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1. Oppsummering
Norske Felleskjøp har gått gjennom behovet for importerte korn- og karbohydratråvarer til norsk
matmel- og kraftfôrindustri. Bakgrunnen er Norske Felleskjøps rolle som markedsregulator og
ansvaret for å gi Landbruksdirektoratet råd om behovet for supplerende import av råvarer for
produksjon av kraftfôr og matmel. Disse kvantumsbegrensningene er satt for å beskytte norsk
produksjon av korn.
Produksjonen av både matmel og kraftfôr har gjennomgått en utvikling i retning av stadig strengere
krav til kvalitet på ferdigvarene. Utgangspunktet for rapporten er dagens landbruk og vilkårene i de
markedene norsk korn inngår i som råvare for videre foredling. De kvantitative vurderingene
forutsetter dagens landbrukspolitiske virkemiddelbruk. Videre utvikling av virkemiddelbruken kan
muliggjøre enda bedre oppnåelse av de overordnede landbrukspolitiske mål.
Drivkreftene bak utviklingen er dels behovet for å utnytte stadig ny teknologi i foredlingen og
strengere krav til produktene som kraftfôr- og matmelindustriens produkter brukes til. Matmelet må
for eksempel ta hensyn til ønsker om å bruke mer tilsetning av frø i brødet og fokuset på gluten.
Kraftfôr må, i tillegg til å gi høy ytelse, også ta hensyn til ønsker om kvaliteten på både kjøtt, melk og
egg. Kunnskapen om disse forholdene har vært økende. Rapporten drøfter også hvordan aktuelle
utviklingstrekk kan komme til å påvirke markedene for norsk korn.
Norsk kornproduksjon skjer i randsonen for hvor det er rasjonelt å dyrke korn. Det er derfor vanskelig
å produsere de samme kvalitetene som er tilgjengelige fra mer tempererte strøk. Produksjon av
bakervarer og kraftfôr basert kun på norsk korn, ville ikke tilfredsstilt dagens forbruksbehov. Dette
medfører at det må importeres noen kvaliteter som ikke kan produseres i Norge. Dermed kan det i
gode norske sesonger med overskudd av norsk korn, likevel bli importert kornråvarer. For å sikre at
videreforedling av korn i Norge så langt som mulig skjer på norsk råvare, er det behov for å definere
minimumsbehovet for importerte matkorn- og karbohydratråvarer.

1.1. Minimums importbehov av karbohydratråvarer til kraftfôr
Import av råvarer som er ment å dekke behov for protein, fett og mineraler er ikke underlagt
kvantumsmessige begrensninger.
Som en grunnleggende forutsetning er det i rapporten tatt utgangspunkt i at sammensetningen av
kraftfôret skal dekke de ernæringsmessige behovene til husdyrene slik disse produksjonene drives i
dag. Kraftfôret skal medvirke til å holde ytelsen ved like og samtidig ivareta dyras helse og velferd.
Det er også vurdert om andre forhold av produksjonsteknisk og markedsmessig karakter kan påvirke
kravet til sammensetningen utover de ernæringsmessige kravene.
Hva som er minimumsbehovet for essensielle råvarer, vil variere fra sesong til sesong. I rapporten har
vi lagt til grunn at norsk korn er av tilfredsstillende kvalitet, tilfredsstillende sortering og fordeling av
de ulike kornråvarene mellom aktørene.
Gjennomgangen viser at det er behov for import av minst 185 000 tonn karbohydratråvarer som ikke
dyrkes i Norge. I tillegg trenger kraftfôrindustrien tilgang til minst 200 000 tonn fôrhvete og 50 000
tonn fiber i form av kli. Hvete og kli kan være norsk om det er tilgang på dette. Økt tilgang til hvete er
derfor en nøkkel til å øke norskandelen i kraftfôret, noe som ikke alltid vil være enkelt med
erfaringene fra blant annet høsten 2017. For å ha sikkerhetsmargin mot kvalitetsrelaterte
utfordringer knyttet til et rent ernæringsmessig minimumsbehov samt dekke krav fra markedet,
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anbefales import av minimum 235 000 tonn karbohydrater og i tillegg tilgang til minst 250 000 tonn
hvete og 70 000 tonn kli.
Tradisjonelt har kraftfôrindustrien brukt det norsk kornet som stilles til disposisjon, herunder
overskudd/nedklassifisering av matkorn. Bransjen har i liten grad kunnet stille krav til kvaliteter med
unntak av hygieniske krav. Vi ser en klar tendens i retning skjerpede krav til kvalitet, råvarens
opprinnelse og sortering for å tilfredsstille dagens og fremtidige krav til ferdigvaren. Ved vurdering av
importbehovet i denne rapporten er det lagt til grunn at det norske kornet er av god hygienisk
kvalitet og har tilfredsstillende proteininnhold og pelleteringsegenskaper (falltall). Ved vurdering av
hvetebehovet og mulighet for mer norsk fôrhvete er det spesielt viktig at denne hveten er av god
kvalitet både mhp. næringsinnhold og teknisk kvalitet.

1.2. Minimums importbehov av matkorn
For bygg, havre og rug blir importbehovet i hovedsak et spørsmål om tilgjengelige kvantum av norsk
matvarekvalitet. Mathvete er den dominerende råvaren som er grunnlaget for så å si alle bakervarer.
Hvetens spesielle egenskaper i bakingen skyldes unike kvaliteter, mest knyttet til glutenproteinenes
evne til å binde sammen bakverket.
Rommet for norsk korn blir hvert år en helhetsvurdering av tilgang og kvalitet av den norske
mathveten, der klassefordeling, proteininnhold og variasjon i glutenkvalitet er de viktigste
parameterne. Rapporten gir en grundig gjennomgang av de faglige sammenhengene.
Den teknologiske utviklingen i bakerbransjen må også tilpasses bruken av norske råvarer.
I rapporten har vi ikke klart å definere minimumsbehov for importerte kvanta av matkorn. For dette
er vi fortsatt avhengige av tett dialog med matmelmøllene hvor vi med støtte i Nofima/NMBUs
analyser av mathvetens bakekvaliteter hver høst prognoserer forbruket av norsk mathvete.

2. Mandat
Oppdraget for prosjektet er i prosjektdirektiv av 13.06.2017 formulert slik: «Prosjektet skal gi
markedsregulator for korn bedre underlag for framtidige vurderinger av balansen i den norske
kornmarkedet. Særlig skal prosjektet gi underlag for å vurdere behovet for import i situasjoner med
stor norsk kornproduksjon.»

2.1. Arbeidet – gruppene
Arbeidet er av praktiske årsaker delt i to, der vurderingene for matkorn og fôrkorn er gjort i separate
prosesser.
Fôrkorngruppen har hatt følgende sammensetting:
 Sindre Flø (Norske Felleskjøp)
 Kai Roger Hennum (Norske Felleskjøp)
 Knut Røflo (Felleskjøpet Fôrutvikling)
 Gustav Unsgård (Felleskjøpet Agri)
 Kai Funderud (Felleskjøpet Agri)
 Trude Ulven (Felleskjøpet Agri)
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Matkorngruppen har hatt følgende sammensetting:
 Sindre Flø (Norske Felleskjøp)
 Anne Kjersti Uhlen (NMBU/Nofima)
 Inge Sandven (Norgesmøllene)
 Kristian Thunes (Felleskjøpet Agri)

2.2. Prosess i Bransjeforum
Rapporten vil bli lagt fram for drøfting i Bransjeforum for markedsregulering som grunnlag for Norske
Felleskjøps endelige vurdering og tilråding overfor Landbruksdirektoratet.

3. Innledning, bakgrunn
Denne prosjektrapporten forsøker å gi et grunnlag for å vurdere hvor stort markedet for
norskprodusert korn er og hvordan dette kan komme til å utvikle seg.
Bakgrunnen er de to foregående kornsesongenes overskudd av både matkorn og fôrkorn som har
reist spørsmålet om hvor stort markedet for norsk korn i virkeligheten er.
De tre foregående årene har gitt relativt god tilgang av norsk korn. Før dette var det fem år med
svake kornavlinger og stort behov for import både av mat- og fôrkorn. I kraftfôrproduksjonen åpnet
de fem svake årene for bruk av mye importerte råvarer. Isolert sett har dette vært en fordel fordi
mange råvarekvaliteter generelt gir økt presisjon med tanke på å treffe dyrets eksakte behov for
næringsstoff. Større andel norske råvarer i kraftfôret gir ikke industrien anledning til å skreddersy
kraftfôret til ulike kundebehov i samme grad.
Dette er et aktuelt spørsmål for fôrproduksjon i mange land og regioner; i Norge blir det aktualisert
både gjennom det kvantumsbaserte importvernet og fordi det har stor økonomisk betydning i hele
verdikjeden. Utenfor Norge består spørsmålet i større grad av å optimalisere relative
kostnadsforskjeller mellom lokalt og tilført korn. I Norge er dette både et politisk og økonomisk viktig
tema og er derfor et krevende spørsmål for markedsreguleringen av korn.
I matkornsektoren er utvalget av råvarer mer begrenset enn i produksjon av kraftfôr. Situasjonen her
er ikke i samme grad påvirket av ulik grad av valgfrihet i bruk av råvarer, men i større grad påvirket av
innenlandsk utvikling på foredlings- og forbrukssiden.
Mot slutten av 2016 ble behovet for minimums tilgang til importerte karbohydratråvarer for kraftfôr
drøftet i Bransjeforum for markedsregulering og en arbeidsgruppe bestående av representanter for
de største produsentene av kraftfôr avga en rapport som definerte industriens behov for import i
sesongen 2016/2017. Denne rapporten signaliserte et høyere behov for minimumsimport enn det
som tidligere har vært antatt er behovet. Landbruksdirektoratet signaliserte i mars 2017 at de ville be
om Norske Felleskjøps vurdering av hva som trengs av minimumsimport. Denne bestillingen kom i epost av 12. juni 2017. Bestillingen omfattet både mat- og fôrkornmarkedet.
Regjeringen la i 2016 fram en melding til Stortinget om jordbrukspolitikken, Meld. St. 11 (2016-2017).
Meldingen la vekt på styrket norsk matproduksjon og i innstillingen fra Næringskomiteen ble dette
styrket: «… jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Av hensyn til beredskap,
ressursutnytting, verdiskaping, sysselsetting og klima er det viktig at norsk jordbruk produserer fôrog matvarene som det ligger til rette for å produsere i Norge, og i et omfang som kan dekke
innenlands etterspørsel og eksport.»
Markedsreguleringen av korn er grunnleggende basert på importvernet, utformet som et kvantitativt
importvern basert på auksjon av kvoter for supplerende import av råvarer som ikke er tilgjengelige i
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Norge. Importvernet har hele veien vært fulgt av en diskusjon om hva som uansett trengs av råvarer
og råvarekvaliteter som ikke produseres i Norge. For produksjon av kraftfôr var det fra industriens
side fra starten av den nye markedsordningen for korn i 2001, forutsatt et rom på minst 15 %
importerte karbohydratråvarer eksklusive kli1. For matkorn har tilsvarende anslag vært 20-25 %.
Norsk industri som foredler landbruksråvarer er i kontinuerlig utvikling. Utviklingen er sterkt påvirket
av øvrig nasjonal politikk på landbruksområdet. For eksempel stilles husdyrproduksjonen overfor et
stadig press i retning av høyere produksjonseffektivitet. Importvernet for bakeriprodukter er
gjennom EØS-avtalen så marginalt at industrien står overfor en direkte og sterk konkurranse fra
utlandet.
Forutsetningen om bruk av norsk korn og supplering av importerte råvarer har med andre ord aldri
blitt oppfattet som at vi, kun gitt tilstrekkelige kvanta norsk korn, kan basere norsk råvareforedling
utelukkende på dette. Utfordringen er dermed å foreta denne avveiingen i den løpende forvaltningen
av markedsordningen for korn.

4. Regulert tilgang til råvarer
4.1. Forretningsmessig ansvar og markedsreguleringens rolle
Markedsreguleringen for korn skal legge til rette for at markedet for korn og kornråvarer i Norge er i
balanse. Overskudd i enkelte sesonger håndteres for bondens regning gjennom avsetningstiltak
finansiert av omsetningsavgiften på korn.
Underskudd av råvarer dekkes gjennom suppleringsimport på basis av markedsregulators prognoser.
For øvrig er all handel med korn og kornråvarer, norsk og importert, de forretningsmessige aktørenes
ansvar.

4.2. Markedsbalansering, suppleringskvoter og håndtering av overskudd
Importvernet for kornvarer er kvantumsbasert, dvs. at det blir fordelt begrensede kvoter for kvanta
som kan importeres med en tollsats som er redusert i forhold til avtalt WTO-toll. Tollsatsen er i
prinsippet satt slik at importvarer har samme kostnad som tilsvarende norske råvarer.
Kvotesystemet medfører en fleksibilitet for aktørene til å fortolle varene inn til Norge på tidspunkt
der prisen er lavere enn det som var forutsatt ved fastsetting av tollsatsen. Kornkjøperne betaler
dermed stort sett en annen pris for importerte råvarer enn det som følger direkte av
Landbruksdirektoratets fastsatte tollsats. Dette anses som problemfritt så lenge prognosert
suppleringsbehov baseres på faglige krav.
Store internasjonale råvareprodusenter kan tilby mer stabil råvare enn norske leverandører. Dette gir
tilgang til råvarer som presist treffer de kvalitetsspesifikasjoner som gis i bestillingen. Dette er særlig
aktuelt for foredlingen av matkorn.
Som markedsregulator utarbeider Norske Felleskjøp prognoser for tilgang og forbruk av korn i Norge.
Prognosene angir dermed også behovet for suppleringsimport. Suppleringsimporten blir i hver
sesong fordelt på tre auksjonsrunder.
Norsk kornproduksjon foregår i utkanten av det globale dyrkingsområdet for korn. Samtidig er både
produksjonen av matmel og kraftfôr høyt spesialisert og stiller særskilte krav til råvarenes kvalitet.
Dette medfører behov for andre typer og kvaliteter av kornråvarene enn det som lar seg dyrke i
1

Kli fra norske matmelmøller forutsettes uansett brukt opp før suppleringsimport beregnes.
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Norge. Slike råvarer utgjør en nødvendig import som må være tilgjengelig også når norsk
kornproduksjon blir stor.

4.3. Import av kornvarer
Illustrasjon 1 viser industriens forbruk av importert korn og andre «kornlignende» varer til mat og
fôr. Importen varierer med norske kornavlinger.

