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Visjonen for Norske Felleskjøp SA (NFK) er:

Lønnsomt landbruk i hele landet.
Hovedmålet for virksomheten er at Norske Felleskjøp skal bidra til at
Felleskjøpet Agri (FKA) og deres medlemmer gjennom samarbeid, arbeid for
gode og likeverdige rammebetingelser, godt omdømme og effektiv drift alltid
styrker bondens økonomi.
Norske Felleskjøps ansvar er delt inn i to hovedområder. Markedsregulering i
kornsektoren, og næringspolitikk og samfunnskontakt.
Strategiplan for virksomheten i NFK og hovedmålene ligger fast.
• Mål for markedsregulering:
Norske Felleskjøp skal gjennom effektiv markedsregulering bidra til at de
målpriser på korn som avtales gjennom forhandlinger mellom staten og
faglaga i jordbruket kan oppnås.
• Mål for næringspolitikk og samfunnskontakt:
Norske Felleskjøp skal være en effektiv kanal for fremme av FKA og deres
medlemmers næringspolitiske interesser og styrking av deres omdømme.
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Styrets melding 2017

Styret har i 2017 hatt 10 styremøter, hvorav 2 telefonmøter. Det er behandlet i alt 81 saker.
Arbeidsplanen for Norske Felleskjøp
Arbeidsplanen for 2017 ble vedtatt i styret i desember 2016. Den er basert på strategiplanen og beskriver prioriterte planlagte aktiviteter gjennom året.
Fokus har vært å gjennomføre oppgaver innenfor
markedsregulering i kornsektoren, næringspolitikk
innenfor korn- og kraftfôrsektoren, deltakelse i prosjekter innenfor sektoren samt arbeid med informasjon og samfunnskontakt.

Styret i Norske Felleskjøp la i juni rammene for uttak
av målpris i sesongen 2017/2018. Basisprisene for
korn fastsettes og oppdateres administrativt innenfor styrets vedtatte rammer, men med overordnet
siktemål om å ta ut målpris gjennom sesongen.

Markedsregulering
Styret har behandlet og godkjent oppgaver over bruk
av midler fra omsetningsavgiften til både administrasjon av Norske Felleskjøp, Opplysningskontoret for
brød og korn og prosjekter for faglige tiltak i 2017.
Omsetningsavgiften på korn har gått til å dekke
kostnader med avsetningstiltak for å håndtere
overskudd, opplysningsarbeid og administrasjon av
Opplysningskontoret for brød og korn samt administrasjon av markedsreguleringsarbeidet i Norske
Felleskjøp.
I tillegg dekker omsetningsavgiften deler av administrasjonen i Landbruksdirektoratet som fungerer som
sekretariat for Omsetningsrådet. Omsetningsavgiften
på 1 øre var for lav til å dekke de faktiske kostnadene
i sesongen, som tilsvarte 1,8 øre pr. kg korn.
I august 2017 foreslo styret overfor Omsetningsrådet
at faktisk sats for omsetningsavgiften for sesongen
2017/2018 skulle settes til 4 øre. I oktober vedtok
styret forslag til budsjett for bruk av avgiftsmidler til
administrasjon av ordningen og til opplysningsarbeid i 2018. Omsetningsrådet vedtok satsen for omsetningsavgiften og budsjettene for administrasjon
av markedsreguleringen for korn og for Opplysningskontoret for brød og korn i samsvar med Norske
Felleskjøps forslag.
Prisuttaket ved Felleskjøpets prisnoteringsanlegg var
i sesongen 2016/2017 i samsvar med målprisene.
I juni 2017 fremmet styret forslag til Omsetningsrådet om prinsippene for en ny måte å fastsette

kornoverskudd på etter endt sesong – overskuddet
vil framover bli basert på hvor mye korn aktørene i
førstehåndsmarkedet pr. 1. april ikke har behov for i
overgangsfasen til ny sesong. Forslaget var en oppfølging av enigheten som ble oppnådd i bransjen i
møtet i oktober 2016.

Styret godkjente i mai 2017 et forslag om at det
skulle bli satt i gang et prosjekt for å vurdere markedet for norsk korn til mat og fôr i framtida. Bakgrunnen var de siste årenes stramme importkvoter som
fulgte store avlinger av norsk korn. Målet var å utrede
de produksjons- og ernæringsmessige forholdene
som påvirker de valg industrien står overfor i valget
mellom bruk av norsk korn og importerte erstatningsvarer. I desember behandlet styret rapporten
fra prosjektet «Rom for bruk av norsk korn» etter at
prosjektgruppens arbeid først hadde blitt drøftet
med Bransjeforum. Styret legger til grunn at alt norsk
korn skal kunne brukes i løpet av sesongen og vil
legge til grunn en streng håndheving av importvernet for korn. Norske Felleskjøp kan gjøre unntak
fra prinsippet om å bruke alt norsk korn i sesongen
når dette truer dyrehelsen eller produktkvaliteten i
bakerisektoren.
Styret har gjennom året blitt holdt løpende informert om markedsreguleringsarbeidet og markedssituasjonen.
Næringspolitikk
Det var også i 2017 stort fokus på markedsordningen
for korn i det næringspolitiske arbeidet.
Styret prioriterte arbeidet med den nye jordbruksmeldingen i 2017, med særlig vekt på behovet for
å videreføre markedsordningen for korn. Styret er
svært tilfreds med at flertallet i Stortinget under
behandlingen av den nye jordbruksmeldingen besluttet å videreføre markedsordningene og vil trekke
frem at et flertall uttaler at de vil videreføre markedsordningen for korn med Norske Felleskjøp som
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markedsregulator. Styret er også godt tilfreds med at
et flertall i Stortinget vektlegger at økt matproduksjon skal skje med grunnlag i norske ressurser og at
kanaliseringspolitikken er en forutsetning for en høy
norsk matproduksjon.

Norske Felleskjøp har i tillegg deltatt i følgende
eksterne forskningsprosjekter: AGROPRO, Agrispace,
StressLess, Quality Weat, Foods of Norway og Brakorn for å bygge ny kompetanse for videreutvikling
av det norske landbruket

Norske Felleskjøp har også gjennom året behandlet
næringspolitiske saker i tilknytning til jordbruksforhandlingene, statsbudsjettet og handelspolitiske
spørsmål. I dette arbeidet har styret hatt et godt
samarbeid med faglagene og de øvrige samvirkeselskapene samt andre aktører i jordbruksnæringa.

Mosambik-prosjektet
Prosjektet arbeider med å utvikle selskapet Ikuru i
Mosambik til et «Felleskjøp» som skal levere innsats
faktorer til småbønder i tillegg til å kjøpe deres produkter. Styret er gjennom året holdt løpende orientert om status og utvikling i IKURU-prosjektet. Styret
har gitt sin støtte til en videreføring av prosjektet i
samarbeid med Norges Vel ut 2019. Styret har uttalt
klare forventninger til konkrete resultater av den innsatsen som er lagt ned over en årrekke og at man skal
kunne avslutte prosjektet innen 2019. Ikuru skal da
være i stand til å ta over ansvaret for videre drift selv.

Styret i Norske Felleskjøp har i sitt arbeid gjennom året lagt stor vekt på at landbrukspolitikken
må bygge på grunnpilarene; et sterkt importvern,
markedsregulering, jordbruksavtalen og de juridiske
virkemidlene knyttet til konsesjonslov, odelslov m.m.
I dette ligger det at fundamentet for en høy matproduksjon, økt selvforsyning og en styrket matberedskap i Norge forutsetter at vi er i stand til å bruke
hele det knappe jordbruksarealet der det ligger til
produksjon av mat og matråvarer. Dette innebærer
at kanaliseringspolitikken må videreføres.
I 2017 har styret fulgt utviklingen i internasjonale
handelspolitiske prosesser med vekt på Artikkel 19
i WTO og oppstart av forhandlinger mellom EFTA
(Norge) og MERCOSUR. Utviklingen i og eventuelle konsekvenser for norsk landbruk dersom det
skulle bli inngått nye avtaler i WTO eller i forhandlinger med MERCOSUR eller andre handelspolitiske
forhandlinger har blitt vektlagt i administrasjonens
orienteringer til styret gjennom året.
Styret er opptatt av helheten i norsk landbrukspolitikk og at samarbeid mellom de ulike aktørene
innad i jordbruket er viktig. Norske Felleskjøp er en
organisasjon som legger stor vekt på å ha et godt
samarbeid mellom landbrukets samvirkeorganisasjoner og faglagene. Norske Felleskjøp vil vektlegge
de langsiktige løsningene til beste for bonden og
samfunnet i hele landet.
Prosjekter
Norske Felleskjøp har i 2017 gjennomført prosjektet «Rom for bruk av norsk korn». Rapporten ble
behandlet i styret i desember.

Kommunikasjon
Styret i Norske Felleskjøp er løpende orientert om
kommunikasjonsarbeidet. Styret har lagt vekt på
at selskapet skal arbeide for god synlighet i aktuelle kanaler. Det er derfor brukt tid og ressurser på
aktiviteter som kontakt med media, oppdatering av
nettside, trykket årsmelding, sendt nyhetsbrev, annonsering i sosiale medier, streaming av møter med
mere. Nyheter knyttet til markedsreguleringa har
fått mest oppmerksomhet det siste året. Det gjelder
både i forhold til forslag om endringer av markedsordninga i landbruksmeldinga og oppmerksomhet
rundt kornavlingene. Det har også vært oppmerksomhet rundt Kornkonferansen og temaseminaret i
tilknytning til årsmøtet. I tillegg har det vært en stor
aktivitet knyttet til foredrag på ulike kurs, seminarer,
fagdager og andre arrangementer gjennom året.
HMS og ytre miljø
Norske Felleskjøp har et HMS-system som følges opp
gjennom en årlig revisjon. Som kontorbedrift anses
ikke Norske Felleskjøp å forurense det ytre miljø. Det
er etablert rutiner for avfallshåndtering.
Medarbeidere, organisasjon og likestilling
Norske Felleskjøp har kontorer i Schweigaardsgate
34E i Oslo og har ved årsskiftet syv ansatte, fem
menn og to kvinner. Styret har fire medlemmer, en
kvinne og tre menn.
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Styrets melding 2017, forts.

Selskapet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål. Ulikheter i lønns- og arbeidsvilkår er
basert på objektive kriterier og er relatert til forskjeller i arbeidssituasjon.
Norske Felleskjøp aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn,
religion, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell
bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming,
seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning. Mangfold er en styrke.
Det er i meldingsåret gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte. I henhold til gjeldende lover og
forskrifter fører selskapet oversikt over sykefraværet
blant selskapets ansatte. Det var i året to langtidssykemeldte. Sykefraværet utgjorde 10,4 prosent i 2017.
Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt. Administredende direktør er Lars Fredrik Stuve.

Økonomi
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning
om fortsatt drift. Omsetningen i 2017 var i alt
kr 16 491 806,-, med et resultat på kr 1 323 822,-.
Selskapets egenkapital pr 31.12.17 er totalt
kr 11 243 185,-.
Styret vil med dette takke de ansatte i Norske
Felleskjøp for god innsats gjennom et krevende
arbeidsår. Administrasjonen har gjennom høy
arbeidsinnsats og faglig dyktighet bidratt til stor
oppslutning om markedsordningen for korn,
som styret anser som viktig for både kornbønder
og husdyrprodusenter. Styret vil også takke
medlemmene i fagutvalgene, de ansatte i
Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Fôrutvikling for
godt samarbeid og vel utført arbeid i 2017.

Oslo 14. mars 2018

Markedsordningene i jordbruket ble behandlet både
i årsmøtet i NFK og i det etterfølgende temaseminaret.

Styrende organer
Årsmøtet
Det 44. årsmøte ble avholdt 20. april 2017 på Thon
Hotell Opera i Oslo med Bjørnar Schei, Felleskjøpet
Agri, som møteleder.

for at alle arealer i Norge skal kunne bli tatt i bruk til
matproduksjon. Dette må gjøres på en måte som
også sikrer økonomien i husdyrproduksjonene og i
bakerisektoren, sa Skuterud.

Styreleder Anne Jødahl Skuterud snakket om styrets
arbeid med fokus på lønnsomt landbruk i hele landet
og bedret økonomi for våre medlemmer. Vi må få
frem jordbrukets bidrag til norsk verdiskapning. Dette gjelder mange forhold, men ikke minst vår plass i
det grønne skiftet.

Avslutningsvis takket hun alle samarbeidspartnere
for godt samarbeide gjennom året, ikke minst i arbeidet med å få gjennomslag for våre standpunkter i
Jordbruksmeldingen.

Resultatene i markedsreguleringen for korn har vært
svært gode. Dette vises ikke minst ved at man i stor
grad har klart å ta ut målpris for korn hvert eneste år,
sa Anne Jødahl Skuterud i sin tale til årsmøtet.

Anne Jødahl Skuterud
Styreleder

Harald A. Lein
Nestleder

Arne Elias Østerås
styremedlem

Sveinung Halbjørhus
styremedlem

Lars Fredrik Stuve
Adm.dir.

