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Til 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

 

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

og Norsk Bonde- og Småbrukarlag foran årets jordbruksforhandlinger.  

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

grunnlag i norske ressurser. Dette er bekreftet i den nye regjeringsplattformen. Fundamentet for en 

høy matproduksjon, økt selvforsyning og matberedskap i Norge ligger i at vi er i stand til å bruke hele 

det knappe jordbruksarealet der det ligger til produksjon av mat og matråvarer. Dette innebærer 

blant annet at kanaliseringspolitikken videreføres. Norske Felleskjøp vil peke på at legitimiteten i 

norsk matproduksjon henger nøye sammen med bruken av våre totale jordbruksarealer og andelen 

norsk mat og fôr vi klarer å produsere på disse. En optimal bruk av arealene innebærer at en må 

forsterke virkemidlene for å sikre en produksjonsfordeling som gir størst mulig egenforsyning av 

matvarer slik Storting og Regjeringen har lagt opp til. I denne sammenheng vil Norske Felleskjøp peke 

på at det både er arealgrunnlag og marked for økt produksjon av korn, særlig for mathvete, fôrhvete 

og havre. En økning av kornproduksjonen vil bidra til å styrke legitimiteten ved at både 

sjøforsyningsgraden og andel norsk fôr i norsk landbruk økes.  

I kornområdene går antall kornprodusenter ned med over 600 produsenter pr. år. Kornarealet viser 

en betydelig nedgang. Bare i 2018 gikk kornarealet tilbake med 68 000 daa.  Det er en svak økning i 

antall daa pr. bruk slik at et gjennomsnittlig kornbruk i dag er på 271 daa sammenlignet med 216 daa 

i 2008. Det gir utslag på den totale kornproduksjonen som over tid viser en tilbakegang. 

De siste årene har vi sett en betydelig rekanalisering der grasarealene i Nord Norge og på Vestlandet 

går ned, mens de øker i kornområdene på Østlandet. En betydelig andel av nedgangen i kornarealet 

på Østlandet er i stedet lagt om til grasproduksjon blant annet til ammeku, enten til egne dyr eller 

som fôr til salg. Det er også betydelige arealer som går ut av drift. Denne utviklingen kan forklares 

med lav lønnsomhet i kornproduksjonen og større risiko på grunn av store skiftninger i været både 

gjennom vekstsesongen og fra år til år. 

De senere årenes jordbruksoppgjør har ikke klart å kompensere for kostnadsveksten i 

kornproduksjonen. Avstanden i vederlag til arbeid og kapital til andre produksjoner i landbruket øker. 

Dette fører til at kornprodusentene opplever et betydelig etterslep sammenlignet med 

gjennomsnittet i jordbruket. Våre analyser viser at det i mange tilfeller er mer lønnsomt å produsere 

gras til egen ammeku eller til salg av fôr, enn å produsere korn. Det er kun de kornprodusentene med 

de aller høyeste avlingene av matkornkvalitet som har lønnsomhet som kan konkurrere med disse 

produksjonene. I denne sammenheng vil NFK minne om at nær 90% av alle kornprodusenter driver 

mindre enn 500 daa og oppnår relativt lave vederlag til arbeid og egenkapital.  

Dette rammer alle kornområder, men hardest rammer det kornproduksjonen i randsoneområdene. 

Disse kornprodusentene har i tillegg hatt en betydelig økning i fraktkostnadene etter at 

innfraktstilskuddsordningen (sonefrakttilskuddet) ble avviklet i 2012. De økte fraktkostnadene er i 
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stor grad veltet over på kornbonden og reduserer lønnsomheten til produsenter i randsonene 

ytterligere. Svak lønnsomhet sammenlignet med grasproduksjon i disse områdene tilsier at noe må 

gjøres. Norske Felleskjøp vil i denne sammenheng foreslå at en i årets jordbruksoppgjør ytterligere 

styrker og differensierer arealtilskuddene for å kompensere for denne utviklingen. Det er viktig for 

å hindre at ytterligere arealer går ut av kornproduksjonen. 

Næringen står ovenfor klimakrav som vil ligge til grunn for Regjeringens klimaarbeid. Samtidig 

innebærer klimaendringene en økt risiko for avlingssvikt. NFK vil understreke at et robust klimaarbeid 

i jordbruket innebærer forebygging slik at produksjonen opprettholdes og blir mer klimaeffektiv.  Det 

er viktig at jord og planter settes i bedre stand til å håndtere stress som følge av klimaendringer, men 

det vil også være avgjørende å sikre bonden mot å måtte ta for en for stor andel av tapet når 

avlingssvikt som følge av klimaendringene ikke kan unngås. Arbeidet med å forebygge klimaskade og 

redusere klimautslipp gjennom ulike agronomiske tiltak vil bli enda mer sentralt i framtida. 

Klimasmart landbruk og rådgivning kombinert med sortsutvikling samt en satsing på drenering 

minimum på dagens nivå er av stor betydning i dette arbeidet.    

Et robust klimaarbeid innebærer videre å sikre at bonden ikke må bære en for stor andel av 

avlingssvikt ved klimabetinget skade. Større årlige variasjoner i avlinger og et begrenset 

sikkerhetsnett i form av forsikrings og erstatningsordninger ved avlingssvikt er en økende risiko i 

kornproduksjonen. Norske Felleskjøp vil i den sammenheng peke på betydningen av å styrke 

avlingsskadeerstatningsordningen. I et marked der kornprisen ligger fast, og fastsettes i 

jordbruksavtalen, er det vesentlig at risiko tas ut gjennom gode offentlige ordninger. Det bør være 

grunnlag for at erstatninger ved klimabetinget skade utmåles på grunnlag av vedtatte priser i 

skadeåret og historisk dokumentert avling og oppnådd pris for de foregående årene. 

Norske Felleskjøp vil peke på at markedene for kjøtt, melk og egg er mettet. Dette sammen med en 

økende underdekning på tilskuddene til frakt av korn og kraftfôr gir begrensede muligheter for å øke 

kornprisen slik at kornøkonomien styrkes uten at det samtidig svekker husdyrproduksjonene 

ytterligere. Aktiv bruk av prisnedskrivningstilskudd er derfor avgjørende for å kunne balansere en 

nødvendig økning i kornpris med markedssituasjonen i husdyrproduksjonene.  

Norske Felleskjøp vil understreke betydningen av at økonomien i kornproduksjonen ikke må sakke 
ytterligere akterut sammenlignet med øvrige produksjoner i jordbruket. Inntektsgapet må i stedet 
tettes. Vi legger 5 hovedføringer til grunn for dette. 
 