Kornråvarer - mat og fôr (eksklusive feitt, protein, mineral og vitamin)
800 000

700 000

600 000

Tonn

500 000

Importert matkorn

400 000

Importert karbo
300 000

200 000

100 000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Illustrasjon 1 Forbruk av kornråvarer, mat og fôr

Illustrasjon 2 viser hvor vi henter importkornet fra basert på den relative fordelingen mellom de
viktigste importlandene. Grovt sett dekker disse landene 80 % av kornimporten vår, både til mat- og
fôrformål, men disse landenes andel varierer noe mellom år. USA har falt bort som viktig importland
og siste år med import av betydning var 2008. Det meste importeres i dag fra våre naboland i Europa.
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Andel import frå enkelte land
90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%
1996

1997

1998

DE Tyskland

1999

SE Sverige

2000

2001

2002

FR Frankrike

2003

2004

DK Danmark

2005

2006

RU Russland

2007

2008

PL Polen

2009

2010

KZ Kasakhstan

2011

2012

2013

GB Storbritannia

2014

US USA

2015

2016

fem år

AR Argentina

Illustrasjon 2 Andel import fra enkelte land

5. Rom for bruk av norsk korn til kraftfôr
Kraftfôr er presist sammensatte næringsstoff for ulike dyreslag og for dyreslag i ulike livsfaser og
under ulike fôringsstrategier. En grov inndeling som blir benyttet i forvaltningen av
markedsordningen for korn- og kraftfôr skiller mellom fire grupper av råvarer, etter hvilke typer
næringsstoffer som utgjør den viktigste delen av råvarene;





Karbohydratråvarer
Proteinråvarer
Fettråvarer
Vitaminer, mineraler

I realiteten vil de fleste råvarene inneholde mer eller mindre av alle disse næringsstoffene.
Norskprodusert korn inngår i kategorien «karbohydratråvarer» og kan i ytterste fall erstattes fullt ut
av importerte varer.
Tradisjonelt har kraftfôr brukt det norsk kornet som stilles til disposisjon og i liten grad kunnet stille
krav til kvaliteter. Unntak har vært hygieniske krav. Ved vurdering av importbehovet i denne
rapporten er det lagt til grunn at det norske kornet er av god hygienisk kvalitet. I tillegg forutsettes at
kornet har tilfredsstillende proteininnhold og pelleteringsegenskaper (falltall). Ved vurdering av
hvetebehovet og mulighet for mer norsk fôrhvete er det spesielt viktig at denne hveten er av god
kvalitet både mhp. næringsinnhold og teknisk kvalitet.
Et annet forhold som er viktig ved vurderingen av teoretisk minimumsbehov for import er
fordelingen av det norske kornet. Her har vi i beregningene forutsatt en idealfordeling hvor alle
kraftfôrprodusenter får en «riktig» andel av norsk korn i henhold til sin produksjon av de forskjellige
kraftfôrslag. Her vil hvetefordelingen mellom aktørene være mest avgjørende. Det er ikke slik
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markedet for norsk korn fungerer i dag, og derfor vil det praktiske importbehovet være større enn
det teoretiske.

5.1. Tilgang av norsk fôrkorn og kli
Norske kornavlinger svinger med opptil 30-40 prosent fra ett år til et annet, samtidig som andelen
som er av fôrkvalitet varierer fra 20-70 prosent av dette igjen.
Illustrasjon 3 viser tilgangen av norsk fôrkorn (tonn). Tabellen er korrigert for uttatt og tilført fôrkorn
og kli gjennom omdisponering og overlagring:
Fôrhvete

Fôrrug

Bygg til fôr

Havre til fôr

Totalt fôrkorn Hvetekli

1997/98

12 019

2 615

619 266

321 113

955 013

77 300

1998/99

188 460

24 824

577 166

350 851

1 141 302

78 700

1999/00

16 842

3 900

582 473

316 762

919 977

76 900

2000/01

46 310

8 880

534 744

360 772

950 706

80 400

2001/02

129 014

3 079

581 700

297 571

1 011 364

75 500

2002/03

42 967

2 105

552 737

246 201

844 009

73 000

2003/04

107 983

2 453

549 601

300 758

960 794

80 100

2004/05

134 818

5 811

562 347

318 916

1 021 891

78 800

2005/06

138 453

16 553

587 914

264 716

1 007 636

73 300

2006/07

120 726

4 690

505 717

213 400

844 533

70 300

2007/08

99 928

13 226

453 062

239 679

805 894

68 900

2008/09

280 674

22 982

499 411

248 525

1 051 592

65 700

2009/10

202 297

21 671

471 150

286 924

982 042

64 000

2010/11

127 458

17 585

509 257

263 851

918 152

60 700

2011/12

229 783

11 478

459 357

196 529

897 148

57 000

2012/13

114 849

2 025

539 380

192 866

849 119

60 000

2013/14

82 729

949

476 786

183 554

744 017

52 800

2014/15

169 446

15 764

495 673

238 805

919 689

54 700

2015/16

325 201

34 306

461 077

227 056

1 047 640

60 500

2016/17

110 867

9 383

571 992

315 233

1 007 475

59 800

Illustrasjon 3 Tilgang av norsk fôrkorn til industrien (tonn)

5.2. Utviklingen i omsetningen av kraftfor
Illustrasjon 4 viser omsetningen av kraftfôr til ulike dyregrupper de siste ti årene. Kvantum kraftfôr til
drøvtyggere har vært relativt stabilt de siste årene, mens det over tid har vært markant vekst i salg av
fôr til fjørfe.
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Omsetning av kraftfôr, tonn
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000

1 200 000
1 000 000

800 000
600 000

400 000
200 000
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

38 134

36 692

30 830

32 537

32 056

29 647

27 779

25 052

20 938

18 503

Fjørfe 336 266

380 069

379 353

384 802

388 971

418 354

451 636

457 178

422 291

447 747

Svin

462 372

472 408

473 483

486 507

491 335

490 740

479 026

481 269

501 927

494 459

Drøv

935 070

943 288

893 041

907 352

913 124

985 585

992 145

996 448

1 014 37 1 008 00

Annet

Illustrasjon 4 Omsetning av kraftfôr

5.3. Utvikling i forbruk av råvarer til kraftfôr
Landbruksdirektoratet henter årlig inn data fra industrien om bruk av ulike råvarer. Illustrasjon 5
viser registrerte data de siste årene.
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Forbruk av råvarer - norsk og import (tonn)
2009
2010
2011
Mais
48 529
54 113
46 028
Durra
8 067
23 168
5 335
Maisgrits
15 594
31 491
28 503
Hvete
273 642
232 569
217 483
Rug/rughvete
15 066
12 525
8 406
Bygg
519 051
507 881
565 803
Havre
254 724
255 013
281 727
Kli
64 674
74 597
62 942
Melasse
59 262
61 719
57 948
Roesnitter
Annet karbo.
37 328
52 707
40 171
Sum karbo
1 295 937
1 305 783
1 314 346
D.fett/HMF
17 230
16 869
15 775
Annet fett
22 899
28 189
26 719
Sum fett
40 129
45 058
42 494
Maisgluten
17 494
24 349
29 263
Soyamel
207 613
215 527
220 964
Rapspellets
87 130
91 091
89 024
Oljefrø
16 243
19 594
18 897
Fiskemel
17 230
12 374
10 287
Fiskeensilasje
9 139
9 319
840
Urea
2 630
2 350
1 886
Annet protein
10 579
12 666
12 502
Sum protein
368 058
387 270
383 663
Vitaminer/min
71 660
78 874
81 471
Råvarer i alt
1 779 587
1 816 985
1 821 974

2012
57 804
294
35 288
282 707
5 293
562 072
254 302
74 398
68 237

2013
75 983
72
29 382
268 947
650
559 954
208 449
86 826
71 719

2014
104 834
0
34 436
265 718
1 249
529 605
209 671
73 425
72 697

2015
71 232
0
31 222
265 369
19 823
495 274
251 135
71 457
68 275

75 001
1 415 395
15 784
30 725
46 508
41 117
210 670
100 128
15 717
9 223
3 753
2 189
11 620
394 417
87 852
1 944 173

114 912
1 416 894
18 863
33 873
52 736
39 877
204 468
123 189
10 037
8 726
8 889
3 389
10 604
409 179
84 553
1 963 362

138 015
1 429 650
14 792
36 823
51 615
35 088
194 901
140 482
13 810
6 437
5 042
3 768
20 237
419 765
90 217
1 991 247

137 638
1 411 424
15 830
33 479
49 309
33 734
194 494
153 140
13 514
3 695
4 326
2 922
27 672
433 497
83 507
1 977 737

2016
49 941
0
27 925
299 257
19 959
479 155
244 460
72 436
65 059
83 199
29 552
1 370 942
17 659
27 614
45 273
31 532
206 383
168 361
9 673
3 749
5 439
3 420
34 150
462 707
86 543
1 965 465

Illustrasjon 5 Registrert forbruk av råvarer til kraftfôr

Roesnitter (betepulp) er skilt ut fra annet karbohydrat i statistikken fra og med 2016. Importen og
dermed tilnærmet forbruket i det enkelte år går også fram av Illustrasjon 8.
Illustrasjon 6 viser utviklingen i de tre hovedgruppenes andel av kraftfôr de siste tyve årene:

Hovedgrupper av råvarer i kraftfôr
100,0 %
90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %

20,0 %
10,0 %
0,0 %
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Andel karbohydrat totalt

Andel proteinråvare

Andel fettråvare

Illustrasjon 6 Hovedgrupper av råvarer i kraftfor - utvikling i andel av ferdig fôr

Hovedbildet er at proteinråvarer har erstattet karbohydratråvarer og at bruken av fett utgjør en liten
del. Innholdet av fett er økt fra 1,2 til 2,3 % over de siste 20 årene. Det framgår av grafen at det var
en markant økning i bruk av proteinråvarer i perioden 1998 – 2003. Det var i denne perioden at
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animalsk protein ble utfaset i Norge. Etter 2003 har bruken av proteinråvarer vært stabil og om lag
20 % av totalvolum. Etter 2013 har bruken av proteinråvarer økt noe, hovedsakelig grunnet
substitusjon av soya- med rapsmel.

Utvikling i forbruk av norsk fôrkorn
I hovedsak har alt av tilgjengelig norsk fôrkorn blitt brukt i løpet av sesongen. Noen sesonger har
fôrkorn imidlertid blitt overlagret til neste sesong. I årene 2008-2010 skyldtes overlagringen høyt
innhold av mykotoksin, først og fremst i havre. Illustrasjon 7 viser situasjonen for de siste 15 årene.

Marknadsbalanse for fôrkorn i Norge
1400 000
1200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
-

Netto tilgang fôrkorn

Omdisponert korn inn

Import

Overlagring forkorn ut

Illustrasjon 7 Disponering av råvarer til kraftfôr

Utvikling i importen av råvarer til kraftfôr
Landbruksdirektoratet administrerer importvernet og utarbeider statistikk over import innenfor
avtaler og kvoter med administrert toll. Illustrasjon 8 gir oversikt over importen. Suppleringsimporten
innenfor kvoter med administrerte tollsatser gjelder for hver sesong – fra september til august.
Bilaterale kvoter og MUL-kvoter gjelder for kalenderår. Over tid vil denne periodiseringen ikke gi helt
korrekte sammenligninger, men tabellen gir et grovt oversiktsbilde:
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Import kvoteår (tonn)

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Erter
Fôrhvete

59

1 592

60

1 927

862

54 788

72 593

54 942

182 693

159 154

75 204

13 034

0

0

0

0

0

0

0

Bygg

24 042

30 976

111 159

51 127

32 883

19 508

830

Havre

5 922

2 046

15 288

19 478

28 680

5 738

1 867

Mais

44 133

49 456

44 539

66 423

97 888

59 208

40 557

Durra

14 254

7 902

289

0

0

0

0

Maisgrits

34 103

26 419

26 181

18 462

22 704

24 467

18 308

1 083

2 078

2 848

2 894

2 850

2 713

3 151

378

0

0

0

0

0

0

Rørmelasse

65 193

32 178

63 834

32 011

13 308

55 732

4 007

Roemelasse

5 917

9 303

5 992

9 324

5 853

3 114

7 127

Maisprodukter

0

1 314

1 300

0

0

1 290

0

Hvetekli

7

21

21

8 489

6 984

15

147

Kli av annet korn

0

0

43

105

96

24

95

Roesnitter

25 494

20 177

43 510

79 505

110 285

100 284

92 612

Ertestivelse

13 848

5 430

7 248

7 699

16 215

21 442

15 655

1 656

613

96

202

176

190

734

Fôrrug

Lucernepellets
Glyserol

Erteavsikt
Erteskall
Karbohydrat med administert toll

3 891

6 138

1 194

2 642

6 381

3 976

3 812

294 709

266 644

378 544

482 646

503 515

374 830

202 799

2013

2014

2015

2016
9 998

Bilaterale kvoter
Import mais (EU)

10 000

7 000

10 000

Import maisgrits (EU)

9 942

10 000

10 000

9 996

Import melasse (GSP)

38 306

38 994

40 000

40 000

Sum utnytta bilaterale karbokvoter
Nulltollimport MUL
Total import karbo

58 248

55 994

60 000

59 994

12 764

7 653

14 175

15 853

15 134

7 477

15 787

307 473

274 297

392 719

556 747

574 643

442 308

278 580

Illustrasjon 8 Kvote- og avtaleregulert import med administrert eller ingen toll

De bilaterale kvotene er tollfrie og blir i praksis benyttet fullt ut av industrien.

Utviklingen i andel norsk korn i kraftfôret
Andelen norsk korn i kraftfôr har over tid variert med tilgangen av norsk fôrkorn. Illustrasjon 9 under
viser andel norske råvarer (karbohydratråvarer, protein og fett) av kraftfôr.
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Andel norske råvarer i kraftfôr
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Illustrasjon 9 Utviklingen i andel norske råvarer i kraftfôr

Pris på importerte råvarer
Tall fra Landbruksdirektoratet viser at importen av karbohydratråvarer de siste tre årene har vært fra
3 øre pr. kg dyrere til 7 øre pr. kg billigere i gjennomsnitt pr. sesong enn tilsvarende norske råvarer
(prisdifferanse og kvotepris i tabellen under). Tabellen spesifiserer ikke enkelte varer, men roesnitter
og maisgrits har hatt en prisfordel på inntil 20 øre pr. kg pr. sesong i forhold til referanseprisene som
Landbruksdirektoratet benytter ved fastsetting av administrerte tollsatser.
Tabellen viser at bransjen samlet sett hadde en økonomisk fordel på importvarene i 2013/2014 og
2015/2016. I 2014/2015 var den faktiske prisen på importvarene noe høyere enn tollgrunnlaget.
Fordel av import som følge av forskjell mellom
importpris og tollgrunnlag, øre/kg

Kvotepris øre pr.
kg

Alle varer
2013-2014

6

-1,7

2014-2015

-2

-1,1

2015-2016

8

-1,0

Illustrasjon 10 Fordel i pris for importerte råvarer til kraftfôr i forhold til norsk korn

5.4. Dyras ernæringsmessige behov
Fôr skal i prinsippet tilfredsstille næringskrav til de forskjellige dyreslag hensyntatt mange forskjellige
forhold. Eksempelvis: Rase/hybrid, produksjonsforhold/miljø, yteevne (tilvekst, fettprosent,
verpeprosent, etc.). Med næringskrav forstås energi (fôrenheter, eller utrykt i megajoule), krav til
makro- og mikromineraler, proteiner, vitaminer, aminosyrer, fettsyrer osv. Videre må fôret kunne tas
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opp av dyret (smakelig), det må være mulig å produsere mest mulig effektivt i en fabrikk, gi god
pelletskvalitet og ikke generere for mye støv.

