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Til medlemmer og støttemedlemmer i Forum Ku 

Det er på sin plass med litt informasjon fra oss som sitter i styre i Forum Ku, da 
det er lenge siden dere har hørt fra oss. Flere år med pandemi har nok en del av 
skylden til dette. 

I det «stille» er det allikevel en del som har blitt jobba med i regi av Forum Ku. Vi 
har hatt flere styremøter og deltatt på andre aktuelle møter. 

Som dere sikkert vet, har vi engasjert oss sterkt i arbeidet mot de varsla 
endringene i gjødselbruksforskriften. Her er både leder og nestleder engasjerte og 
vi er fast medlem i aksjonsgruppa i Rogaland og vi støttet, økonomisk, prosjektet 
som har dokumentert avlingsnivået i Rogaland. 

Vi har også engasjert oss i Biogass der vi ser ett behov for at noen ser på 
bonden/leverandøren sine premisser for levering og lønnsomheten i eget 
gårdsbiogassanlegg.  

Det var Forum Ku som fikk i gang kampen mot Landøyda her i Rogaland. Agder var 
alt i gang, og vi så at det var et like stort behov for dette arbeidet i Rogaland. Mer 
info i nyhetsbrevet. 

Hvilke planer har Forum Ku fremover? 

Både nøkkeltallene til Tveit Regnskap og rekneskapslagene på Jæren viser at 2021 
var ett bra år for landbruket i Rogaland og foreløpige tall for 2022 viser også bra 
tall. Men hva med 2023? 6. desember samler vi ett knippe fagfolk på Bryne Kro og 
Hotell til en økonomi dag. 

Vi har planer om å arrangere en medlemstur til Danmark i januar, der vår gode 
venn Carsten Houmann står for opplegget i Danmark i samarbeid med styret. 

Vi i styret har pga lav aktivitet ikke sendt ut kontingenter i 2021 og heller ikke i 2022. Vi satser på større aktivitet 
fremover, og kontingent blir utsendt etter årsmøte mars 2023. 

For at Forum Ku som organisasjon skal fungere optimalt, hadde det vært kjekt om hele Rogaland var representert i 
styret og selvsagt fra Agder. Akkurat nå har vi to fra nordfylket og to fra Agder som sitter i styre, og altså ingen fra 
Jær-regionen. Det skal nevnes at 2. varamann er fra Jæren. 

Forum Ku har stand på Agrovisjon 4.-6. november – og vi håper å se deg der Det blir kjekt å møtes igjen – diskutere 
og ta tak i viktige oppgaver som Forum Ku kan jobbe med fremover. Du finner oss i hall C. 
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 Side 2 

Biogassanlegg 

Flere biogassanlegg er nå under planlegging i vårt område. Hva er viktig å tenke på hvis du skal levere til ett slikt 
anlegg? 

 

Staten betaler tilskudd på kr 833 pr tonn tørrstoff for husdyrgjødsel 
som går igjennom ett biogassanlegg. Denne summen er ikke 
konstant. Hvert år settes det av ett beløp som går til denne 
ordningen og det er ingen automatikk i å øke denne summen hvis 
flere leverer. Dette er et tilskudd som i utgangspunktet går direkte til 
den som leverer husdyrgjødsla. Noen anlegg har avtale om at noe av 
dette tilskuddet går til anlegget og så dekker anlegget 
transportkostnaden, mens andre har avtale om at bonden dekker 
transporten, men sitter igjen med hele tilskuddet. 

De fleste anlegg tilbyr lagerleie for bioresten som blir tatt i retur. Her er der og mange varianter. Vær også 
oppmerksom på at noen anlegg bruker andre innsatsfaktorer i produksjonen (f.eks.: fiske-, slakteri- og/eller 
matavfall) og da forventer gjerne anlegget at man tar igjen samme antall kilo tørrstoff som blir levert. Hvis man 
leverer husdyrgjødsel med 7% tørrstoff og må ta i retur biorest med 2% tørrstoff, så blir det store mengder man må 
ta igjen å lagre. Husk og at det må kunne dokumenteres hva bioresten inneholder spesielt med hensyn til rester av 
tungmetaller. 

For å levere husdyrgjødsel og ta i retur biorest bør man ha minst 2 lager. Man får tilskudd etter hvor mange kilo 
tørrstoff man leverer og bioresten har som regel lav tørstoffprosent så det anbefales å ha tak over lagrene. 

Innovasjon Norge gir tilskudd opptil 25% med maksbeløp på kr 200.000 til 
lager, man kan også søke om å bygge tak på eksisterende lager på samme 
ordning.  

