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Til 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

 

Som markedsregulator i kornsektoren gir Norske Felleskjøp med dette sine råd til Norges Bondelag 

og Norsk Bonde- og Småbrukarlag foran årets jordbruksforhandlinger.  

Oppsummering 
Stortinget har slått fast at jordbrukspolitikkens hovedmål skal være økt norsk matproduksjon med 

grunnlag i norske ressurser. Fundamentet for en høy matproduksjon, økt selvforsyning og 

matberedskap i Norge ligger i at vi er i stand til å bruke hele det knappe jordbruksarealet der det 

ligger til produksjon av mat og matråvarer. Dette innebærer blant annet at kanaliseringspolitikken 

videreføres. Alternativet til den geografiske produksjonsfordelingen i jordbruket som vi har hatt 

siden 1950-tallet vil være å konsentrere husdyrproduksjonene i kornområdene og basere store deler 

av det norske jordbruket på importerte kraftfôrråvarer. Dette vil medføre at jordbruket i distriktene 

over tid langt på vei vil forsvinne samtidig som omfanget av norsk matproduksjon basert på norske 

ressurser blir kraftig redusert. 

Norske forbrukere er i økende grad opptatt av matens opprinnelse, både når det gjelder råvarer og 

ferdig produkt. Norsk matvareproduksjon må møte disse forbrukertrendene. Økt norsk 

kornproduksjon og god utnyttelse av grasressurser på inn- og utmark er avgjørende dersom norsk 

mat skal innfri forbrukernes ønsker om matvarer produsert på norske ressurser. 

Jordbruket er den næringen i Norge som over tid har vist størst produktivitetsfremgang, blant annet 

igjennom avl, agronomi og bruk av ny teknologi. Kraftfôret har vært en forutsetning for at 

husdyrproduksjonen har økt slik den har gjort. Norsk korn utgjør basisen for kraftfôret. Stadig økende 

krav til ytelse i husdyrproduksjonen setter igjen større krav til norsk kornproduksjon. Som 

markedsregulator for korn har Norske Felleskjøp et ansvar for at kornprodusenten får omsatt kornet. 

I tillegg har NFK et ansvar for å anbefale tilpassing av virkemidler som kan øke bruken av norsk korn 

samtidig som kraftfôr- og matmelindustrien har mulighet til å produsere et tilfredsstillende kraftfôr 

og matmel. 

Innrettingen av virkemidler over jordbruksavtalen har stor betydning for utviklingen av landbruket. 

Behovet for å sikre den geografiske produksjonsfordelingen, samtidig som strukturen i jordbruket 

tilpasses ressursgrunnlaget i alle deler av landet er viktig. Norske Felleskjøp mener at dette må legges 

til grunn i jordbruksforhandlingene og har følgende hovedprioriteringer som vil bidra til å nå disse 

målene. 

 Sikre kanaliseringspolitikken ved å likestille økonomien i kornproduksjonen med øvrige 

produksjoner i landbruket. Bruk av prisnedskrivningstilskudd tilpasses økning i kornpris for 

å balansere økonomien i kornproduksjonen og husdyrproduksjonene. I tillegg må 

konkurransekraften i verdikjeden for mel- og bakervarer ivaretas.  

 

Kornprisen foreslås økt med 10 øre/kg og arealtilskuddet foreslås økt med 49,5 millioner 

kroner.  
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Stimulere til økt produksjon av hvete og mindre produksjon av havre, uten å redusere 

havrearealet i randsonen til kornområdet. Dette innebærer blant annet sterkere prisøkning 

på hvete fremfor bygg, havre, rug og oljefrø. I tillegg bør jordbruket øke produksjonen av 

erter til modning. Basiskvalitet for rug bør heves.  

 

 Styrke fraktordningen for korn:  

Gjeninnføre sonefrakttilskuddet for korn for å styrke kornproduksjonen i randsonen til det 

sentrale kornområdet.  

 

 Videreføre tilskuddssatsen på 2000 kr/daa for drenering. Det må settes av minimum 60 

millioner kroner utover de ubrukte midlene i 2018 til drenering. 
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Kostnadsendringer fra 2017 til 2018 

Gjødselkostnader i kornproduksjonen 

 
Felleskjøpet Agri har framforhandlet priser på terminvare gjødsel for årets første periode. For 
fullgjødsel gjelder prisene fra uke 1 til uke 9, og for N-gjødsel gjelder prisene for januar. Tabellen 
under viser økningen i gjødselpris. 
 
 

 
 

Norske Felleskjøp anslår at gjødselkostnadene vil øke tilsvarende 2,5 øre/kg korn. 

 

Kostnadsøkning på plantevernmidler 

Som følge av endring i kronekurs og noe endringer i markedet vil kostnadene til plantevernmidler 

kommende sesong øke med ca. 4-5% sammenliknet med 2017-sesongen.  

Norske Felleskjøp anslår at kostnadene vil øke i 2018 sammenliknet med 2017 tilsvarende 

0,6 øre/kg korn. 

Kostnader til drivstoff  

Prisen på drivstoff endrer seg mye igjennom året, og det er ikke noe klart mønster i prisendring på 

diesel. Det er heller ingen systematisk endring i drivstoffkostnad mellom år. Budsjettnemnda for 

jordbruket fastsetter endringer i drivstoffkostnader i løpet av mars måned. Med bakgrunn i økningen 

i KPI for transport på 0,9 % siste del av 2017 anslår NFK at dieselkostnadene øker med minimum 15 

øre/liter. NFK vil foreta en vurdering av dette når tallene fra Budsjettnemnda foreligger, og 

forutsetter at jordbruksforhandlingene 2018 kompenserer endringene i drivstoffkostnad for 

jordbruket. 

Norske Felleskjøp anslår at kostnadene til diesel vil øke i 2018 sammenliknet med 2017 

tilsvarende 0,5 øre/kg korn. Dette er et usikkert anslag, og endelig vurdering gjøres når 

Budsjettnemnda legger fram sine tall i løpet av mars måned. 

Økte kostnader til såkorn 

Prisendringer på såkorn er i stor grad påvirket av målprisendringer på korn, endringer i 

kontraktsvilkår for såkornprodusentene og kostnadsveksten hos såvareforretningene. 

Listepris 22-3-10, FKA

uke 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

2017 3,72 3,74 3,79 3,71 3,73 3,73 3,73 3,37 3,35 3,37 3,40 3,43 3,49

2018 3,90 3,90 3,92 3,95 3,98 3,99 3,99
kr/kg 

endring 0,18 0,16 0,13 0,24 0,25 0,26 0,26 -3,37 -3,35 -3,37 -3,40 -3,43 -3,49

% endring 5 % 4 % 3 % 6 % 7 % 7 % 7 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 %

Listepris Opti-NS, FKA

Mnd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des. Gj.snitt

2017 2,73 2,81 2,85 2,83 2,83 2,34 2,35 2,39 2,35 2,61 2,77 2,77 2,64

2018 2,90
kr/kg 

endring 0,17

% endring 6 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 %

Vårhalvåret Høsthalvåret



4 
 

Som følge av målprisendringer og endringer i kontraktsvilkårene for såkornprodusentene 

øker såkornkostnaden med ca. 7 øre pr. kg fra 2017 til 2018 sesongen, tilsvarende 0,4 øre 

pr.kg produsert korn. 

 

Markedsbalansen for korn  
Markedsbalansen for korn den enkelte sesong avhenger i første rekke av avlingene, da forbruket av 

matkorn og karbohydratvårer har et mer stabilt nivå. 

Figurene nedenfor illustrerer balansen for korn til fôr og mat i Norge slik den framstår etter registrert 

tilgang og forbruk i tidligere år og med prognose for 2017/2018. Registrert forbruk avviker noe fra 

balansen, noe som delvis kan forklares ved periodiseringsforskjeller mellom de ulike tallseriene. 
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Ubalansen mellom ulike kvalitetsklasser i mathvete gjør at det kan ventes en betydelig ubalanse etter 

2017/2018, som på grunn av god tilgang av fôr hvete, sannsynligvis må overlagres.  

De siste ti årene har vi i gjennomsnitt importert 540 000 tonn kornråvarer pr år. Dette tilsvarer et 

kornareal på om lag 1,4 millioner dekar gitt norsk gjennomsnittsavling siste ti år på 400 kg pr. dekar. 

For 2016, som var et svært godt kornår, tilsvarer importen et norsk areal på 1,0 millioner dekar korn. 

Tre gode kornår på rad fra 2014 - 2017 har gitt økt norsk kornandel både i matmel og kraftfôr. 