Råvarebehov gitt dagens produksjon
5.4.1.1.
Roesnitter
Dette er en råvare som er et biprodukt fra ordinær sukkerproduksjon. Råvaren er fiberrik, og med
egenskaper som passer godt til norske melkekurasjoner. Råvaren passer svært godt til norsk grovfôr
og byggbasert kraftfôr. Roesnitter bidrar positivt til høy yting hos melkekyr og er særlig viktig i år med
for lite grovfôr. Råvaren bidrar også til metthetsfølelse og klargjøring til høyt fôropptak hos purker. I
drektighetstida er det lovpålagt tilgang til grovfôr for norske purker, og roesnitter i rasjonen bidrar,
sammen med grovfôr, til økt metthetsfølelse og er dermed en velferdsparameter for drektige purker.
5.4.1.2.
Mais
Mais kan stimulere yting hos melkekyr da den inneholder langsomt nedbrytbare karbohydrater. Til
fjørfe bidrar mais med naturlig gul plommefarge og bidrar til god tarmhelse (løselig fiber). Svin kan
klare seg uten mais. Mais er delvis substituerbar med fôrhvete, men det er likevel en fordel å ha noe
mais tilgjengelig sjøl om en eventuelt skulle ha ubegrenset med fôrhvete. Vi har satt et lavt
minstebehov; 50 000 tonn. Denne maismengden ville kunne være viktig i verpefôr. Mais kan også
være av betydning for slaktekylling og kalkun, men nok hvete av egna kvalitet kan eliminere dette
behovet. Et minstevolum mais på 50 000 tonn er for lavt til at en kan forvente noen særlig bruk mais i
fôr til høgtytende melkekyr. Avhengig av grovfôr og tilgang på andre kraftfôrråvarer vil trolig enkelte
oppleve redusert melkeproduksjon dersom det ikke er tilgang til mais i kufôr.
5.4.1.3.
Melasse
Melasse er også et biprodukt fra sukkerproduksjon og har svært gode egenskaper som
smaksattraktant, «pelletsbinder» og bidrar til redusert støvandel. Melasse er «sterk på smak», og
utjevner forskjeller som andre råvarer kan bidra med (raps/soya). Melasse muliggjør høyere bruk av
blant annet havre. Melasse er også positiv mht. utvikling av mikrobene i vomma. Smak og
fordøyelighet medfører også at melasse er attraktiv i svinefôr, fôropptak blir stimulert. Det er
teoretisk mulig å redusere bruken av melasse noe, men konsekvensen er vanskelig å estimere eksakt.
I Norge må fôrbransjen sørge for at norsk korn blir brukt opp og helst innenfor hvert kornår.
Melassebruken er en av flere parametere en i dag har å spille på for å oppnå tilfredsstillende teknisk
kvalitet. God teknisk kvalitet gir mindre støv i husdyrrommet og er derfor av betydning for både folk
og dyr.
Det er også mulig å redusere bruk av melasse og ta inn smaksstoff og/eller cellulosebaserte produkt
som binder pellets sammen. Dette vil ha en merkostnad som anslås til ca. 10 øre pr kg.
5.4.1.4.
Fôrhvete
Både fjørfe og svin må ha en viss andel hvete, norsk eller importert i kraftfôret. Kvaliteten på
fôrhveten har også betydning, både for faktisk hvetebruk og for bruk av andre råvarer. Eksempelvis
vil et hveteparti med 9,5 % protein bety økt bruk av proteinrike råvarer (eks soya) i forhold til et parti
med hvete som har 12 % protein. Som det framgår av Illustrasjon 11 er hvete er også delvis
substituerbar med mais. I fôr til slaktekylling kan hvete av god kvalitet, også norsk, være den viktigste
råvaren. Både purker og smågris bør ha en viss andel hvete i sine rasjoner. I perioden omkring
avvenning er smågrisen sårbar for å utvikle diaré, hvete av god kvalitet er derfor av betydning for å
produsere godt smågrisfôr.
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I gjennomsnitt har import av mais, maisgrits og fôrhvete vært 160 000 tonn siste 8 år. Det har i
samme periode vært en varierende tilgang på norsk fôrhvete. Dette har gitt en varierende import av
hvetesubstitutter og hvete (mais, maisgrits og hvete) mellom 70-280 000 tonn.
I praksis har «fôrhvete»-forbruket (hvete, mais og maisgrits i Illustrasjon 5) vært om lag 370 000 tonn
i de siste to årene med relativt begrensede kvoter for suppleringsimport til disposisjon.
Illustrasjon 11 viser det registrerte forbruket av hvete, mais og maisgrits de siste åtte årene.

Forbruk av hvete, mais og -grits til fôr (tusen tonn)
450

400
350

113

136

300

178

206

250
200

165
266

282

150

152
133

150

105
67

100

50

8

64

60

67

86

75

93

105

2010

2011

2012

2013

139

17
102

78

0
2009

Mais, -grits

Hvete, import

2014

2015

2016

Hvete, norsk

Illustrasjon 11 Forbruk av hvete og mais til kraftfôr

5.4.1.5.
Kli
Mange kraftfôrslag har i dag krav til fiber/trevleinnhold og kli kan i mange tilfeller være nødvendig
for å møte disse kravene. Fiberinnhold er av betydning for mage/tarmhelse hos enmaga dyr. Likevel
er det vanligvis i kraftfôr til drøvtyggere at kli inngår i størst omfang, og da i kraftfôr til
kjøttproduksjon. I år med krevende grovfôrsituasjon vil kli være av stor betydning for å kunne bidra
til en fôrrasjon som ivaretar yting, vom-miljø, drøvtyggerfunksjon og produsentøkonomi.
Forbruket av kli har i årene 2014-2016 i snitt vært 58 000 tonn norsk og 16 000 tonn import.
Forbruket har vært relativt synkende målt mot en voksende kraftfôrproduksjon og har de siste årene
stabilisert seg på vel 5 % av karbohydratråvarene. Tilgang av fiber kan dekkes gjennom skallfraksjoner
fra ulike varer som for eksempel hvete, havre, soyabønner og erter.
Faglig sett ligger minimumsbehovet for kli lavere enn dagens tilgang på norsk hvetekli. Behovet kan
anslås til 50 000 tonn.
Kli kan være ønskelig ut fra andre hensyn enn ernæringsmessige og tilgangen til kli kan variere
mellom aktørene. Det optimale nivået for industrien ligger derfor over tilgangen i Norge. I år med
krevende grovfôrsituasjon vil behovet for kli i tillegg øke sammen med andre fiberråvarer. Da bør det
åpnes for en vurdering om faglig begrunna behov for kli bør være 70 000 tonn.
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5.4.1.6.
Fett
Fett og oljer med ulik opprinnelse er i bruk i dagens kraftfôrresepter. Likevel er bruken totalt sett lav
og i størrelsesorden 45 000 tonn pr. år. Noe fett i rasjonene til dyr i laktasjon (kyr og purker) er
absolutt nødvendig for å sikre et høyt energiopptak og unngå uønsket holdtap. Fett har også
betydning for kvalitet på spekk hos slakteris. Fett bidrar til å holde høyt nok energiinnhold i resepter
til kjøttproduserende fjørfe, men noe av dette kan kompenseres ved bruk av fôrhvete med høy
hektolitervekt. Fett spiller også en rolle i fôr til verpehøns.
Ettersom fett er omtrent tre ganger så energitett som korn kan en tenke seg at bruk av 45 000 tonn
fett fortrenger 135 000 tonn norsk korn. Så enkelt er det imidlertid ikke. Fett muliggjør også økt bruk
av korn ved at fett åpner opp for energifattig korn. Bygg med relativt lav hektolitervekt er ikke ukjent
i mange deler av landet. Det anbefales ikke å etablere særlige tiltak som reduserer bruken av fett i
norsk kraftfôr. Aktørene i fôrbransjen har etablert en unik bransjestandard for kjøp av
bærekraftssertifisert palmebasert fett og det er ventet at bruken av palmebasertfett vil avta noe
fram mot 2020. Bruk av fett kan også virke positivt på støvandel og kapasitetsutnytting i fabrikk, men
teknologidreven bruk av fett er totalt sett lav.
5.4.1.7.
Oppsummert behov for tilfredsstillende ernæring
I det ovenstående er råvarene roesnitter, melasse, mais, fôrhvete og fett behandlet spesielt.
Imidlertid er det betimelig å avslutningsvis nevne at angitte kvanta bygger på tre forutsetninger:
1. Tilgangen på grovfôr og norsk korn må være av en egna kvalitet. Falltall, protein,
sopp/mykotoksin er noen viktige parametere.
2. «Korn er ikke korn»; for å optimalisere bruken av norsk korn vil det trolig bli mer og mer
aktuelt å sortere korn mer presist enn i dag.
3. Tilgangen til råvarene er fordelt i forhold til ulike aktørers behov.
Dette gir følgende minimumsbehov ut fra ernæringsmessige krav til husdyra, der behovet for hvete
kan dekkes av norsk vare, mens resten av de opplistede råvarene forutsetter import:
Råvare
Roesnitter
Mais
Melasse
Importerte karbohydrat ex hvete og kli
Hvete (norsk eller import)
Kli (norsk eller importert)
Sum essensielle karbohydratråvarer

Minimumsbehov ut fra
ernæringsmessige krav
75 000 tonn
50 000 tonn
60 000 tonn
185 000 tonn
200 000 tonn
50 000 tonn
435 000 tonn

Illustrasjon 12 Minimumsbehov for noen råvarer med dagens husdyrproduksjon

Dersom det er tilgang til 200 000 tonn norsk fôrhvete og 50 000 tonn kli, blir importandelen knapt 14
% av karbohydratinnholdet i kraftfôret. Gjennomsnittlig tilgang av norsk fôrhvete har de siste ti årene
vært om lag 150 000 tonn og 58 000 tonn kli (ref. Illustrasjon 3). Dette gir et behov for import som
vist over, av om lag 17 % av disse essensielle karbohydratråvarene.

5.5. Tekniske krav til kraftfôr
Produksjonstekniske utfordringer er ofte knyttet til krav til struktur. Pelletskvalitet er et viktig
parameter, det er også krav til indre struktur. Reseptene har en bred spennvidde med tanke på krav
til innhold. Dette gir reseptene ulike egenskaper i forhold til å oppfylle strukturkrav. I noen tilfeller
kan resept påvirke kapasiteten: Resepten blir for «tung» å få gjennom pelletspressen.
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Både husdyra selv og deres ulike fôringssystemer stiller spesifikke krav til struktur på kraftfôr.
Kraftfôr leveres i dag i pellets fra kortklipt pellets med 2,5 mm diameter til store pellets på nærmere
20 mm med 8,0 mm diameter – i tillegg leveres gryna varianter og varmebehandlet mjøl (müsli) som
tilfredsstiller markedets krav.
Ved å bearbeide kornet som råvare, (for eksempel ved å avskalle havre) kan forbruket økes.
Industrien har i dag noen begrensinger i å bli kvitt skall. Det må enten brukes i andre blandinger eller
brennes som bioavfall.
Det er store ulikheter mellom kornslagene i forhold til produksjonstekniske egenskaper. Det er i
mange resepter større utfordringer å bruke store mengder havre enn for eksempel bygg. Det at
produksjonen av norske kornarter er riktig, kvalitetsmessig og volummessig, i forhold til industriens
behov vil gi rom for økt forbruk av norsk korn.
Fabrikkene produserer i dag et bredt spekter av resepter på samme produksjonslinjer. Dette fører til
at en velger utstyr (eks. matriser) som er et kompromiss og i noen tilfeller ikke helt optimalt for
enkelte resepter. Dette vil alltid være et kostnadsspørsmål i forhold til krav til effektivitet osv.

Minimumsinnhold av andre kraftforråvarer enn korn.
Dette er veldig knyttet til resepten sin totale sammensetning. Skal noen råvarer trekkes fram, så er
det først og fremst melasse som har en veldig god effekt på pelletskvalitet og dermed kompenserer
noe for andre råvarer med dårlige bindeegenskaper. Melasse kan erstattes av smaksstoffer, andre
sukkerprodukter, eller bindemidler som eks lignobond. Ulempen med dette er at lignobond ikke har
noen ernæringsmessig effekt. Det betyr at for å holde riktig nivå på næringsstoffer så må dette
kompenseres med andre råvarer. Eks 1 % lignobond fortynner reseptene med 1 %.

Teknologisk utvikling i kraftfôrindustrien
Grunnteknologien i kraftfôrproduksjonen har i mange år vært pelletsproduksjon. Ser en på
utviklingen i noen andre land så ser en at der er en god del produkter som leveres som müsli og også
at det leveres en god del korn som er behandlet med syre e.l. Dette er produkt som har en struktur
som gjør at pelleteringsegenskapene ikke er viktig. En økning i bruk av disse produktene vil kunne
åpne for økt bruk av norsk korn.
Større kapasitet på avskalling av havre der en bruker kjerne og der en for eksempel brenner skall kan
også gi økt forbruk av norsk korn.
Industrien bruker i dag påspraying av fett ved de fleste fabrikkene. Overgang til bruk av batchcoater
eller vacuumcoatere kan gjøre at en kan beholde pelletskvalitet ved høyere andel av eks havre,
alternativt mindre av andre råvarer med gode bindeegenskaper. Det vil være kostbart å få montert
inn coatere i eksisterende fabrikker.

