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Forankring av markedsordningene

Hovedavtalen mellom staten og jordbruket ( etablert i 1950 og 
revidert i 1992)

– gir faglaga rett til å forhandle med staten

– pålegger faglagene og organisasjonene i landbruket plikt til å    
gjennomføre jordbruksavtalen slik den er vedtatt av Stortinget

Avtale mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
og omsetningsorganisasjonene innen Landbrukets 
Sentralforbund om samarbeidet mellom organisasjonene (1950)

– medlemmene av Landbrukets Sentralforbund (nå: Norsk 
Landbrukssamvirke) forplikter seg til å gjennomføre vedtatt 
landbrukspolitikk



Forhistorien til nåværende markedsordning for korn

• Lang tradisjon for samvirkebasert markedsregulering i andre sektorer 

• Omleggingen fra statlig kornmonopol til dagens markedsordning for korn 
ble påbegynt i 1995

• I 1998 ba Stortigets Næringskomite LMD om å vurdere å etablere et 
system med målpriser i den landbruksmeldinga som var under planlegging

• Landbruksmeldinga - St.meld. nr. 19 (1999-2000) - inneholdt  forslag om:

– etablering av ny markedsordning for korn

– etablering av et målprissystem som skulle erstatte statlig garantert pris

– innføring av et system med tollkvoter 

– plassering av ansvar for en ny markedsordning

• Egen arbeidsgruppe ble etablert og kom med innstilling 15.11.2000

• Ny markedsordning ble etablert med virkning fra 01.07.2001:

– statens kjøpeplikt for korn til garanterte priser ble avviklet til fordel for 
målpriser fastsatt i jordbruksoppgjøret

– tollbasert importvern med tollkvoter fordelt ved auksjon ble etablert

– ansvaret  for markedsordningen legges til NFK (samvirke) - ikke staten



Stortingsmelding nr. 19 (1999 – 2000) om 

samvirkebasert markedsregulering:

”Regjeringen ønsker at samvirket fortsatt skal ha en viktig rolle innenfor 

norsk landbruk. Landbruksdepartementet legger til grunn at det ikke er 

aktuelt å opprette nye statlige markedsreguleringsapparater.”

”Det har også vært vurdert deltagelse i markedsreguleringen fra frittstående 

aktører. Det viktigste argumentet mot slik deltagelse er mulighetene for 

større samhandling mellom aktørene og dermed redusert konkurranse.”



Nåværende markedsordning for korn

Etablert av Stortinget som 

en del av jordbruks-

oppgjøret i 2001
St.prp. nr. 92 (2000-2001)) Om jordbruksoppgjøret.

➢ Fram til 2001 var det statlig 

kjøpeplikt på korn til garantert 

pris

➢ Etter 2001 fikk vi et system 

med målpriser og 

samvirkebasert 

markedsregulering også i 

kornsektoren
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Stortinget ga klare føringer

for hvordan ordningen skulle iverksettes og 

fungere, særlig knyttet til interessene for de andre 

aktørene – konkurrentene til Felleskjøpet.

➢ Det ble stilt krav om tiltak for å bidra til økt konkurranse i 

kornhandelen

➢ En betydelig del av førstehåndsomsetningen og foredling bør 

foregå utenfor Felleskjøpet

➢ Det ble forutsatt at det skulle legges til rette for konkurranse 

på likeverdige vilkår

➢ Rammevilkårene ble utformet ut fra dette, herunder;

• Mottaksplikt og forsyningsplikt



Hvorfor er samvirkebasert markedsbalansering 

i kornsektoren viktig?