Hun la også vekt på at styret har brukt spesielt mye
tid på behandling av Jordbruksmeldinga som kom
ved årsskiftet 2016–2017. Landbruksministerens
forslag om avvikling av markedsreguleringen for
korn var dramatisk. De negative effektene av dette,
bl. a. på pris og avsetningsmuligheter for kornbonden samt usikkerhet for stabile leveranser og priser i
engrosmarkedet ble vektlagt av styret i arbeidet med
høringen på meldingen.
Skuterud gikk gjennom situasjonen med uroen i
kornbransjen forut for landbruksministerens forslag
om avvikling av markedsreguleringen for korn, og
poengterte at det var full enighet i bransjen om å
beholde ordningen i regi av Norske Felleskjøp. At
det på dette tidspunkt så ut til at Stortinget ville
vedta dette var styret veldig godt fornøyd med, sa
Skuterud.
I styrets arbeid med innspill til faglagene foran årets
jordbruksforhandlinger var det lagt vekt på å løfte
økonomien i kornproduksjonen opp på nivå med
andre produksjoner. Dette er en viktig forutsetning
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Administrerende direktør i Norske Felleskjøp Lars
Fredrik Stuve gikk igjennom aktivitetene og oppnådde resultater for arbeidet i Norske Felleskjøp i 2016.
Han gjennomgikk arbeidet med markedsreguleringen for korn for siste sesong, med hovedvekt på
prognosearbeidet og markedsbalansen. Stuve pekte
på at Landbruksministeren og LMD hadde lagt betydelig vekt på augustprognosen etter 2015-sesongen,
med påstander om manglende kvalitet på prognosearbeidet i NFK, i sin faglige begrunnelse for hvorfor
det var nødvendig å avvikle Markedsordningen
for korn. Dette ble imøtegått av Stuve. Dette er et
tidspunkt for prognosering med stor usikkerhet,
noe hele bransjen er innforstått med. Likevel ønsker
de å få en slik prognose på dette tidspunktet. Stuve
orienterte videre om resultatet av prognosearbeidet
for sesongen 2015/2016 totalt og konkluderte med
at til tross for at dette var det mest krevende av 16
år med NFK som markedsregulator, så ble resultatet
godt. NFK bidro i svært liten grad til et importskapt
overskudd denne sesongen, sa Stuve. Industrien fikk
tildelt 205 000 tonn i kvotetildelinga i august dette
året og dette måtte de klare seg med gjennom hele
sesongen sa Stuve og mente at dette var et volum
industrien uansett måtte fått tilgang til.
Han nevnte også utfordringene i inneværende sesong med mye korn, men med lite fôrhvete. Kravene
til kraftfôr endrer seg og norskkornandelen er under
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press. Dette gjelder særlig for drøvtyggerfôr og
kyllingfôr. NFK vil nå ta initiativ til et prosjekt for å
utrede disse problemstillingene nærmere, sa Stuve.

tillitsvalgte i landbruket. Miljøbevegelsen er også
prioritert. Siste året er det avviklet i alt 16 møter med
Stortingsrepresentanter, 2 møter med landbruksministeren og det er holdt 60 foredrag med temaer
tilknyttet korn, mel og kraftfôr både i et nasjonalt og
et globalt perspektiv. NFK har også egen web-side,
en Facebook-side, en Twitter-konto og ansvaret for
FK-siden i Bondebladet.

I handelspolitiske spørsmål blir det samarbeidet
godt med de andre organisasjonene i landbruket.
Handelspolitiske utfordringer knyttet til importvernet blir hovedutfordringen for norsk landbruk framover, sa Stuve og pekte på flere forhold som kommer
opp i løpet av de neste to årene. TTIP, Artikkel 19,
WTO og ikke minst bilaterale handelsavtaler blir
viktige tema her.
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap har
gjennomført en ROS-analyse av norsk matforsyning
på oppdrag fra Regjeringen etter pålegg fra Stortinget. Forutsetningen om å basere utredningen på et
velfungerende handelssystem har vært avgjørende
for resultatet og for vurderingen av hvor alvorlige
konsekvenser man kan få av svikt i den nasjonale forsyningen. Dette har DSB selv problematisert. Det skal
bli spennende å se hvordan Stortinget vil behandle
denne saken og de premissene som Regjeringen har
gitt for oppdraget til DSB, sa Stuve.
Opplysningskontoret for brød og korn er i spill og
framtiden er usikker inntil Stortinget har ferdigbehandlet Jordbruksmeldingen. OBK gjør et viktig
arbeid i å fremme kunnskap om og øke forbruket av
brød og bakervarer.
Felleskjøpets bistandsprosjekt i Mosambik er videreført. Fokus har vært på å maksimere effekten av såvarerenseriet og pakkeriet Ikuru fikk i gave fra Felleskjøpet i 2014. Det er fortsatt behov for teknisk bistand
og opplæring i såvareproduksjon. Ikuru har forbedret
sine resultater betydelig siste år, både m.h.p. volum
og økonomiske resultater.

Temaseminar
Rett i etterkant av årsmøtet ble det arrangert et eget
temaseminar med tittelen «Ny Jordbruksmelding –
markedsordningene i jordbruket – hva betyr de for å
beholde maktbalansen i verdikjeden for mat? Behovet for matvareberedskap og forståelsen av dette i
en omskiftelig verden?». Seminaret hadde
70 deltakere som representerte store deler av jordbruksnæringa.
Hensikten med temaseminaret var å øke kunnskapen
hos våre tillitsvalgte og ansatte på et tema som er
viktig for Norske Felleskjøp og for hele landbruket.
Temaer som ble belyst i seminaret var:
• Ny Jordbruksmelding – markedsordningene i
jordbruket – hva betyr de for å beholde makt
balansen i verdikjedene for mat?
Professor Per Ingvar Olsen, BI
• Mat, konflikt og migrasjon
Forsker Jan Ivar Botnan, FFI
• Behovet for matvareberedskap – bygger DSB
rapporten: «Risiko og sårbarhetsanalyse av norsk
matforsyning» på akseptable forutsetninger?
Adm. dir. Ola Hedstein, NL
• Utviklingen i råvarebruken i norsk matmel- og
kraftfôrproduksjon – en statusrapport.
Adm. dir. Lars Fredrik Stuve, NFK.

Styret i NFK: Styreleder
Anne Jødahl Skuterud,
styremedlem Arne Elias
Østerås, styremedlem
Sveinung Halbjørhus og
nestleder Harald A. Lein.

Styret
Samtlige styremedlemmer i Norske Felleskjøp er på
valg hvert år.
Anne Jødahl Skuterud er styreleder i NFK. Skuterud
er bonde i Gjerdrum i Akershus og driver med korn
og skog. Skuterud er også styreleder i Felleskjøpet
Agri.
Harald A. Lein er nestleder i styret i NFK. Lein er bonde med kornproduksjon i Levanger i Nord-Trøndelag.
Han er nestleder i Felleskjøpet Agri.
Sveinung Halbjørhus er styremedlem i NFK. Halbjørhus er fra Hemsedal og driver med sau. Han er også
styremedlem i Felleskjøpet Agri.
Arne Elias Østerås er styremedlem i NFK. Han er
også styremedlem i Norges Bondelag og medlem i
Norges Bondelags kornutvalg. Østerås er fra Romedal hvor han driver med korn og gris. Han er styremedlem i Felleskjøpet Agri.

Kommunikasjonsarbeidet i NFK har som formål å
skape synlighet og økt kunnskap om våre saker. Mye
handler om kontakt med myndigheter, politikere og
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I Innst. 251 S, 2016/2017, omtaler næringskomiteen
markedsbalanseringen av korn slik:

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre
og Fremskrittspartiet, har tillit til den jobben som markeds
regulator gjør. Det er også positivt at en samlet kornbransje
har samlet seg om en markedsbalansering med Norske
Felleskjøp som markedsregulator.

Markedsregulering
Norske Felleskjøp har ansvaret som markeds
regulator i kornsektoren og skal gjennom effektiv
markedsregulering bidra til at målprisene på korn
blir tatt ut i markedet.

• Markedsrommet for norsk korn opp mot importbehov og
• Finansiering og organisering av Opplysnings
kontoret for brød og korn.

I 2017 har Norske Felleskjøp som markedsregulator:
• Utarbeidet nye prognoser for tilgang og etterspørsel etter norsk korn fem ganger.
• Gjennomført anbudsinnhentinger for balansering
av matkornmarkedet gjennom overlagring og
omdisponering av mathvete til fôr
• Oversendt forslag om ny metode for fastsetting av
sesongoverskudd til Omsetningsrådet
• Utredet markedsrommet for norsk korn og minimumsbehovet for import
• Arbeidet for å ivareta det generiske opplysningsarbeidet for kornbaserte matvarer
• Kartlagt den aktuelle mykotoksinsituasjonen for
sesongens tilgang på norsk korn
• Foreslått nye importkvoter i mai, august og
november på grunnlag av markedsbalansen i
tilbuds- og etterspørselsprognosene
• Utarbeidet prisprognoser i form av basispriser
med sikte på uttak av noteringspriser i samsvar
med målprisene
• Rapportert oppnådde noteringspriser ukentlig til
Landbruksdirektoratet
• Foreslått nye satser for maksimal og endelig omsetningsavgift på korn
• Norske Felleskjøp har i meldingsåret hatt møter
med faglagene, Landbruksdirektoratet og med
ulike aktører i bransjen om løpende utfordringer
og utvikling av markedsreguleringsfunksjonen.

Framtida for markedsreguleringa
Regjeringa foreslo i Melding til Stortinget nr. 11
(2016–2017) i desember 2016 å avvikle Norske
Felleskjøps rolle i markedsreguleringa for korn.
Avsetningstiltakene skulle videreføres i regi av
Landbruksdirektoratet og fortsatt bli finansiert over
omsetningsavgift med trekk i bondens pris. Innholdet i stortingsmeldinga og NFK sine innspill til
Stortinget om denne ble omtalt i årsmeldingen for
2016. Stortingsflertallet gikk imot regjeringas forslag
om å avvikle markedsordningen for korn og bestemte 25.04.2017 at Norske Felleskjøp fortsatt skal ha
ansvaret for markedsreguleringen i kornsektoren. I
Innst. 251S omtaler næringskomiteen markedsbalanseringen av korn slik:

Fire saker har i 2017 skilt seg ut som særlig viktige for
markedsreguleringen:
• Den nye stortingsmeldinga, Meld. St. 11 (2016–
2017) om jordbruket,
• Overskuddsproblematikk i kornsektoren,

«Komiteen viser til at regjeringen foreslår å endre administreringen av markedsbalanseringen i
kornsektoren. Regjeringen foreslår videre å beholde
målprisen og finansiere de sentrale virkemidlene i
kornsektoren gjennom omsetningsavgiften. Landbruksdirektoratet skal ha ansvaret for å administrere
nødvendige tiltak i kornsektoren.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra
Høyre og Fremskrittspartiet, har tillit til den jobben
som markedsregulator gjør. Det er også positivt at en
samlet kornbransje har samlet seg om en markedsbalansering med Norske Felleskjøp som markedsregulator.
Flertallet er kritisk til statliggjøring av ansvaret
for tiltak i sektoren. Flertallet viser til at en samlet
korn- og kraftforbransje støtter opp under dagens
markedsbalansering, at denne fungerer bra og at
Norske Felleskjøp SA har gode forutsetninger for å
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Kornavlingene 2017 var gode og kom på toppen av rekordåret 2016.

gjennomføre markedsreguleringen på en god og
effektiv måte.
Flertallet mener at dagens ordning skal videreføres.
Flertallet viser for øvrig til at regjeringen vil avvikle
markedsbalanseringen i kornsektoren og går imot
dette.
Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskritts
partiet mener administreringen av balanserings
tiltakene i kornsektoren bør overføres til Landbruks
direktoratet, med Omsetningsrådet som ansvarlig.
Ordningen skal fortsatt forvaltes med sikte på å
sikre avsetning av det norske kornet. Disse medlemmer mener det er viktig å finne en mer nøytral
administrering, med mindre fare for konkurranse
vridning.»
Fastsetting av overskudd av norsk korn
Overskudd av norsk korn har vært en utfordring for
enkeltaktører de siste fire årene, uten at prognosene
fra Norske Felleskjøp har klart å fange det opp. I et
møte med alle aktørene i kornbransjen 21.10.2016
ble det oppnådd enighet om å fremme forslag om
å la aktørene i kornbransjen selv definere hvor stort
overskudd i sesongen er. Markedsreguleringens
ansvar blir i neste omgang å håndtere dette overskuddet.

Prosessen med å utrede hvordan en slik omlegging
av fastsetting av et sesongoverskudd skulle håndteres ble gjennomført i samarbeid med Bransjeforum
for markedsreguleringen, men stoppet opp vinteren
2017 i påvente av om regjeringen fikk Stortinget
med på avvikling av markedsreguleringen for korn.
Stortinget avviste som tidligere omtalt regjeringens
forslag den 25.04.2017 og styret i Norske Felleskjøp
sendte 23.06.2017 forslag til Omsetningsrådet i tråd
med den enigheten som ble oppnådd høsten2016.
Den valgte løsningen var av en slik karakter at den
ikke medførte behov for endringer i regelverk, men
var likevel en så prinsipiell endring av praksis at den
ble oversendt Omsetningsrådet for godkjenning.
Omsetningsrådet godkjente Norske Felleskjøps
forslag i sitt møte den 09.11.2017, med innstramming av opplegget for anbudshåndtering, som skal
gjennomføres før maiprognosen og ikke etter slik
forslaget fra NFK var utformet. Dette medfører også
at overskuddet må vurderes mot importbehovet allerede ved utgangen av den aktuelle sesongen og ikke
først i påfølgende sesong slik NFK hadde forutsatt.
Endringen vil ha virkning for fastsetting og håndtering av eventuelt sesongoverskudd i sesongen
2017–2018.
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Hvor mye råvarer til kraftfôr vi
trenger å importere bestemmes
av omfanget av og kvaliteten på
norsk k ornproduksjon og dyras
krav til kraftfôret.

Vanskelige innhøstingsforhold for korn ga store utforinger i
mottaksapparatet. En del korn måtte lagres utendørs.

Importbehov og rommet for norsk korn
Gode kornavlinger de foregående tre årene og utviklingen i forbruk og produksjon av både matmel og
kraftfôr ga behov for avklaring av hvor mye import av
kornråvarer som er absolutt nødvendig selv om det
kan føre til at ikke alt norsk korn kan brukes i sesongen.
I regi av Bransjeforum for markedsregulering gjennomførte kraftfôrindustrien en enkel analyse av behovet for import av korn og andre karbohydratråvarer
høsten 2016. Norske Felleskjøp besluttet etter dette
våren 2017 å utrede spørsmålet selv hvor en og også
bestemte å inkludere matmelindustriens behov. Også
Landbruksdirektoratet ba om vår vurdering av mini-

mumsbehovet for import. En intern arbeidsgruppe
i Felleskjøpet la fram en prosjektrapport 09.10.2017
som ble drøftet i Bransjeforum i november.
Rapporten konkluderer med at det trengs import
av minimum 185 000 tonn karbohydratråvarer for
produksjon av kraftfôr. I tillegg trengs 250 000 tonn
hvete og fiberråvare, men dette er det mulig for norsk
produksjon å dekke. I tillegg er det ønskelig med
ytterligere 120 000 karbohydratråvarer for å redusere
risikoen for produksjonsulemper hos husdyra. Av den
ønskede merforsyningen kan norsk produksjon dekke behovet for økologisk korn, og hvete, samt noe kli
– om lag 75 000 tonn.

