
Ja til nyttig gjøring av matjorda vår! 
 
I Norge produseres det ca. 1,1-1,3 millioner tonn korn. Vi nytter 334 000 tonn til matkorn. Vi 
står for kun 45% av produksjon av matkorn til eget forbruk i følge brød og korn. 80% av dette 
produseres på Østlandet. 
 
«Partnerskap for matkorn og planteproteiner» danner en gruppe kjente aktører innen mat og 
jord/landbruksbransjen som forplikter seg til å øke produksjonen av norsk matkorn.  De har 
som mål å øke norskandelen i matmel fra 45% til 90%.  
 
Det som er interessant er at vi i Nord-Norge før krigen produserte en god mengde bygg. En 
kornsort som har mange bruksområder. Nyttes til mat, for og til brygg.  
 
Under og etter krigen mistet vi infrastrukturen, men også kunnskapen om hvordan vi dyrker 
korn har nesten forsvunnet.  
 
Vi har i lang tid hatt en overproduksjon av kjøtt og melk, den ser ut til å stabilisere seg noe i 
tiden fremover. Men det er ei næring som subsidieres kraftig over statsbudsjettet. Samtidig er 
anbefalingene om reduksjon av inntak av rød kjøtt overhengende og nordmenn spiser stadig 
mindre rødt kjøtt. Siden 1970 tallet har over 112.000 gårdsbruk blitt lagt ned. Det utgjør 
mange arealer som ligger brakk, selv om noen leies av andre gårder som har økt 
produksjonen for å holde lønnsomheten i gang.  
 
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) mener med de økte temperaturene, og endring i 
dagens mattrend legger godt grunnlag for korn dyrking som næring i Nord-Norge, men 
infrastruktur og midler må på plass.  
 
Matjorda vår må prioriteres til å driftes fremfor å legges brakk. 
 
Jeg mener derfor at vi bør gi mer til bønder som ønsker å forsøke ei næring vi både har behov 
for og kan etablere med gode resultater her i Nord-Norge. Samt gi mer i støtte til forskning på 
produksjon av korn og grønt i Nordland.  
 
Dette er ei næring som vil kunne bidra positivt til sysselsettingen i Nordland.  
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