• Gir kornbonden sikkerhet for at han får 

solgt sin avling til avtalt pris (målpris)

• Stor prisvariasjon gjennom sesongen 

gir økt risiko for små produsenter

• Utstrakt bruk av kontrakter ville ha gitt 

redusert kornproduksjon 

• Økt risiko ville ha ført til lavere 

investeringer i hele verdikjeden

• Gir bonden stor trygghet både for pris 

og leveringssikkerhet til en lav 

kostnad, knapt 2 øre pr.kg i gj. snitt

Dersom kornarealet i kornområdet blir 

redusert vil bøndene der kreve å få 

tilbake noe av husdyr- produksjonen i 

stedet



Sentralt regelverk for MO-korn

• Omsetningsloven

• Rammeforskrift om Omsetningsrådet sine fullmakter

• Forskrift om unntak frå konkurranselovgivningen

• Forskrifter for hver sektor

• Forskrift om faglige tiltak

• Forskrift om omsetningsavgift

• Forskrift om innkreving av omsetningsavgift

• Forskrift om administrative tollnedsettelser

• Forskrift om fordeling av tollkvoter

• Forskrift om prisnedskrivingstilskott, matkorntilskott og 
prisutjamningsbeløp på kraftfôr 

• Forskrift om MUL- kvoter

• Forskrift om frakttilskuddsordninger



Markedsordningen for korn sikrer uttak av målpris

Målpris kombinert med mottaksplikt gjør at kornhandlerne i dag konkurrer 

om norsk korn rundt målprisnivået selv om importkornet er billigere enn 

norsk korn

Det betyr at:

➢ dersom mottaksplikten hadde falt bort ville det eneste virkemiddelet en satt 

igjen med for å kunne sikre uttak av målpris være å øke de administrerte 

tollsatsene i importvernet

➢ kostnadene i norsk husdyrbruk og kornbasert næringsmiddelindustri ville 

dermed ha økt



Ansvarsfordelingen i FK- gruppa

• NFK bestemmer prisen på basiskvalitet på alle noteringsstedene

• De regionale Felleskjøpene bestemmer selv kvalitetstillegg og- trekk

• De regionale Felleskjøpene bestemmer selv prisene på anlegg som ikke 
er noteringsprisanlegg

• Pris ved videresalg fra noteringssted (engrospris) blir fastlagt gjennom 
kommersielle avtaler mellom selger og kjøper

• Inngrep i tråd med vedtektene har så langt ikke blitt brukt – det har vært 
et klart ønske om å stille den forretningsmessige virksomheten mest 
mulig fritt

– dette ble stadfestet av styret i oktober 2007; 

”forretningsmessige avtaler bør ligge til grunn for fordeling av korn”



Korn et underskudds marked i Norge

• Hvorfor trenger en da virkemidler for å balansere markedet?

– Bidrar til et noenlunde stabilt og forutsigbart innenlands marked som 

betyr reduserte kostnader videre i verdikjeden

– Selv om det er underskudd ift. totalbehovet for kornråvarer vil det være 

sesongmessige overskudd på enkelte kornarter og kvaliteter

– Gjør det mulig å ha et importvern som både sikrer avsetning av norsk 

korn samtidig som vi kan ha en relativt billig import

• Hvordan balanseres markedet?

– NFK prognoserer markedsbalansen ved behov (minimum 3 ganger pr. 

år)

– Sikrer tilgang til tilstrekkelige importkvoter for å skape balanse i 

markedet

– Håndterer temporære overskudd som sikrer markedsbalanse og 

dermed mulighet til å ta ut jordbruksavtale avtalte priser i markedet
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Særtrekk i kornproduksjonen

Konsentrert leveranse 

gjennom året

Avlingen kan variere 40% 

mellom år

12



Store svingninger i mengde og kvalitet 

mellom år utfordrer bruksmulighetene for 

matkornet
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Felleskjøpet som markedsregulator i 

kornsektoren

• Todelt ansvar:
– NFK har ansvaret for å 

forvalte ordningen

– FKA har det operative 
ansvaret i kornmarkedet

• Norske Felleskjøp er 
tillagt rollen som 
markedsregulator i 
kornsektoren av 
Stortinget

• Norske Felleskjøp er eid 
av Felleskjøpet Agri SA 
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Prognosearbeidet – en forutsetning for å 

balansere markedet

• Prognosearbeidet sikrer oversikt og 
forutsigbarhet i det norske råvaremarkedet for 
korn