1. Kostnadsøkningen på innsatsvarer i kornproduksjonen må kompenseres fullt ut. 
2. Kornprodusentene må i tillegg gis et inntektsløft som gjør at en halverer gapet til 

gjennomsnittlig vederlag til arbeid og egenkapital i de andre produksjonene i jordbruket. 
3. Styrkingen av økonomien i kornproduksjonen må skje gjennom en kombinasjon av 

målprisøkninger på de ulike kornartene og en økning i arealtilskuddene. 
4. Kornområdene i randsonen må få en ekstra styrking gjennom økte arealtilskudd som 

også kompenserer for de økte fraktkostnadene i disse områdene. 
5. Prisnedskriving må brukes for å sikre at økte kornpriser ikke rammer 

husdyrprodusentene slik at deres økonomi svekkes. 
 
Utgangspunktet for årets jordbruksoppgjør er at markedene for kjøtt, melk og egg er mettet.  

Kraftfôrkostnaden er den største variable kostnaden i disse produksjonene. For å sikre en nødvendig 

styrking av kornøkonomien uten å overbelaste husdyrproduksjonene som allerede er i en presset 

situasjon, er det vesentlig at prisnedskrivning benyttes aktivt. Dette vil redusere kraftfôrkostnadene i 

husdyrproduksjonen og sikre bruken av norsk kornråvare. Tilskuddet reduserer samtidig behovet for 
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toll og avgifter på importerte kraftfôr- og melråvarer. Midler brukt til prisnedskrivingstilskudd utløser 

derfor samlet kostnadsreduksjoner som er vesentlig større enn selve tilskuddet.  

 

Vederlaget til arbeid og egenkapital i referansebruksberegningene for referansebruk 2 er beregnet til 

245 096 kr i 2018, mens gjennomsnittet for jordbruket ifølge totalkalkylen er 357 300 kr. Avstanden 

mellom korn og gjennomsnittet i jordbruket er økt fra drøyt 93 700 kr pr. årsverk i 2015 til 112 204 

kroner pr. årsverk i 2018. 

For å tette inntektsgapet til gjennomsnittet i jordbruket må i alt 2982 årsverk korn få et økt vederlag 

til arbeid og egenkapital på 112 204 kr. Dette tilsvarer 334,7 millioner kroner. Med en 

gjennomsnittlig totalavling (2007 -2017) på 1 132 936 tonn korn utgjør dette 29,5 øre pr. kg. 

De variable kostnadene i kornproduksjonen fra 2018 til 2019 er estimert til 10,4 øre pr. kg produsert 
korn. I tillegg kommer faste kommer faste kostnader som estimeres av faglagene.  En kostnadsøkning 
på 10,4 øre pr. kg korn er estimert til å utgjøre totalt 117, 8 millioner kroner. 
 
Med en sterk kostnadsvekst fra 2018 - 2019, på minimum 10,4 øre, og et etterslep i inntekt de siste 
årene som tilsvarer en kornprisøkning på 29,5 øre vil det være nødvendig å øke gjennomsnittlig 
kornpris 39,9 øre for at kornprodusenter skal ha et vederlag til arbeid og egenkapital på linje med 
gjennomsnittet i jordbruket. 
 
 
Norske Felleskjøp vil med utgangspunkt i situasjonen i norsk kornproduksjon slik den er beskrevet 
ovenfor, anbefale at inntektsgrunnlaget for kornprodusentene styrkes slik at avstanden til 
gjennomsnittet i jordbruket kan tettes over de neste to årene.  
 
Dette innebærer at kornøkonomien må styrkes med 22 øre pr. kg korn i jordbruksoppgjøret for 
2019. I tillegg forutsettes det at det kompenseres for økningen i faste kostnader.  
 
NFK anbefaler at dette gjøres på følgende måte: 10 øre pr. kg. korn tas ut gjennom økte kornpriser. 
og 12 øre pr. kg korn tas ut gjennom økte arealtilskudd.  Det forutsettes at den kornprisøkningen 
som ikke kan dekkes inn gjennom økte målpriser på melk, kjøtt og egg blir kompensert med økt 
prisnedskriving på korn. 
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Oppsummering av Norske Felleskjøp sine tiltak for å styrke kornøkonomien i årets 
jordbruksoppgjør. 

Ordning Endring Forslag til løsning 

Målpris Økes med i 
gjennomsnitt 10 øre/kg 
korn 

- Innebærer en tilsvarende økning i PNS og 
matkorntilskuddet i den grad dette ikke 
kan dekkes inn gjennom økte målpriser på 
melk og kjøtt. 

- Prisforholdene mellom kornslagene 
holdes uendret med unntak av for havre 
som økes med 3 øre mer enn hvete og 
bygg. 

Arealtilskudd Økes med i 
gjennomsnitt 12 øre/kg 
korn. 
Total kostnad 137,56 
mill. kr. 

- Som fordeles på følgende måte i sonene: 
- Sone 1 + 25 kr/daa 
- Sone 2 +35 kr/daa 
- Sone 3 + 75 kr/daa 
- Sone 4 + 45 kr /daa  
- Sone 5 + 45 kr/daa 

Avlingsskadeerstatning Gjennomgang av 
avlingsskadeerstatnings-
ordningen 

- Fjerne avkortningen av utbetalingen av 
avlingsskadeerstatning på 5000 kr. 

- Erstatningsutmåling som bygger på 
dokumenterte avlinger og kvalitet uten 
omregning til en felles avling for alle 
kornarter. 

Dreneringstilskudd  Avsatt 59 millioner kr - Videreføre satsen på 2000 kr/daa 

Såkorn Økes med 8,3 millioner  
 

- Styrke beredskapsordningen opp mot 
40% av omsatt volum sertifisert mengde 
såkorn. 

- Totalt er kostnaden 20 millioner. Det 
foreslås å øke bevilgningene med 8,3 
millioner i jordbruksforhandlingene 2019. 

- Inkludere høstkorn i ordningen 
- Øke satsene slik at de tilsvarer reelle 

kostnadene ved beredskapslagring. 

Fôrerter Øke PNS med 20 øre/kg - Økning i PNS vil gi grunnlag for å øke 
prisen med 20 øre pr. kg til produsentene. 

Investeringsvirkemidler Videreføre satsingen på 
gårdstørker – og lager  

- Det er behov for å øke bufferkapasiteten 
på gård som følge av økt 
innhøstingskapasitet og stadig større 
utfordringer med været i 
innhøstingsperioden 

Matkorntilskuddet  - Den del av prisøkning på matkorn som 
ikke skrives ned med PNS må gi 
tilsvarende økning i matkorntilskuddet. 

