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StatskonsuLent Edvard Valberg
Statens' fagL3eneste for landbruket
NORSK GROVTORDYRKING

-

I{AT, OG MIDLER

Dette er hovedemne for hele kurset. Og i denne forbindelse vil
jeg innledningsvis bare g\Øre et fritt streiftog gjennom grovf6rsektoren, slik at vi skaffer oss en grov skisse av situasjonen slik den har utviklet seg i lØpet av de seinere år.

Ut fra klima og tåpografi er det i utgangspunktet inEen stØrre
tvil om at dyrking av grovf6r må være hovedgrunntaget for norsk
jordbruk. I landsmålestokk utgjØr grovf6rarealene 60t av jordbruksareal-et. Men arealfordelinga er noe skeiv. Det meste av
korndyrkinga, 34t av jordbruksaraLet er konsentrert i de lågere
bygder på Østlandet og i TrØnde1ag. Dette fØrer til at grovf6rarealene langs hele kysten og i fjeli-bygdene utgjØr nærmere 90$
ar1 jordbruksarealet i disse områdene. Med en så vidt omfattende
arealanvendelse er det uten videre klart at produksjonen på
grovfOrarealene får avgjØrende betydning for hele jordbrukets
produktivitet og vitalitet.
I takt med reduksjonen av bruk og husdyr, og ti1 en viss grad i
takt med.aukinga av kornaiealet fra 1950-80, er engarealet
redusert med ca. 2r4 mi1l. dekar. Beregna avlingsnivå i tonn
hØy er samtidig redusert fra 3 mill. til 2,4 mill tonn på l-andsbasis. Dette gir en beregna auking i dekaravlingene fra ca.
550- til ve1 600 k9 hØy
Grovt sett hØres dette brukbart ut, men slik er ikke realitetene. Den jevneste avlingsauke hadde vi i perioden 1950-1960'
Seinere har avlingsutviklinga i grassektoren stagnert, 09, i
flere distrikter har vi eksempel Bå betyd-elig avlingsnedgang. I
safirme periode har kraftf6fforbruket auka årlig med I mill.
tonn, fra,016"mill.. tonn til Lr6 rnill tonn. åv dette kr-aftfOret
blir ca. halvparten import-ert. Med den utvikling en har hatt på
storfesektor'en kan det væie taglig ,riktig å regne med et auka
forbruk''av kraftf6r, men når kontrollregnskaPene i melkesektotren viser en gjennornsnittlig kraftfOrprosent.på 44, (Var.i1
erende i ulike distrikter fra 36-55t), da kan ikke aft være
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helt i sin orden. I tiltegg importere§ eå. {0 §§0 t'onn h6y
år1ig.
En nærliggende konklusjon på tallenee tale ert
1. Vi produserer for lite grovfor totalt.
2. I marginalområdene har vi hatt en klar av).lngsmøaaig
tilbakegang.
3. I landet forØvrig har avlingsnivået stagnert.
Dette er ikke i tråd med måIsetningene i Stortingsmelding nr'
]-4, men likeve'l er ikke grovf6rsituasjonen registrert og akseptert som noe egentlig:problem. Dagens offisieL).e probLem i
norsk jordbruk, er overproduksjon av nær sagt all-e husdyrprodukter. Dette kjenner vi til, og dette jobbes det med, mens
grovf6rproduksjonen nærmest får seile sin egen sjØ. og likevel
er kansje disse problemene bare to forskjellige sider av samme
sak. Derfor ville det kanskje være på sin plass å vie grovf6rGår vi tilbake til målsettinga for låndbrukspotitikken, så er
denne meget omfattende, og flere ledd griper inn i hverandre.
virkemidler som må brukes for å nå en må1settifrg, kan motvirke
en Ønsket utvikling i en annen sektor. Det er forhold av denne

karakter som har virket i gnovf§rsektoren. Vår landbrukspolitikk har en konkret overordna målsetting som 9år ut på; å sikre
matforsyninga, stabilisere bosetninga, 09 gi yrkesutØverne
trygge Økonomiske kår. For å ivareta disse hovedmålene, har det
vist seg at bruk av bi11i9 kraftf§r er et meget effektivt virkemiddel.