Anbefalt import av karbohydrater til dyrefôr
Råvare

Minste importbehov

Andel av karbo

Robust minste importbehov

Roesnitter

75 000 tonn

90 000 tonn

Mais

50 000 tonn

70 000 tonn

Melasse

60 000 tonn

60 000 tonn

Økologisk råvare

15 000 tonn

Importerte karbohydrater ekskl. hvete

185 000 tonn

Behov hvete

200 000 tonn

250 000 tonn

0 tonn

10 000 tonn

Behov kli, 60 000 tonn dekket av norsk
Sum essensielle karboråvarer

Andel av karbo

13 %

385 000 tonn

28 %

235 000 tonn

495 000 tonn

17 %

36 %

Anbefalingene kommer fram i et prosjekt gjennomført av Norske Felleskjøp i 2017.
Med minimumsimport menes «det dyra med dagens ytelse og effektivitet har et absolutt behov for». Dersom man legger seg på
dette nivået for importen er det likevel en viss en risiko for uheldige produksjonsmessige ulemper. Dette kan være redusert yting
i visse produksjoner eller f. eks. blaut gjødsel hos fjørfe.
Med robust importbehov menes at man har lagt til en sikkerhetsmargin som reduserer risikoen for produksjonsmessige effekter.
Det vil være et felles ansvar å veie hensynet til dyreproduksjonen opp mot kravet om at alt norsk korn skal brukes opp i
sesongen. I det løpende arbeidet vil jobben måtte utøves av Norske Felleskjøp som markedsregulator.
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Rapporten analyserer også behovet for import av
matkorn uten å tallfeste behovet, siden dette vil
variere i svært stor grad med mengde og kvalitet av
det norske matkornet den enkelte sesong.
Styret i Norske Felleskjøp behandlet rapporten i sitt
møte den 12.12.2017 og gjorde følgende vedtak:
«Styret tar rapporten «Rom for bruk av norsk korn» av
01.12.2017 til etterretning. Styret legger til grunn at
Norske Felleskjøp sitt ansvar er å legge til rette for at alt
norsk korn produsert i en sesong kan bli brukt i løpet av
kornåret og før ny sesong. Importkvoter skal gis for å
sikre tilstrekkelig tilgang av råvarer til norsk bakeri- og
kraftfôrproduksjon. Ytterligere import ut over dette må
begrunnes i vesentlig risiko for redusert dyrehelse eller
kvalitet på matmjøl som gir omsetningssvikt for norske
bakervarer.»
Framtida for Opplysningskontoret for
brød og korn
Baker- og konditorbransjens landsforening (BKLF)
har de siste par årene ønsket å flytte Opplysnings
kontoret for brød og korn til egne lokaler i NHO-bygget i Essendropsgate. De kjøpte seg også opp til en
eierandel på 37,5 %. Når ønsket om flytting ikke ble
akseptert av hverken møllene eller Norske Felleskjøp
som representerer kornprodusentene, valgte BKLF
26.09.2017 å redusere sitt engasjement fra 37,5 til
2,5 %. Den reduksjonen dette medførte for finansieringen av OBK sin drift er bare delvis kompensert
gjennom økt finansiering fra bakerivirksomheter
som står utenfor BKLF. Norske Felleskjøp sin holdning
har vært å bidra med like mye midler som de andre
aktørene til sammen. Dette også i samsvar med
Omsetningsrådets godkjenning ved etableringen av
OBK i 2007. Budsjettet for 2018 er nå helt nede i 2,7
mill. kroner, mot 4,0 mill. kroner i 2017.
Samtidig har Solbergregjeringen ønsket at Omsetningsrådet skal avvikle all finansiering av opplysningsvirksomhet, bortsett fra for grøntsektoren. For-

slag om dette ble først fremmet i jordbruksmeldinga
som ble lagt fram ved årsskiftet 2016/2017. Forslaget
om avvikling ble deretter fremmet i jordbruksoppgjøret våren 2017, slik at dette skulle være bindende
for jordbrukets representanter i Omsetningsrådet
med virkning allerede fra og med 2018. Det ble
imidlertid brudd i jordbruksforhandlingene og heller
ikke i Stortinget var det flertall for avvikling. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 har Stortinget
06.12.2017 avvist at regjeringen har grunnlag for å
instruere Omsetningsrådet i denne saken og bedt
om at ytterligere endringsforslag må avvente Omsetningsrådets planlagte gjennomgang av virkemidlene
under markedsordningene.
Markedsbalansen for norsk korn
Forbruket av korn i et kalenderår er dels korn høstet
året før og dels nytt korn det aktuelle året. Høsten
2016 ga mye norsk korn av god kvalitet og som dominerte forbruket i 2017. Fordelingen av mathveten
mellom ulike proteinkvaliteter var i utgangspunktet
god, mye takket være relativt liten arealandel høsthvete og innfasingen av en ny vårhvetesort, Mirakel,
som hadde stort areal. I tillegg var det overlagret
en del korn fra sesongen før. Om lag 60 prosent av
hvetemelet produsert i 2017 var av norsk opprinnelse. Markedsreguleringen omdisponerte i 2017
22 000 tonn mathvete av 2016-avlingen til fôr og
knapt 11 000 tonn mathvete ble overlagret. I tillegg
ble 35 000 tonn bygg og havre fra 2016 overlagret til
sesongen 2017/2018.
Sommeren 2017 var kjølig i det meste av kornområdet og høstingen startet betydelig senere enn
normalt. Fra begynnelsen av september regnet det
på Østlandet, noe som preget resten av kornhøsten.
I Trøndelag var forholdene bedre, med svært godt
høstingsvær. Det ble høstet svært fin høsthvete
i august, mens resten som for det meste var vår
hvete, fikk et kraftig kvalitetsfall fra begynnelsen av
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Fagsjef markedsregulering
Sindre Flø sjekker hvordan
aktørene gjennomfører
overlagring av korn.

september og kunne ikke selges som matkorn. For
mathveten ble forholdet mellom ulike proteinkvaliteter dermed sterkt forrykket, med stor andel høsthvete i klasse 4 og lite vårhvete av klassene 1–3. Havren
var av svak kvalitet og norsk produksjon dekker ikke
behovet for mathavre i sesongen 2017/2018. Kvantumsmessig ble kornhøsten 2017 god, med en prognosert avling nesten på høyde med 2016.
Sen høsting og fuktig vær i september 2017 har gitt
som resultat at det er sådd lite areal av høsthvete og
rug for tresking i 2018. Dette vil påvirke tilgangen av
disse kvalitetene i sesongen 2018/2019.
Avsetningstiltak for å balansere førstehånds
markedet for korn
Det var overskudd av mathvete av klasse 3 etter
høsten 2016 og etter NFK sin vurdering ville det ikke
være marked for hele overskuddet i den påfølgende
sesongen 2017/2018. I april ble derfor 10 000 tonn
omdisponert til fôr og i mai 12 000 tonn til.
I tillegg ble det gitt tilbud om overlagring av inntil
20 000 tonn mathvete og 35 000 tonn fôrkorn for
bruk i sesongen 2017/2018. I anbudsrunden la kornhandlerne inn bud for 84 309 tonn fôrkorn og 12 500
tonn mathvete. Det store overskuddet som bransjen
ikke finner bruk for er det ved endring av reglene for
fastsetting av overskudd bestemt kan overlagres fra
sesongen 2017/2018 (jamfør omtale ovenfor).
I alt ble det overlagret 30 500 tonn bygg og 4 500
tonn havre. Endelig utbetalt kompensasjon for
overlagring av mathvete ble gitt for 10 700 tonn.
Dette var etter at 1 800 tonn mathvete klasse 1 og 2
ble trukket fra overlagringen og brukt i overgangsperioden i september 2017 – et resultat av svikten i
tilgang av ny mathvete av vårkorn.

22,4 øre pr. kg overlagret vare. Omdisponeringen
kostet i alt 5,9 mill. kroner eller 26,9 øre pr. kg omdisponert vare.
Prisuttak korn
Norske Felleskjøp har ansvaret for at kornbøndene
kan ta ut avtalte målpriser for korn. Dette skjer ved å
sørge for balanse i markedene for korn og ved å fastsette basispriser ved Felleskjøpets noteringsanlegg.
De endelige veide noteringsprisene for de to siste
sesongene er gjengitt i tabellen under og sammenlignet med målprisene avtalt i jordbruksforhandlingen (øre pr. kg). Overnotering sesongen 2014/2015
resulterte i føringer om styringspris for oljefrø i
2015/2016, dvs. pålegg om at prisuttaket skal styres
under målpris. I 2015/2016 ble det overnotering for
hvete og bygg og dermed redusert styringspris for
disse varene i 2016/2017. I sesongen 2016/2017 har
prisuttaket ikke gitt overnotering:
2015/2016

har ansvaret for vedtak om prognoser for tilbud og
etterspørsel etter korn. Utvalget gir råd om prisprognoser og drøfter etter behov andre faglige spørsmål
som gjelder markedsreguleringen.

Kontakt med myndigheter, faglag og bransje
Norske Felleskjøp vektlegger som markedsregulator for kornsektoren god dialog med partene i
jordbruksoppgjøret og med sekretariatet for Omsetningsrådet (Landbruksdirektoratet). I 2017 har arbeidet vært preget av konsolideringen av fundamentet
for markedsregulatorrollen, først og fremst gjennom
hyppig kontakt med medlemmene i Stortingets
næringskomite.

Utvalget har i 2017 hatt følgende sammensetning:
• Kristian Thunes, markedssjef kornhandel i
Felleskjøpet Agri
• Kai Funderud, råvaresjef i Felleskjøpet Agri
• Sindre Flø, fagsjef markedsregulering i Norske
Felleskjøp.

Bransjeforum for markedsregulering
Bransjeforum er en kontakt- og drøftingsarena der
hele bredden i korn-, kraftfôr- og matmelbransjen
er representert. Forumet ble opprettet i 2001 og har
vært og er en viktig arena for utvikling av en felles
forståelse av gjennomføringa av markedsreguleringen i kornsektoren. Følgende organisasjoner, i alt 10,
deltok etter oppnevning av styret i Norske Felleskjøp.
Organisasjonene bestemmer selv hvilke personer
som møter:

Målpris

Noteringspris

Målpris

Noteringspris

Hvete

308

309

3161)

316

Rug

282

282

282

282

Felleskjøpet Agri SA

Norgesfôr AS

Bygg

263

264

269

269

Felleskjøpet Rogaland Agder SA

Norgrain AS

Havre

239

239

245

245

Oljefrø

5551)

555

563

563

Fiskå Moss AS

Norkorn

Lantmännen Cerealia AS

Strand Unikorn AS

Norgesmøllene AS

Landbruksdirektoratet (observatør)

1)

Kostnaden med overlagring fra sesongen 2016/2017
til sesongen 2017/2018 ble i alt 10,2 mill. kroner eller

2016/2017

med håndtering av et overskudd som følge av ny
metode for fastsetting av sesongoverskudd, som
omtalt foran, kunne bli høyere enn det man tidligere
har hatt.

1)

Styringspris

Finansieringen av markedsreguleringen
For 2017/2018-sesongen ble omsetningsavgiften i
august 2017 fastsatt til 4 øre pr. kg innenfor maksimumssatsen som Landbruks- og matdepartementet
i juni hadde fastsatt til 8 øre. Det var tatt høyde for
en god avling som kunne resultere i et overskudd av
matkorn. I tillegg var det tatt høyde for at kostnaden
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Fagutvalget hadde 15 møter i 2017; 11 av disse var
telefonmøter. De fire andre møtene ble gjennomført
i tilknytning til møter i Bransjeforum.
Produsentutvalg for korn
Produsentutvalgets medlemmer er oppnevnt for en
periode på to år og har hatt tre møter i 2017.
Utvalget har for tiden følgende sammensetning:
• Jan Stabbetorp, (FKA; Akershus/Østfold)
• Kjersti Bergseng Øvergaard, (FKA; Hedmark)
• Jeanette Langaard, (FKA; Oppland)
• Hans Harald Kirkevold, (FKA; Telemark, Vestfold,
Buskerud)
• Inge Olav Nøvik, (FKA; Nord-Trøndelag)
• Jorid Jagtøyen, (FKA; Sør-Trøndelag)
• Hans Edvard Torp, (Norges Bondelag)
• Johan Warlo, (Norsk Bonde- og Småbrukarlag)
• Sindre Flø, (Norske Felleskjøp, leder og sekretær).

Forumet har hatt seks møter i 2017.
Fagutvalg markedsregulering
Fagutvalget ble opprettet av styret i Norske Felleskjøp i 2001 for å styrke det faglige kompetansenivået
i utøvingen av rollen som markedsregulator. Utvalget
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#skolebrødetsdag
Opplysningskontoret for brød og
korn (OBK) deltok under feiringen
av skolebrødets dag som en del
av OBKs 10-årsjubileum

med de andre opplysningskontorene benyttes mat.
no sammen med nyhetsbrev til lærere som en felles
skoleportal.