Frakt av økologisk korn Doble satser  - I dag er det tilskudd i 7 soner fra 0- 81 kr 
avhengig av avstanden til kornmottak. 

Frakt av kraftfôr Økes med 10%,  
tilsvarer 13,8 mill.kr 

-  
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Oppsummering av Norske Felleskjøp sine tiltak for å styrke kornøkonomien i årets 
jordbruksoppgjør. 

Ordning Endring - Forslag til løsning 

Mellomfrakt Ordningen styrkes - Overslagsbevilgningen må økes med 
10,75 millioner 

Sonefrakt Vi foreslår at i stedet for 
å gjeninnføre ordningen 
øker arealtislkuddene  

- Synliggjort kostnadsøkningene på ulike 
soner.  

 

Forskning Bevilgningene til 
forskning må styrkes ref 
regjeringserklæringen. 

- Norske Felleskjøp vil vektlegge 
betydningen av arbeidet som gjøres for å 
foredle fram et robust plantemateriale 
tilpasset et tøffere klima i Norge. 
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Kostnadsendringer fra 2018 til 2019 

Gjødselkostnader i kornproduksjonen 

 
Felleskjøpet Agri har framforhandlet priser på terminvare gjødsel for årets første periode. For 
fullgjødsel gjelder prisene for q1 og q2, og for N-gjødsel gjelder prisene for januar. Tabellen under 
viser økningen i gjødselpris for høsthalvåret 2018 og vårhalvåret 2019. Innkjøp av gjødsel fordeler seg 
om lag 50/50 mellom vår og høst. 
 

 
Tabell 1: Utviklingen i gjødselkostnader fra 2018 til 2019. 

Norske Felleskjøp anslår med utgangspunkt i innhentede prisøkninger på gjødsel at 
gjødselkostnaden vil øke med i gjennomsnitt 4,7 øre/kg produsert korn fra 2018 sesongen 
til 2019 sesongen.  

 

Kostnadsøkning på plantevernmidler 

Som følge av siste års endring i kronekursen og noen endringer i markedet for plantevernmidler vil 

kostnadene til plantevernmidler i kommende sesong øke med mellom 3 og 4% sammenliknet med 

2018-vekstsesongen.  

Norske Felleskjøp anslår at kostnadene for plantevernmidler vil øke i 2019 vekstsesongen 

sammenliknet med 2018 tilsvarende 0,6 øre/kg korn. 

Kostnader til drivstoff  

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

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

jordbruket fastsetter endringer i drivstoffkostnader i løpet av mars måned. NFK har tidligere erfart at 

økningen i drivstoffkostnader stort sett har blitt underestimert. Vi har derfor i stedet valgt å hente 

inn utviklingen i faktiske dieselpriser levert til gårdstank gjennom Agrikjøp. Agrikjøp er den største 

aktøren i dette markedet.  

For å identifisere kostnadsutviklingen tar Budsjettnemda utgangspunkt i pumpepris for januar / 

februar fraregnet avgifter. NFK mener det er grunn til å anta at prisdannelsen på diesel levert til 

gårdstank har en annen konkurransesituasjon enn den i pumpemarkedet. I pumpemarkedet er 

effekten av lokal konkurranse betydelig med påfølgende store prissvingninger. På denne bakgrunn 

mener vi det vil være mer korrekt å legge kostnadsutviklingen basert på faktiske innkjøp som skjer på 

gårdene til grunn. Vi har derfor valgt å basere dette på Agrikjøp sine tall. 

NFK vil i tillegg argumentere for at kostnadsøkningen fra år til år bør måles fra Q2 da det er lite 

forbruk i januar / februar som er tidspunktet for Budsjettnemdas sammenligninger. Basert på dette 
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anslår NFK at dieselkostnadene sammenholdt med prisen for 2018 sesongen vil øke med minimum 

145 øre/liter eller 3,7 øre pr. kg produsert korn. Det er 3,2 øre mer pr. kg korn enn fjorårets anslag 

som var på 0,5 øre/ kg korn. NFK vil foreta en ny vurdering av dette når tallene fra Budsjettnemnda 

foreligger, og forutsetter at jordbruksforhandlingene våren 2019 kompenserer for denne endringen i 

drivstoffkostnad for jordbruket. 

Norske Felleskjøp anslår at kostnadene til diesel vil øke i 2019 sammenliknet med 2018 tilsvarende 

3,7 øre/kg korn. Dette er foreløpig et usikkert anslag, og endelig vurdering gjøres når 

Budsjettnemnda legger fram sine tall i løpet av mars måned. 

 

Figur 1 Utvikling i dieselpriser til gårdstank (Kilde Agrikjøp)  

 

Økte kostnader til såkorn 

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

kontraktsvilkår for såkornprodusentene og kostnadsveksten hos såvareforretningene.  

Som følge av målprisendringer på korn, generelle kostnadsøkninger og en noe endret 

priskurve for å flate ut prisene gjennom året, øker såkornkostnaden med ca. 26,2 øre pr. kg 

fra 2018 til 2019 sesongen, tilsvarende 1,3 øre pr.kg produsert korn. 

 

Samlet utgjør kostnadsøkningen på disse innsatsfaktorene fra 2018 til 2019 

10,4 øre pr. kg korn. 
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Markedsbalansen for korn  
Markedsbalansen for korn den enkelte sesong avhenger i første rekke av avlingene, da forbruket av 

matkorn og karbohydratvårer har et mer stabilt nivå. 

Figurene nedenfor illustrerer balansen for kornvarer i alt i Norge slik den framstår etter registrert 

tilgang og forbruk i tidligere år og med innlagt prognose for 2018/2019 sesongen. Registrert forbruk 

avviker noe fra balansen, noe som kan forklares ved periodiseringsforskjeller mellom de ulike 

tallseriene. 

 

Figur 2: Utvikling i markedsbalansen for fôrkorn 
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Figur 3: Markedsbalansen for fôrkorn og matkorn.  

De siste ti årene har vi i gjennomsnitt importert 528 000 tonn kornråvarer pr år. Dette tilsvarer et 

kornareal på om lag 1,32 millioner dekar gitt norsk gjennomsnittsavling siste ti år på 400 kg pr. dekar. 

Imidlertid er det mye som tyder på at de totale avlingene i større grad vil svinge i tiden fremover. I 

prognosen for 2018 er det prognosert at det vil bli importert i overkant av 200 000 tonn med 

matkorn og over 760 000 tonn med karbohydrater til kraftfôr, totalt nesten 1 million tonn. Dette er 

en økning i importen på 83% sammenlignet med de siste 10 årene.  

