
Hvorfor er det tale om krise

i nord-norsk jordbruk nfu mjøl-
kemengden pr. ku stadig stiger,

når arbeidsforbruket pr. liter
produsert melk stadig minker,
og når vi kan produsere stadig

mer melk pt araler i USÅ og i
brede bygder?

Hvorfor er 12.)00 bruk i
Nordland nedlag i løpet av de
siste 15 Lr nlt økooomien i
jordbruka etter sigende skal
være bedre enn noensinne ?

Hvorfor produserer vi ikke
tilstrekkelige mengder grovf6r
når økonomiske kalkyler klart
viser at lønnsevnen følger av-
lingsnivået i gode og onde år?

Edvard Valberg

Grovfdrdyrking
Vilkår planlegging og organisasjon

Balans,e og sunnhet

Resultatet stemmer ikke med fasi-
ten. Følgelig må det være en feil eller
to i regnskapet. De fleste later til å

tro at vi må rasjonalisere enda ster-
kere. Dessuten er det en utbredt opp-
fatning at avlingsspørsmålet skal vi
løse ved en slags grønn revolusjon.
Slike betraktninger er det nå snart på
tide å fodate. Årsakene er nrange og
fulle av motsetninger, men det ville
kanskje være bryet verdt å gi seg på
leiting etter noen grunntrinn i denne
dansen,

Veien fram til dagens situasjon ser
for meg ut til å være en f.ølge av at
vårt jordbruk i etterkrigstiden har
stått overfor valget om å tilpasse seg
en elcpansiv økonomisk utvikling, -eller awikling.

Visse kostnader har auka sterkere
enn andre. Sædig gjelder dette ar-
beidskostnader, og kostnader til hus
og maskiner, mens kostnadsauken til
gjødsel og kraftf6r har vært mindre.
Når en samtidig kunne ta i bruk en
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sterkt forbedret teknologi på de fleste
områder, og mjølke§mes produk-
sjonsevne kunne aukes sterkt ved hielp
av moderne avlsmetoder og sterkere
f6ring, var det i realiteten ingen an-
nen vei å gå for de som ville fort-
sette som gardbrukere enn å legge opp
til en sterkt forenklet og rasjonell
drift. En måtte ta sikte på å utnytte
maksimalt de kostnadsrelasjoner som
forelå, og de nye muligheter som Md
seg i den tekniske sektor og i hus-
dyrsektoren. Dette var et utmerket

,.piddel til å rette opp økonomien i
jordbruket, og det skulle bare mangle
at, en i praksis ikke utnyttet de mu-
ligheter som bød seg.

Men så begynte vår jord- og plan.
tedyrking å markere seg så sterkt på
utviklingens debet-side at det økono-
rniske sluttresultat i stigende grad ble
påvirket av svikten i denne sektor.

I den økonomiske planlegging har
vi holdt oss til statiske modeller som
forutsetter at visse faktorer i planen
er ubevegelige i forhold til metoder
og ledd i driften. Men dette er ikke

riktig, for det eksisterer en rekke av-
hengighetsforhold mellom de enkelte
ledd i driften, og dette kan på ulike
måter virke til å endre våre forutset-
ninger. Dermed rakner vllre kal§ler,
siden virkeligheten er uhøvisk nok til
å vise samspill over hodet på oss spe-
sialister, som vanligvis opererer'i at-
skilte fagbåser.

Åv hensyn til en rask og Iettvint
økonomisk vekst har vi i,vår planleg-
ging særlig oversett mange av de bio-
logiske problemer som har sarunen-
heng med jorden og vekstenes pro-
duksjonsmuligheter under våre sær-
egne miljøbetingelser. Dette er en
utviklingslinje som har ført vårt jord-
bruk så kraftig ut av balanse at vi for
framtiden bare kan regne rned å holde
det gående på kunstig emæring. I
Norden m. 4 og 5 L975 har jeg om-
talt hvordan denne manglende balanse
på ulike måter har virka til å under-
minere grasdyrkinga. En drift som
vår, basert på maksimal bruk av kraft-
f6r kombinert rned ekstensiv gras-
høsting, er dypest sett et forsøk på å



lure det biologiske samqpill som jord-
bruket har bygget F, og som det må

bygge på om det skal beholde sunn-
heten og eksistere. Dette er på n'ange

nåter en form for roodrift §ont ne??e

kan forsuares på lang sikt' For å ska'