Opplysningskontoret for brød og korn
Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) ble
opprettet i 2007. Pr. 31.12.17 har kontoret to ansatte.
Formålet er å drive merkenøytral opplysningsvirksomhet for alle aktørene i verdikjeden – for å øke
kunnskapen om og skape tillit til norske brød og
kornprodukter, og derigjennom bidra til økt forbruk
av norske brød og kornprodukter.
Vedtatt strategiplan for 2016–2017 og visjonen «Vi
kan korn!» har ligget til grunn for Opplysningskontorets virksomhet i 2017. Hovedmålet er at OBK
skal bidra til økt kunnskap om viktigheten av sunne
bakervarer og kornprodukter i det daglige kostholdet og bidra til økt konsum i tråd med de til enhver
tid gjeldende kostholdsråd.
Halvparten av Opplysningskontorets inntekter kommer fra omsetningsavgiften på korn og halvparten
fra møllene, bakerne og andre bidragsytere.
Hovedtrekk i satsingene 2017:
«Brød virker»
Felles Framsnakkingsprosjekt ble videreført innenfor rammene av Opplysningskontorets ordinære
budsjett.

I 2017 har OBK oppdatert og supplert kampanjesidene med bl.a. nettsaker og bilder, matpakkefilmer til
skolestart og infografikk om bærekraft. Kampanjen
ble markedsført via nyhetsbrev, sosiale medier og
forskjellige arrangementer til de ulike periodene.
Sammen med brødbilen «Anne på Landet» inviterte
OBK både til russefrokost, matpakkesmaking og
politisk smørebod.
Framsnakkingsprosjektet leverer etter forutsetningene gode resultater for korn- og bakerbransjen. Spredningen gjør at kampanjen når mange og engasjementet på sosiale medier er stort.
«NM i lunsj»
OBK samarbeidet med Helsedirektoratet, Norges
sjømatråd og de andre opplysningskontorene i
landbruket om en ny skolekonkurranse «NM i lunsj»
ved årsskiftet 2016/2017. Konkurransen videreføres
som en del av felles opplysningsprosjekt «Sunn ungdomsmat», bekostet av midler fra Gjensidigestiftelsen.
Opplysningskontoret for egg og kjøtts nye læreverk
«Matopedia», som OBK har bidratt til, ble lansert
til skolestart 2017. OBKs eget materiell tilpasset
undervisningsmålene og opplegget i grunnskolen
er tilrettelagt på ny publiseringsløsning. Sammen

- 16 -

sommermåltidene, skolestart og høstdager både
inne og ute.

#mergrovtgrøntogblått
Helsemyndighetene har lansert ny Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 og bransjen
har signert intensjonsavtaler om bl.a. å øke inntaket
av grove kornprodukter med 20 % innen 2021. OBK
deltar i Saltpartnerskapet som leder for korngruppen, og har sammen med Opplysningskontoret for
frukt og grønnsaker og Norges sjømatråd etablert
konseptet #mergrovtgrøntogblått for å bidra til å
nå målet om å øke inntaket av grove kornprodukter.
OBK deltar aktivt i workshoper og vil støtte oppunder kampanjer for å skape synergier.
«Her vokser det brød»
Kampanjen ”Her vokser det brød” i samarbeid med
Norges bondelag og Norske Felleskjøp ble videreført
også i 2017. Formålet med kornåkerkampanjen er å
vise fram hvor i Norge det produseres korn, mel og
brød, og knytte den norske kornbonden og bakeren
tettere sammen. I tillegg til å påminne hvor maten
vår kommer fra, at de spirende kornåkrene våre blir
høstens brødbakst, er formålet for kampanjen å
fremme norsk korn, mel og brød.
Over 30 kornbønder hadde bannere med «Her
vokser det brød» i kornåkrer rundt om i landet, godt
synlig langs veier og turstier under hele vekstsesongen. Det ble arrangert flere pressefrokoster i forkant
av sesongstart 2017 som bidro til god medieomtale.
#bløtkake2017, #skolebrødetsdag og #julebakst
OBK følger årstidene med sesongbaserte oppskrifter
basert på brød og korn. Mange gode tips til påsmurt
for frokost, lunsj og matpakker til både hverdag
og fest. I tillegg fristende kaker og annen bakst til
bakedagene i februar, påskekosen, festmåneden mai,

Sammen med Opplysningskontoret for meieriprodukter – melk.no arrangerte vi publikumskonkurransen #bløtkake2017 som resulterte i flere nye oppskrifter på brodogkorn.no og god medieomtale.
OBK tok opp feiringen av Skolebrødets dag fredag
17. juni som en del av 10 årsjubileet. Det ble utviklet
kampanjemateriell til bruk både på digitale flater
og i bakeriutsalg. Bakerier over hele landet deltok i
markeringen og ønsker at Skolebrødets dag skal bli
en fast tradisjon siste fredag før sommerferien.
Julekampanjen fra 2016 ble fornyet på nettsider med
artikler. Desember er årets beste måned for trafikk
med 90 % økning fra året før. Julekakebakefilmene
ble gjenbrukt med gode resultater både på Facebook og YouTube.
Brød og korn i det digitale landskapet
Ved årets utløp hadde Opplysningskontoret oppnådd nesten 1,3 million besøk på brodogkorn.no.
Noe som betyr en økning på 24 % fra 2016.
Sosiale medier er viktige kanaler i kommunikasjonsarbeidet. Synlighet forutsetter imidlertid i økende
grad betalt annonsering. Fortløpende oppdateringer
med godt innhold og konkurranser bidrar til økt aktivitet og engasjement samt trafikk til nettsidene.
Medieanalyser viser at kontoret får god uttelling i
media i forhold til ressursinnsats. Beregnet annonse
verdi av redaksjonell omtale var på 46 millioner
kroner mot 29 millioner kroner i 2016.
OBK har i 2017 lykkes godt, sett i forhold til organisasjonens størrelse og ressurstilgang, med å komme
igjennom i landets mest leste aviser.
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Arealtilskudd er et viktig virkemiddel
for å utjevne lønnsomheten mellom
ulike områder med forskjellige naturgitte
forutsetninger for kornproduksjon og
for å holde kraftfôrprisen nede.

Jordbruksforhandlingene 2017 endte med brudd og demonstrasjoner i Oslos gater

I tabellen nedenfor går det fram hva Norske Felleskjøp anbefalte avtalepartene å ta med i landbrukets
krav innenfor korn- og kraftfôrsektoren, hva jordbruket valgte å kreve, hva staten tilbød og hva som
ble resultatet av fordelingsforhandlingene etter at
Stortinget hadde utvidet rammen og gitt sine øvrige
føringer for oppgjøret.

Rammen for den inngåtte avtalen i 2017 ble som
følger:
Finansiering av rammen

Millioner kroner

Kap. 1150 (statsbudsjettet)

377,1

Målprisendringer

150,0

Overførte midler

78,9

Endret verdi av jordbruksfradrag

19,0

Sum ramme med inntektsvirkning 2017

Næringspolitisk arbeid
Norske Felleskjøp skal være en effektiv kanal for
fremme av eiernes næringspolitiske interesser og for
styrking av eiernes omdømme.
Jordbruksforhandlingene 2017
Norske Felleskjøp har ansvaret for å utforme og
formidle Felleskjøpets innspill til de årlige jordbruksforhandlingene. Dette arbeidet gjøres i et tett samarbeid med Felleskjøpet Agri. Innspillet til faglagene
foran jordbruksforhandlingene våren 2017 la vekt på
følgende hovedprioriteringer:
• å sikre kanaliseringspolitikken gjennom å styrke
økonomien i kornproduksjonen
• å styrke fraktordningene for korn og kraftfôr
• å styrke og forbedre ordningen for tilskudd til
grøfting

tok å øke rammen til jordbruket med 215 millioner
kroner og ga føringer for hvordan Staten og faglagene skulle fordele den nye rammen. Mindretallet
på Stortinget gikk inn for å øke rammen med 380
millioner kroner.

NFK innspill

Jordbrukets krav

Statens tilbud

Fordelingsforhandlinger

Kornpris

+ 9 øre/kg

+ 9 øre/kg

+ 5-9 øre/kg

+ 5-9 øre/kg

AK-tilskudd

Sone 1–2: 12 kr/daa
Sone 3: 15 kr/daa
Sone 4: 12 kr/daa
Sone 5: 25 kr/daa

Differensiere tilskudd
mellom bruk under og
over 400 dekar.

Korn
Sone 1:
20 kr/daa
Øvrige soner:
15 kr/daa
Gras
Avvikle tilskudd i sone
1, redusere med 20 kr/
daa sone 3–4, øke med
15 kr/daa sone 5–7

Korn
Sone 1:
25 kr/daa
Øvrige soner:
20 kr/daa
Gras
Avvikle tilskudd i sone 1, redusere med 20 kr/
daa sone 3–4, øke med 30 kr/daa sone 5–7
Kulturlandskapstilskudd:
minus 15 kr/daa for alt areal
Driftsvansketilskudd:
skal utredes

Total kornøkonomi

Lik gjennomsnittet for jordbruket

65 100 kr/årsverk

11 300 kr/årsverk

+ 15 900 kr/årsverk

PNS

Den delen av økt kornpris som ikke
kan tas ut gjennom økt pris på kjøtt og
melk i markedet

+ 4,7 øre/kg

- 5,8 øre/kg

Videreføre dagens satser

Matkorntilskudd

Tilsvarende økt kornpris

+ 3 øre/kg

+ 10 øre/kg

+ 4 øre/kg

+ 4,5 øre/kg

+ 9 øre/kg

+ 3,9 øre/kg

Hovedtrekkene i disse fordelingsforhandlingene var at:
• arealtilskuddene for gras i sone 1 ble avviklet
• driftsvansketilskudd ble vedtatt utredet
• grøftetilskuddet ble økt
• og økt produksjon av korn og storfekjøtt ble
prioritert

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
brøt forhandlingene med staten. Stortinget behandlet jordbruksavtalen og flertallet på Stortinget ved-

Hvete fikk den
største prisøkningen
i årets jordbruksavtale.
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625,0

Utslag på kraftfôrpris
Frakt av korn og kraftfôr

+ 15 mill. kr

+ 6 mill. kr

0

0

Dreneringstilskudd

2000 kr/daa ved grøfting med Rådahlshjul, 4000 kr/daa med skuffegraver.
AK-tilskudd ved grøfting i vekstsesong.
Tilskudd til grøfting ved nydyrking.

2000 kr/daa.
3000 kr/daa ved grøfting
med skuffegraver.
Tilskudd til grøfting ved
nydyrking.

+ 500 kr/daa.
Totalt 1500 kr/daa

2000 kr/daa eller 30 kr/løpemeter oppad til
2000 kr/daa
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Grøftetilskuddet ble i Jordbruksforhandlingene våren 2017 hevet
fra 1000 til 2000 kr pr. dekar. Dette
var i tråd med forslaget fra Norske
Felleskjøp.

omsetningsavgiften skulle avvikles slik de hadde
foreslått i sitt opprinnelige tilbud. I proposisjonen
om jordbruksavtalen 2017 står det følgende:
«Landbruks- og matdepartementet vil sette i verk en
avvikling av finansieringen av opplysningskontorene
gjennom omsetningsavgiften. Departementet legger
til grunn at opplysningsvirksomhet for jordbruksprodukter kan opprettholdes dersom man finner andre
finansieringskilder enn omsetningsavgift.»

Opplysningskontoret for brød og korn skal bidra til økt
kunnskap om og tillit til norske brød- og kornprodukter.

Prisøkningene for jordbruket som en følge av den
inngåtte jordbruksavtale i 2017 er følgende:
Dagens målpris kr/kg

Endring pr.
01.07. 2017

Melk

5,38

0,03

5,41

Gris

32,43

0,00

32,43

Potet

4,54

0,15

4,69

Produkt

Grønnsaker og frukt

Ny målpris fra
01.07.2017

2,20

Norsk matkorn Hvete

3,17

0,09

3,26

Norsk matkorn Rug

2,82

0

2,82

Norsk fôrkorn Bygg

2,70

0,06

2,76

Norsk fôrkorn Havre

2,45

0,05

2,50

Norsk oljefrø

5,63

0,06

5,69

Noen hovedpunkter fra avtalen:
Korn, kraftfôr og mel
Målprisen for mathvete økte med 9 øre pr. kg mens
rug ble holdt uendret. Matkorntilskuddet ble økt
med 4 øre pr. kg, slik at råvarekostnaden til matmel
økte med totalt 5 øre pr. kg. Målprisene på bygg
og havre økte med hhv. 6 og 5 øre pr. kg. Prisnedskrivningen på korn ble derimot ikke økt noe som
medførte en prisøkning på råvarer til kraftfôr på 3,9
øre pr. kg som en følge av avtalen.