NFK har tidligere sannsynliggjort i rapporten «Rommet for norsk korn» at en økning i produksjonen 

av norsk hvete med minimum 200 000 tonn vil kunne redusere importen uten at dette går utover 

dagens kvalitetskrav til kraftfôret eller matkorn.  

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

dekar. Etter dette er om lag 908 000 dekar av kornarealet enten lagt om til gras, bygd ned eller grodd 

igjen. I 2018 er totalt areal korn og oljevekster på 2 815 347 daa korn, det vil si en tilbakegang i på 

62 000 daa fra 2017 til 2018.  
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Figur 4: Årlige endringer i kornarealet i perioden 1976 – 2018.  

 

Kornbrukene blir år for år litt større og har i 2018 et gjennomsnittlig areal på 271 daa mot 216 daa i 

2008 eller 165 daa når markedsordningen for korn ble etablert i 2001. Det innebærer at de siste 17 

årene har kornbruket vokst med i overkant av 6 daa pr. år. Siden 2001 har 10 234 kornbruk avviklet 

egen aktivitet. I 2018 var det 10 365 kornprodusenter som søkte om produksjonstilskudd. Det 

innebærer at i denne perioden på 17 år har i gjennomsnitt 602 kornprodusenter gitt seg hvert år. En 

utvikling som ser ut til å fortsette. 

 

Statistikken viser at omfanget av leid jord er økende. I 2016 utgjorde leid jord 45% av det totale 

jordbruksarealet eller 4,4 millioner daa. Dersom vi legger til grunn at 45% av jordbruksarealet også er 

leid for kornprodusenter, innebærer det at av de 271 daa som er gjennomsnittsgården i 

kornproduksjonen er snaut 150 daa eid jord og 120 daa leid. 
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Figur 5: Utviklingen i kornøkonomien sammenholdt med øvrige produksjoner og gjennomsnittet av disse.( Kilde 
driftsgranskningene 2017)  

Figur 5 viser at korn har hatt en betydelig tilbakegang i utviklingen i vederlag til arbeid og egenkapital 

siden 2015. Året 2018 vil bli enda dårligere på grunn av tørken. Vederlaget til arbeid og kapital i 

referansebruksberegningene for referansebruk 2 er beregnet til 245 906 kr, mens gjennomsnittet for 

jordbruket ifølge totalkalkylen er 357300 kr. Avstanden mellom korn og gjennomsnittet i jordbruket 

er dermed økt fra drøyt 93 700 kr per årsverk i 2015 til 112 800 kroner per årsverk i 2018. 

 
Hovedforklaringen er at mens gjennomsnittet i jordbruket har hatt en svak tilbakegang i vederlag til 

arbeid og kapital på drøyt 12 000 kroner fra 2015 til 2018, har korn hatt en betydelig større 

tilbakegang på snaut 31 000 kroner. Økningene i inntekter har med andre ord vært lavere enn 

økningen i kostnader sammenlignet med gjennomsnittet i jordbruket. Vi må helt tilbake til 2006 for 

at kornproduksjonen hadde et vederlag til arbeid og egenkapital på nivå med melk. Dette var det 

som opprinnelig lå til grunn for etablering av kanaliseringspolitikken i jordbruksforhandlingene tidlig 

på 50 tallet. 
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Korn og gras 
 

 

Figur 6: Kornarealet i Norge nådde sitt historiske høydepunkt i 1991 med 3 691 137 daa. I 2018 var kornarealet 2 815 347 
daa, dvs. tilbake på samme nivå som i 1972 / 1973. 

Det totale jordbruksarealet i 2018 var på 9 815 000 millioner daa, en tilbakegang på i overkant av 4, 5 

prosent siden 2007 (SSB). SSB sin artikkel «Matjorda bygges ned i sentrale strøk» fra 2017 viser at det 

er den beste matjorda som forsvinner og at alt ble nærmere 100 000 dekar jordbruksareal 

omdisponert til veier, boliger og annen bebyggelse i perioden 2004 til 2015. 

I perioden fra 2005 og fram til 2018 gikk kornaarelat tilbake med 453 966 daa. I samme periode økte 

grasarealet på landsbasis med snaut 30 000 daa. Økningen i grasarealet utgjør kun 7% av 

tilbakegangen i kornareal. Dette viser at tapet av kornarealer på landsbasis ikke erstattes av 

grasarealer. 

Imidlertid har grasproduksjonen blitt forskjøvet geografisk. Fra 2005 til 2018 har de tradisjonelle 

grasproduserende områder på Vestlandet og i Nord Norge hatt en tilbakegang på 174 770 daa (5%) 

mens grasproduksjonen øker på Østlandet i kornområdene med 155 271 daa. I kornfylkene utgjør 

økningen i grasarealet om lag 40% av avgangen i kornarealene. Forflytningen av grasproduksjon fra 

Vestlandet og Nord-Norge til Østlandet er en pågående rekanalisering. 
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Figur 7: Fylkesvis utvikling i gras- og kornareal i perioden 2005-2018. Arealmålingene fra nytt kartverk i perioden 2005–2013 
innebar en gjennomsnittlig reduksjon i arealet på ca. 3,3 prosent i de kommuner der kartverket ble tatt i bruk (LD) 

  

Årsaken til avgang i kornarealer er sammensatt. Noen gir seg og andre legger om drifta til annen 

produksjon. Som vist over er om lag 100 000 daa av den beste matjorda nedbygd i perioden 2004 – 

2015. I marginale områder for korndyrking, som Vestlandet, Nord Norge og Sørlandet er 

kornarealene sterkt minkende. Ved lav lønnsomhet og høy risiko er dette noe en må forvente.  

 

Imidlertid er tilbakegangen i grasproduksjonen på Vestlandet og i Nord Norge samtidig med økningen 

i grasproduksjonen i mer sentrale kornproduserende områder på Østlandet bekymringsfull. Denne 

grasproduksjonen skjer i dag på bekostning av kornarealet. Omfanget er etter hvert såpass betydelig 

at utviklingen innebærer at produksjonsfordelingen i landbruket forskyves. 

 
Med dagens produksjonsfordeling utnyttes gode kornareal på Østlandet til å produsere mest mulig 

korn (85% av totalvolum av kornproduksjonen). Dette er en forutsetning for effektivt å kunne 

produsere et rimelig kraftfôr med en høy andel norsk kornråvare. Tap av dette arealet til gras eller 

andre formål vil på sikt kunne svekke landbrukets evne til å produsere nok norske kornråvarer til å 

dekke etterspørselen fra matmel- og kraftfôrindustri. 

 

Norske Felleskjøp vil advare mot at lav lønnsomhet og høy risiko i kornproduksjonen over tid viser 

klare indikasjoner på en svekking av andelen norsk råvarer i norsk matmel og kraftfôrproduksjon. 