Konklusjon om tekniske krav
Det er umulig å fastsette en absolutt øvre grense for hvor mye norsk korn som kan inngå ut fra
tekniske krav til kraftfôret. Industrien lager i dag produkter som inneholder rundt 95 % norsk korn.
Den totale sammensetningen av resepten og fordelingen mellom kornartene betyr mye. Likedan vil
også kvaliteten på kornet ha stor betydning, for eksempel hl-vekt og bindeevne (falltall). Det absolutt
enkleste tiltaket for å øke norske råvareandel i norsk kraftfôr er å dekke en større andel av
fôrhvetebehovet med norsk vare. I parallell bør fôrbransjen intensivere sitt målretta arbeid med å
øke tilfanget av råvarer med egenskaper som helt eller delvis utligner de positive egenskapene som
bl.a. roesnitter og melasse har i dagens resepter.
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5.6. Markedsmessige krav
Behovene for råvarer til kraftfôrproduksjon er ikke kun styrt av produksjonsdyrenes
ernæringsmessige behov.
En tilgang til hvete, mais og roesnitter på minimimumsnivået ut fra et ernæringsmessig behov hos
husdyrene, slik omtalt i kapittel 5.4.1.7, gir en viss risiko for driftsmessige utfordringer for
husdyrprodusentene. Det kan oppstå problemer med ytelse, særlig hos høytytende melkekyr, men
også hos purker. Det anbefales derfor å øke tilgangen med 15 000 tonn roesnitter og 20 000 tonn
mais.
Hvete påvirker «bløt gjødsel»-problematikk hos kylling. En økning på 50 000 tonn gir en
sikkerhetsmargin mot slike problemer.
En sterk trend i øyeblikket er egne nisjekonsept/produkt for enkeltprodusenter, kjeder eller regioner.
Dette kan bety at fordeling av knappe råvareressurser blir forskjøvet. I øyeblikket er dette relativt
beskjedent, men vi ser enkelte økoblandinger som eksempelvis har krav om minimum 40 % mais.
Dagens markedsordning annullerer i stor grad effekten av pris på bruken av norsk korn sammenliknet
med import. Importpriser kan være billigere i optimeringen enn norsk korn, men tilgjengelig mengde
innen kvotesystemet begrenser effekten av dette. Over tid viser det seg likevel at det er en viss
prisfordel for kraftfôrsorter der det inngår mer importråvarer.
Som et praktisk eksempel kan vi vise til fjørfe. Fjørfe har for enkelte produksjoner krav til mais som
alternativ til hvete for å unngår for ensidig kost. Fjørfe har samtidig lavere utnyttelse av bygg slik at
det ikke foretrekkes økonomisk og unngås av fare for utfordringer med tarmhelse. Bruk av havre
begrenser seg selv av både tekniske årsaker (pelletskvalitet) og av hensyn til krav til
næringskonsentrasjonen. I sum medfører dette at fjørfefôr inneholder mer importråvarer enn fôr til
svin og drøvtyggere. Med bakgrunn i dette kan enkelte fjørfefôrslag få en prisfordel da de har høyest
krav til råvareegenskaper som i sesonger der det er lite norsk fôrhvete, må dekkes av import.
Fôrresepter basert på ensidig satsing på norske råvarer som går på bekostning av krav til
næringsinnhold og produksjonsøkonomien til bonden finnes allerede i dag i sortimentet til flere
kraftfôrleverandører. Disse reseptene er bygget på markedsmessige krav, tapt effektivitet betales av
forbrukerens etterspørsel og eventuell betalingsvilje for disse varene.
Økt etterspørsel etter økologisk kraftfôr reiser særskilte utfordringer. Produksjonen er relativt liten,
men økende og må i dag dekkes av om lag 60 % importerte råvarer. FKA er i dag eneste produsent av
økologisk kraftfôr. Det trengs import av om lag 15 000 tonn økologiske karbohydratråvarer i dag.
Kjøtt- og fjørfebransjen etterspør spesielle råvarer for å produsere unike produkter. Denne
etterspørselen faller utenfor hensynet til et rent ernæringsbasert behov for import av råvarer, men
er viktig for å gi det mangfoldet av norskproduserte kjøtt- og eggprodukter som frembys i butikkene.
Vi har eksempler som Prior Solegg der det er et krav om at deler av gulfargen i plommen skal komme
fra mais, eller Holte Gård sin slaktekylling der det er et minimumskrav til maisinnhold.

5.7. Bilaterale importkvoter og MUL-import
Rommet for norsk korn er påvirket av forpliktelser til import som Norge har gitt til andre land. Vi har
bilaterale avtaler med EU og en del andre land med gitte kvoterammer. Import fra de minst utviklede
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landene (MUL) kan skje tollfritt og normalt uten kvantumsbegrensninger2. Kvantum MUL-import
begrenses imidlertid av tilbudet av anvendbare råvarer. Importen er vist i Illustrasjon 8.
Melasse omfattes av GSP-kvoter som Norge har åpnet for og som åpner for import av 40 000 tonn
tollfri sukkerroemelasse årlig. I tillegg kan melasse importeres fra GSP-land innenfor kvotene for
suppleringsimport med 20 % lavere tollsats enn fra andre land.
Den kvantumsmessig frie importen fra MUL-land har bestått av hvetekli, palmekjerneekspeller,
rørmelasse og oljekaker. Importen har utgjort om lag 15 000 tonn årlig de siste årene.

5.8. Importbehov til dagens husdyrproduksjon
Basert på melkeytelse, kullstørrelse, veksthastighet og bruk av annet fôr i dagens husdyrhold, er et
robust behov for import av karbohydratråvarer i et normalt år som følger:
Råvare
Roesnitter
Mais
Melasse
Økologisk råvare
Importerte karbohydrat eksl hvete
Hvete (norsk eller import)
Kli (norsk eller importert)
Sum essensielle karbohydratråvarer

Robust importbehov
90 000 tonn
70 000 tonn
60 000 tonn
15 000 tonn
235 000 tonn
250 000 tonn
70 000 tonn
555 000 tonn

Illustrasjon 13 Behov for tilgang av viktige råvarer

Dersom det er tilgang til 200 000 tonn norsk fôrhvete og 50 000 tonn kli, blir importandelen knapt 23
% av karbohydratinnholdet i kraftfôret. Gjennomsnittlig tilgang av norsk fôrhvete har de siste ti årene
vært om lag 150 000 tonn (ref. Illustrasjon 3) og 58 000 tonn kli. En slik tilgang gir et behov for import
som vist over, av om lag 26 % av disse essensielle karbohydratråvarene.

5.9. Utviklingstrekk i norsk husdyrproduksjon
Norsk husdyrhold har endra seg betydelig siste 10-15 år. Både årsakene og konsekvensene er flere og
sammensatte. Siden 1990 har norsk kjøttproduksjon økt fra ca. 200 000 tonn til om lag 330 000 tonn.
Melkeproduksjonen har vært relativt stabil. Dette har skjedd i en situasjon hvor både grovfôravlinger
og kornproduksjon har falt. Kraftfôrproduksjonen har økt med ca. 20 % i samme periode og veksten (i
kilo) er basert på importerte råvarer.
I tiden framover gjelder det imidlertid å legge til rette for ei utvikling som er:






Maksimert med hensyn til norsk råvarebruk, både grovfôr og kraftfôr (fôrkorn).
I tråd med Stortingets forutsetninger, bl.a. knytta til vekstambisjoner og landbruk over hele
landet.
Optimalisert med tanke på maksimal verdiskapning gitt de rammer gitt av marked,
virkemidler og driftsrelaterte kostnader, både sektorielt og på enkeltbruk.
En husdyrproduksjon som er klimasmart.
Ivaretar og utvikler norske konkurransefortrinn (bl.a. dyrehelse).

2

Dersom importen kan forstyrre det norske markedet alvorlig, kan importen begrenses i tråd med WTOavtalen.
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Produksjon av melk og storfekjøtt
Ytinga pr. årsku har økt jevnt de siste åra og er i dag 26 kg pr dag i snitt. Dette er 5 kg mer enn i 2001.
Ettersom samla melkeproduksjon har vært relativt stabil har dette medført behov for 60 000 færre
kyr siden 2001. Å spå hvordan denne utviklinga vil fortsette er ikke enkelt. Men vi vet at eksport av
Jarlsbergost sannsynligvis blir historie om få år. Dette betyr 10 % mindre melkebehov som kanskje
delvis kan kompenseres gjennom nye produktinnovasjoner osv. Eventuell økt ost- og yoghurtimport
vil redusere melkebehovet, men hvor mye er vanskelig å spå.
Halvparten av melkeproduksjonen foregår i båsfjøs. Omtrent en lik stor andel av melkeproduksjonen
foregår på bruk med mindre enn 35 årskyr, som kanskje er nedre grense for bruk av melkerobot.
Dette betyr at det er et stort investeringsbehov i det kommende tiåret. Dette investeringsbehovet er
delvis uavhengig av løsdriftskrav. Om disse brukerne vil investere, hvordan de vil investere,
kombinert med rammevilkår for melkeproduksjon generelt, vil få stor betydning. Kanskje kan også
dette bety mye for valg av fôringsstrategi og dermed for råvarebehovet i kraftfôr.
Om kort tid vil halvparten av kyrne i Norge bli melka i robot. Bak hver robotplass er det investeringer
i størrelsesorden 200-400 000 kroner. Dette betyr at det fra melkeprodusentens ståsted vil være
ganske sterke incentiver i retning av høy og økende avdrått.
I løpet av siste fem årene har bruken av kraftfôr pr. kg melk totalt sett vært stabil. Samtidig har
melkeytelsen og protein- og fettinnholdet økt. Grovfôropptaket har også økt, særlig markant i løpet
av 2016.
I åra som kommer vil det trolig bli et fortsatt fokus på yting, men det kan godt være at det er
optimalisering av grovfôr som blir en faktor med mye større betydning enn om kraftfôret inneholder
eksempelvis 3,5 eller 5 % fett.
Det ble i 2013 beregna at bruken av norsk korn til høytytende kyr når et tak på ca 55 % og at innhold
av lett nedbrytbar stivelse er en faktor begrenser bruken av norsk korn. Dette er en beregning som
fortsatt er relevant.
Ammekuproduksjonen er økende, men har ikke økt i samme takt som melkekutallet er redusert. I
januar 2017 var det ca. 83 000 ammekyr i Norge. Det er en vekst på 27 000 individer siden 2007.
Bruken av kraftfôr i storfekjøttproduksjonen varierer fra nesten null til å være en betydelig andel av
totalt fôrtilgang, i snitt omkring 2,5 kg pr dag. Kraftfôr til storfekjøttproduksjon inneholder i all
hovedsak norsk korn, noe protein (soya eller rapsekspeller). Lite tyder på at dette vil endres i åra som
kommer.
Ved beregning av kraftfôrsammensetning til mjølkekyr med forskjellig ytelse, ser man at norsk korn
får mindre plass ved økende ytelse. Illustrasjon 14 viser den beregnede andelen norsk korn ved
ytelser fra 7 000 liter melk pr ku til hhv. 8 000, 9 000, 10 000 og 11 000 liter. Det er lagt til grunn ved
beregningen hvor mye kraftfôr som kan inngå i fôrrasjonene og hvor mye lettfordøyelig karbohydrat
det er plass til, og dermed hvor mye norsk korn det er plass til. Regnestykket er satt opp under
forutsetningen at mengden nedbrytbar stivelse avgrenser bruken av norsk korn. Det er regnet med
samme grovfôropptak ved alle ytelsesnivå og bare ett kraftfôrslag i buskapen.
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Illustrasjon 14 Rom for norsk korn i kraftfôr til ku ved varierende mjølkeyting

Forbruket av norsk korn reduseres ved økende ytelse. Ved å øke ytelsen fra 8 000 liter til 11 000 liter
reduseres behovet for norsk korn med ca. 27 400 tonn. Resultatet her er en sum av at det blir plass
til en mindre andel norsk korn i fôr til høytytende kyr, at mengden kraftfôr øker og at det blir økt
behov for kraftfôr til en større ammekuproduksjon. En reduksjon i ytelse fra 8 000 til 7 000 liter vil
øke rommet for norsk korn med ca. 8 500 tonn.

Produksjon av svinekjøtt
Svin i alle produksjonsformer og alle faser er storforbruker av norsk korn. Smågrisfôr og purkefôr bør
ha en viss mengde hvete, og denne kan utmerket godt være norsk. I vekstfôr som står for omtrent
2/3 av volumet vil norsk bygg og havre stå for opp mot 80 % av resepten. Det er ikke ventet at dette
vil endre seg. I likhet med melkekyr stilles store krav til fôring i dieperioden. Dette kan bety noe
mindre norsk korn enn i slaktegrisfôr og særlig om det er lite tilgang på fôrhvete. Fiber er avgjørende
for purker i drektighetsperioden; dette behovet kan stort sett dekkes av kli og havreskall. Svin er
sensitive med hensyn til hygienisk kvalitet og i år med for høye verdier av mykotoksiner vil mengden
norsk korn i svinefôret reduseres.
Det er fokus på å forbedre fôrutnyttelsen hos alle dyreslag. Dette ville medført et mindre rom for
norsk korn over tid dersom produksjonsvolumet var konstant. Det er imidlertid grunn til å anta at
med en voksende befolkning vil behovet for kjøtt, melk og egg øke og vi har derfor her valgt å se bort
fra effekten av fôrutnyttelse for svin og fjørfe.

Produksjon av fjørfekjøtt
Det er ikke ventet vesentlige endringer i kyllingfôret i de kommende år. Slaktekylling kan benytte
store mengder fôrhvete og en god del havre. Bygg er det også mulig å bruke, om enn i beskjeden
grad. Det er en viss fokus på å benytte saktevoksende hybrider. Disse vil slaktes etter ca. 50 dager og
vil sjølsagt bruke mye mer fôr en dagens hybrider. Fôr til saktevoksende hybrider vil bruke relativt
mer korn og mindre soya, likevel vil soyamengde totalt pr kg kjøtt neppe bli redusert. Dersom en
gjennomgående skulle bytte til saktevoksende hybrider i dag ville sannsynligvis behovet for norsk
korn øke med anslagsvis 50 – 80 000 tonn. I dagens situasjon er dette en kornmengde en ikke har og
det ville derfor bety økt import av korn og kornråvarer. Motsatt, dersom det skulle vise seg å bli for
mye norsk korn i Norge kunne økt produksjon av saktevoksende hybrider bidratt til å øke
etterspørselen av norsk korn.
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Verpehøns er en stor forbruker av norsk korn og vil fortsatt være det.
Den viktigste driveren for bruk av norsk korn i fjørfefôr er først og fremst fôrvolum i seg sjøl. Tilgang
på fôrhvete er helt avgjørende.
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6. Rom for bruk av norsk matkorn
For matkorn har vi fokusert på mathvete; når det gjelder bygg, rug og havre handler norskandelen
først og fremst om hvorvidt det er mulig å skaffe til veie tilstrekkelige kvanta norsk vare. Gjennom
prosjektet det også satt fokus på hva som er ønskede kvaliteter (basert på sorter, kvalitetsanalyser)
og mulighetene for dyrking av spesialsorter med ønskede kvalitetsegenskaper til produksjon av
matmel.
For hveten, som er det store kvantumet og som er avgjørende for å kunne bake brød og andre
bakervarer, er svaret på spørsmålet mer komplekst. I prosjektet søker vi å beskrive hvilke
kvalitetsegenskaper som må tilfredsstilles og hvor mye variasjonen i disse egenskapene betyr for
andelen norsk korn i bakemelet.
Matmelmøllene foredler hvete hovedsakelig for det norske markedet. Bare mindre kvanta blir
importert, foredlet og reeksportert. I vår sammenheng er det foredlingen for det norske markedet
som er interessant.
Hos bakerne går utviklingen generelt i retning av mindre håndverksbaking. De store volumene av
bakemel går dermed via større og færre bakerier. Bakeriene foretar også mer automatisering og
bakeribransjen får mer industripreg. Dette stiller økte krav til jevn kvalitet på råvarene til bakemelet.

6.1. Tilgang til norsk matkorn
Hvete dominerer både norsk produksjon og forbruk av matkorn. For hvete og rug er det etablert
relativt faste kvalitetskriteria (minstekrav) for hva som kreves for at bonden skal få kornet godkjent
som matkorn (som for eksempel i Felleskjøpet Agris «Kornguiden»). Dette gir bedre priser til bonden
enn om kravene til matkvalitet ikke innfris. Illustrasjon 15 viser tilgangen av norsk rug og hvete av
matkornkvalitet for perioden 2007 – 2016.
Tilgang av norskavlet mathvete og matrug
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2013/14
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31 259

36 591
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Illustrasjon 15 Tilgang av norsk mathvete og matrug
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Tilgangen av norsk mathvete har variert mye i perioden, fra ca. 40 000 tonn i 2011/2012 og til vel
300 000 tonn i 2007/2008. Dette skyldes i stor grad varierende andel av den norske hveten som
holder matkvalitet, men også variasjoner i hveteproduksjonen totalt (avlinger og areal) påvirker
tilgangen. Sesongen 2011/2012 utmerker seg med svært lav tilgang av mathvete, som skyldes en
svært nedbørrik høst som ga omfattende groskade og lav mathveteandel av den norske
hveteproduksjonen3.
For bygg og havre eksisterer ikke de samme kvalitetsstandardene overfor bonde. Produksjonen er
også langt større enn behovet for matkorn, som dekkes ved utplukking av egnede partier fra den
totale tilgangen. Jamfør kapittel 6.5.

