
Årsmøte FKRA 2022 

Ordførar og gode årsmøte. 

 

Det er i år 40 år siden jeg overtok gården hjemme. Med andre ord har jeg fått være med på en utrolig 

utvikling. På godt og vondt. Det har vært usikkerhet rundt rammebetingelser, handelsavtaler, EU 

medlemskap, WTO forhandlinger og mye mer. Likevel er det ingen tvil om at det aldri har vært så 

mye usikkerhet om veien videre som det er nå. Dette gjaldt for en god måned siden, så fikk vi krigen i 

Ukraina på toppen av alt det andre. Krig, sanksjoner, energikrise, fraktkrise og etterhvert matkrise 

skaper store spenninger og usikkerhet for global økonomi og global handel. Dette rammer alle, og 

det endrer seg fra dag til dag. Å prøve å si noe om hvordan dette ser ut om en uke, en måned, et år 

fremover er umulig. Det blir ren spåmannskunst som ikke jeg skal begi meg inn på. Hele Europa står i 

en krise vi ikke har sett tilsvarende i vår levetid. Det rammer oss i Norge og det rammer landbruket 

og vår virksomhet svært sterkt.  

Det har ikke vært noen enkel oppgave for regjeringen som overtok i oktober. Da vi trodde vi var på 

vei ut av pandemien, slo den tilbake enda en gang. Siden har det gått fra krise til krise. Mange 

hevder, og med god grunn, at alt ikke har vært håndtert like bra. Men jeg har en klar oppfordring til 

politikerne; 

I en krisetid. Når verden ser så krevende ut som det den gjør nå, da er det ikke partipolitiske 

markeringer vi har behov for. Vi trenger breie politiske forlik som finner de beste løsningene, og 

håndterer de forskjellige utfordringene nærmest fra dag til dag. Et godt eksempel er strømkrisen. Det 

er kommet kompensasjonsordninger for husholdningene og etterhvert også for landbruket. Men 

næringslivet, oss selv i FKRA, har nå energikostnader som blir en ekstrem belastning og som i neste 

runde må videreføres til kundene. Strømkrisen slik vi ser den var det ingen som forutså. Skiftende 

regjeringer har et felles ansvar for det systemet vi har i dag. Da har de også et felles ansvar for å løse 

floka. Jeg har flere ganger sagt at vi burde plassert de inn i et hus både posisjon og opposisjon på 

samme måte som de gjør med kardinalene i pavevalget. Ingen politikere får komme ut før det 

kommer hvit røyk opp av pipa. For å si det enkelt, vi trenger ikke sprikende debatter med Fredrik 

Solvang hvor alle skylder på alle. Det vi trenger er løsninger som fungerer. 

Alle disse ubalansene som har oppstått og som skaper priseksplosjoner rammer landbruket. Økte 

priser på strøm, diesel, gjødsel og fôrråvarer siste året har ført til at det allerede er kompensert og 

skal kompenseres for flere milliarder til landbruket for å holde tritt med kostnadsauken. Det blir et 

krevende jordbruksoppgjør. Heldigvis kom kompensasjonsordningen for strøm som er forlenget ett 

år fram i tid. Det er bra, men selv med kompensasjonen vil strømkostnadene være historisk høye. Vi i 

FKRA har og ønsker en form for prisnedskriving på gjødsel som burde vært på plass før vårgjødslinga 

skal utføres. Alternativet er at det blir en del av jordbruksoppgjøret og må kompenseres på en eller 

annen måte der. Vi ser flere grunner for at det burde vært kompensert utenfor selve 

jordbruksoppgjøret. For det første; Ved en form for prisnedskriving er det gjødsla som blir rimeligere, 

da får vi sannsynlig en normal gjødsling. Det er viktig for å sikre at vi tar ut gode avlinger. Blir 

kompensasjonen gitt som en form for arealtilskudd, vil det være uavhengig av om du gjødsler eller 

hvor mye du gjødsler. Et annet argument for å løse det utenom jordbruksoppgjøret, er at da 

kompenserer for en ekstraordinær situasjon når den er der. Vi må jo håpe og tro at energi, råvare og 

gjødselpriser normaliseres over tid, selv om vi nå tror at dette dessverre kan gå over flere år. Når en 

er tilbake i «normal» situasjon kan en så fjerne denne kompensasjonen. Det blir på samme måte som 

når teknisk beregningsutvalg kom med sine anslag på prisutviklingen i år på 3, 3 %. Hadde ikke 



Regjeringen signalisert at strømkompensasjonen skulle forlenges i ett år framover ville deres anslag 

ha ligget på noe over 4%. Dette får direkte konsekvens inn i lønnsoppgjøret. 