For bonden betyr eri auka bruk av bj-11i9 kraftf6r, bedre utbytte, enklere drift, mindre investering i jord- og plantekultur og mindre arbeid. så lenge opplegget er slik vil- naturf-igvis bonden være i sin gode rett til å utnytte de fordeler
som byr seg. og selv om'en auka grovfordyrking av faglige,
samfunnsmessige oE iddalistiske grunner kunne være Ønskelig,
så er dessVerre en slik driftsretning ikke heLt I pakt med den
aktu€lle pol-itikk og med bondens Økonomisled vlrkeJ.lghet. EØLgelig vil det fØrste og viktigste vlirkemtddEL for å bringe grovf6rproduksj.onen oPp På et Ønsket plan vær6 av Politisk karak-
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ter. Vi må helt enkelt sørge for at grovforproduksjonen 16nner
seg i relasjon ti1 bruk av mye kraftf6r. Resten av problemene i
grovf6rsektoren er av fagtig karakter, men derfor ikke mindre
innviklet.
For å fØLge med i den Økonomiske utvikling har vi innfØrt mer
effektive, men store og tunge maskiner. Vi har intensivert
driften sterkt m.h.t. hØsting og gjødsling på grasarealene.
Dette har vi gjort ut fra rene Økonomiske rasjonaiitetsbetraktninger som i bedriftssammenheng sikkert er riktige.
Det er bare det at jord- og plarrtekultur arbeider med levende
materiale som har sine spesielle, og helt klare krav til omgivelsene, for å kunne yte optimal avkastning. Dersom ikke drifta
tar hensyn til disse kravene må resultatet bli dårlig. Og det
er her vi står i dag. BØndene er fremragende Økonomer og teknikere, rnen biologer er de ikke, og )ordbruk er i utgangspunktet en biologisk produksjon.
I husdyrsektoren har dette gått lettere, for her behersker vi
produksjonsvilkårene. Men ute på markene er vi prisgitt skiftende forhold i et marginaJ-område for plantedyrking, og dette
krever mer enn vi har kunnet oppfy1le. fågfolkene j- den biolgiske sektor steller med sitt og blir stort sett ikke hØrt der
retningslinjene trekkes opp. Her er det stort sett Økonomien
som teIler. Og @konomene bruker varierende biologiske stØrrelser i sine regnestyit
i den dtro at de opererer med faste
"r,
faktorer. Derfor kommer slike regnestykker ofte ut med feil
svar. Vi registrerer ikke stagnasjon og tilbakegang på grovf6rsektoren helt klart, .fordi vi IØser flokene med utvendige Økonomiske virkemidler. Men det er grenser for hvor langt dette
kan gå, og etter min oppfatning bØr vi snart ruste opp grovf6rsektoren på en mer fagl-ig forsvarlig måte. Forutsetter vi at
landbrukspolitikken kan tilrettelegges sl-ik at bondens privatØkonomiske målsetting, faller sanrmen med vår offisieLle målsetting om auka grovf6rproduksjon, da skulle de ytre forutsetninger for å ta 'fatt, være tilstede.
Men det er ikke gjort i en handvending, å snu en utvikling
preget av stagnasjon. Dette vil kreve en betydelig auka faglig
innsats, og denne innsatsen må fordeles på mange felter. Derfor
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tror jeg vi kommer bort i betydelige vansk*r allerads m.h.t.
prioriteringa.
Grovt sett vil det kreves forskltiins - VgJtg{**.q-,9å. &-Eg-t§g
stØtte ti1 svake l-edd i driften. Vi har n6ppa raasur&Gr til å
rette opp alle svake ledd samtidig. Derfor vt} det v§ro meget
viktig å begynne i rett ende. Ktart i tråd mod "kortaete vegs
prinsipp" hersker det i fagkretser en utbredt kloktc€rtro på nye
arter og sorter. Disse skal etter sigend.e r€vpluåJoner6 hele
situasjonen. Dette ville sel-vfØtgelig ha vært en §nkel og grei
lØsning; Men nØkternt sett kan jeg deesverre ikke s6 st nye
arter og sorter, hittil har brakt vår grovfårdyrklng §ærlig
langt framover. Dessuten er det Liten hJet"p i goda trter og
sorter dersom vekstvilkårene generelt er §å dårltge at kulturplanter, ikke får ti,lfredstillet sine meet prirnære krav i vekstmiljØet

Derfor er det min oppfatning at vi fØrst oE fremst må konsentrere,oss orr å. forbedre plantenes vekstvilkår, gj€nngrm en bedre
jordkultur. Store arealer i våre myr- og leirjordområder, særlig langs kysten,r er. i dag for svakt grØftet. Tunge måEkiner og
utstyr har auka kravene ti1 bedre dreneringp men onfånget av
oppattgrØfting av tidligere dyrka jord har lkke auha tilsvarende. Dette.fØrer til en auka forsumping og starkt reduserte
vekstmuligheter, med stor utgang av kulturgrågårtgne. En vesentIig detr av våg dyrka jord er i dag utsatt for Etore Etrukturog pakkeskader, der luftskifte hindres og pLantamateriaLet
kveIes,.

bakgrunn i dennå situasjonen er det kLart at pmfånget av'
dr-eneringa bør åuke betydelig, og da vll det bll nddvendig med
med en viss opptrapping av den offentl"iE§ Et6tte tll drenering.
Med

det forsknlngsmessige pl"an vil det ogtå krcves an mer o-mfa.t1
tende. virksomhet, med sikte På å fremfie 6n ra6ker€ avrenning av
vatn fr1 dy-rk?. jora i problemområden§' Vid§rå bOr atrukturProbleme belyses mer intensivt enn f,ør, ut lra noderne driftsmetoder og lokale klimabetingelser,
b;.ry"t.
. plantekultursiden er en rekke vlhtt"ga tp$rsmtl lite
På _+
Betvdninsen av intensiv hqeting, boltlng os g.Jpilaling, i rela.:
sjon til plantånes evire til å ovørleuc n* hlarlegges nærmere.
På.
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HØsteintensiteten i relasjon til

avlingsmengde og f6rkalitet må
undersØkes i forskjellige distrikter. Betydnin§en av engas
al-der, og foinying i ulike områder er lite k1arlagt. AIt dette
er driftsproblemer som bØr kunne besvares Iner klart, dersom vi

viderer'og dertor b0r disse spØrsmå1 prioriteres i
den nærmeste tid framover.
Når det gjeldei veiledning i jord- og.plantekultur vil jeg ba.re
peke på at. det apparat som står til rådighet for diss€ opp:-.:
-gaver, i realiteten er J.angt rnindre enn v:L tror. Derfor er det
overmåte viktig at vi får , samordnet kreftene, .både faglig. og,
tverrfaglig. Dette for å oppnå stØrst mulig effekt av en etat
rned minkende tid til overs f,or disse oppgaver.
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