Husk og at det ofte blir brukt semitrailer for å frakte gjødsla og dette setter 
store krav til fremkommelighet på gårdsbruket.  

 

 

 

 

Medlemstur til Danmark 

Forum Ku planlegger medlemstur til Danmark i januar for å se på hvordan danskene klarer å få store avlinger med 
god kvalitet ved mye mindre kostnader enn vi har her. Er det bare bedre klimatiske forhold eller er det noe vi kan 
plukke med oss hjem? Vi har mer informasjon klar til Agrovisjon og det vil også komme mer info på Facebook. Turen 
blir lagt opp i lag med vår gode venn Carsten Houmann. 
 
 
 

  



 
 

 Side 3 

 
Nye krav til spredeareal 

Forum Ku har engasjert seg sterkt i arbeidet mot de varslede endringene i gjødselbruksforskriften. Spesielt de nye 
kravene til bruk av fosfor er helt meningsløse. Blant annet har vi sponset et prosjekt som har kartlagt hvor mye fosfor 
som blir tatt ut i grasavlinger i Rogaland. Det har blitt samlet inn og analysert over 5000 forprøver i prosjektet og 
disse dokumentere veldig godt at det ofte blir tatt ut over 3,5 kg fosfor i avling pr dekar. Rapporten i fra dette 
arbeidet vil bli brukt aktivt inn mot de politiske myndighetene fremover. 
 
 
 
 

Landøyda 
Forum Ku tok høsten 2020 initiativ til å lage en gruppe i Rogaland som skulle bekjempe ytterligere spredning av 
Landøyda. I denne gruppa sitter en rekke organisasjoner og offentlige etater og vi har blant annet fått til en avtale 
med Rogaland Fylkeskommune og Rogaland Bondelag som gjør at vi som grunneiere kan sette i gang tiltak langs 
veiene. Det har også vært satt i gang en rekke plukkeaksjoner som har gitt masse oppmerksomhet i media. Ofte så 
ser vi at Landøyda blir spredt langs offentlig vei og blant annet er kantklipping en operasjon som sprer frø og 
planterester. Her får vi ikke gjort noe før vi får planten over på lista over uønska arter. Vi har derfor under 
planlegging et prosjekt med Rogaland Bondelag og Veterinærinstituttet der vi skal forsøke å dokumentere skaden på 
husdyr og linke dette opp imot dyrehelse. 
 
 
 

 

Økonomidag 6. desember 
 
Den 6. desember på Bryne Kro og Hotell kl 10 – 15 arrangerer vi fagdag om økonomi. 

Både nøkkeltallene til Tveit Regnskap og rekneskapslagene på Jæren viser at 2021 var ett bra år for landbruket i 
Rogaland og foreløpige tall for 2022 viser også bra tall. Men hva med 2023? 

Er leasing en god måte å finansiere investeringen? Hvem passer leasing for? 

Vi samler ett knippe fagfolk fra regnskap og finansbransjen. Blant annet kommer Peder Skåre, kommer du? 

 Sett av dagen allereie nå! Mer kommer i Bondevennen og på facebook. 
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Info fra Fiskå Mølle og Felleskjøpet Rogaland og Agder 

2 ganger i året har vi møter med begge møllene i Rogaland der vi blant annet diskuterer kraftfòr, gjødsel og såfrø. 25. 
oktober var styret på besøk på Fiskå sitt anlegg på Tau og 26. oktober besøkte vi forsøksfjosen til Felleskjøpet på 
Klepp. 

Siden januar 2021 til september 2022 har prisene på kraftfòr økt med i gjennomsnitt over 1 kr pr kilo.  

Denne gjødselsesongen ser ut til å bli minst like spennende som den forrige. 

 

Sesongen 2021 – 2022: 

• Fullgjødsel generell nedgang frå mai til juni 

• Fullgjødsel 25-2-6 prisøkning 95% 

• Fullgjødsel 18-3-15 prisøkning 85% 

• Fullgjødsel 12-4-18 økt 73 % 

• OPTI-NS 27-0-0 økt 121% 

Siden sesongen startet 1. juli har OPTI-NS 27-0-0 hatt en prisstigning på 35%. Hva som skjer videre er ett åpnet 
spørsmål, men gassprisen er godt litt ned nå, slik at fabrikkene produserer for fullt samtidig som salget har stoppet 
helt opp. Det kan føre til at vi får samme utvikling som mai til juni, der prisene går litt ned igjen. 

 

Agrovisjon 2022, Stavanger 4.-6. november. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Treffes vi på årets Agrovisjon? Kom innom standen vår i hall c. 