Areal med korn og oljevekster  
Det norske kornarealet var på topp i 1991, med et samlet areal for korn og oljevekster på 3 734 428 

dekar. Etter dette er om lag 850 000 dekar av kornarealet enten lagt om til gras, bygd ned eller grodd 

igjen. Kornarealet i 2016 økte med 24 500 dekar. Dette skyldes i stor grad gode grasavlinger i 2014 og 
2015 som bidro til å mette markedet for gras. I tillegg har tre gode kornår bidratt til å øke interessen 
for kornproduksjon igjen. Kornarealet er nå 2 886 400 dekar, dvs. på samme nivå som i 1973.  
 
Også grasarealet i Norge er redusert. Endringen i areal viser at grasareal i distriktene og kornareal i 
de sentrale områdene går ut av produksjon. Om lag halvparten av kornarealet som har gått ut av 
produksjon i de beste kornområdene er erstattet av gras som figuren under viser. 
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Utvikling i bruk av norske resurser 
 

Bruken av norske resurser i jordbruket har vært fallende. Det er flere årsaker til dette, men økt 

produksjon av kylling, krav til økt avdrått i melkeproduksjonen og fallende kornproduksjon i perioden 

2008-2013 er hovedårsakene til den negative trenden i bruk av norske resurser. Økningen i 

norskandel i 2015 og 2016 kan tilskrives store norsk kornavlinger disse årene. Figuren under viser 

utviklingen i bruk av norske fôrressurser fra 1997-2016. Grunnlaget er hentet fra totalkalkylen for 

jordbruket og importstatestikken fra Landbruksdirektoratet. Endelige tall for 2017 foreligger ikke. 
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I kraftfôret har andelen norske råvarer gått tilbake. Norskprodusert proteinandel har gått fra ca. 50 % 

i 1997 til ca. 6 % i dag. Hovedårsaken til dette var innføringen av forbud mot bruk av kjøttbeinmjøl 

som følge av utbruddet av BSE i Europa. Andelen norsk fett er i samme tidsrom redusert fra 100 % til 

ca. 50 %.  

Når det gjelder bruk av norsk korn er andelen redusert primært som følge av redusert norsk 

kornproduksjon. I tillegg har kravene til ytelse i norsk husdyrproduksjon medført at det er økt behov 

for enkelte importerte råvarer, som mais, roesnitter og melasse. I enkelte år har det blitt overlagret 

norsk fôrkorn, samtidig som det har vært import av karbohydratråvarer. Det er i denne perioden 

overlagret mest fôrhavre, dels som følge av noen år med problemer med høye mykotoksinverdier. 

Som hovedregel brukes det norske kornet den enkelte sesong.  

 

 

Andelen norsk matkorn påvirkes i svært stor grad av været den enkelte sesong, og hvorvidt 

matkornprodusentene klarer å oppnå tilstrekkelig mengde og kvalitet på kornet. Det totale forbruket 

av matkorn malt på norske møller er fallende. Årsakene til dette er sammensatt, men et redusert 

forbruk av mel/bakervarer pr. kapita, kombinert med en økende import av bakervarer er de viktigste 

faktorene som reduserer det totale volumet. 
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Rommet for norsk korn 
Norske Felleskjøp har i en egen utredning gått gjennom behovet for importerte korn- og 

karbohydratråvarer til norsk matmel- og kraftfôrindustri. Rapporten har fått tittelen «Rom for bruk 

av norsk korn» og er utarbeidet av NFK, i samarbeid med Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet 

Fôrutvikling. Bransjeforum for markedsregulering - korn har fått seg forelagt rapporten og gitt innspill 

som er tatt hensyn til. Bakgrunnen for utarbeidelse av rapporten er Norske Felleskjøp sin rolle som 

markedsregulator og herunder ansvaret for å gi Landbruksdirektoratet råd om behovet for 

supplerende import av råvarer for produksjon av kraftfôr og matmel. Kvantumsbegrensningene for 

import av korn er satt for å beskytte norsk produksjon. I tillegg har Norske Felleskjøp et ansvar som 

markedsregulator for å gi råd til faglag og myndigheter som sikrer bruken av norsk korn både på kort 

og lang sikt. 

 

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 for vurdering av rommet for norsk fôrkorn er det tatt 

utgangspunkt i at sammensetningen av kraftfôret skal dekke de ernæringsmessige behovene til 

husdyrene slik disse produksjonene drives i dag. Kraftfôret skal ivareta dyras helse og velferd og 

samtidig medvirke til å opprettholde ytelsen minimum på dagens nivå. Rapporten vurderer også 

ytterligere behov som følger av tekniske og markedsmessige krav. 

Figuren under viser utviklingen i bruken av karbohydratråvarer til kraftfôrproduksjonen. Det er en 

helt klar utvikling som har gått over flere år at industrien bruker mindre bygg og havre, og mere 
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fôrhvete. De viktigste importerte karbohydratråvarene er roesnitter, mais og melasse. Bruken av 

disse er beskrevet i rapporten under punkt 5.4.1. 

 

 

Norske Felleskjøp legger til grunn at det norske kornet skal brukes i den sesongen det er produsert. 

Gjennomgangen i rapporten viser at det, for å sikre produksjonsdyras helse i dagens 

husdyrproduksjon, er behov for import av minimum 185 000 tonn karbohydratråvarer som ikke 

dyrkes i Norge. I tillegg trenger kraftfôrindustrien tilgang til 200 000 tonn fôrhvete og 50 000 tonn 

fiber, for eksempel i form av kli. Hvete og kli kan være norsk om det er tilgang på dette. Kli fra norske 

møller dekker i hovedsak dette behovet i dag. Økt tilgang til hvete er derfor en nøkkel til å øke 

norskandelen av karbohydratråvarer i kraftfôret.  

Norske Felleskjøp vil vektlegge virkemidler som stimulerer til økt tilgang på fôrhvete, samtidig som 

tilgangen på havre reduseres noe. Dette må skje på en slik måte at de mer marginale områdene for 

korn hvor det primært dyrkes havre skal kunne fortsette med dette. 

 

Minimums importbehov av matkorn 

For bygg, havre og rug er importbehovet i hovedsak et spørsmål om tilgjengelige kvantum av norsk 

matkorn som tilfredsstiller kvalitetskravene det enkelte år. 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 matkorn blir hvert år en helhetsvurdering av tilgang og kvalitet av den norske 

mathveten, der klassefordeling, proteininnhold og variasjon i glutenkvalitet er de viktigste 
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parameterne. Det som er helt klart er at både proteinmengde og –kvalitet, samen med høyt falltall er 

svært viktige kvalitetskriterier for matkornet, særlig for hvete. 

Til forskjell fra råvarer til kraftfôrproduksjon har vi ikke definert et minimumsbehov for importerte 

kvanta av matkorn. Norske Felleskjøp er fortsatt avhengige av tett dialog med matmelmøllene hvor vi 

med støtte i Nofima/NMBUs analyser av mathvetens bakekvaliteter hver høst evaluerer kvaliteten på 

norsk mathvete som grunnlag for importtilrådingene.  

Nye trender de siste årene har vært med å påvirke kvalitetskravene til det norske 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, f.eks. kjeks. Behovet for 

høsthvete har derfor avtatt. 

 

Bakerne ønsker i dag 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 i retning bruk av mer proteinrike, importerte hvetesorter og gir 

dermed mindre rom for norsk matkorn. 

Oppsummert fører disse trendene til strengere krav til protein- og glutenkvalitet i det norske kornet. 

Dette gjelder både proteinmengde og -kvalitet. 

 

Tiltak for å sikre et høyt forbruk av norsk korn 
Som rapporten «Rom for bruk av norsk korn» viser, er det et stort behov for tilgang på mer fôrhvete i 

det norske kornmarkedet og samtidig noe mindre havre.  

Norske Felleskjøp vil derfor i år vektlegge virkemidler som stimulerer til økt produksjon av hvete, 

både innenfor kjerneområdet til hvetedyrkingen, men også i områder som i dag ikke har tradisjon, 

men allikevel mulighet for å dyrke hvete. Videre bør dyrkingsomfanget av havre i de beste delene av 

kornområdet dempes. Havre bør i disse områdene i større grad erstattes av andre vekster i 

vekstskiftet. Dyrking av fôrerter er ønskelig fordi dette er en råvare som kan brukes i større volum i 

kraftfôret. Videre er erter en god forgrøde for hvete. Ved å erstatte deler av havrearealet i de beste 

delene av kornområdet med andre forgrøder og mer hvete gir dette rom for at de mer marginale 

kornområdene hvor det primært dyrkes havre kan fortsette med det. 

Basiskvalitet 

Jordbruksavtalen definerer basiskvaliteten på målprisvarene for korn. Når det gjelder rug har det 

vært en stor forbedring av de sortene som dyrkes. Dette gjelder særlig for hektolitervekt. 