– Prognosene blir oppdatert gjennom 
sesongen

– Minimum pr august, november og mai

• Gir bonden sikkerhet for avsetning av kornet

• Danner grunnlaget for anbefaling av 
importkvoter med redusert toll

• Sikrer industrien stabil og forutsigbar 
råveretilgang

– Prognoserer forbruket for sesongen

– Prognoserer tilgangen av norsk korn i 
sesongen

– Gir grunnlag for industriens planlegging av 
råvareinnkjøp til produksjonen fra mange 
små kornprodusenter
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Målprispunkt for korn

• Felleskjøpet plikter å notere 

kornpris ved fem kystanlegg

– Anlegg med kommersiell 

handel mellom uavhengige 

aktører

• Målet er på årsbasis å ta ut 

målpris i snitt for de fem ulike 

målprisvarene ved de fem 

målprisanleggene

• Andre anlegg i Felleskjøpet 

står i teorien fritt i prisingen

• Alle andre aktører står også 

fritt i prisingen ved sine anlegg
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Prisansvaret
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• Prissettingen har som 

mål i gjennomsnitt for 

året å ta ut målpris

• Pris brukes for å 

stimulere levering fra 

bonde slik at en 

optimaliserer logistikk 

og sikrer 

kostnadseffektivitet



Verktøy for å skape balanse i 

kornmarkedet

• Markedsregulator kan 

iverksette

– Overlagring av korn til neste 

sesong

– Omdisponere matkorn til 

fôrproduksjon

• Andre tiltak kan bare skje etter 

særskilt søknad og 

godkjenning av 

Omsetningsrådet 
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Gjennomføring av avsetningstiltak

• Bruker konsekvent anbudsinnhenting

• Betyr at alle aktører i bransjen kan delta i den praktiske 

gjennomføringen

• Anbud løser spørsmålet om fordeling og skaper 

konkurranse som holder kostnadene for 

markedsbalanseringen nede

• Ved bruk av anbud anses fordelingen mellom aktørene 

(forsyningsplikten) innfridd
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Mottaksplikt

• Felleskjøpet 

har plikt til å 

kjøpe 

– alt korn 

– på like vilkår 

– fra alle 

produsenter

20



Mottaksplikt fra andre kornhandlere 

(«dobbel mottaksplikt»)

• I perioden 1. oktober –

15. april kan andre 

kornkjøpere forlange å 

få levere overskudds-

korn til Felleskjøpet;

– Samme prisvilkår 

som for 

kornprodusent

– Prisen skal ikke

overstige målpris
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Forsyningsplikt

• Felleskjøpet har 

underskudd av korn 

ifht. behovet

• Forsyningsplikten 

gjelder derfor bare for 

«reguleringsvare»

• Så lenge reguleringen 

skjer gjennom anbud, 

er forsyningsplikten 

ivaretatt
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Informasjonsansvaret

• Alle beslutninger om 

markedsregulering blir kunngjort 

samtidig til alle aktører

• Korte prosesser fra diskusjon til 

beslutning for å unngå perioder med 

forskjellig informasjonstilgang

• Viktigste beslutninger er:

– Prognoser

– Priser som gjelder ved de fem 

noteringsanleggene

– Tiltak for å balansere markedet -

avsetningstiltak
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Finansiering med omsetningsavgift

• Kornbonden betaler 

markedsreguleringen

• Avgift på all leveranse av 

korn og proteinvekster

• Avgiften har variert; 

• 0 – 4,5 øre pr kg korn

• Kostnadene til 

administrasjon og 

prognosearbeid utgjør 

0,55 øre pr kg
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Omsetningsavgiften på korn 2002 - 2017



Avtalepartane

Omsetningsrådet
ansvar for 

marknadsreguleringa

Norske Felleskjøp
-marknadsregulator

-fullmakt til å iverskette tiltak

Fagutvalg
-vedtak om kvantumsprognosar

rådgjevande for styret og 
sekretariatet

Bransjeforum
-rådgjevande, drøftingsorgan

Produsentutval
-produsentkontroll, 

rådgjevande



Fagutvalg marknadsregulering

• Utvalget skal være Felleskjøpenes kompetanseforum i 
markedsreguleringsspørsmål

• Utvalget skal ha ansvaret for vedtak om prognoser for tilbud og 
etterspørsel etter korn 