6.2. Tilgang til norsk mathvete
I Norge har det siden 1950-årene vært jobbet målrettet i verdikjeden for å bedre kvaliteten av
norskprodusert hvete med mål om å nå matkvalitet. Dette har resultert i betydelig økt
hveteproduksjon, og i år med god kvalitet har også andelen av norsk hvete i melet vært høy. Norsk
hveteproduksjon har hatt en formidabel utvikling siden 1970. Det har i stor grad lykkes å produsere
hvete som kan brukes også til den krevende norske baketradisjonen. Imidlertid kan hvetekvaliteten
variere mye fra år til år. Illustrasjon 16 viser at produksjonen av norsk hvete til mat økte raskt på
1980- og 1990-tallet, og det var høy og stabil tilgang i årene 2004 – 2008. Deretter var tilgangen
varierende og til dels svært lav i noen sesonger, noe som har hatt sammenheng med dårlige
værforhold under innhøstingene og lav matkornandel. I de senere årene har produksjonen av
mathvete økt igjen.
Kornavling i Norge
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Illustrasjon 16 Norske hveteavlinger

3

Høsten 2017 ser ut til å gi tilsvarende problemer.
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6.3. Import av mathvete
Importen av mathvete består i alt vesentlig av tradisjonell hvete til baking. Norsk pastaproduksjon er
avviklet og importen av durum er derfor minimal. Forbruket er mindre enn 200 tonn årlig. Importen
av spelt har økt noe, som Illustrasjon 17 viser, men er svært liten i forhold til hvete for øvrig. Det
importeres noe økologisk hvete, men også dette utgjør en liten andel. De siste tre årene er det
importert i gjennomsnitt 5 700 tonn spelthvete.
Forbruket av økologisk mathvete anslås til om lag 1 500 tonn årlig og nesten alt importeres.
Import av matkorn
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120 000

100 000

Hvete, spelt
Hvete, annen

80 000

Durumhvete

60 000

40 000

20 000

0

Illustrasjon 17 Import av ulike typer hvete til mat

6.4. Utviklingen i foredlingen av mathvete for det norske markedet
Illustrasjon 18 viser foredlingen av matkorn fordelt på norske og importerte kornråvarer. Figuren
viser også utviklingen i andel norsk korn av møllenes foredling. Produksjonen av matmel hos norske
møller har gått jevnt nedover i perioden. Norskandelen varierer betydelig fra sesong til sesong, men
var stabil og høy i perioden 2004-2008. I de etterfølgende sesongene har norskandelen vært
varierende og til dels lav, mens i sesongen 2016/2017 er den beregnet til å være nesten på linje med
årene 2004-2008.
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Illustrasjon 18 Foredling av matkorn i alt hos norske matmelmøller

Forbruket av norsk mathvete avhenger av tilgang og kvalitet. Det er ikke alltid slik at all norsk
mathvete blir brukt til melproduksjon selv om tilgangen av norsk vare alltid er mindre enn forbruket.
I hver sesong har det vært nødvendig med supplerende import, også når det går på bekostning av
norsk produsert mathvete. Illustrasjon 19 viser markedsbalansen for norsk matkorn. I hovedsak viser
framstillingen situasjonen for mathvete; tilgangen av bygg og havre er stabil, etter som denne sikres
ved uttak av et langt større totalt kvantum som ellers går til fôr. Tilgangen av rug varierer rett nok
mye, men utgjør små kvanta i forhold til hvete.
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Illustrasjon 19 Disponering av matkorn i alt hos norske matmelmøller
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En sikrere prognosering av hvor mye av den norske hvetetilgangen som kan brukes til matmel kunne
gitt en forutsigbarhet for møllene som også kunne bidratt til høyere norskandel. I dette prosjektet
har vi derfor søkt etter observerbare kriteria som tidlig i sesongen kan gi indikasjoner om rommet for
bruk av norsk mathvete i sesongen.

6.5. Utviklingen i foredlingen av matrug, matbygg og grynhavre
Det foredles om lag 2 000 tonn bygg til matformål for det norske markedet og dette dekkes ved uttak
av vare av egnet kvalitet fra den totale tilgangen som er på 5 – 600 000 tonn.
Forbruket av grynhavre har vært økende i mange år og er i størrelsesorden 30 000 tonn, som også
skaffes til veie ved utplukking av egnede kvaliteter fra totaltilgangen.

Tilgang og forbruk av matrug
Rugproduksjonen er svært variabel; rug blir sådd om høsten og arealet som tilsåes vil variere med
værforholdene i den relativt korte perioden som er aktuell for såing av høstkorn. Sesonger med
hyppig nedbør har blitt etterfulgt av sesonger med lave arealer med høstkorn (både høstrug og
høsthvete). Ellers påvirkes arealet av overvintringen, og været i vekstsesongen påvirker både
dekaravling og kornets kvalitet.
Innkjøpt matrug tilfredsstiller i stor grad møllenes krav. Spørsmålet blir da vanligvis om det er for
mye eller for lite matrug totalt sett. Illustrasjon 20 viser hvordan markedet for matrug har vært:
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Illustrasjon 20 Norsk rug - tilgang og forbruk

Forbruket av matrug har vært synkende i denne perioden. I de fleste årene er det et gap mellom den
norske tilgangen og forbruket av matrug. Dette skyldes til dels kvalitetsproblemer, særlig falltallet,
jamfør fordelingen mellom mat- og fôrkvalitet, men også lav produksjon av rug i årene der vi ikke har
klart å så høstkorn året før. I mange sesonger kunne forbruket av norsk matrug vært høyere med
bedre falltall.
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Tilgang og forbruk av grynhavre
Produksjonen av havre i Norge er ti ganger forbruket av havre til mat, «grynhavre». Forbruket av
havre til menneskemat har vært jevnt stigende de siste tiårene.
Det har tradisjonelt vært en stor foredler av grynhavre i Norge og noen små. Den store foredleren
har hatt avtaler med enkelte kornhandlere om å levere havre av tilfredsstillende kvalitet. Disse har
igjen til dels inngått kontrakter med kornprodusenter. Noen sesonger har det vært svært vanskelig å
framskaffe havre av tilfredsstillende kvalitet i Norge og havre har blitt importert.
Det importeres regelmessig 2-3 000 tonn økologisk grynhavre på grunn av manglende tilgang av
norsk vare.
Framover vil trolig begge de store matmelmøllene foredle grynhavre. Alle store kornhandlere vil da
ha rutiner for å lete etter havre til mat.
Illustrasjon 21 viser utviklingen i bruk av grynhavre i norsk matkornforedling.
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Illustrasjon 21 Foredling av grynhavre - norsk og import

6.6. Grunnleggende kvalitetskrav til mathvete
Hvete som skal brukes til baking, og fortrinnsvis av grove brød produsert av industribakerier, må
oppfylle flere kvalitetskrav for at melet skal fungere tilfredsstillende i bakeprosessen og gi et
sluttprodukt av god sensorisk kvalitet. Kornet må ikke være groskadd. Viderestilles det krav til
proteininnhold og glutenkvalitet, som er avgjørende for deigens viskoelastiske egenskaper. Disse
egenskapene er viktige for både elte- og heveegenskapene, og for å oppnå en tilfredsstillende
produktkvalitet med hensyn på volum, form, utseende og tekstur. Det stilles også krav til fysiske
kvalitetsmål av kornet, som hektolitervekt, varens renhet, og til hygienisk kvalitet inkludert lavt
innhold av mykotoksin.
De største utfordringene for å oppnå en tilstrekkelig god råvare av norsk hvete har vært knyttet til
groskade (for lavt falltall), lavere proteininnhold enn ønskelig, varierende glutenkvalitet mellom
sesonger og til dels mellom dyrkingsområder, samt at mengdeforholdet mellom de ulike
proteinkvalitetsklassene ikke møter mølle- og bakeindustriens behov.
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Proteininnhold og glutenkvalitet
Det er vel kjent at både proteininnholdet, men også kvaliteten av proteinet, er av avgjørende
betydning for bakekvaliteten. I stivelsesendospermen i hvetekornet (som er kornets opplagsnæring)
finnes de unike glutenproteinene som danner glutennettverk under eltingen og som er avgjørende
for deigens viskoelastiske egenskaper og for bakeegenskapene. De viskoelastiske egenskapene i
deigen påvirkes både av type glutenproteiner som finnes (bestemt av hvetesorten og dens gener for
glutenprotein) og av proteininnholdet.
Innholdet av protein påvirkes mest av dyrkingsmiljøet og særlig gjødsling og tilgjengelighet av
nitrogen, mens glutenkvaliteten i hovedsak er bestemt av hvetesorten. Noen sorter har gener for
glutenprotein som gir deigen mer elastiske egenskaper, andre sorter kan gi en mindre elastisk og
mindre utstrekkbar deig. Ofte karakteriseres disse typene som henholdsvis sterke og svake
hvetesorter. Vi har erfart i Norge at sortenes potensielle glutenkvalitet ikke alltid nåes under alle
dyrkingsmiljø. Dette har gitt variasjoner i glutenkvalitet innen samme sort når denne dyrkes på
forskjellige lokaliteter og i forskjellige sesonger som i noen tilfeller har vært betydelige.
Betydningen av proteininnhold og sortenes spesifikke proteinkvalitet for bakekvaliteten ble
undersøkt allerede i 1940-årene, og bakeforsøk utført i USA er ofte referert. De fant at brødvolumet
økte tilnærmet lineært med proteininnholdet i melet. De viste også at ulike sorter ga store forskjeller
i brødvolum. Sortsforskjellene ble relatert til sortenes forskjeller i type av glutenprotein. I disse
forsøkene ble det bakt hvitt brød med en baketest tilpasset datidens bakeindustri i USA.
I Norge ble det utført en rekke bakeforsøk med norsk vårhvete i perioden fra 1990 til begynnelsen av
2000-tallet, fortrinnsvis av loff, men også bakeforsøk av grove brød er utført. I likhet med forsøkene i
USA økte brødvolumet med et økende proteininnhold. Sorter med sterkere gluten ga også et høyere
brødvolum, og disse holdt en bedre form enn sorter med svak glutenkvalitet (det ble bakt frittskjøvet
brød). Resultatene viste også at mel med høyere proteininnhold ga en mer strekkbar deig og et noe
redusert høyde/bredde-forhold (flatere form). Sorter med sterkere gluten hadde et større potensiale
og ga økt volum samtidig som de holdt en bedre brødform. Det ble også vist at sorter med svakere
gluten og høyt proteininnhold kunne gi tilstrekkelig stort volum, men de fikk en svært utflytende
form.
Basert på disse og også andre bakeforsøk kan vi oppsummere noen prinsipper:








Økt proteininnhold gir normalt økt brødvolum.
Sterk gluten kan også gi høyere volum og brødet holder en bedre form ved baking av
frittskjøvet brød.
Økt proteininnhold vil normalt gi en litt mer strekkbar deig.
Mel med tilstrekkelig sterk gluten vil kunne gi et enda høyere volum ved økende
proteininnhold og samtidig holde en tilfredsstillende form (ved baking av frittskjøvet brød).
Derimot vil et mel med svak gluten gi en enda mer utflytende deig ved økende
proteininnhold, og som vil gi for flate brød når disse ikke bakes i form. Svak gluten kan
dermed ikke kompenseres med høyere proteininnhold.
Et mel med sterk gluten og høyt proteininnhold vil ha det høyeste potensialet, såfremt
bakeprosessen er tilpasset til en slik meltype.

Bakeforsøkene det refereres til her er gjort med siktemel, og med optimalisert eltetid. Målet med
forsøkene har vært å undersøke de grunnleggende effektene av proteininnhold og glutenstyrke for
deigens viskoelastisitet og bakeevne. Hvordan disse egenskapene kommer til uttrykk under
kommersiell baking vil være avhengig av bakeprosessen som brukes.
30

Ved baking av grovbrød blir proteinegenskapene ofte enda viktigere. I forsøk med baking av grovbrød
basert på norske hvetekvaliteter fant Aamodt et al (2004) både lavere volum og dårligere brødform
sammenlignet med hvitt brød. Mel med sterk glutenkvalitet og et høyere proteininnhold ga den
beste brødkvaliteten, evaluert med tanke på brødvolum og brødets form (høyde/bredde).
I bakeforsøk må det gjøres mange valg med hensyn på resept og prosess, og det er avgjørende at
baketestene er satt opp slik at de gir svar på de hypotesene man ønsker å undersøke. Likevel er dette
komplisert. I kommersiell baking vil bakeprosessen (resept og prosess) være avgjørende for hvilken
melkvalitet som er den optimale. Bakeprosessen kan variere mye fra bedrift til bedrift og for ulike
brødprodukter. I praktisk baking vil et sterkt mel kunne tåle en mer intensiv elting, men et sterkt mel
må også eltes mer intensivt og/eller fermenteres lengre for å få utnyttet sitt potensiale. Det kan i
noen tilfeller være mer utfordrende å kontrollere deigtemperaturen i et sterkt mel. På den andre
siden vil et sterkt mel ha en større robusthet for variasjoner i prosessen, og kan være lettere å bruke
til flere prosesser og flere produkter i bakeriet.
Møllene tilbyr ulike meltyper, og det er viktig for bakeriene å velge riktig melkvalitet i forhold til
produkt og prosess. I tillegg blir bakehjelpemidler brukt, blant annet for å gjøre melet mer tilpasset til
prosessen eller for å oppnå bedre kvalitet på sluttproduktet.
Kunnskapene som er bygget opp om proteinenes egenskaper ved baking har i mange land ført til
utvikling av nye hvetesorter med sterkere glutenkvalitet fordi denne kvaliteten bedre tilfredsstiller
industribakernes behov. Dette er også gjort i Norge. Siden det norske melet i mange tiår på 1900tallet hadde betydelig innblanding av hvete fra Nord-Amerika, med både sterkt gluten og et høyt
proteininnhold, så har det vært et mål for norsk hveteforedling utvikle nye norske hvetesorter med
sterkere gluten. Dette har lykkes godt i vårhvete. En forsøksserie med norske sorter og HRS-sorter4
fra Minnesota, dyrket både i Norge og i Minnesota viste at noen av de norske vårhvetesortene holder
en sterk glutenkvalitet, og som er på nivå med sortene fra Minnesota i spesifikk glutenkvalitet. De
beste norske vårhvetesortene utgjør en viktig basiskvalitet for å produsere mel tilpasset de norske
industribakerienes behov basert på en høy andel norsk hvete.