Kornarealene går tilbake samtidig som det ikke er mulig å se for seg at produktiviteten på 
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gjenværende areal kan økes vesentlig. På sikt vil dette forsterke en utvikling i retning av en lavere 

andel av norske kornråvarer i norsk matproduksjon.  

 
Siden omlegging til gras utgjør litt under halvparten (ca. 42%) av kornarealet som tas ut av 
kornproduksjonen, tyder dette på at økonomien i grasproduksjonen i kornområdet for tiden er bedre 
enn økonomien i kornproduksjonen. Vi vil i det følgende belyse konkurransesituasjonen mellom korn, 
gras til salg og til ammeku. 
 

Omlegging fra korn til gras for salg 

 
Den vedvarende økningen i grasarealet tyder på at markedet for salg av gras er økende. Det finnes 

ikke gode statistikker for dette, og NIBIO har heller ikke kalkyler for fôrsalg som kan legges til grunn i 

denne vurderingen. Vi vet imidlertid at markedet og prisene på gras kan variere mye fra år til år. Som 

vist i figur 9 har kornarealet hatt en kontinuerlig årlig tilbakegang siden 1991, med unntak av et par 

år tidlig på 2000 tallet og i 2016. I 2016 økte kornarealet med 24 500 dekar. En forklaring på dette 

kan være gode grasavlinger i 2014 og 2015 som bidro til å mette markedet for gras.  

 
En analyse av dekningsbidraget der korn sammenlignes med gras illustrerer konkurransesituasjonen 

mellom produksjon av korn og produksjon av gras. Dersom vi regner en markedspris tilsvarende 

kraftfôrpris på grovfôr, ca. 3,90 pr. FEm, og legger til grunn et avlingsnivå på 400 FEm/ daa, vil en 

oppnå et dekningsbidrag per dekar på 1 150 kr for produksjon av gras (NIBIO). Da er det variable 

kostnader på vel en krone per FEm og maskinkostnader kommer i tillegg.   

 

Som tabell 2 viser tilsvarer dette en utbetalt kornpris på over 3 kroner pr. kg. og et avlingsnivå på 

over 550 kg pr. dekar.  

 

Korn pris  
per kg 

Dekningsbidrag, kr per daa 6) Egne  
tall 

 Avling, kg per daa 7)  

 250 300 350 400 450 550  

2,40 
2,50 
2,60 
2,70 
2,80 
2,90 
3,00 
3,10 
3,20 
3,30 

140 
170 
190 
220 
240 
270 
290 
320 
340 
370 

260 
290 
320 
350 
380 
410 
440 
470 
500 
530 

370 
400 
440 
470 
510 
540 
580 
610 
650 
680 

480 
520 
560 
600 
640 
680 
720 
760 
800 
840 

600 
640 
690 
730 
780 
820 
870 
910 
960 

1 000 

820 
880 
930 
990 

1 040 
1 100 
1 150 
1 210 
1 260 
1 320  

 

Tabell 2: Dekningsbidraget for korn ved ulike avlingsnivå og kornpriser (kilde NIBIO) 

Dekningsbidragene inkluderer ikke arealtilskuddene og disse vil virke positivt til fordel for korn 

I sone 1 og 2 er differensen mellom arealtilskudd gras (0 kr) kroner og korn henholdsvis 198 og 258 kr 

per daa. Med et dekningsbidrag på 1150 kr pr. FEm for gras vil det si at korn må ha et dekningsbidrag 

på 952 kroner i sone 1 og 892 kroner i sone 2 for å være konkurransedyktig med gras. Tabell 1 viser 

at dette krever en kornavling på over 450 kg pr. daa og en utbetalt kornpris på kr 3,20.  

I sone 3 er differansen i arealtilskudd mellom grasproduksjon (85kr/ daa) og korn (258 kr daa) 173 

kroner. Med et dekningsbidrag på 1150 kr pr. FEm for gras vil det si at korn må ha et dekningsbidrag 

på 977 pr. daa. Dette innebærer en kornpris på over 3,2 og et avlingsnivå på over 450 kg.  
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Sammenligningen av økonomien i grasproduksjon og kornproduksjon underbygger at 

lønnsomheten i grasproduksjonen er høyere. Både i sone 1, 2 og 3 må kornavlingene være 

betydelig over gjennomsnittet og en må oppnå en kornpris på nivå med mathvete for å kunne 

konkurrere med lønnsomheten i grasproduksjonen. Arealtilskuddene for korn kompenserer slik de 

er i dag ikke for lave dekningsbidrag i kornproduksjonen. Dette bidrar til en utvikling der 

grasproduksjon fortrenger kornproduksjon i kornområder.  

 

Ammeku og korn 

NIBIO har beregnet følgende dekningsbidrag for produksjon av storfekjøtt pr. daa grovfôr ved ulike 

kjøttpriser og med ulike fôrplaner: 

 
Surfòr og innmarksbeite 
Beite i utmark 
Halm (amoniakkbehandlet) 
Formel Favør 80 (i bulk) 

 
0,94 
0,00 
1,00 

 3,79 

 FEm 
 3 050 
 1 100 
 - 
 550 

 FEm 
 2 770 
 - 
 1 380 
 550 

 FEm 
 1 570 
 1 200 
 1 380 
 550 

Fem 

Fôrforbruk, Fem   4 700  4 700  4 700  

Fôrkostnader 
Veterinær, semin 
Andre variable kostnader  

Kr 
" 
" 

  4 940 
 350 
 500 

 6 060 
 350 
 500 

 4 940 
 350 
 500 

 

Sum variable kostnader Kr  5 790  6 910  5 790  

Kjøttpris, kr per kg Dekningsbidrag per daa grovfôr 

        54,00  
  56,00 
  58,00 

  760 
 810 
 860 

 710 
 770 
 820 

 1 470 
 1 570 
 1 660 

 

        60,00  
  62,00 

  910 
 960 

 880 
 930 

 1 760 
 1 860 

 

Tabell 3: Dekningsbidrag for produksjon av storfekjøtt per daa grovfôr (kilde NIBIO) 

 

Tabell 2 viser dekningsbidraget for korn pr. daa ved ulike avlingsnivå. Tabell 3 viser dekningsbidraget 

pr. daa grovfôr for produksjon av storfekjøtt ved ulike fôrplaner. Sammenlignes disse er det tydelig at 

det er mulig å oppnå relativt gode dekningsbidrag for ammeku sammenlignet med i 

kornproduksjonen. Det er kun de aller beste resultatene i korn som klarer å utkonkurrere ammeku, 

mens de beste resultatene for ammeku utkonkurrerer korn med god margin. 