Tabellen under viser gjennomsnittlig hektolitervekt for rug for perioden 2005-2017: 
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HL-vekt i gj.snitt sesong 2005-2017 
  Basis hl.vekt Gj. sn. hl. vekt 

Rug fôr                72,0                 74,9  

Rug mat                72,0                 75,3  

 

Dagens sorter av rug ligger systematisk over basiskvalitetskravet til hektolitervekt. Med dagens 

prissystem medfører dette at kornprodusentene får en tilleggsbetaling som videreføres som en 

ekstra kostnad videre i verdikjeden. Kornhandlerne har ikke anledning til å gi trekk i avregning for 

hektolitervekt før den er lavere enn basiskravet. Dette begrenser bransjens muligheter til å stimulere 

til økt kvalitet på kornet utover det som allerede ligger som en naturgitt egenskap i sorten.  

Basiskvalitetskravet for hl. vekt for matrug bør økes fra 72-75 kg.  

En justering av basiskravet for hektolitervekt på rug må følges opp med en teknisk justering av 

målprisen for matrug.  

Økt dyrking av fôrerter 

Erter har et høyt innhold av protein (ca. 20-25%) og en avling på 400-450 kg/daa er ansett som en 

god avling. Dyrking av erter har en sykdomssanerende effekt mot hveteaksprikk, grå øyeflekk, 

stråknekker og rotdreper, og gir god forgrøde effekt på ca. 15-20 % meravling i korn i forhold til 

ensidig korndyrking. Utfordringene med ertedyrking er særlig knyttet til risiko for avlingstap ved 

innhøsting, men nye sorter på markedet har vist seg mer robuste. Veksttiden for erter til modning er 

betydelig kortere enn for åkerbønner og raps, noe som gjør at dyrkingsområdet er større. I tillegg 

øker mulighetene for å nytte seg av nitrogenfikseringen ved dyrking av høstkorn etter erter som følge 

av kort veksttid. 

Økt omfang av ertedyrking som forgrøde til hvete fremfor havre vil bidra til å øke tilgangen på 

norskprodusert protein, øke areal og avlinger av hvete, og samtidig bidra til å redusere produksjonen 

av havre i de sentrale kornområdene.  

Kraftfôrindustrien gir signaler om at de kan bruke en mye større andel erter enn i dag. Sammenliknet 

med raps er erter en mer egnet råvare for å bruke i store volum. Verdien av erter i kraftfôr i dag gjør 

at bygg og erter er om lag like attraktive. Dersom kornhandlerne skulle øke prisen på erter til bonde 

uten prisnedskrivning ville det medført at bygg ville være en mer attraktiv råvare i kraftfôret. Økt 

prisnedskrivning av fôrerter vil gi rom for å øke prisen på fôrerter til bonden. NFK har etter 

anbefaling fra blant annet NLR vurdert at prisen til bonde bør økes med minst 20 øre/kg for å gjøre 

det attraktivt å dyrke erter. Kornhandelen vil ikke kunne øke prisen på erter utover økning i 

prisnedskrivning for erter til modning. 

Prisforhold mellom kornslag 

Prisforholdet mellom kornartene og oljefrø må bidra til å stimulere kornproduksjonen i retning av det 

markedet ønsker mer eller mindre av. Markedet for fôrkorn har gitt tydelige signal om at de ønsker 

økt tilgang på hvete og mindre havre. Når det gjelder proteinvekster ønsker kraftfôrindustrien økt 
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tilgang på erter sett i forhold til oljefrø. For erter eksisterer det ikke målpris, men økt prisnedskriving 

av fôrerter vil gi rom for økt pris til produsent. 

På matkornsiden er markedet for matrug stabilt på om lag 20 000 tonn. I 2016/2017 ble tilgangen på 

matrug om lag på dette nivået. 

 

Norske Felleskjøp mener at avtalepartene må vektlegge virkemidler som stimulerer til økt 

bruk av norsk korn på kort og lang sikt. Økt tilgang på fôrhvete og redusert tilgang på havre 

er viktig for å gi rom for bruk av mer norsk korn. 

Kornbransjen står fritt til å prise kvaliteter utover basiskravene.  

Basiskvalitetskravene for hektolitervekt for matrug bør heves til 75 kg. Dette må 

kompenseres med en teknisk målprisjustering. 

For å øke produksjonen av hvete, redusere dyrking av havre i de beste kornområdene og 

samtidig øke tilgangen på norskprodusert protein, bør dyrking av fôrerter prioriteres. 

Norske Felleskjøp mener at prisnedskrivningstilskuddet for erter til modning må økes med 

minimum 20 øre/kg. Det vil gi grunnlag for økt pris på erter til produsent.  

Norske Felleskjøp mener at mathveteproduksjonen bør stimuleres sterke enn 

matrugproduksjonen. Prisen på mathvete bør økes med 4 øre/kg mer enn for matrug og 

fôrkorn. Dette må kompenseres med matkorntilskudd. Prisforholdet mellom bygg og havre 

holdes uendret. Prisforholdet mellom fôrkorn og oljefrø holdes også uendret.  
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Lønnsomheten i kornproduksjonen 
Skal jordbrukspolitikkens hovedmål om at økt norsk matproduksjon skal være med grunnlag i norske 

ressurser kunne nås, må politikken stimulere til et aktivt og bærekraftig landbruk i hele landet basert 

på norske ressurser. Det forutsetter at lønnsomheten i jordbruket må bedres, og at det er lønnsomt å 

bruke jordbruksarealet i hele landet. Det innebærer blant annet at kanaliseringspolitikken må 

videreføres. 

Figuren under viser utviklingen i årslønn for jordbruket og andre grupper i samfunnet. Jordbruket 

ligger betydelig bak andre grupper i samfunnet. 

 

Kornprodusentene hadde i perioden 2006-2011 den svakeste lønnsomheten internt i jordbruket. Fra 
2011 og frem til i dag har kornproduksjonen hatt en positiv lønnsomhetsutvikling, men ligger fortsatt 
bak gjennomsnittet for jordbruket. Gode kornavlinger de siste 3 årene kombinert med økt kornpris 
har bidratt positivt til denne utviklingen. 
 

Kilde: NIBIO 
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Figuren over viser vederlag til arbeid og egenkapital pr. årsverk for gjennomsnittet for jordbruket 
(Totalkakylen) og for gjennomsnittet for kornproduksjonen (referansebruk nr. 2, korn). 
 
Norge har forpliktet seg til et maksimalt nivå for intern støtte (AMS) til jordbruket igjennom WTO-
avtalen, og Norge er det landet i verden som har lagt størst vekt på produksjonsrettet støtte (gul 
boks). Av den totale tillatte gule støtten har Norge nå et rom på om lag 500 millioner kroner for bruk 
av produksjonsrettet støtte (gul boks). Målprisene innenfor jordbruksavtalesystemet defineres som 
produksjonsrettet støtte. Målpris på korn registreres, men det er kun det kornet som går til matmel 
og til kraftfôr for husdyrproduksjoner uten målpris som notifiseres som gul støtte. Bruk av 
arealtilskudd (grønn støtte) er ubegrenset innenfor WTO-avtalen. Norske Felleskjøp mener derfor at 
kornproduksjonen kan stimuleres både med bruk av målprisøkninger på korn og økt arealtilskudd. 
 
Norske Felleskjøp mener at vederlaget til arbeid og egenkapital pr årsverk i kornproduksjonen må 
bringes opp på nivå med de øvrige produksjonene i jordbruket for å sikre at kornarealene fortsatt 
nyttes til produksjon av korn. 
 

Målprisøkning og arealtilskudd 

 

Norske Felleskjøp ber om at kornprisen økes med 10 øre/kg samtidig som 

arealtilskuddet i kornproduksjonen økes med 5 kr/daa i sone 1 og 2, 25 kr/daa sone 

3, 27 kr/daa sone 4 og 40 kr/daa sone 5, tilsvarende 5 øre/kg korn i gjennomsnitt.  
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Økt arealtilskudd vil gi følgende utslag i forskjellige soner: 

 

  Økt A-tilskudd   
Verdi korn 
Øre/kg 

Sone 1 5 kr/daa 1 

Sone 2 5 kr/daa 1 

Sone 3 25 kr/daa 8 

Sone 4 27 kr/daa 9 

Sone 5 40 kr/daa 14 

Totalt  kr      49,5 mill.   5 

 

Norske Felleskjøp viser til den partssammensatte arbeidsgruppen for driftsvansketilskudd. 

Ved å ta i bruk eksisterende teknologi kan bøndene søke arealtilskudd knyttet til hvert 

enkelt jordstykke. Dette kan baseres på markslagskart som viser teigstørrelse og bratthet. 

Dermed kan man differensiere tilskuddet for å sikre videre drift av små og bratte 

jordstykker. Innføring av et slikt driftsvansketilskudd vil være et avgjørende bidrag til å 

sikre videre drift av hele det norske jordbruksarealet.  

