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Innhold

Hva skjer? Trender?                       muligheter!

Fremtidsbonden



Mange munner å mette….

• I 2050 er det 6,5 millioner mennesker i Norge (+30%) og 9 milliarder mennesker 
på Jorda (+28%).

• Samtidig faller jordbruksarealet over hele verden. I Norge har arealet dyrket mark 
falt 6 % på 10 år. 

• WTO forventer at global matetterspørsel vil øke 70 % frem mot 2050.

• FN’s klimapanel sin 2. delrapport, 30. mars 2014;

– Økt global temperatur gir mer ekstremvær og nedbør, flom, dårligere tilgang på ferskvann og 
lavere matproduksjon. 

– Den globale matproduksjonen kan bli redusert med inntil 2% hvert tiår samtidig som behovet 
for mat øker med 14 %. 

• Verdens matproduksjon er sårbar. Uforutsigbare vekstsesonger. Prisene svinger.



Samfunnsoppdraget

Figur: Bondelaget



Forbrukeren

• Økt prisfokus. 

• Økt grensehandel.

• Lettvinthet og lavpris til hverdags, nytelse og 
livsutfoldelse i helga.

– Differensiering på kvalitet og pris. 

– Større sortiment.

• Helse og sunnhet.

• Miljøfokus.

• Kundene vil ha norsk opprinnelse. 
– Trygghet, sporbarhet.

– Norsk matkultur!

Vi har aldri vært så matopptatte som nå!

Bilde: Tine Mediebank



Fjellgris fra 
Valdres

• Kjøp din egen 
fjellgris!

• «Fjellgrisen 
bor 1000 m.o.h. 
Frisk fjelluft og 
stor boltreplass 
gir god smak!»

Bilde: Nationen 07.10.14.



Folk er villige til å betale for godt kjøtt

649 kr

519 kr

419 kr399 kr

229 kr

Gilde 
langtidsmørna 

ytre filet

American Beef
Prime rib

Ana Paula Black
Angus Indrefilet

Irsk Hereford
indrefilet

Tradisjonsmodnet
Entrecôte og 

ytrefilet

Figur: NorgesGruppen

Øke kvalitet og differensiere mer på pris.



Frukt og grønt!

• Forbruker ønsker mindre poteter i små pakninger   

• Norsk produksjon av bringebær nærmer seg 1000 tonn                                        

• Stor etterspørsel etter norske plommer og moreller 

• Behov for sortsutvikling på epler og pærer 

• Behov for bedre kvalitet på norsk jordbær  

Sunnhet

Bilder: Tine Mediebank og  NorgesGruppen



Alternative salgskanaler

• Andelsjordbruk

– Global trend

– Andelslandbruk er et svar 
på økende etterspørsel etter 
fersk, kortreist og ren mat.

• Internett

• Abonnement

• Matkurv



Behov for andre tjenester

Ansvar stat            person  

• Helse og omsorg

• Gårdsopplevelser

• Arbeidstrening

• Skole og oppvekst

• Avlastning

• Turisme og opplevelser

• Samarbeid med andre 
næringer

Bilde: Inn på Tunet Trøndelag SA



Fremtidsbonden

FOKUS PÅ EGEN BEDRIFT

• Tar utgangspunkt i gårdens og 
egne ressurser

• Tar valg – posisjonerer seg

• Konstant kompetanseutvikling

• Dyktighet er viktigst

TOLKER OMGIVELSENE

• Forstår markedet

• Ser fremtidige behov

• Forstår sammenhengene i 
verdikjeden

• Finner sin plass

EGENSKAPER

• Proff bedriftsleder

• Dyktig produsent

• Attraktiv samarbeidspartner - nettverksbygger

• Evne og vilje til omstilling og endring

• Bevisst forhold til risiko

• Skaper resultater



KONKLUSJON

DET ER MANGE 
MULIGHETER!!

FLERE MULIGHETER = 

BEDRE REKRUTTERING

«Det er flere 
muligheter i 
landbruket nå enn på 
flere generasjoner.»

Ola Borten Moe

Stiklestad, 4. februar 2013