Strøm, diesel og gjødsel er store kostnadsposter i husdyrbruket. Likevel, det er kraftfôr som er den 

suverent største. Vi vet noe om hvor krevende det er for husdyrproduktene å ta ut økte priser i 

markedet. Derfor arbeider vi både praktisk og gjennom påvirkning for å holde kraftfôrkostnadene så 

lave som mulig. Praktisk gjennom best mulige innkjøp, optimalisering og effektivitet gjennom hele 

produksjons- og distribusjonsprosessen. Påvirkningsmessig gjennom ofte å være de eneste som er 

opptatt av kraftfôrprisen må være så lav som mulig for å sikre konkurransekraft i husdyrbruket. 

Normalt er det jordbruksoppgjøret og prisfastsettelsen på korn kombinert med prisnedskriving som 

legger lista for kraftfôrprisen. Slik er det ikke nå. I løpet av 14 dager etter at krigen startet økte 

hveteprisen internasjonalt med 50% fra kr 2.80 til 4.20. Proteinprisene har over lenger tid ligget godt 

over norsk referansepris. Mineraler, vitaminer og aminosyrer har også hatt en formidabel prisauke. 

Vi holdt igjen så lenge vi bare kunne, men på slutten av fjoråret og nå inn i det nye året har vi vært 

nødt til å justere prisene i tråd med kostnadsauken. 

Når vi er i en slik situasjon er det lett å få høye forventninger om prisøkning på korn, og vi ser at både 

faglaga og ikke minst KIO har høye ambisjoner for jordbruksoppgjøret. Vi innser at det etter de siste 

ukers hendelser blir vanskelig å argumentere for ikke å øke kornprisene, men vi advarer mot et for 

høyt prisuttak. Da må det eventuelt også løses som et midlertidig tiltak. Prisene internasjonalt vil 

falle tilbake når ting igjen normaliserer seg, all historie viser det, men det kan gå mye lenger tid enn 

vi liker å tenke. 

 Det har vært mye oppmerksomhet om norsk matkornproduksjon den siste tida, det er bra og vi er 

enige i at det skal ha høyeste prioritet. Likevel er det slik at det aller meste kornet, over 80% selv i 

gode kornår, går til fôrkorn. Da må pris og prisnedskriving på korn gi konkurransekraft videre i 

verdikjeden, hvis ikke faller grunnlaget for kornproduksjonen bort. Dette er på mange måter 

terrorbalansen i norsk landbruk. Jeg tror vi kan si det slik, den er like viktig for den norske 

landbrukspolitikken som frontfagsmodellen er for det norske arbeidslivet. 

Årsaken til at det stilles spørsmål om tilstrekkelig vilje til å produsere matkorn denne sesongen er at 

det krever mer gjødsel enn om en dyrker fôrkorn. Skal vi da sikre matkorndyrkinga må derfor 

prisforskjellen mellom mat- og fôrkorn økes. Utspillet fra FK Agri om å heve proteinbetalinga er ett 

godt tiltak i den sammenheng, da blir ikke risikoen for å miste matkvalitet så stor. Det er og et steg 

på veien for å bli bedre selvforsynt med protein.  

Størst mulig matkornproduksjon er alltid og spesielt nå det overordnede målet. Derfor har 

Regjeringen gått ut med en «matkorngaranti», det er bra. Enkelte innenfor næringa hevder fortsatt 

at dette ikke er godt nok og signaliserer at de kanskje ikke vil dyrke matkorn. Skal vi få forståelse for 

vår situasjon fordrer det at vi på den andre siden viser samfunnsansvar, da kan vi ikke drive med 

trusler på denne måten, her må noen ta seg sammen. 