Økt bruk av arealtilskudd i kornproduksjonen vil både bidra til å sikre fortsatt drift av små 

skifter og til å styrke økonomien i kornproduksjonen målrettet i forskjellig deler av 

kornområdet.  

Videre vil prisnedskrivning av en kornprisøkning utover dette måtte tilpasses for å sikre en 

bærekraftig økonomi i husdyrproduksjonene og i verdikjeden for mel- og bakervarer. 

 

Prisnedskrivingstilskudd 

Ordningen med prisnedskrivingstilskudd for korn til kraftfôr og matmel spiller en nøkkelrolle i norsk 

landbrukspolitikk. Formålet er i første rekke å redusere råvarekostnadene til bakerivirksomhet og 

kraftfôrproduksjon og i tillegg likestille verdien av korn som fôr til husdyr i områder med og uten eget 

korn.  

- Tilskuddet reduserer kostnaden med norsk korn som kraftfôrråvare. Tilskuddet reduserer 

samtidig behovet for toll og avgifter på importerte kraftfôr- og melråvarer.  Midler brukt til 

prisnedskrivingstilskudd utløser derfor kostnadsreduksjoner som er vesentlig større enn selve 

tilskuddet.  

- Reduserte kraftfôrkostnader gir reduserte kostnader i husdyrproduksjonen. 

- Tilskuddet sikrer også at hoveddelen av kornet går gjennom markedsordningen.  På denne 

måten sikres husdyrbruk i hele landet tilgang til kraftfôr til om lag samme pris.  

- Manglende varmebehandling og dårlig formaling av hjemme malt korn vil også øke farene for 

salmonellautbrudd og kan gi økt spredning av floghavre.  Tilskuddet har dermed også en 

betydning for helsesituasjonen og smittepresset i norsk jordbruk. 
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Prisnedskrivingstilskuddet utgjør i dag knappe 4 % av overføringene til jordbruket, og er et vesentlig 

bidrag for å opprettholde produksjonsfordelingen.  

I den grad det ikke er mulig å styrke inntektene i husdyrproduksjonene gjennom økt 

prisuttak i markedet slik at det forsvarer en økt kornpris, ber Norske Felleskjøp om at 

økningen i kornpris kompenseres med et økt prisnedskrivingstilskudd.  

Matkorntilskudd 

Forbruket av matkorn (norsk og importert) malt på norske møller er redusert de siste 15 årene, men 

volumet ser nå ut til å ha stabilisert seg etter omleggingen av matkorntilskuddet i 2012. Vi ser at 

reduksjonen i melvolumet malt på norske møller i all hovedsak er erstattet med importerte 

bakevarer (RÅK-import). Import av bakervarer utgjør nå 26% av kornforbruket i Norge, og omfanget 

av denne importen innebærer at norske matkornprodusenter i enkelte år ikke får omsatt alt matkorn 

selv om kornet holder god kvalitet. Dette reduseres verdiskapingen i hele verdikjeden. 

 

Matkorntilskuddet er på lik linje med tilskudd for råvarekompensasjon for kjøtt og melk et 

verktøy for å sikre at norsk næringsmiddelindustri har tilgang på råvarer til lik pris som 

konkurrenter i EU. Norske Felleskjøp mener at prisøkninger på matkorn som ikke skrives 

ned med øvrig prisnedskrivning for korn må kompenseres med matkorntilskudd for å 

hindre ytterligere økning av RÅK-import av bakervarer. 

  

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  105

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

 400 000

 450 000

 500 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018**

K
g 

m
at

ko
rn

 p
r 

p
er

so
n

To
n

n
 i 

al
t

Forbruk av matkorn i Norge

Norsk matkorn Importert matkorn Korn i RÅK-import Kg matkorn pr person inkl RÅK-import



17 
 

 

Fraktordninger 
 

Tilskudd til frakt av korn fra innlandet til kyst 

Formålet med ordningen da den ble etablert var: 

1. Mest mulig rasjonell korntransport. Ved gjennomgangen av markedsordningen på slutten av 
1990-tallet ble det ansett som ønskelig at en større andel av kornet på Østlandet ble 
transportert direkte fra produsent til kystanlegg 

2. Mest mulig lik kornpris i alle områder. 
 

Tilskudd til frakt av korn fra kornprodusent eller mottaksanlegg i innlandet til transittanlegg ved 

Oslofjorden – sonefrakttilskuddet - ble avviklet i 2012. Dette har medført at korn som produseres i 

områder i innlandet og som ikke forbrukes der, har fått økte kostnader. Som følge av avviklingen av 

sonefrakttilskuddet har det vært behov for å øke stedskorrigeringene igjen for mottak av korn ved 

disse mottaksanleggene som ligger langt fra kornforedlingsanlegg eller transittanlegg ved kyst. 

Kornprodusenter som driver sin produksjon i innlandet, og ikke befinner seg i umiddelbar nærhet til 

en kraftfôrfabrikk har derfor over tid fått redusert sin lønnsomhet. Dette medfører en ytterligere 

svekkelse av økonomien i disse kornområdene som ikke ligger i umiddelbar nærhet til 

kornforbrukende industri. Dette gjelder særlig områder som i dag ligger i randsonen for 

kornproduksjon, og som i stor grad produserer havre. Disse har som det framgår av oversikten 

nedenfor de største kostnadene knyttet til å frakte kornet frem til produksjonssted/transittanlegg. I 

tillegg medfører bortfallet av tilskudd at også alt norsk matkorn produsert i innlandet blir belastes et 

høyere stedstrekk enn tidligere. 

Inneværende sesong er samlet stedskorrigering fordelt på kornslag følgende: 

Bygg:  3,67 øre/kg  
Havre:  4,48 øre/kg  
Hvete fôr:  2,74 øre/kg  
Hvete mat:  2,84 øre/kg  
 
Figuren under viser utviklingen i stedstrekk for alt korn i FKA. I perioden etter 2012 da tilskuddet ble 

avviklet har økningen i stedstrekk vært sterkest. Dersom tilskuddet ikke blir reetablert vil FKA måtte 

øke stedstrekkene ytterligere og mest i de områdene som i dag har den svakeste kornøkonomien. 

Dette gjelder som tidligere omtalt spesielt de områdene som ligger langt fra et kystanlegg, en 

kraftfôrfabrikk eller en matmelmølle. 
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Norske Felleskjøp mener at fraktordningen for frakt av korn fra innlandet til kyst må 

reetableres. Dersom frakttilskuddet for frakt av korn ikke reetableres vil kornprodusentene 

i innlandet, og som ikke ligger i nærheten av en kraftfôrfabrikk oppleve økte kostnader i 

form av økt stedskorrigering. 

 

Tilskudd til frakt av korn fra overskudds- til underskuddsområdet 

Formålet med fraktordningen for frakt av korn fra overskudds- til underskuddsområdet er å sikre at 

produsenter av matmel og kraftfôr i hele landet har tilnærmet lik råvarepris. Dette er nødvendig for å 

sikre likeverdige konkurranseforhold mellom husdyrprodusenter og møller, i og utenfor 

overskuddsområdet for korn. 

Tilskuddene for frakt av korn fra overskudds- til underskuddsområdet ble sist justert i 2012. Perioden 

etter dette har vært preget av til dels lave oljepriser. Som følge av kostnadsutvikling for bunkersolje 

har dette kompensert for øvrig kostnadsvekst slik at tilskuddet i dag er på et tilstrekkelig nivå. 

Tilskudd til frakt av korn fra overskudds- til underskuddsområdet må videreføres på dagens 

nivå for å sikre lik råvarepris på korn mellom over- og underskuddsområdet. 

 

Fraktordning for frakt av kraftfôr 

Formålet med fraktordningene for korn og kraftfôr er å utjevne kostnadene på korn og kraftfôr 

mellom områder med og uten eget korn. 

Det er husdyrproduksjonene som er basisen for jordbruk og arealutnytting i distriktene. Tilnærmet 

alt husdyrhold er avhengig av tilgang på kraftfôr. Like kraftfôrkostnader mellom husdyrprodusentene 

i ulike deler av landet er derfor en viktig faktor for å sikre konkurransedyktighet i distriktsjordbruket. 

Figuren under viser fraktkostnaden for bonden (netto fraktkostnad) og tilskudd i kr/tonn for de ulike 

landsdelene i Norge. Fraktordningen for frakt av kraftfôr utjevner fraktkostnadene, men det er 

fortsatt om lag 100 kr/tonn i forskjell mellom de rimeligste områdene og betjene og resten av landet. 
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Etter at fraktordningen for frakt av kraftfôr ble endret i 2012 har utjevningen av fraktkostnaden blitt 

bedret og ordningen fungerer godt. Ved utarbeidelsen av den nye fraktordningen for frakt av kraftfôr 

i 2012 ble fraktkostnadene for frakt av kraftfôr i Norge anslått til ca. 550 millioner kroner. 

