
Avhengighetsforholdet i  landbruket –
Kornområder og distrikts-Norge

Korn/Kraftfôrkurs

25. Oktober 2017

Anders J. Huus

95 79 91 91



En vil ha norske råvarer i kraftfôret
Alle

80,7%

19,0%

0,3%

Ja, kraftfôret bør i hovedsak bestå
av norske råvarer

Ja, men nivået må bestemmes av
etterspørselen fra husdyrholdet

Nei, norsk korn er for dyrt
sammenlignet med hva vi
importerer.



Delt i synet på om prisnedskrivingstilskuddet bør økes.

Alle

10,5%

33,2%

28,3%

28,0%

Ja, kraftfôrprisen må ned for å
bedre økonomien i husdyrholdet

Ja, men bare hvis det ikke fører til
reduserte satser for andre tilskudd

Nei, det bør holdes uendra

Nei, det vil gi høyere kraftfôrandel
for grovfôretende dyr og
grasarealer går ut av drift.



Hva er dyrest – Kraftfôr eller grovfôr?

y = -1E-05x + 2,7199
R² = 4E-06
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For majoriteten gir ikke prisforholdet 

mellom grovfôr og kraftfôr incitament til å 

bytte ut grovfôr med kraftfôr



Påvirkes grovfôrkostnadene pr FEm av avling?

y = -0,0035x + 4,0384
R² = 0,1985
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Øker avdråtten med økt kraftfôrbruk?

y = -563,94x + 7028,3
R² = 0,0037
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Konklusjoner
• Enorme variasjoner i grovfôrkostnader mellom bruk

• Verken størrelse på areal eller geografi forklarer 
variasjonen

– Vær og vind, dyktighet?

• Verken stordriftsulemper eller stordriftsfordeler

• For majoriteten gir ikke prisforholdet mellom grovfôr og 
kraftfôr incitament til å bytte ut grovfôr med kraftfôr

• Lave avlinger gir større sannsynlighet for høye kostander

• Høy melkeytelse krever godt og mye grovfôr

• Høye grovfôrkostnader gir ikke entydig dårlig 
lønnsomhet



Norges Bondelag. Korn - grovfôr

• Kanalisering.

– Øke kornprod. Øke norskandelen

– Stimulere utnytting av grovfôrareal i 
distriktene. Øke bruken av grovfôr

• Balansere korn- og kraftfôrpris

• Prisnedskriving, sikre bruk av norsk 
korn i kraftfôr og konkurransekraften 
til husdyrholdet

• Ammeku, der areal går ut av drift



Takk for meg