Pe en bedre balønse og et .tønfiere
'iordbrak må grouf6rdyrkinga aøket
oetentlig. Men dette ttil ikke *ie før
det beoiselig lønner seg å dyrke grott'

Pl.
Ingen må vente at bønder av hen-

syn til jordbrukets sunnhet og nasjo-
nal selvforsyning skal begr seg ut i ar-

beids- og kapitalkrevende produk'
sjoner, dersom det lønner seg nesten

like bra å utnytte kraftf6rets mulig-
heter så lang støvlene rekker. Dette
er bøygen som grovf6rets misjonærer
ikke har kommet oYer, men nå sPørs

det om vi ikke nærmer oss ør endring
. 'i disse forhold.

Når kraftf6rprosenten begynner å

rusle over )0, er det ikke utelukket at

den biologiske balanse også i mjølke'
produksjonen kan bli så mye forrykket
at kraftf6røkonomien beg;rnner t'
vakle. Dermed burde tiden være inne
for en ny

Strategi
basert på heimavla grovf6r.

Strategiens mål er økononisk opti'
nal atnyttelse art garderu totale ret-
sarser, hvor en under planlegginga
må ta sikte på en forsvadig utnyttelse
av jordas, vekstefles og dyrenes pro-
duksjonsmuligheter under de rådende
nriljøbetingelser, samtidig med at en
søker å utnytte de tekniske og biolo-
giske framskritt så Iangt dette er mu-
lig. Dette må være grunnlaget for all
planlegging enten det nå gjelder den
nasjonale landbrukspolitikk i stort
eller drifta på den enkelte gard i
smått.

Men dette er åpenbart ingen lett
oppgave. I en enkel produksjqnspro-
sess kan en ved hjelp av produk-
sjonsteoretiske marginalbetraktninger
.tilnærmet reg[e seg fram til en for-
nuftig ressursutnyttelse. Men når det
gjelder jordbruket som omfatter eo
rek&e metoder og ledd i produksjo,'
nen hvor disse gjensidig påvirker
hverandre i ulike retninger, vil denne
økonomiske strategi bli meget kom-
plisert.

For tiden er det vanskelig å kvan-
tifisere generelt de totale avlingstap
på grunn av tunge maskiner, intensiv
høsting ensidig grasdyrking uten
åker o.s.v.

Men dette er en forutsetning for at
strategene skal kunne makte å legge

opp en realistisk landbrulspolitikk,
og en drift hvor alle faktorer av b,e-

tydning kommer inn i regnskapet.

For å oppnå dettq vil det være be-
hov for et utvidet tverrfaglig sam-
arbeid. De ulike fagekspertei vitte da
få muligheter til å utforme sine pro-
blerner i et videre praktisk perspektiv,
og samtidig ville økonomene få bedre
muligheter til å regne med de samspill
som ikke er til å komme forbi.

Et slikt forum måtte komme fram
til hvilke ressurs€r som skulle utnyt-
tes, hvordan og hvor langt de skulle
utnyttes for å komme fram til et jord-
bruk i balanse.