• Utvalget skal gi råd om noteringspris og prisprognoser  

• Utvalget skal drøfte andre faglige spørsmål av betydning for 
markedsdsreguleringsarbeidet som videreutvikling av 
reguleringsfunksjonen, konkrete reguleringstiltak og budsjetter for 
disse 

• Norske Felleskjøp innkaller til møte i utvalget ved behov 



Fagutvalg marknadsregulering

Sammensetning av fagutvalget:
• 2 fra Felleskjøpet Agri

• 1 fra NFK (leder av utvalget)



Bransjeforum for markedsregulering

• Bransjeforumet skal være et kontaktforum mellom markedsregulator 
og den øvrige bransjen

– Bransjeforum har ingen vedtaksfullmakter

• Forumet kan drøfte ulike spørsmål knyttet til markedsregulering, som 
prognoser og behov for markedsregulering  

– gir bransjen innsyn i markedsregulators grunnlag for ny prognose

– viktig forum for høring av retningslinjer før vedtak fattes i NFK

– gir øvrige aktører innsyn i markedsregulators grunnlag for ny 
prognose

• Forumet skal ikke drøfte priser eller andre spørsmål som kan være i 
strid med konkurranselovgivningen

• Norske Felleskjøp leder bransjeutvalget og kaller inn til møter etter 
behov 



Bransjeforum

Bransjeforum for markedsregulering korn har følgende 
sammensettning: 
– Felleskjøpet Agri SA
– Felleskjøpet Rogaland Agder SA
– Strand Unikorn AS
– Fiskå Mølle AS 
– Norgesfôr AS 
– Norgesmøllene AS
– Lantmännen Cerealia AS   
– Norkorn og
– Landbruksdirektoratet

Forumet har minimum tre møter i året; foran utarbeidelse av 
prognoser som ligger til grunn for vår tilrådning om importkvoter. 
Ellers etter behov



Produsentutvalg markedsregulering

• Styret i Norske Felleskjøp opprettet et eget 

produsentutvalg for markedsregulering 29.01.2003:

– Utvalget skal drøfte produsentpolitiske sider knyttet til 

markedsregulering av korn og gi råd i prinsipielle 

spørsmål som berører produsentene  

– Utvalget skal gis innsyn i budsjett og regnskap for 

kostnader knyttet til markedsreguleringen, samt 

oversikt over årlige avvik fra målpris 



Produsentutvalg markedsregulering

NAMN REGION/ORGANISASJON

Einar Høstbjør FKA; Akershus/Østfold

Hans Harald Kirkevold FKA; Telemark, Vestfold, Buskerud

Inge Olav Nøvik FKA; Nord-Trøndelag

Kjersti Bergseng Øvergaard FKA; Hedmark

Jorid Jagtøyen FKA; Sør-Trøndelag

Jeanette Langaard FKA; Oppland

Hans Edvard Torp Norges Bondelag

Johan Warlo Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Sindre Flø Norske Felleskjøp (leiar og sekretær)



Oppsummering:

Løpende oppgaver i markedsreguleringen
• Utarbeide prognoser for tilgang og etterspørsel av norsk korn 

• Utarbeide løpende oppdaterte prisprognoser og noteringspriser 

• Gjennomføre markedsregulerende tiltak ved behov 

• Kontakt mot myndigheter, bransjen, faglag og kornprodusenter, 
med sikte på å sikre en fortsatt utvikling av markedsreguleringen 

• Delta i forberedende prognosearbeid med samvirkeorganisasjonene og 
Landbruksdirektoratet

• Videreutvikle verktøy og metoder for å sikre økt prognosesikkerhet 

• Følge opp overvåkingssystem av importpriser for matkorn og fôrkorn  

• Følge opp arbeidet med krav til norsk kornproduksjon fra markedet 

• Følge opp arbeidet med bedret kvalitet på norsk mathvete i 
samarbeid med Nofima, UMB og Bioforsk

• Koordinere og informere om behovet for tilpassing av 
kornproduksjonen på artsnivå og mellom kvaliteter i forhold til 
etterspørselen i markedet.

• Forsyningsberedskap – arbeide for å styrke kornbransjens beredskap 
mot forsyningssvikt som skyldes mangel på kornråvarer



Takk for oppmerksomheten!