Satsene for arealtilskuddet for korn i sone 1 økte
med 25 kroner pr. dekar og i de øvrige sonene med
20 kr pr. dekar. Arealtilskuddet til grovfôr ble avviklet
i sone 1 og kulturlandskapstilskuddet til alt areal ble
redusert med 15 kroner pr. dekar. Frakttilskuddet til
korn og kraftfôr forble også uendret.
Miljø og klima
Det ble i forhandlingene avtalt at det skal nedsettes
et utvalg som skal se nærmere på mulighetene for
å innføre et driftsvansketilskudd for å sikre drift på
marginale jordbruksarealer. Arbeidet skal være klart
før jordbruksforhandlingene i 2018.
Grøftetilskuddet ble hevet fra 1000 til 2000 kr pr.
dekar.
Struktur
Det ble på tross av jordbrukets krav ikke gjort store
endringer for å reversere effektene av endringen
som ble gjort i 2014, da Solbergregjeringen endret
strukturvirkemidlene slik at de gir vesentlig mer til
store enn til små bruk.
Opplysningskontor
Staten la i fordelingsforhandlingene til grunn at muligheten for å finansiere opplysningskontorene over
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Prosjekter gjennomført av trainee
Høsten 2017 har Norske Felleskjøp hatt Eirik Fuglestad som trainee. Traineen har i tillegg til å delta i
ulikt arbeid i Norske Felleskjøp hatt ansvaret for tre
utredninger:
• Kraftfôrets historie
• Beredskap og selvforsyning
• Regulering og handel i jordbruket: Utviklings
trender i den vestlige verden og Norden
Revidert nasjonalbudsjett for 2017
Norske Felleskjøp deltok sammen med Norsk Landbrukssamvirke i høringen vedrørende Revidert
nasjonalbudsjett for 2017. Temaet for deltagelsen var
DSB-rapporten Risiko og sårbarhetsanalyse av norsk
matforsyning datert januar 2017. Her vektlegges
bl. a. betydningen av å få kartlagt mulighetene for å
reetablere et beredskapslager for korn, hvor mye det
vil koste og hvor lang tid det vil kunne ta å få etablert
et slikt lager. Landbruksdepartementet skriver i proposisjonen til stortinget at det ikke er nødvendig å
foreta en slik utredning, noe finanskomiteen har valgt
å akseptere i sin innstillig til Stortinget i denne saken.
Statsbudsjettet for 2018
Norske Felleskjøp deltok i høringen av statsbudsjettet for 2018. Her ble behovet for beredskapslagring
av korn vektlagt i tillegg til importvernets betydning

og ønsket om en videreføring av opplysningskontoret for brød og korn. Flertallet i næringskomiteen
gikk ikke inn for å starte arbeidet med å reetablere
et beredskapslager, men viser til at det er fremmet et dokument 8 forslag om reetablering av
beredskapslagring av korn som vil bli behandlet i
Stortinget i løpet av vårsesjonen 2018.
Kvalitetssystem i landbruket
Målet med KSL (Kvalitetssystem i Landbruket) er at all
matproduksjon i primærleddet skal skje innenfor et
kvalitetssystem. Alle landbrukets organisasjoner står
bak kvalitetssystemet, som gjennom KSL-standarden
definerer krav til gardsdrift og til de enkelte produksjonene.
I faggruppe for HMS sitter det for tiden en representant fra Felleskjøpet Agri, mens Norske Felleskjøp
leder faggruppe for planteproduksjon og representerer Felleskjøpet. I faggruppene deltar representanter
fra det offentlige, fra foredlingsbedrifter, rådgiverorganisasjoner og faglagene.
KSL-standardene for korn blir gjennomgått og revidert hvert år. I 2017 økte kornbransjen KSL-trekket
med 8 øre/kg for fôrkorn dersom kornprodusenten
ikke har godkjent KSL. I 2017 har arbeidet med en ny
digital plattform for KSL blitt startet opp.
Internasjonale saker
I desember 2017 ble det holdt ministermøte i WTO.
Et av temaene som ble drøftet var muligheter for
å begrense bruken av intern støtte i jordbruket for
medlemslandene i WTO. Det ble ikke oppnådd noen
enighet om dette.
Når det gjelder Artikkel 19-forhandlingene i EØS-
avtalen ble det inngått en avtale mellom EU og Norge
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Stortingsflertallet har økt ambisjonsnivået for norsk matproduksjon i sin
innstilling til Meld.St. 11 (2016–2017)

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
presenterte Norges synspunkter under
ministerkonferansen i WTO i Buenos
Aires i desember 2017.

i 2017. Avtalen innebar blant annet økning i tollfri
kvote på ost og storfe. Den tollfrie importkvoten for
ost er nå på 8 400 tonn. EUs kvote for storfekjøtt er
nå på 2 500 tonn. For kornråvarer er importkvoten på
10 000 tonn mais og 10 000 tonn maisgrits.
I 2017 startet EFTA og MERCOSUR (Brasil, Argentina,
Uruguay og Paraguay) forhandlinger om en handelsavtale. Norske Felleskjøp tok i denne forbindelse
initiativet til et felles opprop blant bondelagene
i EFTA-landene i forbindelse med oppstarten av
forhandlingene i juni. Det er også arrangert et eget
seminar i regi av Handelskampanjen med frihandelsavtaler og MERCOSUR som tema etter initiativ fra
NFK og Norges Bondelag.

varierer mellom sesonger med bakgrunn i aktørenes
tilgang på norsk korn, lagerkapasitet og hvilke varer
som importeres den enkelte sesong.
Norske Felleskjøp foretok i 2017 en gjennomgang
av prisdifferansen mellom importvarer til kraftfôr og
matmel og norsk korn. Denne gjennomgangen viste
at importerte råvarer til tider er betydelig rimeligere
enn det norske kornet. Dette gjelder særlig for roe
snitter og mais som i 2015–2016-sesongen var om
lag 20 øre/kg rimeligere enn norsk korn.

Norske Felleskjøp deltar i landbrukets koordinerende
utvalg for handelspolitiske spørsmål hvor formålet er
gjensidig oppdatering innenfor handelspolitikken. I
tillegg utarbeider utvalget egne notater / rapporter om aktuelle handelspolitiske spørsmål.
Utvalget har i 2017 hatt 4 møter.
Budsjettnemnda for jordbruket
Ole Nikolai Skulberg ble oppnevnt som
fellesrepresentant for faglagene i Budsjettnemnda for jordbruket høsten 2016. Det har
i 2017 vært avholdt tolv møter i nemnda.

Forsker ved Nibio Mauritz
Åssveen i forsøksfelt for
bygg på Apelsvoll.

Billigere import er gunstig for økonomien til husdyrprodusentene og styrker norsk bakeriindustri i
konkurransen mot importerte hel- og halvfabrikata
bakervarer. Billigere import kan på den andre siden
redusere den løpende innsatsen for størst mulig
bruk av norsk korn. Norske Felleskjøp følger denne
utviklingen tett slik at en hele tiden har oversikt over
om importvernet fortsatt sikrer avsetningen av det
norske kornet.
Andre prosjekter
Norske Felleskjøp har i 2017 deltatt i følgende eksterne forskningsprosjekter:
AGROPRO: Hovedmål for prosjektet har vært å
utvikle agronomiske praksiser som kan bidra til å øke
matproduksjonen og matsikkerheten i Norge I tillegg
har prosjektet hatt som mål identifisere drivere og
utfordringer som er viktige for implementeringen av
ny agronomisk kunnskap hos bøndene. Prosjektet er
nå avsluttet.
Agrispace: Er et forskningsprosjekt i regi av Norsk
Senter for Bygdeforskning og NIBIO. Hovedmålet
med prosjektet har vært å kartlegge teknologiske,
agronomiske og politiske premisser for økt matproduksjon.
StressLess: Har hatt fokus på bærekraftig intensivering av norsk kornproduksjon gjennom presis
tilpasning av behovet for nitrogen og soppbekjempelsesmiddel.

Prisforskjell mellom importvarer
og norsk korn
Det er en kjent sak at importerte
råvarer til kraftfôr- og matmelproduksjon i praksis ofte er rimeligere enn
tilsvarende kvalitet av norsk korn. Det
er også kjent at fordelen ved import

Quality Wheat: Bedre kvalitet og bedre utnyttelse
av norsk mathvete for å møte målet om økt norsk
matproduksjon.
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Foods of Norway: Prosjektet har som mål å utvikle
miljøvennlig og framtidsrettet dyrefôr fra naturlige
ressurser som tang, tare og skog som uten videre
bearbeiding er uegnet som mat både for mennesker
og dyr.
Brakorn: Hovedmålet med dette prosjektet er optimalisert dyrking av våroljevekster. Målet er at dette
skal legge grunnlag for et større oljevekstareal, og en
bedret lønnsomhet i den totale kornproduksjonen
som følge av et mer gunstig vekstskifte.
Ny jordbruksmelding
Norske Felleskjøp har gjennom 2017 brukt mye tid
på den nye jordbruksmeldingen. Meldingen ble
sluttbehandlet i Stortinget i juni. NFK la i sin høringsuttalelse til Meld.St.11 (2016–2017) særlig vekt på
at markedsordningen for korn måtte videreføres. I
tillegg vektla vi betydningen av kanaliseringspolitikken som helt avgjørende i norsk jordbrukspolitikk.
Under næringskomiteens behandling av meldinga
gikk flertallet, alle unntatt H og FrP inn for å videreføre markedsordningen for korn med Norske Felleskjøp
som markedsregulator.
Nedenfor er næringskomiteens merknader vedrørende markedsordningen for korn i innstillingen til
Stortinget gjengitt:
«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra
Høyre og Fremskrittspartiet, har tillit til den jobben som
markedsregulator gjør. Det er også positivt at en samlet
kornbransje har samlet seg om en markedsbalansering
med Norske Felleskjøp som markedsregulator. F lertallet
er kritisk til statliggjøring av ansvaret for tiltak i sektoren.
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Flertallet viser til at en samlet korn- og kraftforbransje støtter opp under dagens markedsbalansering, at
denne fungerer bra og at Norske Felleskjøp SA har gode
forutsetninger for å gjennomføre markedsreguleringen
på en god og effektiv måte.
Flertallet mener at dagens ordning skal videreføres.
Flertallet viser for øvrig til at regjeringen vil avvikle markedsbalanseringen i kornsektoren og går imot dette».
Et samlet Storting støttet opp under kanaliseringspolitikken og betydningen av denne. En samlet
næringskomite uttalte følgende om kanaliserings
politikken.
«Komiteen viser til at kanaliseringspolitikken innebærer
at norsk landbruk har en geografisk arbeidsdeling
som gjør at det i størst mulig grad produseres korn på
arealer egnet for dette, og at den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen lokaliseres i områdene med gras- og
beitearealer.
Denne arbeidsdelingen er avgjørende for å sikre en
høyest mulig samlet produksjon ut fra de norske arealene. Komiteen understreker at kanaliseringspolitikken
med den geografiske arbeidsdelingen ligger fast og at
virkemidlene i jordbrukspolitikken må bygge opp under
denne».
Samarbeid gjennom Norsk Landbrukssamvirke
om næringspolitiske oppgaver
Norsk Landbrukssamvirke (NL) driver kontinuerlig overvåking og analyse av internasjonale
utviklingstrekk av stor betydning for landbrukssamvirkene. NL følger relevante internasjonale saker bl.a.
gjennom kontakt med EU-organer og norske representanter i Brussel, Copa-Cogeca (sammenslutningen av bonde- og samvirkeorganisasjoner i EU) samt
andre relevante prosesser og fora. Det er en priori-

tert oppgave for Norsk Landbrukssamvirke å holde
medlemsorganisasjonene oppdatert på utviklingen
i internasjonal handelspolitikk og handelsavtaler,
samt andre internasjonale utviklingstrekk som kan få
konsekvenser for norsk politikk og rammebetingelsene for samvirkeorganisasjonene.
Det har også vært en viktig oppgave å legge til rette
for at samvirkeorganisasjonenes samlede interesser
blir vektlagt i utviklingen og praktiseringen av norsk
handelspolitikk, både i WTO og i arbeidet med regionale og bilaterale handelsavtaler. I 2017 er det startet
et arbeid for å kartlegge konsekvensene av aktuelle
nye handelsavtaler.
Næringspolitisk arbeid
I 2017 har Norsk Landbrukssamvirke prioritert de næringspolitiske temaene bioøkonomi, klima, bærekraft
og internasjonal handel. Det er utarbeidet rapporter
som dokumenterer samfunnsnytten ved matsikkerhet og mattrygghet samt en ringvirkningsanalyse
som dokumenterer landbrukssamvirkenes økonomiske fotavtrykk i samfunnet.
Arbeidet med næringspolitiske spørsmål drøftes i
medlemsorganisasjonene gjennom rådgivende utvalg for næringspolitikk (RUN). Det næringspolitiske
arbeidet var i 2017 preget av arbeidet med jordbruksmelding og de problemer dette har skapt for
virkemidlene forankret i Omsetningsloven. Innspill til
regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2019 ble
sendt inn i desember 2017.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) publiserte i januar en Risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning. Norsk Landbrukssamvirke har gjennom Rådgivende utvalg for næringspo-
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litikk fulgt opp denne rapporten og problematisert
svakheter ved rapporten.
Nye metoder innen genteknologi har gjort det
påkrevd å bygge kompetanse om disse og om dette
påvirker landbrukets felles holdning til genteknologi.
NL har arrangert flere Work Shops for medlemmene
og etablert et samarbeid med Bioteknologirådet om
kunnskapsutvikling. NL er også medlem i nettverket
for GMO-fri mat og fôr.
Forskning og innovasjon
Det forskningspolitiske samarbeidet i medlemsorganisasjonene drives i rådet for forskning og innovasjon (RUFI). Norsk Landbrukssamvirke arrangerte i
2017 i samarbeid med Innovasjon Norge en studietur
til Tyskland for å studere Industri 4.0. Hensikten med
studieturen var å lære mer om hvordan teknologi
påvirker framtidas industri. Sammen med Norsk
forening for automatisering ble det i oktober 2017
avholdt en egen konferanse for landbruksteknologi
kalt LandTek. Konferansen vil også bli arrangert i

2018. Erfaringene med Innovasjonscampen på Mat
og landbruk 2017 var vellykket og vil bli gjentatt i
2018. Innovasjonscampen er et samarbeid mellom
Norsk Landbrukssamvirke, Innovasjon Norge og
Forskningsrådet. Hensikten med campen er å koble
medlemsbedriftene i NL med forskere, teknologibedrifter og studenter, for å generere innovasjon og
forskningsideer som kan bidra til en mer bærekraftig
matproduksjon. Norsk Landbrukssamvirkes innovasjonspris for 2017 gikk til Adigo og deres landbruksrobot.