 
Sammenligningen av økonomien i ammeku og kornproduksjon underbygger at lønnsomheten i 

ammekuproduksjonen er høyere enn i kornproduksjonen. Både i sone 1, 2 og 3 må kornavlingene 

være langt over gjennomsnittet med en kornpris på nivå med mathvete for å konkurrere med 

lønnsomheten i ammekuproduksjonen. Arealtilskuddene for korn kompenserer ikke for den svake 

lønnsomheten. Dette bidrar til en utvikling der ammeku fortrenger kornproduksjon i deler av 

kornområdet.  

Ser vi nærmere på utviklingen i de ulike arealsonene underbygger dette resonnementene over i 

dekningsbidragsanalysene. Antallet ammeku øker og kornarealene går tilbake (se figur 10). I både 

sone 1, 2 3 og 4 har økningen i ammekuproduksjonen vært betydelig samtidig som kornarealet viser 

en klar tilbakegang. Totalt har kornarealet i disse sonene en tilbakegang på 286 667 daa siden 2002. 

Ser vi nærmere på utviklingen i de ulike arealsonene underbygger dette resonnementene over i 

dekningsbidragsanalysene. Antallet ammeku øker og kornarealene går tilbake (se figur 10) . I både 

sone 1, 2 3 og 4 har økning i ammekuproduksjonen vært betydelig samtidig som kornarealet viser en 

klar tilbakegang. Totalt har arealet kornarealet i disse sonene en tilbakegang på 286 667 daa siden 

2002. 
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Figur 8: Utviklingen i ammeku (antall) – oransje søyler og kornproduksjonen (daa) blå linje i sone 1, 2 3 og 4 i perioden 2002 
- 2018. 

 

Agri Analyse har sett nærmere på arealutvikling og utvikling av mordyr i noen utvalgte kommuner for 

de siste fem årene (se figur 11 og 12). Hensikten har vært å se nærmere på hva som kan forklare 

tilbakegangen i kornarealene. Disse resultatene viser samme tendens. Kornarealet går tilbake. 

Grasarealet øker, og ser ut til å sammenfalle med der økningen i mordyr er størst.  

 

 
Figur 9: Endring i arealbruk i perioden 2008 -2017 i utvalgte kommuner 
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Figur 10: Endring i antall mordyr i perioden 2008 -2017 i utvalgte kommuner 

 
Figur 12 viser at vederlaget til arbeid og egenkapital pr. årsverk er høyest for de største kornbrukene. 

Den viser at selv om de største brukene har de største vederlagene per årsverk, har de også de 

største svingningene. NFK vil understreke at det er helt sentralt å være klar over at kun 83% av 

dagens 10 365 kornbønder driver et areal som er mindre enn 600 daa.  

 

 
 

 
Figur 11 vederlag til arbeid og kapital ved ulik bruksstørrelse 
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KONKLUSJON 
Lav lønnsomhet og økende risiko i kornproduksjonen har ført til at vi har fått stadig færre og større 

enheter. Ved siden av nedbygging og avgang av arealer viser lønnsomhetanalyser at produksjon av 

fôr til salg og til egen ammekuproduksjon utkonkurrerer kornproduksjonen. 

 

Dette rammer kornområder i randsonene sterkest, men skjer også i mer sentrale 

produksjonsområder. I områder med kornproduksjon der det er et husdyrmiljø fra før, taper 

kornproduksjonen til fordel for grasproduksjon og ammeku. Mye tyder på at kornproduksjonen også 

taper til gras til fôrsalg i områder der det ikke er husdyr. 

 

Konsekvensen er en betydelig avgang i det totale kornarealet samtidig som det er liten sannsynlighet 

for at økt produktivitet pr. daa vil kompensere for dette. På sikt kan dette ramme 

produksjonsfordelingen i landbruket og vår evne til å opprettholde en høy andel norsk kornråvare i 

kraftfôret. 

 

Fraktordninger 
SSB sin kostnadsindeks viser en kraftig økning i transportkostnader siden 2009. Økningen i 

bompenger og drivstoff er hoveddrivere.  En 3-akslet tankbil med henger har en prisøkning på 5.5 % 

de siste 12 månedene. All bulktransport av kraftfôr og korn havner innenfor denne kategorien. 

 
Tabell 4: Kostnadsindeks for lastebiltransport i perioden 2009 – 2018 (2009=100). 

 

Dersom ikke tilskuddet øker når kostnadene øker fører det til en nedjustering av satsene. De økte 

kostandene tas ut i form av økte priser på kraftfôret eller i form av et eget stedstrekk i kornoppgjøret 

til kornbonden.  

Fraktordning for frakt av kraftfôr  

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

mellom områder med og uten eget korn. 
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Bevilgningen til frakt av kraftfôr økte fra 2015 til 2016 med 19 mill. kroner fra 119 millioner i 2016 til 

138 millioner kroner i 2017. 

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

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

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

Fraktordningen for frakt av kraftfôr (stedsfraktordningen)utjevner kostnadene for frakt av kraftfôr fra 

kraftfôrfabrikk til kraftfôrbruker. I 2017 beregnet vi lag 100 kr/tonn i forskjell mellom de rimeligste 

områdene og betjene og gjennomsnittlig fraktkostnad for resten av landet. Denne forskjellen har økt 

og forventes å øke ytterligere. 

I 2017 ble det solgt 1 977 963 tonn kraftfôr i Norge. Ved beregning av nye satser sammenligner 

Landbruksdirektoratet omsetningen av 4. kvartal 2017 og 1. til 3. kvartal 2018. I tillegg legges 

kostnadsindeksen for lastebiler til grunn og det gjøres en egen vurdering av fylkesvis ordrestørrelse. 

Akkumulerte tall for kraftfôrsalget i 1. – 3. kvartal 2018 viser en økning på 2%. Økningen er størst for 

drøvtyggere (5%) og vi forventer videre en relativt kraftig vekst i kraftfôrsalget for 4. kvartal 2018 

som følge av tørken. 

 

 

  

Figur 12 Utviklingen i fraktkostnader for frakt av kraftfôr fra fabrikk til bonde gitt volum i 2017 lik volum i 2018 

Figur 13 viser en beregning av utviklingen i fraktkostnader fra 2017 til 2018 gitt at volumet og 

transporten i 2017 og 2018 er lik (vi har valgt å benytte 2017 siden 2018 er et unormalt år). Denne 

beregningen viser en økning i fraktkostnader fra 240 millioner i 2017 til 252 millioner i 2018 (5,5%). 

Med et tilskudd på 138 millioner kroner innebærer dette en underdekning i ordningen på 

114 millioner kroner i 2018 mot i overkant av 101 millioner kroner i 2017.  