Groskade og krav til falltall
Groskade skyldes at kornet starter spireprosessen før innhøstingen i perioder med hyppig nedbør
etter gulmodning. Ved spiringen danner kornet enzymer, blant annet enzymet alfa-amylase som kan
bryte ned stivelse til glukose. Groskade gir høy aktivitet av alfa-amylase i kornet, som fortsatt vil være
aktivt også etter maling til mel. For høy aktivitet av alfa-amylase vil ødelegge stivelsens evne til å
forklistre og binde vann ved steking av brødet. Dette virker svært ødeleggende for bakekvaliteten, og
brød bakt på groskadd hvete vil få tydelige kvalitetsfeil. Groskade måles med en falltallsanalyse, som
gir et indirekte mål på alfa-amylasens aktivitet i kornprøven. Det er stivelsens evne til å binde vann
under oppvarming (koking) og til å danne en viskøs grøt som måles i en falltallsanalyse. Høy aktivitet
av alfa-amylase i prøven gir degradering av stivelsen, dårligere vannbinding og lavere viskositet.
Falltallet kan variere fra 62 til over 400 i hvete, der lave verdier indikerer groskade og høy alfaamylase-aktivitet. Det stilles krav til at falltallet må være 200 eller høyere for mathvete i Norge, mens
for matrug er kravet til falltall satt til 130. Liknende kvalitetskrav til hvete og rug er innarbeidet i
andre land, og i mange tilfeller er kravet til falltall i mathvete satt enda litt høyere enn det som er
gjort i Norge. Til de fleste meltyper som males i Norge stilles det krav om falltall på 250 eller høyere.

4

HRS – Hard red summer wheat – sterk vårhvete
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Groskade har vært utbredt i Norge i enkelte sesonger, og i slike sesonger har mye av den norske
hveten blitt avregnet til fôr pga. for lave falltall. I planteforedlingen av nye hvetesorter legges det
stor vekt på å utvikle sorter som er spiretrege, og som oppnår høye falltall.

Kornets fyllingsgrad, hektolitervekt og skrumpkorn
Godt fylte korn vil ha en høyere andel endosperm og dette vil normalt gi et høyere melutbytte ved
maling av siktemel. Tørke og sykdomsangrep på plantene i kornutviklingsperioden er de viktigste
årsakene til dårlig fyllingsgrad og høyt innhold av skrumpkorn. Dette ansees som kvalitetsfeil for
mathvete. Mye skrumpkorn vil gi høyere avrens før maling, og således redusere utbyttet av mel og
dermed også økonomisk utbytte for møllene. Kornets fyllingsgrad kan indirekte måles ved hl-vekt
(vekt av en hektoliter korn). Det stilles minstekrav til hektolitervekt for mathvete, og som er satt til
minimum 79 kg/hl. Også innholdet av skrumpkorn har vært bedømt visuelt, og hvis andelen er høy,
kan partiet bli avvist for bruk til mat.

Egenskaper som er viktig for melets vannopptaksevne
Melets vannopptaksevne har stor betydning i en bakesituasjon. Høyt vannopptak vil normalt være
ønskelig til brød- og andre gjærdeigsprodukter. Melets vannopptak måles best med en farinograf, der
vann tilsettes kontrollert inntil deigen får en bestemt konsistens, satt til 500 FU (Farinograph Units).
For hvetemel kan vannopptaket normalt variere fra ca. 55 % til noe over 60 %. Hard hvete har et
høyere vannopptak som kan relateres til høyere innhold av skadd stivelse i melet etter maling. Dette
skyldes at endospermen i hvete brytes opp på en litt annen måte i hard hvete enn i myk, og som gir
mer mekanisk skadde stivelseskorn som tar opp mer vann under deigføringen. Hard hvete vil normalt
ha et vannopptak på rundt 60 %, mens myk hvete har lavere vannopptak (rundt 55 %). Egenskapen
hard/myk endosperm har en enkel nedarving som er styrt av kun to hovedgener. Det er relativt
enkelt å foredle sorter med hard endosperm og høyt vannopptak, ønskelig for produksjon av brød.
Dagens hvetesorter som dyrkes i Norge er alle harde. I tillegg til endospermens hardhet, vil også
kornets proteininnhold påvirke vannopptaket. Dette skyldes at proteiner har stor evne til å ta opp
vann under eltingen.
Det kan i tillegg være andre faktorer som påvirker melets vannopptak. Resultater fra den årlige
testingen av norsk hvetekvalitet (jamfør kapittel 6.11.3) har vist variasjoner i vannopptak mellom
sesonger som ikke direkte kan relateres til sortenes hardhet og til variasjoner i proteininnhold. Det er
behov for mer kunnskap om årsakene til denne variasjonen i melets vannopptaksevne.

6.7. Kvalitetsvariasjoner i norsk mathvete
Norsk mathvete har som nevnt i kapittel 6.2 gjennomgått en rivende utvikling og norsk mølleindustri
har i enkelte år vært oppe i nesten 80 % dekning av norsk mathvete. En utfordring for norsk
mølleindustri er ikke så mye kvaliteten på mathveten, som variasjonen. Ulike kvalitetsmål varierer
mellom sesonger og også innenfor den enkelte sesongen mellom område og med tid for høsting.
Illustrasjon 22 viser kvalitetsforskjeller mellom sesonger.
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Illustrasjon 22 Motstand mot strekking (Rmax), målt med Kieffer Ekstensograf av gluten i vårhvete for perioden 2005 -2016.
Resultatene er gjennomsnitt for alle sorter fra de ulike enkeltfelt per år.

Illustrasjon 23 viser forskjellene i sentrale egenskaper som strekkmotstand og strekkbarhet i
sesongen 2016/2017. Figuren illustrerer både sortsegenskaper og hvordan de samme sortene har
ulike egenskaper etter hvor de har blitt dyrket.

Illustrasjon 23 Sortsvariasjoner i vårhvete mellom forsøksfelt
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Importert mathvete dyrkes over større områder med mer ensartet jord og klima, det kjøpes inn fra
produsent i større kvanta og kan sorteres i større leveranser med svært homogen kvalitet. Denne
tilgangen er viktig for å stabilisere det samlede forbruket av mathvete, i tillegg til å dekke spesifikke
egenskaper.

Høst- og vårhvete
Høst- og vårhvete har noe forskjellige kvalitets- og dyrkingsegenskaper. Høsthvete gir større avling
om overvintringsproblemer unngås. Vi ser også at om forholdene er gunstige for såing av høsthvete,
så blir gjerne det totale hvetearealet stort. Arealet som såes av vårhvete er relativt lite påvirket av
arealet av høsthvete sådd høsten før (som Illustrasjon 24 indikerer). Et stort høsthveteareal gir derfor
høy tilgang på hvete totalt, både på grunn av høsthvetens større avlingspotensiale, men også fordi
det totale hvetearealet totalt blir større. Imidlertid har høsthvete noe annerledes
kvalitetsegenskaper enn vårhvete, og vil normalt ha både lavere proteininnhold og en svakere
glutenkvalitet. Norsk høsthvete har derfor en noe begrenset anvendelse til baking, og særlig i forhold
til norske brødprodukter og baketeknologi.
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Illustrasjon 24 Areal med høst- og vårhvete i Norge

Klasseinndeling etter proteinkvalitet
Ulike hvetesorter varierer i glutenkvalitet, avhengig av hvilke gener for glutenproteiner som er til
stede i sortene. Det er derfor vanlig å sortere hvetesorter med forskjellig proteinkvalitet i ulike
klasser og på denne måten oppnå stabil og forutsigbar kvalitet innen hver klasse. I maleprossessen vil
man lage kontrollerte blandinger av ulike klasser for å oppnå ønsket melkvalitet. Blandinger av flere
kvaliteter vil normalt gi et mer optimalt mel enn det hver enkeltkomponent kan gi. I Norge har
bransjen utviklet en klasseinndeling for markedssorter på bakgrunn av sortenes proteinkvalitet
(Illustrasjon 25), og som er basert på fire klasser der klasse 1 har sterkest glutenkvalitet. I dette
systemet omfatter klasse 1 – 3 vårhvetesorter og klasse 4 består av høsthvetesorter:
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Illustrasjon 25 Fordeling av mathvete på proteinklasser i Kornguiden

Variasjoner i areal og avling av ulike sorter vil i stor grad kunne påvirke kvantum som blir produsert
av de ulike klassene. Vi har sett at det forekommer store variasjoner i høsthvetearealet mellom ulike
sesonger, noe har gitt betydelig variasjon i kvantum av klasse 4 mellom sesonger. Også variasjoner i
popularitet mellom vårhvetesorter kan påvirke fordelingen mellom de ulike klassene, og dette har
betydning for hvordan den norske mathveten kan utnyttes.

Variasjoner i proteininnhold
Illustrasjon 26 viser målt innhold av protein i hveteklassene 1-4 de siste femten årene. Vi ser at nivået
falt betydelig fra et høyt og relativt stabilt nivå i perioden 2009 – 2013 (Klasse 1 – 3), som førte til at
proteininnholdet på nytt ble et sterkere prioritert kriterium fra sesongen 2014. Fra 2016 ble
minstekravet til proteininnhold i mathveten hevet fra 11,0 til 11,5 %. Dette har gitt høyere
proteininnhold de siste sesongene, bortsett fra sesongen 2015, som gav svært høye avlinger og av
den grunn lavere proteininnhold. Selv om proteininnholdet har variert mye de senere sesongene, så
ser det ut til at proteininnholdet øker igjen og mot nivået som vi hadde før 2009. Det kan nevnes at
for sesongen 2016 ble det oppnådd høyt proteininnhold samtidig som det har høy avling.
Vi ser også at høsthveteklassen (klasse 4) ligger lavere i proteininnhold enn vårhveteklassene 1-3.
Noe av årsaken til dette kan være det høyere avlingsnivået for høsthvete. I de senere sesongene er
det tatt svært store avlinger i høsthvete. Vi har erfart at selv om det legges opp en gjødslingsplan
som tar høyde for store avlinger, så kan det være utfordrende å nå minstekravet til proteininnhold i
høsthvete.
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Illustrasjon 26 Utviklingen i proteininnhold i norsk mathvete
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Vårhvete har i de tre siste årene hatt et uvektet gjennomsnitt på 13,2 % protein. Høsthveten (klasse
4) har hatt 12,3 %. Gjennomsnittet har vært 12,9 %.

Variasjoner i glutenkvalitet på grunn av faktorer knyttet til dyrkingsmiljøet
Vi vet at glutenkvaliteten kan variere mellom sesonger og dyrkingssteder på grunn av faktorer som er
knyttet til dyrkingsforholdene. Prøver av samme sort, og som har samme proteininnhold, kan derfor
variere i bakeevne. Slike kvalitetsvariasjoner er beskrevet i en rekke forskningsrapporter, og kan ha
komplekse årsakssammenhenger som fortsatt er lite forstått. I Norge har vi erfart at slike variasjoner
i glutenkvalitet kan være store og de kan bidra til uforutsigbare kvalitetsvariasjoner som kan være
utfordrende å takle i påfølgende verdikjede. Forskning har vist at varierende glutenkvalitet har en
sammenheng med hvordan glutenproteinene bygges opp til store proteiner i siste del av
kornfyllingsfasen. I et pågående norsk prosjekt på hvetekvalitet (QualityWheat) er det funnet at
værforholdene i fyllingsfasen kan påvirke oppbyggingen, samtidig som proteaser
(proteinnedbrytende enzymer) fra patogene sopper kan bryte ned glutenproteinene og dermed
svekke glutenkvaliteten. Slike variasjoner i glutenkvalitet vil ikke bli fanget opp ved sorteringen i
klasser, siden sorteringen kun er basert på hvetesorten og ikke tar hensyn til hvor vidt den
opprinnelige glutenkvaliteten kan være forringet. Om slike variasjoner er betydelige, kan det bidra til
at klassene ikke holder den kvaliteten som man forventer, og dette kan i noen tilfeller bidra til at
utnyttelsen av den norske mathveten blir dårligere.

6.8. Norske melprodukter, produktspesifikasjoner og krav til råvare
Grovt sett kan vi dele hvetemelsortimentet inn i følgende:
 Siktet hvetemel
 Sammalt hvete

Nye trender i produktutvikling
Nye trender de siste årene har vært med å påvirke kvaliteten til det norsk hvetemelet:
 Reduksjon av glutentilsetning. Dette medfører et ønske om hvete med høyere innhold av
gluten.
 Mer bruk av sammalt hvete har ført til økt fokus på glutenkvalitet i sammalt mel.
 Reduksjon av salttilsetning. Salt har en innvirkning på deigkonsistensen, og redusert bruk
øker kravet til proteinkvalitet litt.
 Økt interesse for økologisk korn.
 Mer tilsetting av frø og lignende som ikke gir bakeevne, har medført krav om bedre
proteinkvalitet i form av sterkere gluten.
 Mindre innenlands produksjon av produkter som krever svak hvete, eks. kjeks. Behovet for
høsthvete har derfor avtatt.
Bakerne ønsker å deklarere minst mulig tilsetninger i sine produkter. Dette gjelder også tilsetning av
gluten, selv om tilsatt gluten er naturlig hvetegluten og ikke skiller seg fra gluten som eventuelt blir
tilført gjennom hvete med naturlig høyere gluteninnhold. Ønsket fra bakerne utgjør dermed et press
fra markedet for bruk av mer proteinrike, importerte hvetesorter og mindre rom for norsk matkorn.
Oppsummert fører trendene til strengere krav til protein- og glutenkvalitet. Dette gjelder både
proteinmengde og -kvalitet.
Ved hver ny avling gjør møllene en vurdering av avlingen, både mengde og kvalitet, ved å ta inn
forhåndsprøver for analyser og sammenholde disse med markedsregulators tilgangs- og
forbruksprognose. Vurderingen gir noe av grunnlaget for fastsetting av importbehov.
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Rug: Stort sett kan det brukes 100 % norskavlet rug, under forutsetning av at falltallet og
vanninnholdet holder minimumsgrensen, at innholdet av mykotoksin og meldrøye er
innenfor myndighetskrav.
Bygg: Stort sett kan det brukes 100 % norskavlet bygg, under forutsetning av at falltallet5 og
vanninnholdet holder minimumsgrensen, at innholdet av mykotoksin er innenfor
myndighetskrav.
Havre: Stort sett kan det brukes 100 % norsk dyrket havre, under forutsetning av at
vanninnholdet, kornstørrelse og hektolitervekt holder minimumsgrensen, at innholdet av
mykotoksin er innenfor myndighetskrav.
Hvete: Her stilles det mange ulike krav til protein- og glutenkvalitet, vannopptak, deigens
eltetoleranse, deigens strekkmotstand og strekkevne.