Norske Felleskjøp har sammen med Norsk Landbrukssamvirke i
flere år arbeidet med å få reetablert beredskapslager for korn. DSB
publiserte i januar 2017 en rapport som ber regjeringen utrede dette.
Last ned pdf fra denne siden:
www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/risiko--og-sarbarhetsanalyse-av-norsk-matforsyning
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Reklamasjonsnemndene i landbruket
Innenfor landbruket er det opprettet tvistenemnder
som tar stilling til klagesaker mellom leverandørene
(industrien) og kjøperne (bøndene) både når det
gjelder kraftfôr og fiskefôr, såvarer og korn.
De tre nemndene består av fagpersoner med kompetanse innenfor de områder som er relevante, og er
uavhengige av partene. Medlemmene i nemndene
oppnevnes av et styre, som består av representanter
både fra industrien og de organisasjoner som ivaretar
interessene til kjøperne.
Det er de leverandørbedriftene som er tilsluttet
reklamasjonsordningene som finansierer nemndenes
virksomhet. I saker som behandles påløper det et
behandlingsgebyr. Formålet med reklamasjonsnemndene er å sikre en god og ensartet behandling av
tvistesaker innenfor de ulike bransjene, samtidig som
man skal kunne få løst tvistesaker på en måte som
for den enkelte part - både bonde og leverandør - er
enklere, rimeligere og raskere enn om sakene skulle
behandles som tvistesaker i domstolene.
Behandlingen av tvistesaker i nemndene er basert på
skriftlige innlegg fra begge parter i tvisten, hvor det
redegjøres for hendelsesforløpet i saken og for de krav
som partene fremsetter. I omfattende og kompliserte
saker kan det avholdes en muntlig høring, der de involverte parter forklarer seg direkte overfor medlemmene i nemndene, og der nemndsmedlemmene har
anledning til å stille spørsmål direkte til partene.
Behandlingen i nemndene munner ut i en skriftlig
uttalelse, som gir en anbefalt løsning på tvisten. Denne uttalelsen skal være begrunnet. Uttalelsen er ikke
juridisk bindende for noen av partene. Undersøkelser
viser imidlertid at nemndenes anbefalinger blir fulgt i
de aller fleste saker.
Reklamasjonsnemnda for kraftfôr og fiskefôr
Reklamasjonsnemnda for kraftfôr og fiskefôr ledes
av et styre med representanter fra aktørene i kraftfôrindustrien og bondeorganisasjonene. Styret består i
dag av representanter for Norske Felleskjøp SA, Norkorn, Fiskå Mølle AS, Sjømat Norge og Felleskjøpet
Rogaland Agder SA. I tillegg er Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag representert i styret.
Hver av disse bedriftene/organisasjonene utpeker et
styremedlem, som bl.a. har til oppgave å oppnevne
medlemmer til nemnda.

Reklamasjonsnemnda har til oppgave å avgi uttalelser i saker hvor det oppstår sykdom eller skade
i en besetning eller i et anlegg, og hvor det antas at
fôret er årsaken, uten at partene ved direkte kontakt
har kommet til enighet. Slike saker bringes inn for
nemnda av en bedrift som er medlem i reklamasjonsordningen eller av den som har kjøpt kraftfôr fra en
slik bedrift.

På Kornkonferansen fikk Trygve S. Vedum (Sp), Torgeir Knag-Fylkesnes (SV), Harald Moskvil
(MDG), Line Henriette Hjemdal (KrF), Odd Ormland (Ap) og Ingunn Foss (H) presentere partienes
syn på den nye jordbruksmeldingen og på fremtidig organisering av markedsregulering.

I vedtektene er det bestemt at nemnda skal bestå av
en veterinær, en annen fôringsekspert, en sakkyndig
på fiskefôr, og en jurist. Juristen er nemndas leder.

Samfunnskontakt

I de snart femti årene nemnda har fungert, har den
totalt hatt til behandling i underkant av 500 saker. De
første årene nemnda var i funksjon, forelå det årlig
mange saker. I de senere år har dette antallet gått
sterkt ned og det skjer nå år om annet at nemnda
ikke har hatt noen saker. Til gjengjeld har med årene
de få sakene som kommer gjerne blitt større og mer
komplekse.

Styret i Norske Felleskjøp har lagt vekt på at selskapet
skal arbeide for god synlighet i aktuelle kanaler. I denne
sammenheng er de viktigste kanalene de store arrangementene som Kornkonferansen og politiske møter
som bl. a. temaseminaret i tilknytning til årsmøtet.

Det kom inn en sak i slutten av 2016, som har blitt
behandlet i 2017. Saken var meget komplisert og
sammensatt. Nemnda fant ikke at det forelå ansvarsgrunnlag for erstatningskrav mot fôrleverandøren i
denne saken.
Reklamasjonsnemnda for såvarer
Reklamasjonsnemnda for såvarer består av Norske
Felleskjøp SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Strand
Unikorn AS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, LOG AS og Norsk Gartnerforbund.
Hver av disse bedriftene/organisasjonene utpeker et
styremedlem, som bl.a. har til oppgave å oppnevne
nemndas medlemmer.
Nemnda består av 4 medlemmer, som oppnevnes for
2 år av gangen. Her kom det ikke saker til behandling
i 2017, og nemnda har ikke holdt møter i perioden.
Reklamasjonsnemnda for korn
Reklamasjonsnemnda for korn har til oppgave å avgi
uttalelser i saker hvor det reklameres over kornkjøpernes kvalitetsbedømmelse og prisfastsettelse ved kjøp
av norskprodusert korn, oljefrø og erter. Nemnda har
etter at den ble etablert i januar 2002 ikke fått saker
til behandling.
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I tillegg til deltagelse på andres møter og arrangementer, omfatter Norske Felleskjøps kommunikasjonskanaler også egne medier, sosiale medier, personlige
kontakter, nyhetsovervåkning og arbeid i forhold til
den frie pressen. Målet med kommunikasjonen er
blant annet å bidra til økt kunnskap, bedret omdømme og dermed bedrede rammebetingelser både for
Felleskjøpets medlemmer og landbruket som helhet
med fokus på verdikjeden for korn og kraftfôr.
Møtevirksomhet, foredrag og kurs
I 2017 har Norske Felleskjøp holdt ca. 50 foredrag. Vi
har hatt forespørsler om å holde foredrag fra mange
forskjellige grupper i samfunnet, blant annet:
• Politikere og rådgivere i regjering og på Stortinget
• Administrasjonen i Landbruks- og mat
departementet
• Administrasjonen i Landbruksdirektoratet
• Omsetningsrådet
• Forsvarets forskningsinstitutt
• Videregående skoler
• NMBU
• Faglagene, lokalt, regionalt og nasjonalt
• Aktører i korn og kraftfôrbransjen
• Mel- og bakerbransjen
• Forskningsmiljøer
• Miljøorganisasjoner
• Ungdomsorganisasjoner (bl.a. Natur og Ungdom)
Noen hovedtemaer som har gått igjen i disse foredragene er:
• Markedsordningen for korn – trenger vi den?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effekter av å avvikle markedsordningen for korn
Matsikkerhet – et politisk ansvar?
Utfordringer ved bruken av norsk korn og oljefrø
Den norske modellen, korn, kraftfôr og gras
– alt henger sammen med alt
Norsk landbrukspolitikk – hovedvirkemidlene i
landbrukspolitikken
Status for bruk av råvarer, pris/prisforhold og
muligheter/begrensninger i tollvernet
Innspill til jordbruksforhandlingene
Et lønnsomt landbruk i hele landet
Utviklingen i råvarebruken i norsk matmel og
kraftfôrproduksjon – status og utfordringer,
Norske og importerte råvarer til matmel og
kraftfôrproduksjon?
Ny modell for fastsetting av overskudd i
kornmarkedet
Innlegg i møte i nasjonal ressursgruppe
– Landbrukets Økoløft
Nytt klima – nye utfordringer nasjonalt og
internasjonalt

Norske Felleskjøp har gjennom året hatt god dialog
med alle politiske partier på Stortinget. Det er
avviklet i alt 10 møter med Stortingsrepresentanter
i løpet av 2017. Det alt vesentlige med medlemmer
av Stortingets næringskomite, men også andre
stortingsrepresentanter. Norske Felleskjøp har også
deltatt i to høringer i Stortingets næringskomite og
en høring i Stortingets finanskomite.
Kornkonferansen 2017
Den årlige kornkonferansen som ble arrangert 18.
januar 2017 i et samarbeid mellom Norske Felleskjøp
og Norges Bondelag hadde 300 deltakere.
Kornkonferansen er den største møtearenaen for
korn- og kraftfôrbransjen, politikere, forvaltning og
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Hvete er nøkkelen til mer norsk i kraf
tfôret

Dyrker vi mer hvete kan vi øke norskandel
en
i kraftfôret. Hvis kvaliteten er god nok,
er
det rom for rundt 100 000 tonn mer
fôrhvete
og også 100 000 tonn mer mathvete
enn vi i
gjennomsnitt har produsert de siste
årene.
Det tilsvarer en samlet økning i hveteareale
t
på 300 000-400 000 dekar.

Stortingsflertallet og nå også Solberg
II-regjeringen har uttrykt at økt norsk matproduksjon
skal skje med grunnlag i
norske ressurser. Da er det opp til
oss i næringa å realisere
dette målet.
Vi er i taket når det gjelder produksjon
av havre. I stedet
bør vi nå øke fokuset på dyrking av
erter, rybs og raps, som
en del av vekstskiftet Vi trenger mer
protein.
Kornoverskudd?

Økt effektivitet og høyere ytelse
i husdyrproduksjonene
stiller skjerpede krav til innholdet
i kraftfôret og dermed
råvarene som brukes. Dette snevrer
inn rommet for norsk
korn i kraftfôret. Mye kan løses dersom
vi klarer å produser
de arter, sorter og kvaliteter som industrien
etterspør.
Importbehovet
Kraftfôrindustrien trenger årlig å
importere minst 185 000
tonn karbohydratråvarer som vi ikke
kan dyrke i Norge. For
å ha en sikkerhetsmargin i forhold
til kvalitetsutfordringer
og ernæringsbehov, ønsker industrien
importkvoter på 235
000 tonn karbohydratråvarer.
Mer fôrhvete vil bidra til å sikre økt
norsk kornproduksjon
I tillegg ønsker industrien minimum
200 000 tonn, og aller
helst 250 000 tonn fôrhvete. De siste
årene har vi i gjennomsnitt produsert 150 000 tonn fôrhvete
i Norge, så det er rom
for ytterligere 100 000 tonn norsk fôrhvete
hvis kvaliteten er
god nok. Dersom industrien ikke får
nok norsk fôrhvete, må
differansen dekkes ved import.
Kretsmøter i Felleskjøpet Agri i uke
Østfold

Hedmark

Vestfold

Det er stor interesse for den årlige Kornkonferansen, som i 2017 samlet
300 interesserte rundt politiske og faglige tema på kornområdet.

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner hvor viktige
problemstillinger knyttet til politiske og faglige
spørsmål om korn og kraftfôr blir belyst gjennom en
rekke fagforedrag.
Konferansen i 2017 tok for seg temaene ny jordbruksmelding, landbrukets klimaavtrykk, forbrukertrender innen bakerisektoren og norske ressurser i
kraftfôret.
Konferansen ble ledet av Cato Nykvist, Nationen, og
Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp.
Under temadelen om den nye jordbruksmeldingen
innledet Anne J. Skuterud og Per Skorge. Videre
fulgte en politikerdebatt med Ingunn Foss (H), Line
Henriette Hjemdal (KrF), Torgeir Knag-Fylkesnes (SV),
Trygve S. Vedum (Sp), Harald Moskvil (MDG) og Odd
Omland (Ap). Debatten ble ledet av Cato Nykvist.
Regjeringens forslag om å avvikle markedsordningen for korn ble vektlagt i debatten. Samtlige partier,
inkludert Høyre konkluderte under debatten at
markedsordningen for korn ville bli videreført.
Temaseminar i tilknytning til årsmøtet i NFK
I forbindelse med Norske Felleskjøps årsmøte i april
ble det arrangert et temaseminar om markedsordningene i jordbruket og behovet for matvare
beredskap.
Seminaret hadde 4 innledere, totalt 70 deltakere og
det ble ledet av Anne Jødahl Skuterud, styreleder i
Norske Felleskjøp.
Følgende tema stod på dagorden:
• Ny Jordbruksmelding - Markedsordningene i jordbruket - hva betyr de for å beholde maktbalansen
i verdikjedene for mat ved Professor Per Ingvar
Olsen, BI
• Mat, konflikt og migrasjon ved forsker Jan Ivar
Botnan, FFI
• Behovet for matvareberedskap – bygger DSB