Dernest må de landbrukspolitiske
virkemidler settes inn slik at de frem-
mer den langsiktige utvikling en tar
sikte på. Uten denne basis, med en
samordnet Iangsiktig målsetning bygd
på de reelle produksjonsmuligheter,
er det lite trolig at enkeltstående til-
tak og initiativ vil endre situasjonen
vesentlig. Dette henger sammen med
at vår sårbare plantekultur er korn-
met alt for sterkt i bakleksa. For
hvert år som går med dagens primi-
tive høstingsbruk, vil det kreves sta-
dig større gnrnnlagsinvesteringer for å
sette jorda i produksjonsdyktig stand
med grøfting, pløying kalking, gjøds-
ling ugrastyning o.s.v. Videre er det
slik at en auka innsats på grovf6rsek-
toren vil medføre store investerinler i
redskap av ulike slag. Ved anlegg av
drifts ygninger må en forutsette nød-
vendige lagerom for en auka og
allsidig f6rproduksjon. Alt dette for-
utsetter så store investeringer at det
skal mye til for å skape balanse i ut-
viklinga. Videre vil en auka grov-
f6rdyrking være betydelig mer ar-
beidskrevende enn vårt nåværende
kraftf6r- og høstingsbruk. Dette vil

opptre som en negativ faktor for ar-
beidseffektiviteten i sluttresultatet.

Etter hvert sorn mjølkeproduksjo-
nen konsentreres til større besetninger,
vil den disponible tid for jord- og
plantekultur på det enkelte bruk bli så

sterkt redusert at en vanskelig kan
komme utenom en driftsform med
ekstensiv planteproduksjon. På den
andre siden. må bruksstørrelseo aukes
for å skape grunnlag for en så ra-
sjonell produksjon at bruket kan over-
Ieve. Slike interne motsetningsfor-
hold mellom mål og midler i driften
finner vi flere av på ulike hold, og
som oftest ser det ut til at kraftf6ret
inntar en nøkkelstilling rnellom for-
skjellige kryssende interesser. Dette
skaper en innfløkt situasjon med dype
røtter i den generelle økonomiske ut-
vikling.

En endring av kraftf6rets status ville
således auke mulighetene for en bedre
utnytting av egne ressurser, om en så
ønsker. Men alt har sin pris, og alle
priser stiger. Derfor er det uklart om
samfunnet har råd til å betale det
rnedisinen koster, om medisinen kom-
mer tidsnok, og om den er effektiv
nok i en oljetid.

Den strategiske status for vårt
jordbruk er kort sagt svak, men vi bør
vel ikke gi opp. Når soldatene be-
finner seg på slagmarken, blir

Taktikken
i den gitte situasjon viktigst. Det
taktiske hovedprinsipp må bygge på
at vi søker å snuse opp svake ledd og
sviktende balanse i vår produksjon.

Så får vi slå til med en forsiktig
offensiv akkurat her, for da kan vi
være sikker på den beste effekt av vår
innsats.

Når kraftf6rforbruket pæserer 50
psL og resten av f6ret er grassurf6r av
varierende kvalitet, da vil en utvil-
somt stå seg på å produsere mer og
bedre grovf6r. Det en da i første rek-
ke bør konsentrere seg orq er å ta inn
grønnf6rvekster i produksjonen, og å
legge opp til en bedre dyrking av
grasmarka.

Ser vi nærmere på grønnf6rvekstene
i taktisk sammenheng, er det åpen-
bart at hovedsvakheten ved vår eng-
dyrking har sammenheng med at våre
driftsmetoder dreper de høgtytende
grasartene som etter hvert blir erstat-
tet av ulike typer av ugras og andre
lågtytende grasarter. Resultatet er at
plantedekket blir så mindreverdig at
det går ut over både gjødslingsøkono-
mien og sluttresultatet.
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Dns i I ering
Foilt. fra side 27 1. ikke sk,iedd i.prakis. Følgelig har av-

lingene sviktet.
Av og til har det vært tale om å

sprø,te bort smått ugras i eng, men
dette fører vanligvis ikke fram. Er
der mye ugras, taper en avling i lang
tid etter sprøyting og når avlingene
beg;rnner å auke, er det ofte ugraset
som har auka. Altså atter plogen.

Når vi er kommet så langt at den
gode enga ligger der, så må vi ha
et opplegg for høsting av den og de
andre vekstene slik at avling og kvali-
tet blir best mulig, og skadene på
enga minst mulig, og slik at vi unngår
en utpreget topp i arbeidet. Den tak-
tiske finessen går derfor ut på at vi
skal prøve å spre høstinga av grov-
f6r mest mulig utover hele vekstseson-
gen. Under andre himmelstrøk opp-
når en denne fordel ved å nytte arter
av ulik tidlighet som en da uten sær-
lig jag kan høste på de mest gunstige
tidspunkter.