På kornkonferansen i januar ble vi presentert for et «Matkorninitiativ» som hele næringa og bransjen 

står bak. De har et ambisiøst mål om at i 2030 skal klare å nå 90% norskandel. Et ambisiøst, men et 

godt mål. Vi skal merke oss at de ikke ser det som realistisk og nå mer enn 90%, hundre er ikke mulig. 

Forutsetningen for å nå så høyt som ambisjonen tilsier er at de optimerer importdelen slik at den i 

størst mulig grad kompletterer det norske. 

Vi i FKRA har spilt inn foran jordbruksoppgjøret og vil fremme overfor resten av næringa at det er slik 

vi må tenke og i forhold til fôrråvarer. Målet om 100% norskandel i fôr som den ene organisasjonen 



etter den andre kommer med er ikke mulig i overskuelig framtid. Da må vi heller tenke likt som 

matkorninitiativet. De fôrråvarene vi importerer må i størst mulig grad komplettere de norske 

fôrråvarene. Det er på den måten vi kan nå en høyest mulig norskandel, noe som selvfølgelig er 

målet. 

Jordbruksoppgjøret i fjor endte som vi husker i brudd, det var for så vidt uunngåelig. Avstand mellom 

forventning og tilbud var så stor at det ikke ga forhandlingsrom. Ett brudd kan noen ganger være 

nødvendig for å understreke alvoret. Det vil jeg si at næringa har lykkes med gjennom bondeopprør 

og stort trykk i begge faglaga. Ingen tvil om at en oppvåkning har vært nødvendig og det er bra, men 

det er to forhold jeg vil nevne som kanskje ikke er like bra.  

Sikkert mange som ikke er enige med meg, men jeg mener beskrivelsen har vært alt for generell, det 

høres ut som det er like dårlig for alle. Det er det ikke. Det har blant annet ført til at det politisk heter 

at alle produksjoner uavhengig av størrelse og uavhengig av geografi skal ha samme 

inntektsmulighet. Det kan ikke gå, og det er heller ikke ønskelig. Ta korn som eksempel, der er det 

ikke ett enste strukturtilskudd igjen, da er det heller ikke mulig å få lik timelønn på ett lite bruk som 

på ett stort.  

Det beste som bondeopprøret har bidratt med, sett fra mitt ståsted, er å få oppmerksomhet rundt 

kapitalbinding og manglende avkasting av denne. I Landbruket beregner vi vederlag for arbeid og 

kapital og sammenligner mellom produksjoner. Jeg ser fram til «Gryttenutvalget» kommer med sin 

rapport, da vil sannsynlig vederlaget til arbeid, mellom de kapitalintensive og kapitalekstensive 

produksjonene, se ganske annerledes ut. 

Landbruket trenger et løft, men noen trenger det mer enn andre. Min bekymring er først og fremst 

rettet mot de som allerede har stor kapitalbinding eller de som står foran valg og må gjøre store 

investeringer for å være med videre. Disse må prioriteres høyere om vi skal sikre aktivitet, 

rekruttering og fornying framover. Mitt poeng er at å sammenligne de forskjellige årsverka slik vi gjør 

i dag ikke er godt nok. Vi må gå grundigere til verks, «Gryttenutvalget» kan være en god start. 

Det er bare å ønske faglaga lykke til med forhandlingene som starter om en måned. Normalt har 

budsjettnemda beregnet kostnads- og inntektsutvikling som grunnlag for forhandlingene. De 

kommer med sine tall også i år. Men det kan ikke bli ett normalt oppgjør, til det er usikkerheten for 

stor om hvordan utviklingen blir på de store kostnadsfaktorene. Hveteprisen har steget med 50% 

siste måneden, vi aner ikke hvor den er til høsten, gjødsel gjorde et nytt hopp i forrige uke. Derfor 

bør en finne ordninger i oppgjøret eller utenom oppgjøret som håndterer usikkerhetene. 