rapporten: «Risiko og sårbarhetsanalyse av norsk
matforsyning» på akseptable forutsetninger ved
Ola Hedstein, adm. dir. i Norsk landbrukssamvirke
• Utviklingen i råvarebruken i norsk matmel og
kraftfôrproduksjon – en statusrapport ved Lars
Fredrik Stuve, adm. dir. i NFK
Fk.no
www.fk.no er hjemmesiden for Norske Felleskjøp og
Felleskjøpet Fôrutvikling. Nettstedet har i overkant
av 100 sider og oppdateres jevnlig. Innholdet er
knyttet til virksomheten i Norske Felleskjøp innen
markedsregulering, næringspolitikk og samfunnskontakt. Sidene markedsfører arrangementer som
Norske Felleskjøp arrangerer eller er medarrangør i.
Felleskjøpet Fôrutvikling har egne sider på fk.no
www.fk.no har gjennom 2017 hatt i gjennomsnitt 310
besøk pr dag (– 20 %) og 692 sidevisninger hver dag
(+ 10 %). Den tekniske løsningen fungerer godt. Det er
i 2017 i samarbeid med Felleskjøpet Agri gjennomført
egne tiltak for å øke datasikkerheten for nettstedet.
Sosiale medier
Norske Felleskjøps side på Facebook ble etablert i
2014. Antallet følgere økte fra 3 040 til 3127 i løpet av
året. Kontoen @NorskeFelleskjp har i løpet av 2017
fått økt antallet følgere fra 1 380 til 1 579. Twitterkontoen brukes til å spre meldinger og til å kommunisere med Norske Felleskjøps nettverk. Målgruppene
pressefolk og politikere søkes aktivt i tillegg til folk
i landbruket og i kornbransjen. Norske Felleskjøp
oppdaterer også Wikipedia med fagstoff innen våre
fagområder.
Video og strømming
Kornkonferansen ble direktesendt via strømming på
Internett. 70 personer fulgte paneldebatten, hvor
Ingunn Foss (H) langt på vei erkjente at det mest
sannsynlig ikke kom til å bli en endring i markedsordningen for korn. Videoen av debatten som ble
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lagt ut på nettet er vist 240 ganger i ettertid. Temaseminaret etter årsmøtet i Norske Felleskjøp ble også
overført direkte på nettet, i tillegg til at det ble lagt
ut videoer i etterkant.
Norske Felleskjøp samarbeider med Norges Bondelag om denne formen for kringkasting. Det blir også
solgt strømmetjenester til andre i landbruket. I 2017
omfatta dette; opptoget for norsk landbruk i tilknytning til jordbruksoppgjøret i Oslo i mai, presentasjon
av en rapport om Samfunnsnytten av landbrukets
forsyningsevne for Norsk Landbrukssamvirke, Bondelagets årsmøte, Fagmøtet om bærekraft i beitenæringa i regi av Norsk Sau og Geit, Animalia, Norges
Bonde -og Småbrukarlag og Norges Bondelag,
Cerealfagdagen i regi av Baker- og Konditorbransjens
landsforening, Kraftfôrdagen i regi av Felleskjøpet
Fôrutvikling og Agrikjøpdagene.
Nyhetsbrev og overvåkning
Utsending av informasjonsbrev pr. e-post er en nyttig informasjonskanal for Norske Felleskjøp. Det er
i 2017 sendt ut 14 nyhetsbrev til Norske Felleskjøps
kontakter.
Norske Felleskjøp overvåker nyheter på nett og
sender nyhetsvarsler internt i Felleskjøpet. I 2017
ble Felleskjøpet og deres datterselskaper omtalt i alt
2800 ganger i nettbaserte medier. Norske Felleskjøp
ble omtalt ca. 50 ganger.
Årsmelding
Årsmeldingen er en viktig orientering til tillitsvalgte,
presse og andre om Norske Felleskjøps virksomhet.
Den trykkes opp og spres hvert år i noen hundre
eksemplarer, i tillegg til at den er tilgjengelig på nett.
FK-spalten i Bondebladet
Spalten ”Nyheter i Felleskjøpet” i Bondebladet
administreres av Norske Felleskjøp. Spalten er en
kostnadseffektiv spredning av nyheter fra og om
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LA FRAM RAPPORT: Adm. direktør Lars
Fredrik Stuve la fram rapporten om
handlingsrom for norsk korn på Kornkonferans
Her sammen med Anne J. Skuterud,
styreleder i både Norske Felleskjøp
en.
og Felleskjøpet Agri.

Hvis vi klarer å produsere minimum
200 000 tonn norsk
fôrhvete og dermed begrense importen
av karbohydrater
til 185 000 tonn, vil vi kunne dekke
87 % av behovet for karbohydrater i kraftfôret med norsk
råvare. Det vil være i tråd

Halden og Aremark
Fredriksten hotell
18.00
Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler, Råde,
Rygge,
Quality Hotell & Resort
Moss og Våler
Sarpsborg
18.00
Rakkestad og Degernes
Bye-kroa
18.00
Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog og
Kongsvinger
Vinger Hotell, Kongsvinger
18.00
Åsnes, Våler og Grue
Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær
19.00
Vang, Hamar, Løten og Stange
Herredsvang, Romedal
19.00
Ringsaker unntatt Brøttum
Tingvang, Moelv
19.00
Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Andebu
og Stokke
Thon Hotel, Åsgårdstrand
18.00
Re, Horten, Holmestrand og Hof
Thon Hotel, Åsgårdstrand
18.00
Sandefjord, Larvik og Lardal
Erik Mathisen
18.00
Lepsøy, Haramsøy, Longva, Midøy,
Haram fastland, Brattvåg Hotell,
Harøy og Fjørtoft
Brattvåg
11.00
Giske, Ålesund, Sula, Skodje og Ørskog
FK Ålesund
20.00
Nesset, Molde, Midsund, Sandøy
og Aukra
Quality Hotel Alexandra, Molde
11.00
Averøy, Fræna og Eide
Hustadvika Gjestegård
20.00
Rauma og Vestnes
Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes
11.00
Sunndal og Tingvoll
FK Sunndalsøra
20.00
Aure, Halsa og Smøla
Smøla Havfiskesenter, Smøla
11.00
Gjemnes og Kristiansund
Hjorten, Batnfjordsøra
20.00
Åfjord og Roan
Fosen Fjordhotell
11.00
Rissa, Leksvik og Verrabotn i Verran
Skaugdal Grendehus
19.30
Agdenes, Ørland og Bjugn
Ørland Kysthotell
11.00
Lierne, Røyrvik, Grong og Namsskogan
Joker Brekkvasselv
11.00
Steinkjer, Snåsa og Verran unntatt
Verrabotn
Quality Grand Hotel
19.00
Namsos, Fosnes og Lund i Nærøy
kommune
Overhalla Hotell
11.00
Høylandet, Overhalla og Grong
Steigen, Hamarøy og Tysfjord
Dyping Grendehus, Steigen
11.30
Vestvågøy, Flakstad, Vågan,

Moskenes og Austvågøy

Ballangen, Narvik, Evenes, Skånland,
Tjeldsund og Gratangen
Harstad, Ibestad, Bjarkøy, Kvæfjord
og Lødingen
Balsfjord og Storfjord
Tromsø, Karlsøy og Lyngen

Lofoten Turistsenter, Alstad

10.30

Tjeldsundbrua Kro og Motel
Tjeldsundbrua Kro og Motel
Sørkjos Bygdehus, Brennmoen
Sydspissen Hotell, Tromsø

11.00
11.00
11.00
11.00

med de politiske signalene.
Vi vil derfor sterkt anmode kornprodusent
er
mulighet til det, å ta signalene fra råvarekjøpern som har
e på alvor.
Skal vi sikre den norske kornproduksjo
nen, må vi dyrke
mer fôrhvete på de arealene som er
egnet til det.
Utfordringen er at hvis vi ikke klarer
denne «dugnaden»,
blir vi nødt til å importere for å dekke
industriens behov. Da
vil det ikke være enkelt å komme med
store mengder havre
og bygg som markedet ikke vil ha.
Da havner vi raskt i en
situasjon der vi må overlagre korn fra
en sesong til den neste. Og den kostnaden må kornprodusent
ene selv betale.
Matkorn
Hvor mye import av matkorn vi trenger
fra år til år er helt
avhengig av kvaliteten på den norske
hveten, som kan variere mye fra år til år. Men generelt
er det rom for mer norsk
vare. Med riktige kvaliteter kunne
det i gjennomsnitt de ti
siste årene vært plass til 100 000 tonn
mer mathvete årlig.

Basispriser

Basisprisane gjeld for korn og oljefrø
levert ved følgjande av
Felleskjøpet sine anlegg: Drammen,
Holmestrand, Larvik,
Kambo og Trondheim. Prisane i øre
pr kg er ikkje fråtrekt
omsetningsavgift eller analyse/avrekn
ingskostnader. Med
atterhald om feil i tabellen.
Art

Matkveite
Matrug

Veke 8

336

Veke 9

336

Målpris

326

278

Bygg

278

288

Havre

288

259

276

Oljefrø

259

561

250

561

569

282

kai.hennum@fk.no

Norske Felleskjøp, Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet
Fôrutvikling overfor Bondebladets lesere. Det legges
vekt på at spalten skal være aktuell og lettlest,
samtidig som den skal være en god ambassadør for
selskapene. Ifølge Bondebladets leserundersøkelser
blir organisasjonenes spalter mye lest.
”Nyheter fra Felleskjøpet” har i 2017 utgjort en halv
side i hver utgave av Bondebladet. Spalten er brukt
til ukentlig informasjon om noteringspriser og annen
informasjon i forbindelse med markedsordningen
for korn. I tillegg er spalten en miks av nyheter om
det næringspolitiske arbeidet i NFK og nyheter fra
Felleskjøpet Agri, med plass til omtale av produkter
og kampanjer. Redaktøransvaret er plassert i Norske
Felleskjøp. Bondebladet har et opplag på 61 801
eksemplarer og et godkjent lesertall i Fagpressen
på 123 000. Etter krav fra Bondebladet om økt
økonomisk støtte til utgivelse av Bondebladet fra
Felleskjøpet, er det i 2017 gjort en avtale om å utvide
FK-spalten til en hel side fra og med januar 2018.
Salg av tjenester
Norske Felleskjøp har i 2017 solgt tjenester til Agrikjøp AS vedr. markedsføring av medlemsfordeler
gjennom Agrol til medlemmer og ansatte i Felleskjøpet, Bondelaget og de øvrige samvirkeorganisasjonene som er medeiere i AgriKjøp. Agrol er eid
av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Det er i
meldingsåret også solgt tjenester til Norsk Havreforening i forbindelse med bistand til drift av organisasjonen. Det er også solgt strømmetjenester til
Norges Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke, Bakerog Konditorbransjens landsforening og Felleskjøpet
Fôrutvikling.
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I 2017 ble det laget en ny film
om Felleskjøpets prosjekter i
Mosambik som kan sees på
www.fk.no og på facebook

Gjennom Felleskjøpets engasjement har tusenvis av småbønder i Mosambik fått eierskap til
Ikuru og dermed større kontroll over egen verdikjede. Formålet er å gi tilgang til gode
og rimelige driftsmidler, samt markedsadgang for sin produksjon.

Chronos i Tyskland. Oppgraderingen var vellykket
med unntak av en kontrollboks til vekta som ikke
fungerte. Dette er en kritisk faktor som det er avtalt
med Norges Vel at skal skiftes. FKA har påtatt seg
ansvaret for å innhente tilbud på denne jobben fra
ekstern leverandør og arbeidet vil bli gjennomført i
begynnelsen av 2018.
Det har i 2017 blitt brukt tid på gjennomgang av
arbeidsplanen for Ikuru.

Felleskjøpets
bistandsengasjement

På den siste turen til Mosambik ble det også laget
råmateriale til en film om Ikuru med hovedvekt
på såvareproduksjon og Felleskjøpets bidrag.
Filmen ble ferdigstilt høsten 2017 og vil bli tatt i
bruk i 2018.

Felleskjøpets engasjement i Mosambik startet i 2003
med utvikling av lokal soyadyrking, og har etter
hvert endret fokus til å bidra til å bedre tilgangen på
innsatsfaktorer til landbruket. Dagens prosjekt er et
samarbeidsprosjekt med Norges Vel og heter offisielt
«Building capacity for the supply of agricultural inputs
to small farmers in northern Mozambique». Prosjektet
arbeider med å utvikle selskapet Ikuru i Mosambik
til et «Felleskjøp» som skal levere innsatsfaktorer til
småbønder i tillegg til å kjøpe deres produkter.
Aktiviteter i 2017
Felleskjøpet har gjennomført en reise til Ikuru
med hovedformål å oppgradere såvareanlegget,
spesielt pakkeridelen. Arbeidet ble gjennomført
med bistand fra FKA Holstad og innleid ekspert fra
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Ikuru har i 2017 kjøpt inn ca.150 tonn såvarer og
205 tonn med mais og peanøtter fra lokale bønder.
Av såvarene er over halvparten mais, mens resten
fordeler seg på diverse bønner og peanøtter. Det
er god fortjeneste i såvareproduksjon forutsatt
at man får solgt hele produksjonsvolumet. Ved
årsskiftet var 60 tonn såvarer solgt. Anlegget er
gjennom året også brukt til leierensing for andre.
Status og målsetting for prosjektet
Det er fortsatt behov for opplæring i bruk av hele
renselinjen og pakkeriet. Før dette arbeidet videreføres må vi være sikre på at linja fungerer bra rent
teknisk. Teknisk kompetanse og rensekompetanse
må fortsatt hentes eksternt, og da spesielt fra FKA
Holstad. For fremtiden, når ansvaret for anlegget

overleveres til Ikuru helt og fullt, må det vurderes
inngått en serviceavtale mellom Ikuru og Cimbria,
som har levert det meste av det tekniske utstyret
til anlegget.
Innen utgangen av 2019 må Ikuru bevise at de kan
stå på egne ben. I mellomtiden trenger de støtte på
mange områder. Felleskjøpets bidrag har i lengre
tid hatt fokus på maksimal utnyttelse av det potensialet som såvarerenseriet gir. Dette vil fortsatt være
hovedsatsingsområdet for oss, både med støtte til
strategier, arbeidsplaner, praktisk og teknisk drift og
opplæring i rensing. Med det arbeidet som er gjort
fra Felleskjøpets side hittil og med det grunnlaget
som er lagt, mener vi det er både forsvarlig og riktig
å ha en ambisjon om å fase ut dette bistandsarbeidet i løpet av 2019.
Norges Vel har fått på plass en avtale med de andre
eierne om at framtidige økonomiske bidrag skal
omgjøres til egenkapital i selskapet. Dette er viktig
for å forberede at eierskapet raskere kan overføres
til de lokale bøndene gjennom at bidrag fra Norges
Vel blir til aksjer eid av Norges Vel.
Norges Vel planlegger også at direkte støtte til Ikuru
skal fases ut i løpet av 2019. Fra 2020 forventes Ikuru å klare seg økonomisk på egenhånd. Etter dette
skal fokus fra Norges Vel være på andre forhold
rundt Ikuru, særlig bøndenes organisering og evne
og mulighet til å ta eieransvar.
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Sikring av lokalt tilpassede såvarer er avgjørende for at bøndene skal kunne få gode avlinger.
Uten lokal såvareproduksjon vil import være alternativet og da risikerer man å få sorter som er
dårlig tilpasset lokale forhold.

Natur og Ungdom gjør et viktig informasjonsarbeid gjennom Grønt Spatak. Her får ungdommer fra forskjellige
miljøer anledning til å kjenne på hva det betyr å være bonde og at landbruket og miljøorganisasjonene har
mange sammenfallende synspunkter.