Vi som stort sett bare har en ti-
motei-engsvingelblanding å fare med,
vil ikke ha de beste forutsetninger for
å gjennomføre en fornuftig høstetak-
tikk, men mulighetene bør kunne
aukes når en får nye sotter av hunde-
gras og engrapp. Disse artene utvikles
raskere enn timotei-engsvingel.

Figur 3 viser hvordan en samlet
høstetaktikk kunne legges opp. Ellers
bør hundegras bare dyrkes på jorder
som er lite utsatt for vinterskader,
mens det er omvendt for engrapp.

Det burde også være en selvfølge at
en om mulig, tar nyenga til høyslått
for å spare den. Yidere er det klart at
en kombinasjon av tidlig 1. slått og
sein 2. slått er en stor påkjenning,.
sædig for timoteien. Men når å
er klar over" dette, kan en redusete
skadene noe ved å ta sine forholdsreg-
ler på særlig god eng.
Den delen av grasmarka som i Nord-

land er mest forsømt, er utvilsomt
beitearealene. Her er det nok mye å
hente ved et gjennomført taktisk opp-
l.gg.

En må først og fremst ta knekken
på sølvbunken og høymugla. De sen-
trale hjelpemidlene er plogen, og med

fdrbøster eller slåmøskinen kan en
etter avbeiting sørge for å renske bei-
tene for gammelt gras som dyrgne
har vraka. Høymugla må tas med
hand etter hvert, og sprøytes i renbe-
stand. Dersom en ikke driver null-
beiting, mfl en sørge for stripebeiting
ved hje$ av elektrisk gierde, ellers
blir utnyttelsen av graset på beitene
elendig. Dette gjelder også på grørln-
f6rbeitene.

Jui Juli Aue. Sept.

Figør 3.
EEserupel på planlagte bøstetider med' ulike ttekster'-

t. Hønde§ru'el. eigrapp, 2. Tinorei og engsoingel,. T. Høyilått,..4' Haore,

oliereddi{ et. raigral 5. Raps el. raigras. 6' Formargkå|, raigras, silonepe'

Myrjorda som ofte blir sterkt sam- Etter 
-grønnf6rvekstene 

kan gjen-

r"."pi.t.t, taper seg sterkt som vekst- legget såes enten først i august eller

medium. Eogi mL fornyes, og det er seinhøstes.

som ledd i"arbeidet f& å Jkape et Velges tidlig høstsåing .av gien-

vekstskifte at grønnf6rvekstene- kan- legget, er en bundet til de tidlige

skje har sin stø"rste betydning. grønnf6rvekstene oljereddik, havre 
-og'Grønnf6rvekstene gi. muligheter erter som fotgtgde, Disse-gir mindre

for et visst Lkerarcal-og dermåd et avling, men til gjengjeld blir gras-

effektiv utnytting av li-usdyrgjødsla. avlinga neste år større enn etter sein

Vekstene er' ikke særskilt 
-kiåvende 

høstsåing. PL kiwef.ast mineraljord

å dyrke da de enten kan beites direkte kan en også så gjenlegget om våren

eilJf høstes med de samme redskaper med havrå som dekkvekst, men da må

som eng4 og ensileres. Her er defen en huske på at det.er gjenlegg-en^har

utvilsoå ioåel å ha flere siloer. Men med å gjøie, og ikke en grønnf6råker

selv om en bare disponerer en stor som kan kjøres og gjødslCI uten hem-

plansilo, så skulle ikke dette være ning-er.

htaiq e-rr' til b. la være å dyrke Både raps og raigras er utmerket

i"ønifO"*et ste.. Vekstene vil være tilskuddsf6i til grasbeitene om høsten.

