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Prosjektmål

• styrke produksjonen og verdiskapingen i 

åkerbruket gjennom økt- og bærekraftig 

kornproduksjon i Østfold og Akershus

• kartlegge hvilke tiltak som kan styrke produksjonen og verdiskapingen 

i åkerbruket og

• iverksette tiltak for å heve kompetansen om dette hos produsentene, på 

en måte som er tilpasset deres utgangskompetanse og produksjon, og 

slik at produksjonen vokser tilsvarende 1% pr år fram mot 2030.



NLR-Øst har dratt frem tre tiltak for økte avlinger:



Kornhøsten 2017



Så hva gjør vi? 

- Hva gir best totaløkonomi?

- Oppgradering  og økt kapasitet hos 

kornkjøperne?

- Økt tørke- og lagerkapasitet på 

gårdsnivå?

- Hva slags tørke-/lagerløsninger?

- Andre forhold enn økonomi!?

- Kapasitet i innhøstinga

- Kvaliteter og sorter

- Verdiskaping på gården



Prioritering av investeringsmidler 

i Akershus og Østfold

- Bondelaget arbeidet for å løfte 

korntørker og -lager for noen år 

siden, og dette har gitt betydelige 

utslag på hva som bevilges til slike 

anlegg fra IN. 

- Vi fortsetter å holde trykket oppe.

- Viktig når det når blir region Viken 

og det skal lages en ny felles 

handlingsplan for 

investeringsmidlene. 



Status investeringsstøtte korn i Akershus og Østfold

▪ Det blir samme prioritet i 2018

▪ Kornanlegg: 17 i Akershus og 12 i Østfold har fått støtte i 2017

▪ Støtten ligger på mellom 10 og 15% av kostnadsoverslaget

▪ I Østfold og Akershus er det utbetalt 9 mill i 2017, ca 300 000 i snitt per anlegg. 

▪ Gjennomsnittlig kostnadsoverslag for korntørkeanlegg i Akershus i 2017 var i 

underkant av 3 mill.  

▪ Korntørker får ca. 35% av investeringsmidlene til tradisjonelt landbruk i 

Akershus, 20 % i Østfold 





Klimasmart landbruksprosjekt Østfold



1,5 ℃



FNs klimapanel: 

Klimagassutslippene må 

reduseres med om lag 45 

prosent innen 2030



Norsk landbruk må bli 

fossilfritt innen 2030