Siktet hvetemel
Innenfor dette segmentet finnes det fra svakt mel til kraftig mel, dvs. fra mel som ved baking bygger
løsere glutenstrukturer til mel som bygger sterkere strukturer. Det svake melet er for det meste laget
med høsthvete mens det sterke melet er laget med vårhvete. Det brukes i hovedsak sterkt mel med
noen unntak. Behovet for vårhvete vil derfor være størst, eventuelt høsthvete med høyt
proteininnhold (med hovedsakelig over 14 % protein).
For å illustrere de ulike hvetemelkvalitetene, har vi satt opp typiske deigegenskaper i form av
farinogram og ekstensogram. For hvert segment er det angitt hvilke norske hveteklasser som kan
inngå i kornblandingen og i tillegg en omtrentlig angivelse av markedsfordeling.
Farinogrammet gir svar på melets vannopptak og eltetoleranse. God eltetoleranse vises ved en lang
horisontal kurve. Høyt protein og hard hvete har positiv effekt på melets vannopptak.
Vannopptaket er viktig for brødets saftighet og bakerens økonomi.
Ekstensogrammet viser deigens strekkevne i cm (horisontal akse) og strekkmotstand BU6 (vertikal
akse). Høyden på kurven (strekkmostand) har betydning for brødvolumet. Kombinasjonen av høyde
på kurven og strekkevnen gir et mel med godt bakevolum og god robusthet til å tåle tilsetninger av
frø og lignende råvarer som ikke har bakeevne.
6.8.2.1.
Svakt mel
Dette er en kornblanding basert på stort sett 100 % høsthvete av norsk hvete kl. 4 eller tilsvarende
importvare. Proteininnhold; ca. 12,0 % (+/- 0,4). Segmentet "svakt mel" utgjør ca. 5 % av markedet.

5
6

Falltallsgrense for bygg til mat er 200 sekunder
Brabender units; et mål for konsistens
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6.8.2.2.
Svakt industrimel
Dette er en kornblanding basert på en blanding av høsthvete og vårhvete, som eksempel norsk hvete
kl. 4 (høsthvete) og norsk hvete kl. 2 og 3 (vårhvete), mest høsthvete. Proteininnhold; ca. 12,5 % (+/0,4). Segmentet "svakt industrimel" utgjør ca. 30 % av markedet.

6.8.2.3.
Allround industrimel
Kornblandingen er basert på en blanding av høsthvete og vårhvete, som for eksempel norsk hvete kl.
4 (høsthvete) og norsk hvete kl. 2 og 3 (vårhvete), mest vårhvete. Proteininnhold; ca. 12,8 % (+/- 0,4).
Segmentet "allround industrimel" utgjør ca. 35 % av markedet.

6.8.2.4.
Standard hvetemel
En kornblanding basert på en blanding av høsthvete og vårhvete, for eksempel norsk hvete kl. 4
(høsthvete) og norsk hvete kl. 1, 2 og 3 (vårhvete), mest vårhvete. Proteininnhold; ca. 13,1 % (+/0,4). Segmentet "standard hvetemel" utgjør ca. 28 % av markedet.
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6.8.2.5.
Kraftig industrimel
En kornblanding basert på bare vårhvete, for eksempel norsk hvete kl. 1 % med høyt proteininnhold;
ca. 14,0 % (+/- 0,4). Segmentet "kraftig industrimel" utgjør ca. 2 % av markedet.

De angitte kornblandingene vil variere i sammensetning fra avling til avling i takt med kvaliteten. For
bakeribransjen er det viktig at melkvaliteten holdes så jevn som mulig. Overgangen fra gammel avling
til ny avling kan være utfordrende dersom kvalitetsforskjellene er store.

Sammalt hvete
Som nevnt har bruken av sammalt hvete økt de siste årene. Dette har blitt gjort for å øke
fibermengden i bakverket; gjort det grovere. En naturlig konsekvens av dette er at bruken av siktet
hvetemel har blitt redusert, noe som igjen stiller strengere krav til styrken i sammalt hvete. Det vil si
at protein- og glutenholdet har økt i sammalt hvetemel. Proteininnhold; ca. 12,5-13,0 %.
Kornblandingen er basert på både høsthvete og vårhvete, for eksempel norsk hvete kl. 4 (høsthvete)
og norsk hvete kl. 1, 2 og 3 (vårhvete), mest vårhvete. En slik kornblanding vil gjelde for ca. 95 % av
sammalt hvetemel.

6.9. Bakehjelpemidler
Bakerne benytter en del tilsetninger til melet for å forbedre melets bakeegenskaper og
bakeresultatet. Bruken av disse kan varieres, men ikke uten at det må foretas andre tilpasninger.
Tilsatt gluten er med og styrker deigen, spesielt i grove bakverk, og bidrar til sluttprodukt med høyt
volum og ønskelig tekstur (mykhet) også når andelen grove meltyper er høy. Det er en tydelig trend
nå mot redusert tilsetning av gluten. Dersom tilsatt gluten blir redusert må det kompenseres med økt
gluten i melet for å kunne oppnå samme brødkvalitet. Dette har gitt rom for utvikling av nye
meltyper i Norge med det høyeste proteininnholdet og en svært sterk glutenkvalitet. Foreløpig er
dette en kvalitet som har lite volum, men som krever en råvarekvalitet som vi bare i enketer år kan
skaffe fra norskprodusert vare (f. eks. klasse 1 med det høyeste proteininnholdet). Tilsetning av
andre bakehjelpemidler har til hensikt å øke både brødvolum og bakverkets ferskhet. Askorbinsyre
tilsettes til mel, og kan også tilsettes under deigføringen. For å oppnå lengre ferskhet og bedre
holdbarhet brukes det gjerne ulike enzymer og emulgatorer. Enzymet alfa-amylase kan tilsettes for å
oppnå en god og stabil gassproduksjon under fermenteringen som kan gi både økt volum og bedre
mykhet/holdbarhet.
Det er en klar trend i dag mot å redusere bruken av bakehjelpemidler. Reduksjon av disse vil kunne
stille økte krav til råvarekvalitet av mathveten. Det er også en viktig oppgave for bakeribransjen å
redusere salttilsetning i brød for å redusere inntak av salt i befolkningen. Salt kan bidra til flere
baketeknologiske endringer i en deig. Men normalt vil saltinnholdet kunne reduseres uten at dette
går ut over baketeknologisk kvalitet, men det må gjøres tiltak for å oppnå tilfredsstillende smak.
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6.10.

Pris på importerte råvarer

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at importen av matkorn de siste tre årene har vært fra 7 øre pr.
kg dyrere til 14 øre pr. kg billigere i gjennomsnitt pr. sesong enn tilsvarende norske råvarer
(prisdifferanse og kvotepris i tabellen under). Tabellen under viser at det for sesongen 2014/2015 og
2015/2016 var gunstig å bruke importert mathvete.
Fordel av import som følge av forskjell mellom importpris og tollgrunnlag, øre/kg

Kvotepris,
øre pr kg

Alle varer
2013-2014

-4

-3,0

2014-2015

8

-2,5

2015-2016

15

-1,4

Illustrasjon 27 Fordel i pris for importert mathvete i forhold til norsk mathvete

6.11.

Tiltak i verdikjeden for høy utnyttelse av norsk hvete til mat
Sortering på kornmottak

De fleste av dagens kornmottak ble bygget i fra sist på 1950-tallet til midten av 1980-tallet og i
hovedsak finansiert av Statens kornforretning. I perioden etter har det vært en reduksjon av antall
mottakssteder, men mange av de gjenværende har utvidet sine lagerkapasiteter.
Kornmottakene ble bygget for et lite antall varekvaliteter. Kun få anlegg hadde opprinnelig
godkjenning av staten for mottak av mathvete. Kvalitetssortering av mathvete i flere klasser ble
etablert på 1990-tallet og utviklet derfra.
Mottak og sortering av mathvete i flere kvalitetsklasser krever at kornets kvalitet blir dokumentert
med leveringsseddel og kontrollert ved mottak. I noen tilfeller kreves forhåndsprøver. Kornets falltall,
proteininnhold og hygieniske kvalitet må kartlegges gjennom analyse etter prøvetaking for å kunne
fastslå at minstekrav til matkvalitet tilfredsstilles. Virksomheten krever utvidet bemanning for
utførelse av kvalitetskontrollen.
Mottak, sortering og oppbevaring av mange varekvaliteter krever oppdeling i mange siloceller. Ikke
alle anlegg har tilstrekkelig kapasitet eller nok antall celler til å kunne dekke behovet ved utvidet
antall varekvaliteter.
Hver varekvalitet har delvis separate varestrømmer gjennom kornmottaket. Begrensninger i
parallelle varestrømmer gis gjennom begrenset antall tippesjakter, celler for oppbevaring og antall
tørker for parallell drift.
Generelt krever mottak av korn om høsten alt av tilgjengelig kapasitet. Mottak av rått korn om
høsten krever separate celler for rå vare av hver kvalitet før tørking, samt for tørr vare av samme
kvalitet. Mange varekvaliteter trenger også økt bruk av plass for nødvendig rullering. Mange
varekvaliteter som ikke kan mottas parallelt reduserer kornmottakets samlede kapasitetsutnyttelse.
Økt antall varekvaliteter på lager beslaglegger mer celleplass enn samme kvantum på fordelt på
færre kvaliteter. Årsaken til økt plassbehov er økt mengde udisponert lager samt behov for
rulleringsplass.
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Dagens anleggskapasiteter gir små muligheter for økning i antall varekvaliteter som skal tas vare på
om høsten. Mottaket om vinteren gir noe utvidet anledning til å hente ut vare på bestilling med
kvalitetskrav utenfor hovedsorteringer. Oppsplitting av kvalitetsklasser basert på sorter eller
proteininnhold vil endre hovedklassens karakter og gi ytterligerere kvalitetsklasser ved leveranse til
kunde.

Prising og fastsetting av tillegg og trekk i pris etter kvalitet
Mathvete betales etter bakekvalitet og proteinmengde. Hvetesorter med samsvarende bakekvalitet
sorteres i samme klasse og til samme beholdning. Jamfør kapittel 6.7.2.
Pris blir brukt for å stimulere til ønsket produksjon. All mathvete har grunnpris gitt i jordbruksavtalen
som målpris. Kvalitetsklassene har pristillegg og fradrag som viser betalingsviljen for varekvaliteten i
klassene. I tillegg kommer betaling for proteinmengde i hver klasse som også gjenspeiler
betalingsviljen.
Nedre aktuelle prisgrense for matkorn til bonde er prisen for fôrhvete. Øvre prisnivå begrenses av
konkurranseevnen til norskproduserte bakervarer mot importerte bakervarer. Dersom norske
råvarepriser blir for høye vil det ramme det norske markedet for avsetning og anvendelse av
matkorn. For at det samlede prisbildet skal holdes innenfor konkurransedyktige vilkår, vil
stimulerende tiltak med formål å øke produksjonen av en varekvalitet gjerne ha motsvar i
prisdempende tiltak der produksjonen har vært større enn etterspørselen. I forhold til
målprisregimet må det også være balanse mellom positive og negative kvalitetsdifferensieringer i
pris. Prisdifferensiering mellom varekvalitetene er løpende gjenstand for vurdering og korreksjon.

Tidlig prognosering av hvetekvalitet
Siden 2005 er det gjennomført en omfattende kartlegging av kvaliteten av norsk mathvete ved
begynnelsen av hver sesong (oktober/november). Nofima, NIBIO og NMBU innhenter prøvemateriale
fra forsøksfelt dyrket på ulike lokaliteter og analyserer dette for glutenkvalitet. I tillegg utfører
møllene reologiske tester og prøvebaking på stikkprøver av innkjøpt mathvete av årets vare.
Innsamling og analyser ved de tre sentrale institusjonene blir betalt av omsetningsavgiften som en
del av arbeidet med prognosene for forbruk av mathvete.
Prøvematerialet omfatter både vår- og høsthvete, og totalt 60 – 90 enkeltprøver av hver type (vår- og
høsthvete). Glutenkvaliteten er analysert med Kieffer Ekstensograf på gluten, der glutennettverkets
strekkmotstand og strekkevne blir målt. Resultatene omsettes i en prognose for glutenkvaliteten av
årets nye hveteavling. Prognosearbeidets hovedmål er å gi viktig informasjon til møllene og andre i
verdikjeden om glutenkvalitet og hvordan denne varierer i årets norske hvete så tidlig som mulig ved
begynnelsen av sesongen. Disse resultatene, sammen med prognoser over kvantum av ulike klasser
og deres proteininnhold kan gi indikasjoner på årets hvetekvalitet, andelen norsk hvete som kan
brukes i melet, samt også om importbehov og av hvilke kvaliteter. Det er hvert år blitt avholdt et
møte med involverte aktører i verdikjeden, der disse resultatene blir lagt fram og diskutert.
Glutenkvalitet er en egenskap som er komplisert å måle. Denne egenskapen blir derfor ikke målt ved
sorteringen på kornmottakene. Dagens system er basert på at sorter med ulik glutenkvalitet
plasseres i de forskjellige kvalitetsklassene. Sorteringen på kornmottakene skjer basert på sorten,
som må oppgis ved leveringen. Resultater fra prognosearbeidet har vist at glutenkvaliteten kan
variere mye fra sesong til sesong, selv om sortene er de samme. Det er også variasjon i glutenkvalitet
fra ulike lokaliteter innen samme sesong, og i noen sesonger er denne variasjonen stor. Jamfør
kapittel 6.7. Vi har sett at noen sorter har hatt både sterkere eller svakere gluten enn normalt i
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enkeltsesonger. Prognosen kan således fange opp kvalitetsvariasjoner som ellers vil være vanskelig å
oppdage.
Det er et mål å gjennomføre denne kartleggingen så tidlig som mulig hver høst, men det har vært
vanskelig å få resultatene ferdige før i slutten av oktober/begynnelsen av november hvert år. Det
skyldes at både prøveinnhentingen, maling av mel og analysering er både tidkrevende og
arbeidskrevende.

Sortsforedling og testing av nye sorter for bakekvalitet
Foredling av nye sorter med god bakekvalitet har vært et viktig mål i det norske
hveteforedlingsprogrammet siden midten av 1950. Nye sorter med god falltallstabilitet og sterkere
glutenkvalitet har dannet mye av grunnlaget for den positive utviklingen vi har hatt i norsk
mathveteproduksjon. Den norske hveteforedlinga har i stor grad lykkes med å utvikle nye
vårhvetesorter med optimal glutenkvalitet tilpasset norsk industribaketradisjon. Sorter som Bastian,
Bjarne og Mirakel er gode eksempler. Det er også blitt foredlet nye sorter av vårhvete med bedre
spiretreghet og god falltallstabilitet.
Graminor har bidratt til viktig samarbeid i verdikjeden også på andre måter. Graminor fremskaffer
hvert år prøver av nye kommende sorter som møllene kan prøve ut med hensyn på male- og
bakekvalitet. Dette har bidratt til av industrien har blitt kjent med bakekvaliteten til kommende nye
sorter før de kommer i praktisk dyrking, og disse resultatene har vært viktige for å kunne plassere
nye sorter i riktig kvalitetsklasse.

6.12.