Prosjektformål: Utvikling av et Felleskjøp-lignende selskap i Nord-Mosambik.
IKURU er et delvis bondeeid selskap som ønsker hjelp til videre utvikling for å betjene bøndene i området med innsatsfaktorer

Målsetting: Å styrke bøndenes økonomi gjennom å gi de tilgang til gode og rimelige
driftsmidler, samt markedsadgang for sin produksjon.
Samarbeidet med Norges Vel
Norske Felleskjøp har en samarbeidsavtale med Det kgl. Selskap for Norges Vel vedrørende bistandsengasjementet i Mosambik.
Prosjektet er finansiert 90 % av NORAD og 10 % av Norske Felleskjøp. Norges Vel administrerer forholdet til NORAD.
Fageksperter i Felleskjøpet Agri er viktige bidragsytere til prosjektet. Forskjellige fagpersoner har deltatt avhengig av behov.
Ikuru er nøkkelen til å nå bøndene i Nampularegionen
Delvis bondeeid bedrift som produserer såkorn
Kjøper, renser, selger – et viktig markedsledd for bøndene
554 «farmer associations» – 20 000 medlemmer, gruppert i 29 Fora
AMPCM skal løfte de 29 foraene til å bli aktive kooperativer frem til 2018 (Fora = Ikuru-eiere)

Samarbeid med andre organisasjoner
Natur og Ungdom – Grønt Spatak
Grønt Spatak er et samarbeidsprosjekt mellom Natur
og Ungdom (NU), Norsk Bonde- og Småbrukarlag
(NBS) og Norske Felleskjøp. Prosjektet startet opp i
1993 og hadde sitt utgangspunkt i rovdyrkonflikten
mellom miljøbevegelsen og landbruksnæringen.
Formålet med prosjektet har vært å formidle praktisk
erfaring og kunnskap til ungdom som har interesse for
jordbruk, drive opplysningsarbeid rundt praktiske og
politiske spørsmål om jordbrukspolitikk, handelspolitikk og bærekraft samt å øke samarbeidet og forståelsen mellom jordbruksnæringa og miljøbevegelsen.
I Grønt Spatak blir ungdom utplassert hos bønder,
som er glade for å kunne få fortelle om jobben de
gjør. Norges Bonde- og Småbrukarlag hjelper med å
finne gode vertskap. Man kan velge mellom å dra til
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en gård, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau
og rovdyr. Alle deltagernes utgifter blir dekket.
Viktig med et landbruk over hele landet
NU engasjerer seg i Grønt Spatak fordi de mener det
er viktig med et spredt og mangfoldig jordbruk som
gjør nytte av lokale ressurser i hele landet. De mener
det er nødvendig å øke norsk matproduksjon i en
tid med befolkningsvekst, klimautfordringer, og økt
etterspørsel etter mer ressurskrevende mat. For økt
og miljøvennlig matproduksjon mener NU det er helt
nødvendig med et spredt jordbruk som er tilpassa
det lokale ressursgrunnlaget, også i områder der
naturforholdene gjør det krevende.
Norske Felleskjøp har i 2017 gjennomført et kurs
i landbrukspolitikk for Jordbruksutvalget i Natur
og Ungdom og et kurs hvor også Alliansen for ny
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Ungdom tar et såkalt Grønt Spatak
på Olestølen i Øystre Slidre

landbrukspolitikk deltok. Tema for begge kursene
har vært innføring i landbrukspolitikk med vekt på
tollvern, kanaliseringspolitikk og markedsregulering.
I tillegg har en også hatt kurs i tema innenfor landbrukets miljøbelastning og råvarer i kraftfôr.
Årets gjennomføring
Antallet utplasserte i 2017 var 62. Det er litt færre
deltakere enn det har vært de to foregående årene.
Grønt Spatak er imidlertid fortsatt i en positiv vekst
hvis man ser dette i et litt lengre tidsperspektiv.
Hovedmålsettingen for 2018 er å få med minimum
90 deltagere på Grønt Spatak og å ha minimum 45
deltagere på Vårsamlingen. Det skal jobbes aktivt
med mobiliseringen, med spesiell vekt på bruk av sosiale medier og promotering på Natur og Ungdoms
egne arrangement gjennom vinteren.
Grønt Spatak har egen hjemmeside www.nu.no/
spatak og 1 600 følgere på sin facebookside.
Intercoop Europe
Intercoop Europe er et felles nettverk og et interesseorgan for de europeiske innkjøpssamvirkene i landbruket. 18 innkjøpsorganisasjoner i 12 europeiske land
representerer et par hundre tusen europeiske bønder.
Intercoop Europe avvikler årlig møter for de daglige
lederne i innkjøpssamvirkene. Lars Fredrik Stuve og
John Arne Ulvan, FKA har i 2017 deltatt i nettverket
på vegne av Felleskjøpene i Norge. I tillegg arrangeres
det årlig en stor fôrkongress, med seminarer for hvert
dyreslag. I Intercoop-samarbeidet gjennomføres felles
forskningsprosjekter og jevnlig utveksling av egne
forsøksresultater. Dette fôringsfaglige samarbeidet
gir Felleskjøpene kunnskaper vi ellers ikke ville fått
tilgang til. Administrerende direktør Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling, er leder for styringsgruppa for
dette forskningsfaglige samarbeidet.
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Samarbeidet innenfor Intercoop Europe omfatter
også gjødsel og plantevern. Alle møter de samme leverandørene i markedet og har god nytte av å utveksle erfaringer. Dette samarbeidet bidrar også positivt
til at å holde seg godt oppdatert på produkter, priser
og leverandørmuligheter for disse produktområdene.
Intercoop Europe har også en rekke andre arbeidsgrupper med representanter fra sine respektive
medlemsorganisasjoner. Dette gjelder bl. a. maskiner,
såvarer og et samarbeid med felles innkjøp til hus og
hagesegmentet i medlemmenes butikkjeder. Felleskjøpet deltar for tiden ikke aktivt i disse faggruppene.
European Agri Trade (EAT)
EAT er selskap for et innkjøpssamarbeid for innsatsfaktorer til landbruket.
Eierstruktur:
Svenska Lantmannen: 50 %
Norske Felleskjøp: 38,89 %
Agro Danmark/Hornsyld Købmandsgaard: 11,11 %
Norske representanter i styret:
Ragnar Dæhli og Geir Vik – begge fra Felleskjøpet
Agri SA.
Drift og aktiviteter innen innkjøpssamarbeidet i EAT
fortsatte sin gode utvikling i 2017 innenfor de etablerte og kjente områdene:
• Syre – og ensileringsmidler
• Landbruksplast/Nett/Garn
• Emballasje
Hovedaktivitetene i strategiplanen for 2017 er gjennomført, med hovedvekt på å videreutvikle disse
sortimentsområdene. Men i tillegg har man tatt tak i
nye områder: Salt og desinfeksjon. Også her har man
oppnådd gode resultater. I tillegg er det etablert tre
arbeidsgrupper innen råvarer til kraftforproduksjon.

I første omgang er det snakk om erfaringsutveksling
og deling av markedsinformasjon innenfor disse områdene. Det kan også være aktuelt å vurdere muligheter for innkjøpssamarbeid på ett senere tidspunkt
for utvalgte produkter/områder.
Samarbeidet i EAT fungerer bra og gir eierne en styrking ikke bare i form av gode priser og betingelser,
men også som markedsaktør. Navnet «European Agri
Trade» er nå godt etablert i det Europeiske leverandørmarkedet.
Agrol og AgriKjøp
AgriKjøp er landbrukets selskap for felles innkjøpsavtaler, og Agrol er landbrukets fordelsprogram.
Norske Felleskjøp eier 50 % av Agrol og 21 % av
AgriKjøp. Agrol er også medeier i AgriKjøp med
en eierandel på 21 %. Norske Felleskjøp sitter med
styrelederen i AgriKjøp, og Felleskjøpet Agri har sin
innkjøpsdirektør som observatør til styret. Konsernsjef for Felleskjøpet Agri er styremedlem i Agrol
sammen med et ekstra styremedlem fra Felleskjøpet
Agri. Norges Bondelag har hatt styrelederrollen fra
og med generalforsamlingen for 2016.
AgriKjøp
Visjon: «Samlet innkjøp – reduserte kostnader»
AgriKjøp AS inngår felles innkjøpsavtaler – rammeavtaler – for Landbrukssamvirkets bedrifter og deres
datterselskaper inkludert rabattavtaler for Agrol AS
på ikke-strategiske produkter og tjenester. De største
eierbedriftene deltar i ressursgrupper sammen med
AgriKjøp når nye, viktige avtaler inngås eller det
reforhandles eksisterende avtaler.
AgriKjøp har en bred avtaleportefølje (ca. 85 avtaler)
for over 350 landbuksrelaterte bedrifter. Med bred

avtaleportefølje og god kompetanse innenfor
avtaleområdene, er AgriKjøp en viktig samarbeidspartner for landbrukets bedrifter. Samarbeidet med
eierbedriftene er i 2017 ytterligere styrket gjennom
samarbeidsavtalen og utvidet avtalesamarbeid (lead
buyer for litt under 20 avtaler). De største avtaleområdene er AgriCard, vikartjenester og IKT.
Gjennom 2017 har kontinuerlig forbedring av de
største avtalene vært vektlagt slik at bruk og utnyttelse av felles avtaler gjennom AgriKjøp gir landbrukssamvirkets bedrifter forbedrede betingelser i
form av økte besparelser.
AgriKjøp tilrettelegger rammeavtaler for Norges nest
største landbaserte virksomhet som er landbruket.
Agrol
Visjon: «Fordeler som betyr noe i hverdagen»
Agrol – Landbrukets fordelsprogram – tilbyr rabattavtaler som kan benyttes av alle medlemmene i
de regionale felleskjøpene, medlemmer av Norges
Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, medlemmer i
Norges Skogeierforbund samt alle ansatte i landbrukets samvirkeindustri.
Agrol har hovedfokus på å tilby rabattavtaler innen
drivstoff, telefoni, byggevarer og biler, og tilbyr totalt
ca. 30 avtaler. I 2017 ble det f.eks. kjøpt ca. 1 750
biler på Agrols bilavtaler. Avtalene er i 2017 utvidet
med elektrotjenester og -utstyr (inkl. et samarbeid
med Landbrukets brannvernkomite om brannvernkontroller), hvitevarer/ elektriske artikler og 2 nye
strømavtaler.
Agrol og AgriKjøp eier AgriCard, landbrukets eget
kreditt- og fordelskort. Omsetningen på kortet var i
2017 på noe over 1,4 milliarder kroner fordelt på ca.
42 000 kort.
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Styremøte i NFK med
besøk av Tineleder Trond
Reierstad og konsernsjef i
FKA, John Arne Ulvan.

Deltakelse i styrer og råd

Adresser

Norske Felleskjøp representerer Felleskjøpene i en rekke styrer, utvalg og råd.
I 2017 har NFK representert Felleskjøpet i følgende styrer, utvalg og referanse
grupper i følgende organisasjoner/virksomheter og prosjekter:

Norske Felleskjøp SA
Postboks 9237 Grønland
0134 Oslo
Telefon: 22 05 71 00
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 E, 0192 Oslo
www.fk.no
nfk@fk.no

Eksterne styrer og utvalg

NFKs representant

Eksterne styrer og utvalg
Reklamasjonsnemnda for såvarer

Norges Bondelag
- Styremedlem

Arne Elias Østerås

- Styreleder

- Representantskap / årsmøte

Anne Jødahl Skuterud

- Observatør i representantskapet

Lars Fredrik Stuve

Omsetningsrådet

- Medlem i Kornutvalget

Arne Elias Østerås

Norsk landbrukssamvirke
- Styremedlem

Anne Jødahl Skuterud

- Rådgivende utvalg for næringspolitikk

Lars Fredrik Stuve
Ole Nikolai Skulberg

Lars Fredrik Stuve

AgriKjøp
- Styreleder

Lars Fredrik Stuve

- Varamedlem

Anne Jødahl Skuterud

Agrol
- Styremedlem

- Medlem

Anne Jødahl Skuterud

- Varamedlem

Harald Lein

- Leder faggruppe Plantekultur

Ole Nikolai Skulberg

- Medlem faggruppe HMS

Jan Arild Selbek, FKA

John Arne Ulvan

- Styreleder

Lars Fredrik Stuve

- Styremedlem

Hans Stokke, FKA

- Markedsrådet

Karstein Brøndbo

InterCoop Europe
- Member of executive commitee

Lars Fredrik Stuve

Norsk Havreforening

- Styremedlem

Olav Håkon Ulfsnes

- Varamedlem

Sveinung Halbjørhus

Landbruksdirektoratet

- Varamedlem

Wenche Ytterli

- Beredskapsgruppe korn

Karstein Brøndbo

Sindre Flø
Lars Fredrik Stuve

Agri Analyse
Lars Fredrik Stuve

ANSATTE I NORSKE FELLESKJØP. Fra venstre foran: fagsjef næringspolitikk
Ole Nikolai Skulberg, fagkonsulent markedsregulering Marte Narvestad,
adm. dir. Lars Fredrik Stuve.
Bak: prosjektleder for Felleskjøpets prosjekt i Mosambik Kai Roger Hennum,
sekretær Bente Jahr Jensen, fagsjef markedsregulering Sindre Flø, trainee
Eirik Magnus Fuglestad og webredaktør Karstein Brøndbo.

Budsjettnemda for jordbruket
- Felles representant for NB og NBS

Reklamasjonsnemnda for kraftfôr
- Styremedlem

Felleskjøpet Agri SA
Postboks 469 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 72 50 50 50
Besøksadresse:
Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Fakturaadresse:
Postboks 156 Sentrum, 0102 Oslo
(levfak@felleskjopet.no)
www.felleskjopet.no
firmapost@felleskjopet.no

Matmerk

- Sekretær/daglig leder

- Styremedlem

Lars Fredrik Stuve

Opplysningskontoret for brød og korn

Tun Media
- eiermøte/GF

NFKs representant

Ole Nikolai Skulberg

Lars Fredrik Stuve
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Felleskjøpet Fôrutvikling AS
Nedre Ila 20, 7018 Trondheim
Telefon: 73 82 68 20
www.fk.no/forutvikling
knut.roflo@fkf.no

20181120