Utfordringen med dagens tilskudd er at tilskuddet ikke har økt siden ordningen ble endret i 2012. 

Kostnadsindeksen for lastebiltransport fra SSB for denne perioden 2012-2017 viser en økning i 

kostnader på 11,7 % for tankbil med henger.  

Norske Felleskjøp mener at fraktordningen for frakt av kraftfôr må styrkes med bakgrunn i 

at kostnadsveksten har vært betydelig etter at ordningen ble lagt om i 2012. Norske 

Felleskjøp mener at ordningen bør styrkes med 25 millioner kroner. 

 

Tilskudd til frakt av økologisk korn 

Frakttilskuddet for frakt av økologisk fra kornprodusent til produksjonssted er avgjørende for at 
økologiske kornprodusenter kan få sine varer frem til kornhandler. Ordningen er nærmere omtalt 
under kapittel om økologisk kornproduksjon 

 

Investeringsvirkemidler  
Investeringsbehovet i jordbruket er stort både innenfor husdyrproduksjonene og i kornproduksjonen. 
Jordbruket har ikke tilstrekkelig inntjening til å kunne gjøre nødvendig investeringer basert på 
løpende inntekter. Skattemessige tiltak må derfor tas i bruk for å styrke investeringsevnen. 

Økt gjeld i jordbruket er en utfordring både for lønnsomheten for bonden og for jordbrukets evne til 
å tåle endringer i form av økte renter. 
 
For at jordbruket skal kunne fornye driftsapparatet i takt med behovet og for å lette 
gjeldsbelastningen i jordbruket bør det legges til rette for at det etableres virkemidler i form av 
langsiktige rentefrie lån kombinert med direkte støtte. Investeringsstøtten bør være fordelt og 
målrettet mellom ulike produksjoner med utgangspunkt i markedssituasjonen slik at driftsapparat 
som korntørker, driftsbygninger og fast innredning blir prioritert slik at produksjonsfordelingen og 
markedsbalansen opprettholdes. I tillegg må investeringsstøtten fordeles slik at investeringer bidrar 
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til å nå målet om økt produksjon med grunnlag i ressursgrunnlaget på den enkelte gård. Ved tildeling 
av investeringsstøtte bør mindre gårdsanlegg for tørking og lagring av korn prioriteres.  
 

Norske Felleskjøp mener at investeringsvirkemidler må gjenspeile markedssituasjonen i de 

ulike produksjonene. En investeringspakke bør inneholde virkemidler i form av langsiktige 

rentefrie lån med bakgrunn i at enkelte områder i landet har lavt pantegrunnlag i 

gårdsbruk. Et avgjørende kriteria for investeringspakken må være at investeringene skjer 

med grunnlag i gårdens egne arealressurser. Dette må også gjenspeiles for investeringer i 

kornsektoren hvor det er behov for å øke bufferkapasiteten på gård som følge av økt 

innhøstingskapasitet og økte utfordringer med været under innhøsting. Videre vil en slik 

bufferkapasitet bidra til å sikre kornkvaliteten under innhøsting og redusere CO2-utslipp 

som følge av bedre retningsbalanse og økt fyllingsgrad i korntransporten.  

 

Dreneringstilskudd 

God dreneringstilstand er et av de viktigste tiltakene for å øke avlingene pr dekar, hindre 

pakkeskader på jorda og for å redusere erosjon fra jordbruksarealer og utslipp av klimagasser i form 

av lystgass. Økte avlinger er den viktigste faktoren til bedret lønnsomhet i kornproduksjonen. 

Reetableringen av et dreneringstilskudd er et svært positivt tiltak hvor myndighetene og jordbruket 

er i en vinn-vinn situasjon hvor både produksjonen kan øke uten økt bruk av innsatsfaktorer samtidig 

som klimautslippene reduseres. 

Norske Felleskjøp har siden tilskuddet ble innvilget ment at tilskuddssatsene har vært for lave til at 

det har vært lønnsomt for bonden å investere i drenering. Nåverdiberegninger viser at 

tilskuddssatsen for drenering må som minimum være 2000 kr/daa for at det skal være lønnsomt å 

drenere. Etter at satsen for drenering ble hevet fra 1000 kr/daa til 2000 kr/daa i jordbruksoppgjøret 

for 2017 har aktiviteten økt betydelig. Antall søknader om tilskudd til grøfting har økt fra 2027 i 2016 

til 3159 i 2017. Innvilget tilskudd i 2016 var 33 mill. kroner og har økt til 115 mill. i 2017. Figuren 

under viser antall søknader og kroner innvilget til drenering siden ordningen ble gjeninnført i 2013. 
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Drenering av jordbruksjord er kostbart. For at den positive utviklingen vi registrer etter at 

tilskuddssatsen er økt kan fortsette er det avgjørende at det blir satt av tilstrekkelig med midler til 

drenering i jordbruksoppgjøret våren 2018, og at bøndene opplever at tilskuddet er forutsigbart. 

Planlegging og gjennomføring av dreneringstiltak tar tid, både som følge av kapasitetsutfordringer 

hos entreprenørene og en relativt kort sesong for drenering. 

Norske Felleskjøp mener at tilskuddssatsen på 2000 kr/daa må videreføres. Det må settes 

av minimum 60 millioner kroner utover de ubrukte midlene pr. 1. mai 2018. 

 

 

Såvaresituasjonen 
Beredskapslageret for såkorn vil bli fullt ut brukt i sesongen 2018. Kombinasjonen av svært lavt 

høstkornareal og redusert kvalitet på såkornavlingen i 2017 i Norge, Sverige og Finland gjør at alt 

såkorn på lager for hele kornbransjen i Norden vil bli brukt kommende sesong. Dette viser at 

gjeninnføringen av beredskapslagring av såkorn i 2013 var både nødvendig og riktig. 

Tilskuddet til beredskapslagring av såkorn er 60 øre/kg såkorn og har ikke vært endret siden 

ordningen ble reetablert i 2013. Kostnadsveksten har i perioden 2013 - 2017 vært på om lag 3 % pr år 

som tilsier at tilskuddssatsen nå bør økes med minimum 10 øre/kg for å dekke inn denne 

kostnadsveksten. 

Tilskudd til overlagring av såfrø er prognosert til 6,7 mill. kroner under forutsetning av normal 

vinterutgang og normalt salg. Pristilskudd er prognosert til 3,0 mill. kroner og arealtilskudd for 

gjenlegg av gras til frøavl er prognosert til 1,2 mill. kroner. Garantitilskudd for kløver er vanskelig å 

estimere fordi renseresultatene ikke foreligger. De foreløpige prognosene tilsier at det blir relativt 

lite behov for tilskudd til rødkløver, mens det blir stort behov for hvitkløver. Totalt behov for tilskudd 

til såfrø er beregnet til: 11,3 mill. for FKA. 

 

Norske Felleskjøp ber om at tilskuddet til beredskapslagring av såkorn økes til 70 øre/kg 

såkorn, og at det settes av tilstrekkelig midler med utgangspunkt i et normalt avlingsår for 

såkorn.  

Tilskudd til overlagring av såfrø må være tilstrekkelig til å sikre norske bønder tilstrekkelig 

såvare tilpasset forskjellige dyrkingsforhold. Avtalepartene må sjekke av med hele bransjen 

om behovet for tilskudd. 

 

Økologisk korn 
Produksjonen av økologisk korn dekker ikke den innenlandske etterspørselen. Samtidig er 

avlingsnivået i økologisk kornproduksjon relativt lavt og det totale volumet av økologisk korn er også 

relativt lavt. Som følge av et begrenset volum som produseres over et stort geografisk område 

medfører det at fraktkostnadene av økologisk korn blir svært høye. I tillegg medfører kravet om 
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separat håndtering av det økologiske kornet på kornmottakene høyere kostnader enn på 

konvensjonelt korn.  

Tilskudd til frakt av økologisk korn er helt avgjørende for at økologiske kornprodusenter kan få frem 

sine varer til mottaksanlegg for økologiske varer. Tilskuddet ble ikke blitt justert ved gjennomgangen 

av fraktordningene for korn og kraftfôr i 2012, og kostnadsveksten har vært betydelig. Frakttilskudd 

for frakt av økologisk korn går rett til bonden. 

For å senke den økonomiske risikoen ved økologisk korndyrking de første årene ved omlegging fra 

konvensjonell til økologisk dyrking vil innføring av et arealtilskudd for økologisk kornproduksjon fra 

første karensår bidra til at den økonomiske risikoen reduseres de første årene. 

