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Antall kornbruk reduseres med 493 bruk pr. år



Kornbrukene vokser i størrelse – 5 daa/år



Kornarealet i Norge fortsetter å falle



Kornarealet forsetter å gå ned



Kornarealet i 2018 er det same som i 1972
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Økt lønnsomhet er avgjørende for å kunne øke 

norsk kornproduksjon
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Korn utgjør 46 % av total energitilførsel i 

det gjennomsnittlige kostholdet i verden
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Hva betyr de ulike matvarene i det norske kostholdet 

Sammensetning 

av kostholdet i % 

på energibasis 

28%

19 %

5 %

9 %

2 %

0,16 %

0,9 %

1 %

Kilde: Helsedirektoratet, 2015

Produsert i 

Norge i % av 

inntak

5 %

4 %

8,7 %

18 %

8,7 %

3,6 %

4,3 %

Sammensetning 

av kostholdet i % 

på energibasis

Produsert i 

Norge i % av 

inntak

2 % 1,6 %

1 %

11 % 0,1 %

14 % 2 %
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Norsk matkornforbruk – import og norsk

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  105

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

 400 000

 450 000

 500 000

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

K
g 

m
a

tk
o

rn
 p

r 
p

er
so

n

To
n

n
 i

 a
lt

Forbruk av matkorn i Norge

 Norsk matkorn  Importert matkorn

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



Sjølforsyningsgraden vår ligger stabilt under 50% og 

svinger med norsk kornproduksjon – spesielt matkornprod.
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Matkornproduksjonen er jokeren i norsk sjølforsyning

Korn og kornprodukter utgjør 28 % av vårt energiinntak

Selvforsyningsgrad av matkorn ved prod. av  90 000 tonn
Av vårt energiinntak: ~ 6%
Av norsk produksjon på energibasis: ~ 𝟏𝟐%

Selvforsyningsgrad av matkorn ved prod. av 300 000 tonn
Av vårt energiinntak:                                         ~ 18%
Av norsk produksjon på energibasis: ~ 36%      

Matkornproduksjon er 
jokeren i norsk sjølforsyning 

Matkornkonsumet i norsk matforsyning utgjør 450.000 tonn

Av dette er mellom 90.000 og 300.000 tonn produsert i Norge  



Norsk matkornproduksjonen faller
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RÅK-importen utgjør nå 27 % av matkornforbruket



Vi importer stadig mere av kornet vi 

bruker
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Fallende andel norsk fôr i norsk jordbruk
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lavenergi 64 % 56 % 56 % 41 % 37 % 32 % 24 % 19 % 16 % 14 % 13 % 12 %

Middels energi 20 % 14 % 22 % 30 % 32 % 32 % 35 % 30 % 28 % 27 % 29 % 28 %

Høgenergi 1 % 1 % 3 % 5 % 7 % 11 % 12 % 23 % 24 % 27 % 27 % 27 %

Anna drøvtyggarfôr 15 % 14 % 19 % 23 % 24 % 25 % 27 % 27 % 28 % 31 % 30 % 33 %
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Behovet for import av karbohydratråvarer som 

ikke kan produseres i Norge øker 



Ytelsesnivået i norsk husdyrproduksjon øker  

stadig og stiller derfor høyere krav til kraftfôret 

Spørsmålet blir derfor:

Er det ikke lenger mulig å produsere et tilfredsstillende 

kraftfôr til norske husdyr med en norskkornandel på 85 %? 

– Økt ytelse pr. ku stiller krav til andre og delvis nye typer 

karbohydratråvarer, mellom annet roesnitter

– Økt andel fjørfekjøtt i kostholdet endrer behovet for kornråvarer i 

kraftfôret

• Kraftfôrindustrien må dekke etterspørselen etter stadig 

flere kraftforvarianter

• I sum er dette i ferd med å snevre inn rommet for bruken 

av norsk korn på en måte som kan virke i mot målet om 

økt matproduksjon basert på norske råvareressurser



Hvor stor import av kornvarer må vi ha?

• Norske Felleskjøp 

gikk grundig gjennom 

problematikken for ca. 

ett år siden:

– Ernæringsmessige 

behov

– Produksjonstekniske 

behov

– Markedets krav 
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Karbohydratråvarer, import Minimum Av karbo Robust Av karbo

Roesnitter 75 000 90 000

Mais 50 000 70 000

Melasse 60 000 60 000

Økologisk råvare 15 000

Importerte karbohydrat ex kveite og kli 185 000 13 % 235 000 17 %

Behov kveite 200 000 250 000

Behov for kli; har ca. 60 000 tonn norsk 0 10 000

Sum behov essensielle karboråvarer 385 000 28 % 495 000 36 %

Minimum importbehov - robust importnivå

NFK-rapport 01.12.2017



Rommet for ønska import av karbohydrat 

er fylt i år med mye fôrkorn
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Det er rom for mer norsk matkorn av riktig kvalitet
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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 ROS-

analyse 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.



Takk for oppmerksomheten!



Selv verdensmarkedspris på korn gjør ikke 

norsk landbruk i stand til å konkurrere i 

verdensmarkedet

Ost som eksempel:

• Norsk korn -1 kr/kg

• Kostnadsreduksjonen 

pr. kg melk ca. 20 øre

• Ved å redusere 

kornprisen med 1 kr/kg 

vil en kilo Norvegia bli 

ca. 2 kr billigere til butikk

• Tollvernet for ost på 

27 kr/kilo var ikke nok. 

Derfor ble prosenttoll 

innført i 2013.

Korn: - 1 kr/kg

Ost: - 2 kr/kg

Melk: - 20 øre/kg


