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Bakgrunn

Tanker og ideer rundt muligheter for økt norsk veksthusproduksjon -
samtidig som markedsbalansen opprettholdes

Opprinnelig laget for å inspirere Bama og Norgesgruppen til økt 
etterspørsel etter norskproduserte tomater, med innspill fra GPS  og 
SKP

Da dette materialet først laget var strømprisen økt fra ca 30-40 
øre/KwH til 50-60 øre/KwH. Hva nå?

Meninger og analyser er LOGs egne
Men mye av data er hentet fra GPS (grontprodusentene.no) (TAKK!) 
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Kostnadene strømmer på – selv med strømstøtteordningen…
Inkludert støtte, er netto strømpris økt fra å ha ligget på rundt 30-40 øre til over 100 øre (3x!)
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Strømpriser siste 7 år for område NO2 (Sør-Vest)
Øre per kWh (eksl. mva), nettleie og andre avgifter
Kilde: Nordpool

Støtte utgjør p.t ca
150-170 øre/kwh

Netto pris etter støtte 
er ca 40-60 øre 
høyere enn snitt over 
siste 4-5 år



Men – la oss ta på lange briller – og legge til grunn en mer normalisert situasjon 
fremover

"For 2024–2030 venter markedet enn snittpris på 40–50 øre per kWh."
Kraftanalytiker

I det videre forutsetter vi markedets forventinger på lang sikt
1) Strømprisen blir neppe 10-30 øre per kWh – i hvert fall ikke over tid
2) En strømpris på mye over 70-80 øre per kWh er neppe politisk akseptabelt på sikt
3) Men – må legge til grunn høye strømpriser i hvert fall ut høsten 2023. 
4) Hva med strømstøtteordningen etter mars 2023?

Men - produsentene har høyere kunnskap og bedre evne til å sikre og gjøre kvalifiserte 
antagelser om energipriser enn LOG
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Målet for ambisiøse norske produsenter (og grossister/dagligvare!!!) er økt 
norskandel
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LED i 
tomat
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Historisk situasjon: Norsk Tomatproduksjonen fra uke 20-42.  
Opp mot 600 tonn pr uke. Kun litt produksjon av spesialtomater fra 45-18

Omsatt mengde tomat (alle typer) per uke for 2019 og 2020-sesongene

Kilde: GPS/grontprodusentene.no
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Forbruket er relativt jevnt på rundt 700-750 tonn

Omsatt mengde tomat (alle typer) per uke for 2019 og 2020-sesongene

Kilde: GPS/grontprodusentene.no

Gjennomsnittlig ukentlig forbruk 
(37 000 tonn/52 uker=>711 tonn/uke)

Ganske jevnt forbruk
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Dermed er nesten alt volum i halvparten av året importert + en stor betydelig 
andel i sesong. Historisk norskandel på rundt 35%

Omsatt mengde tomat (alle typer) per uke for 2019 og 2020-sesongene

Kilde: GPS/grontprodusentene.no

Import!Import!
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2021: Ca 15 000 m2 med installert LED for 2021-sesongen gav ca 50% økt 
produksjon fra uke 15 til rundt uke 22 – uten at topp-produksjon økte tilsvarende

Omsatt mengde tomat (alle typer) per uke 2019, 2020 og 2021-sesongen

Datasett: GPS/grontprodusentene.no

Produksjonsvolum ukene 15-20 økt >50% 
fra 900-1000 tonn til ca 1600 tonn

Skyldes ca 15 000 m2 nytt LED-belyst 
areal

Ikke samme effekt på høsten som følge av 
vanskelig markedssituasjon (mye areal 

avlsuttet i september)
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2022: Vesentlig arealreduksjon totalt sett pga energipriser – men fortsatt høyere 
tidligproduksjon enn før 2020

Omsatt mengde tomat (alle typer) per uke 2019, 2020, 2021 og 2022 -sesongen

Datasett: GPS/grontprodusentene.no



Resultat: Norskandel i april-mai økt fra rundt 30% i 2020 til rundt 40% i 2021

Total norsk vs importert volum (tonn) – april og mai 2020 vs 2021

13Datasett : GPS/grontprodusentene.no + LOG-analyser

Fra 30 til 40%
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Potensial: Øke norsk produksjon – uten at topp-produksjon i uke 25-35 øker 
utover normalt forbruk?