Norske Felleskjøp mener at tilskuddssatsene for frakt av økologisk korn fra produsent må 

dobles for å avlaste bonden for høye fraktkostnader. For å redusere den økonomiske 

risikoen for kornprodusenter som ønsker å legge om fra konvensjonell til økologisk 

kornproduksjon må det gis arealtilskudd for økologisk korn fra første karensår. 

 

Forskning 
Felleskjøpet har stort fokus på forskning og utvikling, blant annet igjennom Felleskjøpet Fôrutvikling 

og i samarbeid med forskningsmiljøer som NIBIO, Bygdeforskning, NMBU og gjennom 

samarbeidsprosjekter i kornbransjen. 

Norske Felleskjøp mener at det er helt avgjørende at forskning og utvikling for å sikre et 

produktivt, klimaeffektivt og bærekraftig landbruk prioriteres. Det må stilles større krav til 

formidling til bønder slik at forskningsresultater kan tas i bruk raskere. Norske Felleskjøp vil 

vektlegge betydningen av arbeidet som gjøres for å foredle fram et robust plantemateriale 

tilpasset et tøffere klima i Norge. 
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Prisvilkår overfor produsent 
I jordbruksavtalen kap. 5.1 Markedsreguleringen på de enkelte sektorer er det stilt krav om følgende: 

” Markedsregulator innen de enkelte sektorene, jf. kap. 5.1, skal framlegge sine 

prisbetingelser rettet mot produsent for avtalepartene før jordbruksforhandlingene, herunder 

bl.a.:  

 Prisdifferensiering ut fra struktur- og distriktsmessige forhold.  

 I hvor stor grad prisdifferensieringen er basert på kostnadsbetingede eller andre 
hensyn.  

 Om prisfastsettingen bygger på tilstrekkelig oppdaterte kostnadskalkyler.  

 En vurdering av om prisbetingelsene overfor produsent er transparente. 
Redegjørelsen må omfatte alle jordbruksråvarer som omfattes av 
markedsreguleringen, uavhengig av om det fastsettes målpriser eller ikke for 
råvarene. ” 

 

Felleskjøpet Agris prisdifferensiering i inneværende sesong er endret siden forrige sesong og 

prisvilkårene for neste sesong fastsettes i juni/august 2018 og vil bli presentert i Kornguiden 2018, 

med unntak for de nærmere vilkårene for leveransetillegg. Satsene for leveringstillegg er i sesongen 

2017/18 som følger:  

 30-99 t  1 øre/kg 

 100-199 t 2 øre/kg 

 200-299 t 3 øre/kg 

 300-399 t  4 øre/kg 

 >400 t  5 øre/kg  

Felleskjøpet skiller ikke mellom prisvilkår til medlemmer og ikkemedlemmer.  

Leielagringsavtaler belastes med et trekk på 14 øre pr. kg for å dekke lagerleiekostnaden. 

Bonusutbetalinger fastsettes som en fast prosent av den totale omsetningsverdien (dvs. totalt 

varekjøp og varesalg) med Felleskjøpet og utbetales kun til medlemmer. 

Henteavtaler kan tegnes når forholdene ligger til rette for det. Alt korn blir avregnet til kystpris i uke 

4. Se leveringsavtale for kvantumstillegg. 
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VEDLEGG: Statusrapport marked og markedsregulering  

 
Forbruksutvikling i kornmarkedet 
Figuren viser utviklingen i det totale forbruket av korn og kornvarer i Norge, fordelt på norsk og 

importert matkorn og fôrkorn/karbohydrat. 

 

Forbruket av andre råvarer enn korn og karbohydrat til kraftfôr er økende: 

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

To
n

n

Forbruk av norske og importerte kornråvarer - mat og fôr 
(eksklusive feitt, protein, mineral og vitamin)

Importert matkorn

Importert karbo

Norsk matkorn

Norsk karbo

Andel norsk av kornvarer i kraftfôr

Andel norsk korn og kli i kraftfôr

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vitaminer og mineraler 78 886 72 469 75 463 78 874 81 471 87 852 84 553 90 217 83 507 86 543 87 700

Forbruk fett 41 063 41 483 40 129 45 058 42 494 46 508 52 736 51 615 49 309 45 273 48 367

Forbruk av protein 329 528 374 547 368 058 387 270 383 663 394 417 409 179 419 765 433 497 462 707 446 331
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Beregnet markedsbalanse i normalår 

Normalår for tilgang er beregnet ut fra ti års gjennomsnittlig arealfordeling og ti års snitt for 

avlingsnivå og matandel. Som grunnlag for tabellen nedenfor har vi videre forutsatt at potensialet for 

bruk av norsk matkorn er 70 %. Nødvendig import av karbohydratråvarer er satt til 15 %. Tilbud om 

og forbruk av norsk korn i et normalår er beregnet som følger (1000 tonn): 

  

Tabellen viser at det i et normalår er underbalanse både for matkorn og av korn til kraftfôr.  

Matkorn 

Foredlingen av matkorn hos norske matmelmøller har falt med 41 000 tonn i løpet av de siste ti 

årene. Hovedårsaken til dette fallet i forbruk av matkorn i Norge i denne perioden har vært en stor 

økning i importen av ferdige bakervarer (RÅK-import). Regner vi om importen til medgått kornråvare, 

er forbruket relativt stabilt. Folketallet har i mellomtiden økt.  

Utviklingen i totalt forbruk av matkorn i det norske markedet er vist i figuren under, inklusive 

estimert innhold i importerte ferdigvarer: 

 

Balansen for norsk korn (tonn)

Matkorn Fôrkorn Totalt

Normal salgsproduksjon 230 000  830 000    1 060 000

Potensiale for norsk korn 250 000  1 130 000 1 380 000

Balanse -20 000 -300 000 -320 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Korn i importvarer 97 281 93 153 101 727 104 688 110 254 112 350 112 407 115 882 117 900 120 741

Havre 20 935 21 749 21 843 23 838 24 157 27 014 29 958 31 866 30 410 30 472

Bygg 2 989 3 088 2 629 3 229 2 757 2 552 2 960 3 083 3 637 3 329

Rug 30 572 29 432 26 448 25 565 25 269 25 420 23 014 22 583 21 231 22 553

Kveite 309 103 302 921 296 163 289 615 275 378 282 447 274 459 281 009 280 198 274 890
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Fôrkorn 

For fôrkorn framkommer markedsbalansen på følgende måte: 

Totalt råvareforbruk 

- «normalt» forbruk av protein, fett, mineraler og vitaminer 

- forbruk av tilgangen av kli fra matmelproduksjonen 

- faglig nødvendig import av karbohydratråvarer (melasse, durra m.m.), satt til 20 % av 
totalt karbohydratbehov fratrukket tilgangen av kli 

 = Rom for norsk kornavling 

 

Balansen for tilgangen av fôrkorn til kraftfôrindustrien er vurdert som vist i tabellen under, jamfør 

oppsett med beregningsmåte ovenfor. Her har vi ikke tatt med erter og oljefrø og det er videre tatt 

utgangspunkt i et normalår som p.t. gir tilgang av 1,07 mill. tonn norsk korn til industrien. 

Utgangspunktet er en omsetning av kraftfôr på 1,99 mill. tonn. Av dette forutsettes 70 % å bestå av 

karbohydratråvarer. 

 

Tabellen over viser kornbalansen (minus indikerer underskott) ved ulik prosentandel norsk korn i 

kraftfôret og ved ulike avlingsnivå i forhold til et normalår. Andelen norsk fôrkorn har de siste årene 

ligget mellom 50 – 60 prosent, jamfør egen tabell for råvareforbruk nedenfor.  

Den aktuelle markedssituasjonen 

Sesongen 2017 ga en svært god kornavling, men kvaliteten var svak både når det gjaldt falltall og 

proteininnhold.  

Kornet inneholder lite av mykotoksinet DON.  Under er illustrert registrerte verdier basert på 

innsende analyseresultat fra kornkjøperne pr. januar 2018: 

Fôrkorn - overskott norsk fôrkorn  (tonn)

Andel norsk korn i kraftfôr 40 % 45 % 50 % 55 % 60 %

Normalår -15 % -90 000 -190 000 -290 000 -390 000 -490 000

Normalår 40 000 -60 000 -160 000 -260 000 -360 000

Normalår + 15 % 160 000 60 000 -40 000 -140 000 -240 000
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DON er i all hovedsak et problem i havre:  

 

Målpris 

Tabellen under viser målpriser og målprisendringer de siste ti årene: 

 

2009/10 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Målpris Målpris Målpris Målpris Målpris Målpris Målpris Målpris

Hvete 248 248 263 265 273 293 298 308 317 326

Rug 232 232 247 249 257 277 282 282 282 282

Bygg 214 214 232 250 255 263 270 276

Havre 198 195 210 228 233 239 245 250

Oljefrø 487 487 518 543 548 556 563 569

Hvete 13 0 15 17 8 20 5 10 9 9

Rug 13 0 15 17 8 20 5 0 0 0

Bygg 13 0 7 18 5 8 7 6

Havre 13 -3 7 18 5 6 6 5

Oljefrø 28 0 14 25 5 8 7 6

504

2011/12

Målpris

225

203

11

8

17
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Areal 
Statistisk sentralbyrå sine tall for kornareal omfatter også areal som det ikke blir søkt om 
produksjonstillegg for: 

 
 

Arealtallene for 2017 hentes fra Landbruksdirektoratet sine publiserte foreløpige tall fra søknader 

om produksjonstillegg, men disse er p.t. ikke publisert.  

