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Historisk oversikt over
korn- og melberedskapen i Norge
➢ 1928: Kornloven – beredskapstenkning etableres
➢ 1968 - 69: St.prp. nr. 113
Mål om å etablere lager for 7 måneders forbruk av
matkorn - 280 000 tonn og 8 måneders forbruk av
kraftfôr - 500 000 tonn vedtas
➢ 1976 – 77: St. meld. nr. 43
Mål om å etablere lager av ett års normalt forbruk av
matkorn - 475 000 tonn og korn til kraftfôr - 1,4 mill.
tonn målt pr. 1. januar. Totalt lager 1,9 mill. tonn.
Dette var nivået for vårt beredskapslager fram til 1995
➢ Fra 1995 til 1. juli 2000
Kravet om beholdning av korn og mel pr. 1. juli ble
redusert til å dekke 6 måneders normalt forbruk
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Utvikling i beholdningene med matkorn
og mel i perioden 2000 - 2018
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Mange utredninger om behovet for
beredskapslagring av korn de siste 7 åra
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ROS-analyse av
norsk matforsyning

6. Januar 2017

Foto: Colourbox

Bakgrunn

DSB gjennomførte i 2016 på oppdrag fra NFD og LMD en ROSanalyse av verdikjeden for norsk matforsyning etter pålegg fra
flertallet i Stortingets Næringskomitè.
Mandatet for analysen var:
– Utvalget skal ta utgangspunkt i de viktigste forutsetningene
for norsk matsikkerhet: kontinuerlig produksjon av mat,
ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et
velfungerende handelssystem
– Å vurdere sårbarhet og robusthet i matproduksjon og
matforsyning fra land og sjø på kort og lang sikt
– ROS-analysen skal omfatte ansvar, virkemidler og evne til
krisehåndtering

DSB rapporten: Risiko- og
sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning
I denne rapporten har en kun
sett på effekten av ett enkelt års
avlingssvikt og forutsetter at
forsynings- sikkerheten kan
baseres på velfungerende
verdensmarkeder for bl.a. korn.
Spørsmålet vi må stille oss er:
➢ Er det godt nok?
➢ Vi har erfart hva Putin gjør når
det blir knapphet på korn
➢ Hva tror du Thrump ville gjort?
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DSBs ROS-analyse har følgende forslag til tiltak:
Tilbudssvikt – import / egenproduksjon:
➢ Styring av risiko knyttet til tilgangen av korn og fôrråstoffer
• Landbruksdirektoratet har et ansvar for administrasjon av importvernet.
Direktoratet bør også få i oppdrag å overvåke risiko for internasjonal tilbudssvikt.

➢ Planer for lageroppbygging av korn
• Myndighetene bør utrede hvilke tiltak som er nødvendig for å kunne reetablere
lagring ved en endret vurdering av behovet.

➢ Kvantifisere potensial for omstilling
• Produksjons- og forbruksmønsteret kan legges om i krisetider. Potensialet for
omstilling av produksjon og forbruksmønster bør kvantifiseres.

➢ Restriktiv jordvernpraksis
• Av beredskapshensyn bør det utvises tilbakeholdenhet med å godkjenne
omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i områder som er gunstige for
landbruksproduksjon.

Militær konflikt:
➢ Etablere felles sivilt planleggingsgrunnlag for militær konflikt
• Regjeringen bør utvikle et felles planleggingsgrunnlag for å håndtere
forsyningsmessige utfordringer ved et angrep på Norge.

➢ Vurdere beredskapsordningen for mat
• På grunn av endrede planforutsetninger bør NFD vurdere ordningen med
beredskapslagre av nød proviant og lageroppbyggingsplaner.

Hvilken lagerkapasitet har vi Norge i 2019?
Utvikling 1996 – 2018
1996: Silokapasitet utenfor gårdsbruk
1996 – 2018: Avviklet/nedlagt
Ny kapasitet (anslag)
Teoretisk kapasitet 2018
Av dette utnyttbar kapasitet (85 %)

1 253 000 tonn
167 000 tonn
50 000 tonn
1 136 000 tonn
965 000 tonn

9

Hvilket behov har vi for
lagerkapasitet i et normalår?

Lagerbehov i dag
Gjennomsnitt 2015/16 – 2017/18
Mottatt korn pr 31.okt
Overgangsbeholdning pr. 31. okt
Andre råvarer på kornsiloer

940 000 tonn
0 tonn
130 000 tonn

Sum kornsilobehov (teoretisk)

1 070 000 tonn

Praktisk silobehov (Utnyttelsesgrad 85 %)

1 250 000 tonn
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Hvilket ambisjonsnivå bør vi ha?
➢ Vi vil foreslå at lagret av matkorn aldri bør være mindre
enn 6 måneders forbruk
➢ Kommersielle lager dekker i dag 2 måneders forbruk
➢ Et beredskapslager for 4 måneders forbruk må dermed
etableres og fylles med korn
➢ Matkorn må ha første prioritet
– dette må også dekke et bortfall av ulike korn og bakevarer under
RÅK- ordningen som i dag utgjør 27% av vårt totale forbruk
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Hva vil være kostnaden med å etablere
et slikt beredskapslager
Investering i lager – en engangskostnad:
➢ Stålsiloer med prosjektering, byggesøknad, graving inkl.
kulverter, fundamentering, inn og uttransportsystemer, elektro og
styringssystemer mm. Vil i dag koste ca. 2500 kr. pr. tonn

Innkjøp av korn på verdensmarkedet:
➢ Engangskostnad
ca. 2300 kroner pr. tonn

I tillegg kommer årlige
kostnader til drift som:
➢ Rullering av kornet
➢ Vedlikehold
➢ Administrasjon m.m.
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Kostnader ved investering i lager til å dekke
4 måneders forbruk av matkorn

➢ Investering i stålsiloer:
➢ Matkorn: 350 mill. kroner

➢ Oppfylling med korn:
➢ Matkorn: 335 mill. kroner

➢ Sum kostnad: 685 mill.
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Kostnader ved investering i lager til å dekke
4 måneders forbruk av fôrkorn

➢ Investering i stålsiloer:
➢ Fôrkorn: 1 060 mill. kroner

➢ Oppfylling med korn:
➢ Fôrkorn: 1 000 mill. kroner

➢ Sum kostnad: 2 060 mill.
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Konklusjon:
➢ Det er ikke ledig plass til å etablere
et beredskapslager for korn i
eksisterende lagerfasiliteter
➢ Det er et samfunnsansvar å etablere
slik kapasitet å fylle det med korn

Takk for oppmerksomheten!