Analyser av mulighetsrommet for norsk mathvete
Klassefordeling av norsk mathvete

Mølleindustrien sin produksjon av hvetemel er styrt av kundenes behov. Behovet er størst for
vårhvete og et supplement av høsthvete, men med et relativt høyt proteininnhold. Den norske
høsthveten har et proteininnhold på 11,5 – 12 %. Mølleindustrien har et begrenset behov for
høsthvete med et slikt proteininnhold. I år med store avling av høsthvete, er ikke mølleindustrien i
stand til å bruke all denne hveten selv om den er definert som mathvete. Hveten som blir importert i
dag er i stor grad høsthvete med høyt proteininnhold (ca. 14 %).
Den norske hveteavlingen varierer mye i kvalitet fra år til år, også fra område til område. Det kan
være vanskelig å definere eksakte behov, derfor har matmelmøllene som en generell bestilling tatt
utgangspunkt i et normalår. Mølleindustrien (representert ved Norgesmøllene og Lantmännen) har
spesifisert følgende behov for fordeling innenfor klasser i et normalår:
Norsk hvete klasse 1
Vårhvete
50 %
Norsk hvete klasse 2
Vårhvete
Norsk hvete klasse 3 25 % Vårhvete
Norsk hvete klasse 4 25 % Høsthvete
Illustrasjon 28 viser forholdet mellom hvete mottatt innenfor klassene sammen med den ønskede
fordelingen. Ønsket fordeling er markert med flater i bakgrunnen og den aktuelle fordelingen i de
enkelte år er vist som søyler; toppen av de grønne søylene skal ideelt sett dekke det grønne
bakgrunnsfeltet, den blå dekke opp til det blå feltet:
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Matkveite - Utvikling i klassefordeling
100,0 %
90,0 %
80,0 %
70,0 %

Idealfordeling 4-5

60,0 %

Idealfordeling 3

50,0 %

Idealfordeling 1-2
Haustkveite Klasse 5

40,0 %

Haustkveite Klasse 4

30,0 %

Vårkveite Klasse 3

20,0 %

Vårkveite Klasse 2

10,0 %

Vårkveite Klasse 1

0,0 %

Illustrasjon 28 Fordelingen av hvetesortert i forhold til ønsket fordeling

Figuren viser at tilgangen av sorter med sterkest proteinkvalitet har vært lavere enn ønsket, og særlig
i perioden 2010 – 2016. En ny sort i klasse 1 (Mirakel) har fra sesongen 2016 gitt økning. Dette har i
sesongen 2016/2017 bidratt til å løfte forbruket av norsk mathvete. I samme periode er det klasse 3
som har økt sin andel på bekostning av klasse 1 og 2.

Norskandel og fordelingen mellom høst- og vårhvete
Et spørsmål for prognoseringen er om arealfordelingen mellom høst- og vårhvete i seg selv kan si noe
om mulighetene for høy norskandel i hvetemelet? Arealfordelingen har vi en viss kjennskap til fra før
sesongen gjennom data for omsetning av såkorn.
Det er viktige kvalitetsforskjeller mellom høst- og vårhvete som kommer til utrykk både i
proteininnhold og glutenkvalitet. Illustrasjon 29 vises arealene av høst- og vårhvete de siste ti årene,
opp mot hvor stor andel av foredlet hvete hos møllene som har vært dekket av norskprodusert
hvete.
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Arealfordeling og norskandel
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Illustrasjon 29 Areal høst- og vårhvete og norskandel i hvetemel i Norge

Figuren antyder at det trengs høsthvete for å oppnå høy norskandel, men det finnes opplagte
unntaksår som kalenderårene etter avlingene i 2012, 2013 og 2016. I disse sesongene er det
oppnådd høy norskandel i mathveten tross liten tilgang av høsthvete. Figuren tilsier at det heller er
tilstrekkelig samlet tilgang av mathvete som over tid har betydning for norskandelen; mye norsk
mathvete gir mye norsk i hvetemelet! Denne konklusjonen passer med det som har vært målet for
norsk hvetedyrking i mange år, men resultatet er at en enkelte år lett produserer for mye mathvete
og pådrar produksjonen kostnader for å handtere overskudd. Det er derfor behov for strategier som
kan gi en mer presis tilpasning av produksjonen til markedet.
Heller ikke om vi ser nærmere på produserte kvanta pr. klasse avtegner det seg noe klart mønster i
forholdet til hvor mye norsk hvete som inngår i melet:
100 000

90 %

160 000

90 %

160 000

90 %

90 000

80 %

140 000

80 %

140 000

80 %

80 000

70 %

120 000

70 %

120 000

70 %

70 000

60 %

60 000

50 %

50 000

40 %

40 000

30 %

30 000
20 000

20 %

10 000

10 %

-

0%

Klasse 1-2

Norskandel forbruk

60 %

100 000

50 %

80 000

40 %

60 000
40 000
20 000

30 %

0

Norskandel forbruk

50 %

80 000

40 %

60 000

30 %

20 %

40 000

20 %

10 %

20 000

10 %

0%

Klasse 3

60 %

100 000

-

0%

Klasse 4-5

Norskandel forbruk

Illustrasjon 30 Norskandel og tilgang av ulike klasser mathvete

Det ser ut til å være vanskelig å bruke prognosert areralfordeling for å si noe om hvor stor andel
norsk mathvete som vil kunne inngå i hvetemelet.
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Proteininnholdet i norsk mathvete
Illustrasjon 31 viser proteininnholdet i kornet og hvor stor andel norsk mathvete som er brukt i det
påfølgende kalenderåret.
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Illustrasjon 31 Norskandel i mathvete og innhold av protein i norsk mathvete

Proteininnholdet i den norske mathveten ser ut til i en viss grad å forklare hvor stor andel av melet
som er basert på norsk hvete. Denne parameteren forklarer likevel ikke fullt ut hvor stor
norskandelen i den aktuelle sesongen vil kunne bli, brukt for eksempel i prognosen fra og med
november. Dette blir nærmere drøftet i kapittel 6.13.2.

6.13.

Minimumsbehov for råvarer til matmel som ikke produseres i Norge
Møllenes ønsker om kvalitet på norsk mathvete

Som omtalt i kapittel 6.12.1 ønsker matmelmøllene en balanse mellom tilgang av mathvete med
ulike proteinegenskaper, med fordeling mellom klassene 1-4. Når det gjelder innholdet av protein, er
det norske kornet fattigere på protein enn det møllene har bruk for. I dag importerer møllene hvete
med om lag 14 % protein for å heve det gjennomsnittlige proteininnholdet. En heving av
proteinnivået i norsk mathvete fra i gjennomsnitt 12,9 % med et par prosentpoeng, ville redusert
importbehovet vesentlig. Det ville også vært ønskelig med hvete med enda sterkere proteinkvalitet
enn det som oppnås ved bruk av sorter i norsk klasse 1. Det trengs videre tilgang til økologisk hvete
og til spelt- og noe durumhvete.
Møllene ville kunne utnytte norsk korn bedre dersom høsthveten kunne deles i to kvaliteter etter
sort – en del med sterk og en del med svak proteinkvalitet. Det bør derfor vurderes å skille ut Ellvis
fra de andre sortene i dagens klasse 4.

Rom for norsk mathvete ved ulike proteinnivå
Hovedtyngden av bakemelet skal i dag ha et proteininnhold på mellom 12,5 og 13,5 %. Ved maling av
siktemel reduseres proteininnholdet med ca. 0,8 %-enheter (dette fordi proteinkonsentrasjonen er
høyest i de ytre delene av endospermen (aleuronlaget og den ytterste delen av
stivelsesendospermen).
Med dette som utgangspunkt ønsker matmelmøllene at hovedtyngden av matkornet i gjennomsnitt
for norsk og importert vare inneholde 13,3 – 14,3 % protein.
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Dersom vi legger til grunn registrert proteininnhold i norsk mathvete, forutsatt proteininnhold i
importkorn på 14,0 % og faktisk fordeling mellom forbruk av norsk og importert mathvete, er det
mulig å beregne oppnådd proteininnhold i mathveten i gjennomsnitt. Situasjonen for de siste årene
er vist i Illustrasjon 32. Samlet innhold av protein i mathvete (norsk og importert) har variert fra 13,0
til 13,8 %. Norsk korn har variert fra 11,6 til 13,4 %. I år med lite protein i norsk hvete er andelen
norsk hvete altså holdt høyere enn det som ville være mulig dersom samlet proteininnhold skulle
blitt holdt konstant. Jamfør også kapittel 6.12.3.

Protein i norsk korn og estimert total
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Protein-% kveitemjøl totalt 13,2 % 13,7 % 13,8 % 13,0 % 13,8 % 13,2 % 13,1 % 13,6 % 13,2 % 13,5 %
Protein-% Norsk matkveite 13,0 % 13,3 % 13,4 % 12,5 % 12,8 % 12,2 % 11,6 % 13,4 % 12,1 % 13,3 %

Illustrasjon 32 Innhold av protein i norsk mathvete og i all mathvete inklusiv import

Som medianverdi for de tre siste årene er gjennomsnittlig innhold av protein i forbrukt mathvete
13,5 %.
6.13.2.1. Teoretiske beregninger av sammenhengen mellom proteininnhold og
norskandel
Dersom møllene samlet sett trenger 13,8 % protein, den norske mathveten gir 12,9 (jamfør kapittel
6.7.3) og importen gir 14 % i gjennomsnitt, vil det ved et forbruk av mathvete på i alt 275 000 tonn,
være rom for 50 000 tonn norsk mathvete, dvs. 18,2 %.
Matmelmøllene har imidlertid, som nevnt over, klart et bedre resultat i form av bruk av norsk
mathvete enn dette. Med et krav om 13,5 % protein i hveten totalt, er det rom for 125 000 tonn
norsk mathvete med den kvaliteten vi har sett.
Dersom det anses realistisk å heve proteininnholdet i vårhveten til 13,5 % og i høsthveten til 12,5 %
og det forutsettes 25 % høsthvete, blir gjennomsnittlig proteininnhold i norsk mathvete 13,3 %. Dette
gir teoretisk rom for over 180 000 tonn norsk mathvete i den totale blandingen av mathvete, eller
om lag 67 % gitt et forbruk på i alt 275 000 tonn.
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Vi har sett på hvordan det gjennomsnittlige proteininnholdet vil variere med tilførselen av importert
hvete, gitt ulike nivå av protein i norsk mathvete og sammenlignet med ulike krav til innhold i
summen av importert og norsk mathvete. Beregningene er teoretiske og ser bare på enkelte
kriterier, mens matmelmøller og bakere må foreta en helhetlig kvalitetsvurdering ved sammensetting
av melet. Beregningene kan likevel illustrere utfordringene ved å heve proteininnholdet i hvetemelet
ved forskjellige kvaliteter av norsk korn.

Gjennomsnittlig proteininnhold i matkorn ved stigende andel
import og ulikt innhold protein i norsk mathvete
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Protein i norsk hvete 13,50 %

Proteinkrav totalt 13,0 %

Proteinkrav totalt 13,5 %

Proteinkrav totalt 13,8 %

Illustrasjon 33 Gjennomsnittlig proteininnhold i mathvete totalt ved ulikt innhold av protein i norsk mathvete og ulike
andeler norsk mathvete

Illustrasjon 33 viser beregning av hvordan proteinnivået øker med minkende andel norsk, dvs. med
økende andel import med høyere proteininnhold enn norsk korn. Figuren illustrerer at det skal en
stor andel import av hvete med 14 % protein for å heve det gjennomsnittlige proteininnholdet i
mathveten med dagens proteininnhold i norsk mathvete, men at dette oppnås lettere dess høyere
proteininnholdet er i norsk korn. Med gjennomsnittlig proteinnivå i norsk korn for de tre siste årene,
12,9 %, oppfylles kravet enklere. For å innfri erfart proteinnivå i melblandingene totalt, 13,5 %, kan
norskandelen ikke overstige 45 %. Som nevnt over, har møllene mange år klart et bedre resultat enn
dette; for å holde det lavest registrerte proteinnivået i perioden, 13,0 %, er det rom for 90 % norsk
mathvete.
Med forutsetningene over kan vi også beregne hvilke krav som stilles til proteininnholdet i norsk
mathvete for å innfri krav til innhold av protein totalt som for de siste tre årene. Jamfør Illustrasjon
34.
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Krav til protein i norsk mathvete ved ulike andeler
norsk hvete i hvetemel og definert proteinkrav
Proteinkrav til norsk mathvete
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Illustrasjon 34 Krav til protein i norsk mathvete for å oppnå ulike proteinnivå i all forbrukt mathvete

Figuren viser som eksempel at for å oppnå 80 % norsk hvete i hvetemelet i gjennomsnitt, må den
norske mathveten inneholde minst 13,4 % protein for å innfri det som er erfart proteinnivå i
møllenes foredlede mathvete de siste tre årene; 13,5 %.

Oppsummering av rom for norsk mathvete
Kvalitetskravene som formuleres fra møllene ut fra norsk baketradisjon gjør det krevende å oppnå
høy norsk andel i hvetemelet, men dette oppnås likevel i praksis i mange sesonger gjennom godt
møllearbeid (helhetsvurderinger, erfaring, gode utprøvinger tidlig i sesongen, etc.). Behovet for
import blir en helhetsvurdering av tilgang og kvalitet av den norske mathveten, der klassefordeling,
proteininnhold og variasjon i glutenkvalitet er de viktigste parameterne.
Vi vet med andre ord ikke nok om konkrete, målbare kriteria sin direkte effekt på bakekvaliteten og
det er derfor ikke mulig å gi et konkret råd om hvor stor andel av bakemelet som kan være basert på
norskprodusert korn – eller hvor stor importen av matkorn (mathvete) alltid må være. Behovet for
import blir påvirket av;
 Krav til gluten med tilstrekkelig sterk strekkfasthet
 Behov for hvete med sterkere glutenkvalitet enn sortene i klasse 1
 Behov for høsthvete med sterk proteinkvalitet
 Tilgang til økologisk hvete, spelthvete, durumhvete
Det er rom for å produsere noen spesialkvaliteter som ikke dekkes fullt ut i dag (økologisk, spelt).

6.14.

Framtidig utvikling for bedre utnyttelse av norsk matkorn

I et overordnet perspektiv er høyt hveteareal og stabil og god kvalitet som møter industriens behov
avgjørende for å oppnå høy norskandel i matmelet.
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I prosjektarbeidet er det diskutert noen tiltak som kan styrke bruken av norsk mathvete:
 Falltallstabile sorter og høy andel hvete som holder minstekravet
 Stort nok areal av vårhvete
 Tilpasset areal av høsthvete i forhold til industriens behov
 Tilgang av mathvete som treffer optimalt proteininnhold i vår- og høsthvete
 Sortere ut høsthvete med høyt proteininnhold
 Stabil glutenkvalitet, og glutenkvalitetsprognose som bidrar til en bedre utnyttelse av norsk
hvete og som også kan hjelpe med å vurdere behov for kvalitet i import.
 Videreutvikle kvalitetsprognosene til å bli et sikrere instrument for å prognosere andelen
norsk korn i hvetemelet.
Dette forutsetter antakelig høyere hveteareal og med behov for bedre forgrøder til hvete, noe som
åpner for mer dyrking av oljevekster, erter og åkerbønner.
Det vil også være avgjørende for norsk bakerivirksomhet at den teknologiske utviklingen i bransjen
tar høyde for at norsk råvare skal håndteres under skiftende forhold. Uten evne til å håndtere det
norske kornet vil grunnlaget for importvernet bli svekket.
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