Brukstall og areal i alt med korn og oljevekster (SSB)

I alt Hvete

Rug/ 

rughvete Bygg Havre
1969 2 524 211 38 274   13 385   1 848 338 541 806    77 645       2 601 856  

1970 2 611 741 38 580   15 102   1 840 363 676 906    36 039       2 647 780  45 924        

1971 2 697 360 28 919   12 491   1 789 207 842 837    19 141       2 716 501  68 721        

1972 2 746 572 34 590   14 056   1 813 734 858 385    21 423       2 767 995  51 494        

1973 2 837 237 51 892   18 867   1 718 460 1 002 285 38 627       2 875 864  107 869      

1974 2 946 233 141 751 28 493   1 702 427 1 031 848 36 362       2 982 595  106 731      

1975 3 045 969 156 442 14 100   1 796 315 1 026 014 49 238       3 095 207  112 612      

1976 3 040 553 201 376 21 486   1 728 304 1 024 538 59 891       3 100 444  5 237         

1977 3 075 500 209 870 24 719   1 793 757 992 601    51 413       3 126 913  26 469        

1978 3 110 605 205 082 22 304   1 854 164 974 089    47 949       3 158 554  31 641        

1979 3 252 200 170 000 16 900   2 000 800 1 006 700 53 300       3 305 500  146 946      

1980 3 229 700 155 600 14 100   1 869 100 1 126 900 57 700       3 287 400  -18 100       

1981 3 230 300 130 100 8 800     1 761 900 1 258 600 66 100       3 296 400  9 000         

1982 3 301 700 157 500 6 800     1 715 800 1 345 800 75 800       3 377 500  81 100        

1983 3 321 200 228 100 10 100   1 828 600 1 178 800 75 600       3 396 800  19 300        

1984 3 400 800 334 500 16 700   1 712 500 1 236 700 100 400     3 501 200  104 400      

1985 3 400 000 391 000 11 000   1 706 000 1 293 000 79 000       3 479 000  -22 200       

1986 3 422 800 396 000 10 000   1 743 700 1 273 000 69 100       3 491 900  12 900        

1987 3 439 900 579 800 9 600     1 627 400 1 223 100 63 800       3 503 700  11 800        

1988 3 442 400 436 100 7 200     1 729 600 1 269 500 63 000       3 505 400  1 700         

1989 33 103       3 468 588 382 484 4 245     1 759 910 1 321 950 61 215       3 529 803  24 403        105

1990 3 566 983 479 562 12 237   1 782 474 1 292 712 52 125       3 619 108  89 305        

1991 3 690 874 529 139 15 985   1 808 726 1 337 026 43 554       3 734 428  115 320      

1992 3 593 724 545 390 15 900   1 759 281 1 273 153 58 753       3 652 477  -81 951       

1993 3 526 631 705 139 32 756   1 729 882 1 058 853 87 261       3 613 892  -38 585       

1994 3 486 286 687 946 31 400   1 781 582 985 359    98 793       3 585 079  -28 813       

1995 22 500       3 380 819 657 661 40 662   1 750 223 932 273    111 107     3 491 926  -93 153       150

1996 21 500       3 341 404 588 361 36 844   1 746 252 969 946    76 568       3 417 972  -73 954       155

1997 21 500       3 320 954 592 767 36 041   1 746 979 945 168    75 886       3 396 840  -21 132       154

1998 21 000       3 355 919 689 881 70 883   1 670 592 924 563    63 917       3 419 836  22 996        160

1999 20 500       3 281 736 515 798 26 891   1 825 917 913 130    63 656       3 345 392  -74 444       160

2000 20 000       3 306 000 680 900 38 300   1 627 400 959 300    57 200       3 363 200  17 808        165

2001 20 600       3 281 100 636 000 27 600   1 768 500 849 100    108 800     3 389 900  26 700        159

2002 19 510       3 268 200 637 900 24 100   1 806 000 800 200    109 900     3 378 100  -11 800       168

2003 18 280       3 266 800 757 600 44 600   1 616 200 848 500    75 400       3 342 200  -35 900       179

2004 17 650       3 282 700 853 400 72 400   1 490 200 866 600    68 500       3 351 200  9 000         186

2005 16 770       3 252 100 808 200 69 400   1 633 000 741 600    66 900       3 319 000  -32 200       194

2006 15 828       3 181 800 857 500 60 600   1 524 300 739 500    65 100       3 246 900  -72 100       201

2007 15 083       3 119 054 912 150 76 302   1 406 749 723 853    62 002       3 181 056  -65 844       207

2008 14 550       3 090 200 931 700 81 700   1 299 100 777 700    48 100       3 138 300  -42 756       212

2009 14 019       3 060 900 816 000 71 200   1 363 400 810 300    43 200       3 104 100  -34 200       218

2010 13 533       3 011 400 720 800 67 600   1 461 800 761 100    59 300       3 070 700  -33 400       223

2011 13 080       2 987 500 738 900 52 800   1 479 700 716 000    52 000       3 039 500  -31 200       228

2012 12 532       2 942 100 669 800 14 800   1 565 300 692 200    54 900       2 997 000  -42 500       235

2013 11 745       2 860 600 548 400 30 100   1 593 900 688 200    34 600       2 895 200  -101 800     244

2014 11 511       2 825 937 791 699 60 900   1 265 100 719 800    41 000       2 866 937  -28 263       245

2015 11 268       2 827 200 857 600 104 100 1 232 900 632 600    34 700       2 861 900  -5 037        251

2016 11 173       2 844 900 667 900 45 500   1 371 800 759 700    41 500       2 886 400  24 500        255

År

Årlig 

endring i 

areal korn/ 

oljevekster

Areal korn 

og 

oljevekster 

pr bruk

Kornareal i Norge (dekar)

Oljevekster

Korn og 

oljevekster

Bruk med 

korn og 

oljevekster
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Tilgang av korn til engrosmarkedet 

Kornavlinga varierer betydelig mellom år. Tabellen under viser historisk tilgang av norsk korn til 

industrien og forventet tilgang denne sesongen, fordelt på ulike kornarter. Prognose 14.03.20181: 

 

                                                           
1 Utkast pr. 13.03.2018 

Tilgang korn (tonn)

Mat Fôr Total Mat Fôr Total

1998/1999 122 018 188 460 310 478        3 024 24 824 14 465     

1999/00 196 350 16 842 213 192        5 020 3 900 5 386      

2000/01 250 551 46 310 296 861        6 832 8 880 10 182     

2001/02 115 461 129 014 244 476        2 503 3 079 5 582      

2002/03 201 111 42 967 244 078        6 048 2 105 8 154      

2003/04 310 007 24 347 334 354        15 725 2 453 18 178     

2004/05 336 060 55 818 391 878        33 192 5 811 39 003     

2005/06 355 252 22 663 377 915        25 872 7 563 33 434     

2006/07 219 365 120 726 340 091        19 940 4 690 24 630     

2007/08 303 085 78 421 381 506        25 080 13 226 38 305     

2008/09 128 406 305 198 433 604        20 016 26 657 46 673     

2009/10 86 290 177 773 264 064        8 961 17 996 26 957     

2010/11 184 791 127 458 312 249        16 182 17 585 33 767     

2011/12 40 504 229 783 270 287        4 747 11 478 16 225     

2012/13 174 164 84 459 258 623        2 853 2 025 4 878      

2013/14 171 406 26 335 197 741        11 700 949 12 649     

2014/15 217 471 150 946 368 418        31 259 6 764 38 023     

2015/16 147 734 324 001 471 735        36 591 29 532 62 197     

2016/17 224 867 65 522 290 389        13 457 9 529 19 126     

Prognose 17/18 150 000         223 000     373 000        22 000          29 000     50 000     

Tilgang korn (tonn)