 
I 2018, etter den dårlige kornhøsten er transporten av norsk korn gått vesentlig ned. Sammen med 

økt forbruk av kraftfôr betyr dette økte kostnader for kraftfôrtransporten. FKA forventer økte 

kostnader på frakt av kraftfôr på 22 millioner i 2019. Det vil måtte innebære en kraftig økning i 

stedstrekkene og en tilsvarende økning i kraftfôrprisene. 

Norske Felleskjøp vil advare mot effekten av at tilskuddet til frakt av kraftfôr ikke følger 

kostnadsøkningene. Dette fører både til lavere kornpris som særlig rammer produsenter i 
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randsonen til kornområdet, men også til økte kraftfôrpriser. Norske Felleskjøp vil på denne 

bakgrunn anbefale at tilskuddet til frakt av kraftfôr styrkes med minimum 10% eller 13,8 millioner 

kroner.  

 
 

Utvikling av stedstrekk - tilskudd til frakt av korn fra innlandet til kyst 

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

Oslofjorden, ble etablert i tilknytning etableringen av markedsordningen for korn i 2001 og 

ytterligere styrket året etter. Ordningen ble avviklet fra og med 2013.  

Formålet med ordningen når den ble etablert var: 

1. Å sikre en mest mulig rasjonell korntransport. 

2. Mest mulig lik kornpris i alle områdene for kornproduksjon. 

 

Avviklingen har medført at korn som produseres i områdene i innlandet og som ikke forbrukes der 

har fått økte transportkostnader til forbrukssted som belastes kornprodusenten. Som følge av 

avviklingen av dette frakttilskuddet har det vært behov for å øke stedstrekket for mottak av korn som 

følge av økte kostnader ved inntransport av dette kornet til kornforbrukende industri eller 

transittanlegg ved kyst. Kornprodusenter i innlandet har derfor fått redusert sin lønnsomhet. Dette 

har medført en ytterligere svekkelse av økonomien i disse kornområdene. 

I 2018 / 2019 sesongen er de gjennomsnittlige stedstrekkene hos Felleskjøpet Agri endret som vist i 

tabellen under: 

Øre/kg 2018/19* 2017/18 2016/17 2015/16 
Bygg                

3,99  
               
3,33  

               
3,30  

               
3,29  

Havre                
4,69  

               
4,26  

               
3,86  

               
4,04  

Hvete fôr                
3,39  

               
2,43  

               
2,21  

               
2,56  

Hvete mat                
2,67  

               
2,74  

               
2,73  

               
2,37  

Alt konv korn                

3,91  

               

3,22  

               

3,26  

               

3,11  

Tabell 5: Utviklingen i stedstrekk for alle kornslag.* 2. halvår 2018 

Tabell 5 viser en økning i stedstrekkene for alle kornslag fra 2015/2016 sesongen til 2018/2019 

sesongen. FKA har signalisert at til tross for økningen er disse i dag underdimensjonert jfm. 

underdekningen som vist i figur 15. En rasjonell og kostnadseffektiv varestrøm forutsetter at 

stedstrekkene er riktig dimensjonert. Dersom stedtrekkene er for lave reduseres 

effektivitetsoppnåelsen. 

Det er særlig områder som i dag ligger i randsonen for kornproduksjon som har de største 

kostnadene knyttet til å frakte kornet frem til produksjonssted/transittanlegg. Figur 16 viser 

utviklingen i stedstrekk for kornmottak i de ulike arealsonene. 
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Figur 13: Stedskorrigering til kornmottak i ulike arealsoner. Sone 2 Rogaland og Sone 5B Vestnes er ikke registrert med 
stedstrekk. Sone 6 er mottaket på Sømna. Sone 5A er Hoel, Selbu og Namdal. Fra og med 2013 ble tilskuddet for frakt av 
korn til kyst avviklet. I 2013 ble dette ikke tatt ut i form av økte stedstrekk. Grafen viser at siden 2013 er det en økning i 
stedstrekket for kornmottak i alle soner. FKA signaliserer at utjevningen fra 2013 vil opphøre.  I følge FKA vil dette øke 
ytterligere i årene fremover og mest i randsonene. Dette vil særlig virke inn på differansen mellom sone 1 og 3.  

I ifølge Felleskjøpet Agri vil stedstrekket måtte øke ytterligere i årene som kommer siden de reelle 

fraktkostnadene slik de er pr. i dag ikke fullt ut er reflektert i kornprisen til bonden (se avsnitt om 

frakt til kraftfôr). Dette vil medføre at stedskorrigeringene fortsatt vil øke mest i randsonen for 

kornproduksjonsområdet.  

Kornproduksjonen i randsonen av kornområdet har lav lønnsomhet sammenlignet med øvrig 

kornproduksjon og er nedadgående. For å unngå en ytterligere vekst i kostnader for disse 

produsentene slik at produksjonen kan opprettholdes her, vil NFK be avtalepartene kompensere 

produsenter i disse arealsonene med om lag 6 øre ekstra pr. kg korn. Vi foreslår at dette gjøres ved 

å øke arealtilskuddene i disse områdene tilsvarende i stedet for å gjeninnføre sonefrakttilskuddet 

på innfrakt av korn. 

 

Tilskudd til frakt av korn fra overskudds- til underskuddsområdet 

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

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

sikre likeverdige konkurranseforhold mellom husdyrprodusenter og møller, i og utenfor 

overskuddsområdet for korn. Det fraktes om lag 500 tonn korn som omfattes av denne ordningen. 

Tilskuddene for frakt av korn fra overskudds- til underskuddsområdet (mellomfraktsordningen ble 

sist justert i 2012). Mellomfrakttilskuddet dekker pr. i dag ikke hele frakt og transittkostnaden. 

Underdekning av frakt og transittkostnad forsøkes nå dekket inn i vareprisen til kunde i andre 

landsdeler (som må ta dette igjen i kraftfôr eller melpris) og gir størst ulemper for kystbygdene på 

Vestlandet og videre nordover.  
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Totalt utgjør tilskuddet til denne ordningen i dag 82 millioner kroner. Transittdelen av tilskuddet 

ligger inne med kr 52,50 pr. tonn. Faktisk kostnad for transitt er nå kr 74 pr. tonn. For å dekke inn 

denne differansen må ordningen tilføres om lag 10,75 millioner kroner. 

 

Tilskudd til frakt av økologisk korn 

Frakttilskuddet for frakt av økologisk fra kornprodusent til produksjonssted er avgjørende for at 

økologiske kornprodusenter kan få sine varer frem til kornhandler. Ordningen er nærmere omtalt 

under kapittel om økologisk kornproduksjon. 