Oppmerksomhet om utfordringene er bra, men det må heller ikke bikke over. Å beskrive en krevende 

situasjon i landbruket kan lett gå over i en elendighetsbeskrivelse. Gjennom sosiale medier og med å 

øse hverandre opp har vi vært svært nær og til dels over den grensen i det siste. Faren er at det kan 

bli selvoppfyllende profetier. Det kan få store konsekvenser for rekrutteringen inn i næringen. På den 

ene siden er det forventninger om at en skal få et løft, på den annen side hører vi og leser om bønder 

som vil gi seg. Vi må beholde troa. Landbruk, sjølforsyning og beredskap har aldri vært viktigere enn i 

dag. Der ligger muligheten og framtida, så må vi som næring i en unntakssituasjon som nå akseptere 

at det på kort og mellomlang sikt vil være en del usikkerhet framover.  

Felleskjøpet Rogaland og Agder har engasjert seg sterkt i arbeidet med ny gjødselbruksforskrift. 

Dette gjør vi sammen med de andre organisasjonene i Rogalandslandbruket, men vi kan våge å si at 

vi har tatt en ledende rolle i arbeidet. Varhaugmøtet 8. mars hadde dette som tema. Det var viktig 

både for å gjøre ministeren og bondelagslederen oppmerksomme på utfordringen. Vi er nå i kontakt 

med både Mat og landbruksdepartementet og med Klima og miljødepartementet i forhold til videre 



saksgang. Dette er en veldig viktig forskrift for oss i Rogaland, men og for enkeltbruk rundt om i hele 

landet. Utregningene som Jæren rekneskapslag har utført viser hvor store økonomiske konsekvenser 

et for stramt regelverk kan føre til. Vi skal være med å bidra til å unngå avrenning fra landbruket, 

men det må gjøres på en måte slik at vi opprettholder muligheten for å ta ut optimale avlinger og 

opprettholde husdyrproduksjonen. 

Så over til selskapet FKRA sine muligheter og utfordringer. Ser vi tilbake på året vi har bak oss har 

morselskapet levert bra, med et godt resultat. Det som en ikke kan lese ut av regnskapet, men som 

er en realitet når vi går djupere inn i talla, er at det de siste årene har skjedd en betydelig dreining i 

forhold til hvor resultatet skapes. Tradisjonelt har det vært kraftfôrsalget som har bidratt med store 

deler av resultatet og et mer beskjedent resultat fra butikkdriften. Dette er nå snudd. Det har vært 

vanskelig å oppnå samme margin på kraftfôr som tidligere. Det skyldes både tøff konkurranse, men 

også situasjonen med økte råvarepriser og frakter har vært krevende å klare å hente ut. Sannsynlig 

må vi forberede oss på lavere marginer, det er krevende for oss som selskap, men det kommer oss 

som kraftfôrkunder til gode. 

Butikkene har hatt en flott utvikling som gjør at de gir et meget bra bidrag til resultatet i 

morselskapet. Vi har hatt god vekst de siste åra, og selv om pandemien har vært en driver for dette 

ser det ut som vi har lykkes og at utviklingen fortsetter. Navneendringen ser ikke ut til å ha hatt stor 

innvirkning på kort sikt, i hvert fall ikke i noen negativ retning. Da må vi kunne si vi har lykkes, for på 

lengre sikt oppnår vi det vi ønsket, å skille oss fra FK Agri sine butikker og bevare egen butikkjede.  

På det første årsmøtet jeg var med på husker jeg det var stor diskusjon om hvor hunde- og 

kattematen skulle stå i butikken. Slike varer som var rettet mot privatmarkedet måtte ikke komme i 

veien for driftsmidlene som vi bønder skulle ha. Da kan det være greit å minne årsmøtet om at en 

stor del av veksten i butikk er til privatmarkedet og at det er der vi har best margin. Uten den 

utviklingen ville ikke vi kunne utbetalt 1,5% kjøpeutbytte for året 2021. 