Bygg Havre Sum korn Erter

Oljefrø, 

åkerbønn

er

1998/1999 580 016 365 783 1 284 125      0 9 784

1999/00 585 008 330 530 1 137 650      0 10 304

2000/01 537 095 374 940 1 224 608      0 9 008

2001/02 583 915 312 821 1 146 794      290 19 113

2002/03 555 501 261 445 1 069 176      529 17 822

2003/04 552 344 316 605 1 221 480      1 054 11 312

2004/05 599 521 353 222 1 383 624      2 476 12 237

2005/06 557 297 264 385 1 233 032      3 400 11 220

2006/07 508 919 233 840 1 107 480      5 934 9 519

2007/08 456 091 260 427 1 136 329      8 691 8 966

2008/09 528 749 310 348 1 319 374      6 590 9 722

2009/10 447 484 268 224 1 006 728      6 818 6 819

2010/11 512 424 287 128 1 145 568      6 445 10 165

2011/12 462 313 219 982 968 807        2 272 8 577

2012/13 541 984 219 864 1 025 348      1 869 11 315

2013/14 479 429 212 361 902 179        963 6 015

2014/15 498 860 269 693 1 174 994      2 087 9 648

2015/16 474 394 268 737 1 280 989      3 535 10 403

2016/17 601 722 339 272 1 254 370      5 070 11 450

Prognose 17/18 530 000         265 000     1 218 000      4 000            10 000     

Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet

Hvete Rug
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Forbruk 

Forbruket av mathvete har vist en fallende tendens de senere år: 

 
Kolonnen «Korn i importvarer» viser NFKs anslag. 

 

Figuren under viser utviklingen i kraftfôrsalg i perioden 2008-2017:  

 

År Kveite Rug Bygg Havre Matkorn

2001 344 083  31 388  2 343  14 454  392 268 54 015              

2002 336 940  32 513  2 323  15 083  386 859 57 224              

2003 322 162  30 420  2 817  15 149  370 549 64 016              

2004 334 616  30 930  2 808  16 127  384 482 71 637              

2005 319 705  29 585  3 207  16 162  368 659 78 548              

2006 323 271  30 886  3 314  18 592  376 063 86 333              

2007 318 419  29 526  3 165  20 431  371 541 93 329              

2008 309 103  30 572  2 989  20 935  363 599 97 281              

2009 302 921  29 432  3 088  21 749  357 191 93 153              

2010 296 163  26 448  2 629  21 843  347 084 101 727            

2011 289 615  25 565  3 229  23 838  342 247 104 688            

2012 275 378  25 269  2 757  24 157  327 560 110 254            

2013 282 447  25 420  2 552  27 014  337 433 112 350            

2014 274 459  23 014  2 960  29 958  330 390 112 407            

2015 281 009  22 583  3 083  31 866  338 541 115 882            

2016 280 198  21 231  3 637  30 410  335 476 117 900            

2017 274 890  22 553  3 329  30 472  331 244 120 741            

Korn i 

importvarer

Matkornforbruk pr år, norske møller (tonn)

Drøv Svin Fjørfe Annet Total

2008 943 288 472 408 380 069 36 692 1 832 457

2009 893 041 473 483 379 353 30 830 1 776 707

2010 907 352 486 507 384 802 32 537 1 811 198

2011 913 124 491 335 388 971 32 056 1 825 486

2012 985 585 490 740 418 354 29 647 1 924 326

2013 992 145 479 026 451 636 27 779 1 950 586

2014 996 448 481 269 457 178 25 052 1 959 947

2015 1 015 858 501 927 422 291 20 938 1 961 014

2016 1 005 422 493 219 447 023 18 479 1 964 143

2017* 1 014 513 493 541 453 496 20 000 1 981 550
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Landbruksdirektoratets statistikk for forbruk av råvarer til kraftfôr viser følgende fordeling på 

hovedgrupper: 

 
 

Prisuttak 

Norske Felleskjøp skal som markedsregulator bidra til at eventuell ubalanse i markedet 

rettes opp slik at målpris kan oppnås.  

Tabellen under viser uttaket av målpris i siste avsluttede sesong – sesongen 2016/2017: 

 

Figurene under viser noteringspriser pr. fortløpende uke i foregående og inneværende sesong 

(prognoserte noteringspriser inneværende sesong fra uke 10), målpriser og øvre prisgrenser. 

Noteringsprisene holdes til enhver tid under maksimalpris: 

Råvareforbruk, tonn (Landbr.dir.) 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Importert karbo 257 354 171 998 350 554 402 776 281 414 320 234

Norsk korn og kli frå norsk foredling 1 024 273 1 108 174 955 229 1 008 648 1 089 528 1 087 783

Forbruk karbohydrater ekskl kli 1 281 627 1 280 172 1 305 783 1 411 424 1 370 942 1 408 017

Forbruk av protein 235 200 303 356 387 270 433 497 462 707 446 331

Forbruk fett 28 640 35 934 45 058 49 309 45 273 48 367

Vitaminer og mineraler 50 000 78 035 78 874 83 507 86 543 87 700

Totalt råvareforbruk 1 595 467 1 697 497 1 816 985 1 977 737 1 965 465 1 990 415

Andel norsk korn i kraftfôr 64 % 65 % 53 % 51 % 55 % 55 %

 Mål-/styringspris  Avvik 

 avtaleåret  målpris - prisuttak 

  [øre/kg]   [øre/kg] 

Hvete 1) 316 0,3

Rug 282 0,1

Bygg 1) 269 0,2

Havre 245 -0,2

Oljefrø 563 -0,1

1) Styringspris 1 øre under målpris

 Prisuttak i forhold til målpris inneværende sesong 
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Omsetningsavgift 

Prognosen av 15. august viste reguleringsbehov både som følge av tilgangen av nytt korn og av 

forventet endring i metoden for fastsetting av sesongoverskudd. Den siste endringen er ventet å 

utløse regulering av akkumulerte overskudd i bransjen som prognosene ikke har fanget opp. 

Omsetningsrådet satte avgiften til 4 øre for 2017/2018.  

 

Avregningspris landet 

Tabellen under viser priser fra alle aktører slik disse framkommer i avregningen til bonden, inklusive 

stedskorrigering.  Omsetningsavgift er ikke trukket fra. Alle tillegg eller trekk for kvalitet er også holdt 

utenom, slik at prisene reflekterer verdien av basiskvalitet for alle aktører i kornmarkedet. Eventuelle 

leveringstillegg og lagerleie er ikke reflektert i prisene. Disse møter produsenten som henholdsvis 

tillegg og trekk i forhold til de oppgitte prisene. 

 

I tabellen over er det tatt hensyn til vedtak om styringspris, slik at endringene fra år til år skal 

reflektere reelt akseptert prisuttak. 

Prisutviklingen til produsent fra februar i fjor (sesongen 2016/17) til februar i år ligger foreløpig under 

forutsetningene i jordbruksoppgjøret unntatt for matrug. Også sett over tre år ligger prisuttaket 

under de forutsatte endringer i målpris, særlig for oljefrø der prisen har blitt redusert med 11 øre 

over de siste tre årene, selv om målprisen i perioden er økt med 21 øre pr. kg. 

Avrekningsprisar alt korn, totalt for landet (øre pr kg)

Uttak 

aug 14 - 

feb 14

Endra mål-

/styringspris 

2015

Uttak 

aug 15 - 

feb 15

Endra mål-

/styringspris 

2016

Uttak 

aug 16 - 

feb 16

Endra mål-

/styringspris 

2017

Uttak 

aug 17 - 

feb 17*

Endra uttak i 

pris siste 12 

mnd

Endra mål-

/styringspris 

tre år

Registrert 

endring tre 

år

Matkveite**** 293,4 10 303,8 8 311,3 10 319,4    8,1 28 26,1

Fôrkveite 261,0 269,8 276,3 281,5    5,2 20,5

Matrug 280,7 0 280,3 0 281,6 0 281,6    0,0 0 0,9

Fôrrug 238,3 232,1 234,4 243,1    8,7 4,8

Bygg**/**** 249,9 9 259,5 6 264,3 7 269,9    5,7 22 20,0

Havre 229,0 6 234,1 6 241,2 5 244,5    3,3 17 15,4

Rugkveite 262,1 266,1 276,2 273,3    -2,9 11,3

Korn total 255,3 261,9 266,9 272,3  5,4 17,1

Erter 339,3 344,3 351,1 351,3    0,2 11,9

Oljefrø*** 516,2 7 515,7 8 518,8 6 505,1    -13,7 21 -11,1

(Kjelde: Landbruksdirektoratet)

*Foreløpige

**Styringspris 2014/15 ***Styringspris 2015/16****Styringspris 2016/17. Påverkar endringa i prismål mellom år.
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Andel leveranser til målprisanlegg 

 Andelen av leveranser direkte til kystanleggene varierer mellom sesongene, som vist under. Tallene 

er basert på oppdatert tidsserie fra Felleskjøpet Agri: 
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