ån god hjelp til å skjøte på beitese- Det er vel denne anvendelse som er

*n!* nhr'grasbeitene begynner_ å mest effektiv, siden lapele ved ensi-

svillte utpå høIten, og de viliørge for lering er betydelige for.disse vassrike

en mer ilbiaig n *! for dyrerie. vekstene. Driver en litt stort med

Årbeidstoppen ffu vi riormalt i grønnf6rvekster, rnå'en del av f6ret

den tradisjoåålle siloslåUen, men da er Ensileres. Da kan det være lurt å så

det vanli5ryis ikke behov f.or L giøre havre i en del av grønnf&åkeren, slik

noe med"grønnf6rvekstene. OErfor at en ved høstinga får..blandet havre

skulle dyrklng av disse vekstene i re- og til dømes-oljereddik eller raps.i
aliteten virt e"tit å jevne ut den se- vogna når en kjører f6rhøsteren rundt

songmessige topp i arbeidet. skiftet. Massen blir da mindre våt, og

1i*t *!t vil'åyrking av grønnf6r- tapet_ av pressaft forhåpentlig noe

vekster virte poiitivt på så mange mindre.
forfrrfa ved vår'virkoirhet at de[e Det snakkes en del om dyrkin.g av

sannsynligvis vil være det beste tak- korn, poteter. og rotvekster, men her

tiske ireki for å fremme'en mer in- er det skjær i sjøen. Disse artene kan

tensiv grovf6rdyrking i Nordland. nok ha en tilsvarende virkning på

Når det'le attpåiil kan gjennomføres omløpet som grønnf6rvekstene, men

uten særlige i'nvesteringei og arbeids- "de har ulike 
- 
spesialkav til klima,

messige .rl*p.r, skufie veien ligge dyrkingsteknikk, maskinutstyr, lager-

åpen 
"for 

dem som har behov og til- rom o.s.v. Delfor bør vi vel i første

tåkslyst i denne retning. I starteÅkan omgang overlate _disse -vekstene 
til

det være lurt å begynne litt forsiktig spesialinteresserte..Mtjn de represente'

inntil en får sadt seg litt erfaring rår en utfordring, og de kan under

om vekstene og de lokile miljøbetin- gunstige betingelser ha mye 2t tllføre
gelser. fYIk.§ iordbru,k-.

Etter hvert kan det bli tale om uli- Når det gjelder grasmarka, kan vi
ke vekster til ulike formåI. Her har takket være grønnf6rvekstene komme

en valget mellom f6rraps, taigras, fram til en viss fornying -av enga'

silonepå oljereddik, grønnf6rhavre og Dette er det sentrale for all dyrking av

erter 'eller' ulike blandinger av de gras, og det skulle nesten være unød-

nevnte slag. vendig å p-.k. på at konsekven§en av

Når det-gjelder dyrkinga, viser en vår harde behandling av enga, logisk

til småskrifiog spesialartikler som be- må føre til en raskere fornying av en-

skriver dyrkingsteknikk og anvendelse. ga enn før. Dette har i allmennhet
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Beitene bør være fulldyrka og aller
helst gå inn i omløpet med den øvrige
grasmark på garden. Da er det lettere
å tilpasse beitearealene etter den au-
kende og minkende vekstintensitet i
løpet av sommeren. Og da kommer
f6rhøsteren automatisk over en del av
arealene slik at det blir Iettere å holde
beitinga på tur og grasbestanden i
trim. Om våren kan det være en fordel
å gjødsle beitet til ulike tider, slik at
en lettere kommer inn i en bestemt
rekkefølge med avbeitinga.

Vi ser at mye kan gjøres med enkle
midler og uten noen særlig ekstra
innsats, når en likevel driver i brans-
jen. Det som skal til, er først og
fremst en plan å gå etter når en skal
organisere sitt eget arbeid.

Uten en gjennomtenkt plan er det
ofte tilfeldigheter og gammel vane
som bestemmer de enkelte operasjo-
nene i drifta, og disse utgjør til sam-
men hele driftaj
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