Datterbedriftene i konsernet har som formål å styrke morselskapet. Da kan vi ikke over tid ha det slik 

som i 2021, hvor døtrene belaster resultatet i konsernet. Det er forskjellige årsaker til dette og vi har i 

medlemsmøter og i møter med dere tillitsvalgte redegjort for hva som er årsak. For oss i styret har 

det viktigste vært å få gjøre tiltak som endrer dette. Det har vi gjort. For AMN sin del har vi avviklet 

engasjementet i Danmark. Vi så ingen mulighet til å få en sunn økonomi i selskapet NISCO som vi 

eide sammen med en dansk partner. Da er det bare en ting å gjøre, vi valgte å trekke oss ut. Negativt 

resultat gjennom året og nedskrivinger i forbindelse med avviklingen belaster regnskapet i 2021 

betydelig, men nå er det satt strek og det vil ikke belaste oss framover. 

Vi var glade når vi kunne slippe nyheten om at vi hadde fått inn en partner gjennom en emisjon i 

Fish4Pets. Dette har vi arbeidet med gjennom hele det siste året. DSD ser vi på som en god partner 

med internasjonal kompetanse. Som dere vet er Kina et stort marked for F4P.  DSD har en stedlig 

representant og god kunnskap om Kina er viktig for å sikre utviklingen. Strategien videre for F4P er 

den samme som før, selv etter at vi har fått inn en partner. Bygge selskapsverdi for innen en periode 

fram mot 2026 å selge selskapet. 

Problemene i døtrene har tatt mye av oppmerksomheten for ledelsen og for styret. Da blir det 

mindre tid å bruke på kjernevirksomheten. Det sier seg selv at det ikke er bra over tid. Derfor har det 

vært viktig for oss å få ordninger i disse selskapene slik at vi igjen kan konsentrere oss om å utvikle 

morselskapet. 



 Vi har da heller ikke stått helt stille, i løpet av året fikk vi i gang müsli- og ekspandatlinja. Den lover 

utrolig bra, og mange av våre medlemmer mener de har fått et nytt produkt som er med og styrker 

resultatene i sin produksjon. Samtidig vinner vi nye kunder som vil prøve disse blandingene. 

Det er to Felleskjøp i Norge. Vi må erkjenne at vi er lillebror i den sammenheng. Her i Sør-Vest har vi 

valgt vår egen vei. Med min erfaring fra Nortura og landsdekkende konsern, ser jeg verdien av å være 

en regional aktør. Nå ville ikke det vært mulig for hverken Nortura eller for Tine ut fra deres 

markedsposisjon. Men for oss er det både mulig og verdifullt. Vår regionale posisjon gir oss mulighet 

til å engasjere oss i saker som er viktige for oss på en helt annen måte enn om vi hadde vært 

nasjonale. Så står ikke det i veien for at vi kan samarbeide når begge parter er tjent med det. 

Det er viktig at vi arbeider godt sammen, det gjelder ikke bare med FK Agri, men hele landbruket må 

arbeide sammen og forstå hvor de er i verdikjeden og hva som er utfordringene og mulighetene for 

den enkelte organisasjon. Dette synes jeg kunne vært bedre i norsk landbruk i dag enn det er. I for 

stor grad ser den enkelte organisasjon bare sine egne utfordringer og tenker løsninger isolert for seg 

selv. Klima er et godt eksempel. Det hjelper ikke om vi i FKRA, Tine, Nortura eller noen av de andre 

kan vise til gode tiltak på selskapsnivå, om ikke landbruket samlet kommer på offensiven i 

klimadebatten. Vi har mye bedre kort på hånda i klimadebatten en det som kommer fram i media og 

til opinionen.  

Jeg avslutter med å minne om at vi er i en krisetid, det krever kriseløsninger. Så skal vi i FKRA gjøre 

vårt for å minimere utslagene for den enkelte bonde, men vi kan ikke mer enn å gjøre vårt beste 

innenfor de rammene som gjelder. Vi skal komme oss gjennom dette som selskap og som eiere og 

bønder. Det er jeg helt sikker på basert på at vi har dedikerte medarbeidere som står på hver eneste 

dag. Takk til alle dere. 

Vi har og de mest dedikerte eierne og bøndene som alltid har sett muligheter heller enn 

begrensninger. Takk til alle dere medlemmene, og en spesiell takk til dere tillitsvalgte på alle nivå 

som bidrar til å utvikle selskapet videre. 

 

Godt årsmøte. 

 

 