Mulig potensial (grønn linje) for norsk tomatproduksjon? 

Datasett : GPS/grontprodusentene.no + LOG-analyser

>400 tonn/uke fra uke 13-14-15?

>400 tonn/uke til uke 45

Denne ambisjonen vil i så fall bringe 
norskandel (for året) fra ca 35% til ca 45%

Vi tror dette er mulig – også kommersielt!



Erfaringer så langt og status p.t.

•Totalt norsk tomatareal er anslagsvis 380 000 m2

•P.t installert ca 90 000 m2 med full-LED eller hybrid (men av dette er "kun" 25-35 000 
m2 nytt lysareal)

•Totalproduksjonen i april-mai økt >50%

•Samtidig – ingen vesentlig produksjonsøkning i uke 25-35 siste to år – slik at man 
unngår (de høyeste) topper

•Hva nå?
– Hoveddel av installert LED i dag er til spesialtomater. Muligheter for runde og større 

klase - tidlig og sent?
– Bytte av 100% HPS til hybrid eller full LED er "no brainer", ihvertfall med strømpriser 

over 60-70 øre

15Datasett : LOG-analyser
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LED i 
agurk
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Etterspørsel etter agurk i Norge

Norsk Agurkforbruk (1000 stk pr uke)

= 1 mio pr uke i vinter
1,5 mio på sommer
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Norsk produksjon har historisk dekket opp mot 90% på sommer – men kun 20-
30% i uke 40-41 til 14-15 

Norsk Agurkforbruk (1000 stk pr uke)
Gjennomsnittlig norsk produksjon 2018-2020

Gj.snitt ukentlig produksjon 
2018-2020: 

Ca 1200 fra uke 12-40
Ca 300-400 fra uke 42-10
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I total over året har importen vært ca 20%

Norsk Agurkforbruk (1000 stk pr uke)
Gjennomsnittlig norsk produksjon 2018-2020

Total import over sesongen =
9 500

Norskandel = ca 82%
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Skrekkscenario – Norsk produksjonsareal øker med 25-30% og importen forblir 
samme…

Norsk Agurkforbruk (1000 stk pr uke)
Gjennomsnittlig norsk produksjon 2018-2020

Ved flat økning over sesongen 
på 25-30% ville det blitt 

vesentlig overproduksjon fra 
uke 15-35
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Snitt 2018-2020 mot forbruk

Norsk Agurkforbruk (1000 stk pr uke)
Gjennomsnittlig norsk produksjon 2018-2020
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2021

Norsk Agurkforbruk (1000 stk pr uke)
Gjennomsnittlig norsk produksjon 2018-2020

Norskandel for hele sesongen 
fra 82 til 86%
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2022

Norsk Agurkforbruk (1000 stk pr uke)
Gjennomsnittlig norsk produksjon 2018-2020

Fra uke 2-6 var norsk 
produksjon i 2022 ca 250% 

høyere enn før 2020



Erfaringer så langt og status p.t.

•Totalt norsk agurkareal er anslagsvis 275 000 m2, og det er lys på ca 180 000 m2

•P.t installert ca 50-60 000 m2, hvorav noe er 30-40 000 m2 er hybrid og ca 20 000 m2 
100% LED

•Total produksjonsmengde fra uke 1-15 økt  >50%

•Samtidig – ingen vesentlig produksjonsøkning i uke 25-35 siste to år – slik at man 
unngår topper

•Hva nå?
– Både ren LED og hybrid fungerer godt
– For lysprodusenter med helårsproduksjon, og kun HPS, mener vi overgang til hybrid er 

"no-brainer" (øk total lysmengde litt, men etabler mulighet for kun LED på sommer)

27Datasett : LOG-analyser
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Økt produksjon av tomat og agurk tidlig og sent - 2021 og 2022 har vært en meget 
god start!


