
 
 
Pressemelding 20. januar 2009: 
Tjener 300 kroner mer pr. dekar 
 
Selv med 40 prosent avlingsnedgang tjener økokornbonden 40 prosent mer enn den 
konvensjonelle kornbonden. Om avlingsnedgangen kan reduseres til 25 prosent øker 
merutbyttet til 400 kroner    
 
Dekningsbidaget øker fra ca. 700 kr/daa til hele 1 000 kr/daa, tilsvarende 40 prosent økning. 
Eller 30 000 kroner mer på 100 dekar jord. Dette viser praktiske forsøk og erfaringingstall fra 
Vestfold og Trøndelag, utarbeidet og kvalitetssikret av Norsk Landbruksrådgiving og 
Bioforsk.  
 
- Forklaringen finner vi i kombinasjonen av høyere arealtilskudd, fravær av kostnader til kjøp 
av mineralgjødsel og høyere oppgjørspriser på korn, forteller prosjektleder Anne Kristine 
Rossebø i Norsk Landbruksrådgiving.   
 
Økonomi, ikke idealisme 
Etter ti år med økokorn går Jan Albert Swift fra Slagen i Vestfold gjerne god for at økonomien 
er bedre enn i konvensjonell produksjon.  
- Vi la ikke om til økologisk fordi vi var idealister, men fordi vi så økologisk produksjon som 
en mulighet til å lage et levebrød av gården, forteller Swift som mener at de nevnte 
regnestykkene stemmer godt deres egne erfaringer. - Jeg skal være forsiktig med tall, men 
det er ikke tvil om at økonomien er bedre i økologisk kornprouksjon, sier han. 
 
Be om en fagprat 
Avlingsnivået i økologisk jordbruk vil variere betydelig avhengig av jordtype, jordsstuktur, 
vekstskifte, bruk av grønngjødseling, tiltak mot ugras mm. Ikke minst betyr tilgang til 
husdyrgjødsel mye.  
 
Er du kornbonde og vurderer økologisk? - Ta kontakt med nærmeste enhet i Norsk 
Landbruksrådgiving (se www.lr.no) og be om en snarlig fagprat. Rådgivingen er gratis og 
uforpliktende også for ikke-medlemmer, understreker Rossebø. 
 
Les mer om økologisk landbruk på www.agropub.no
 
   
Nærmere informasjon: 
 
Anne Kristine Rossebø, Norsk Landbruksrådgiving, tlf. 47 63 00 73  
Randi Frøseth, Bioforsk Tingvoll, tlf. 40 48 13 28  
Hanne Weichel Carlsen, Fellesløftet for norsk økologisk matkorn, tlf. 22 00 35 88   
 
 
 

http://www.lr.no/
http://www.agropub.no/