Kornbonden opplever økt risiko – avlingsskadeerstatningen 
I dag er gjennomsnittlig størrelse for kornbruk 271 daa, og de aller fleste ligger under 400 daa. For de 

færreste av disse er kornproduksjonen eneste inntektskilde, men vil typisk utgjøre mellom ¼ og et ½ 

årsverk. Ved å ha annen inntekt ved siden av produksjonen har kornbonden flere bein å stå på og er 

ikke så sårbar ovenfor variasjoner i avling sammenlignet med om kornet var eneste inntektskilde. 

Imidlertid er nedgangen i kornareal og nedgangen i antall kornbønder bekymringsfull. Selv om 

gjennomsnittlig størrelse på gårdene øker, kompenserer ikke dette for mulighetene til en bedret 

økonomi og mange gir seg. 

Dette kan forklares av at lønnsomheten i kornproduksjonen er relativt dårlig og at risikoen oppleves 

som økende. Dette er uheldig, både fordi det bidrar til å gjøre kornproduksjon mindre attraktivt for 

de som har det som biinntektskilde, og mer risikabelt for de som satser på korn som levebrød. Figur 

15 indikerer at variasjonene i årsavlinger er økende. 

 
Figur 14: Figuren viser årlige svingninger i avlingsnivå i kornproduksjonen siden år 2000. 

 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Prosentvis endring i avling frå året før 



23 
 

På bakgrunn av den utviklingen figuren over viser og tørken i 2018, vil Norske Felleskjøp peke på 

det faktum at klimaendringer vil føre til at kornproduksjon forbindes med økt risiko. I denne 

sammenheng er både lønnsomhet og risikodempende ordninger helt sentrale. 

Avlingsskadeerstatningsordningen og muligheten for private forsikringsordninger er i denne 

sammenhengen helt sentrale. Med et marked der kostnadsnivået holdes nede og produksjonen 

opprettholdes ved hjelp av markedsbalansering og regulerte priser, er det også hensiktsmessig med 

statlige ordninger som virker avbøtende på risiko knyttet til klimabetinget avlingsskade (skade 

bonden ikke kan lastes for). Norske Felleskjøp vil på den bakgrunn peke på betydningen av en god 

avlingsskadeerstatningsordning ved klimabetinget skade. 

Norske Felleskjøp mener at private forsikringsordninger først og fremst må sees på som et 

supplement til den statlige ordningen.  

Vår gjennomgang av avlingsskadeordningen (se vedlegg) viser at mange kornprodusenter i 2018 i 

realiteten har tilført kornproduksjonen ikke bare arbeid, men også kapital. NFK vil advare mot at flere 

år med tilsvarende reduksjon i avlinger som i 2018 vil føre til at mange gir seg. 

Til tross for at dagens avlingsskadeerstatningsordning reduserer risikoen for kornprodusentene, vil 

NFK likevel advare mot at risikoen i økende grad oppleves som større og at dette bidrar til nedgangen 

i kornareal og total kornproduksjon. I den forbindelse viser NFK til «Innstilling fra næringskomiteen 

om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til 

Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken).» Her uttaler komitéen følgende: 

 
«Komitéen ber regjeringen komme tilbake med en oppdatert plan for hvordan god dyre- og 
plantehelse, som er en av norsk matproduksjons største kvaliteter, ikke skal bli svekket over lengre tid 
som følge av smittefaren grunnet fôrimport. Komitéen ser det som viktig å tenke forebyggende og 
styrke beredskapen slik at man kan basere norsk matproduksjon på fôrressurser av topp kvalitet. 
Komitéen mener det er grunn til å vurdere om ordningene for avlingsskade for blant annet korn må 
forsterkes.» 
 

På denne bakgrunn vil NFK anmode om at dagens avlingsskadeerstatningsordning gjennomgås. 

Norske Felleskjøp vil peke på følgende problematiske sider ved dagens avlingsskadeerstatnings- 

ordning: 

1. At beregning av normalavling ikke tar høyde for at flere kriseår innenfor en 5 årsperiode vil 
dra ned snittet 

2. At den nedre utbetalingsgrensen, avkortningen på kr 5000, gjør at man selv om målet om 
30% egenandel er innfridd allikevel ikke får noen erstatningsutmåling. 

3. At egenandelen - risikoen - beregnes ut fra kg / daa basert på gjennomsnittsavlinger for alle 
kornarter og at utmålingen av erstatning skjer på basis av dette volumet, mens tapet er i 
kroner basert på ulike priser og ulikt avlingsnivå mellom kornarter 

4. At definisjonen av vekstgruppen korn omfatter svært ulike kornarter med ulike egenskaper, 
avlingspotensiale og priser 

5. At erstatningssatsene på kornslaga er priset lavere enn den reelle kornprisen 

Vi oppfatter intensjonen bak ordningen som at bondens egenandel av avlingsskaden skal være 30%. 

Dagens ordning fører imidlertid til at den mest krevende og ønskede produksjonen - mathevete - 

rammes hardere enn andre. Hvete gir store avlinger, har en relativt høy pris ift. andre kornslag og er 
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tørkesvak. Bygg gir mindre avlinger er mer tørkesterk og gir lavere priser. Dette gir store økonomiske 

utslag ved beregning av erstatning ved avlingssvikt. Dagens ordning er utformet slik at den fører til at 

de som leverer størst avlinger med best kvalitet, risikerer større økonomiske tap enn de som 

produserer kvaliteter med lavere verdi. I vårt eksempel - se eget vedlegg - med en kombinasjon av 

hvete og bygg, vil avlingsskadeerstatningen ikke dekke mer enn 25% av det økonomiske tapet – ikke 

70% slik en kan få inntrykk av når avlingsskadeordningen omtales.  

Siden korn er en vekstgruppe med kornarter som har ulike egenskaper, avlinger og prises ulikt, 

fremstår det som urimelig at korn defineres som en vekstgruppe når avlingsskaden skal beregnes, og 

at dette legges til grunn for beregning av avlingsskadd volum for hvert enkelt kornslag. Dette fører til 

at historisk gode avlinger alltid vil bli underestimert ved beregninger av avlingsskaden. 

På den andre siden må det erkjennes at en for god avlingsskadeerstatningsordning med for eksempel 

for høye satser kan føre til uheldige tilpasninger.  

NFK vil på bakgrunn av dette be om at følgende justeringer av avlingsskadeerstatningsordningen i 

prioritert rekkefølge: 

1. Avkortningen på 5000 kroner i den statlige erstatningsordningen som praktiseres i dag 

fjernes.  

2. Kornprodusenter som kan dokumentere høyere avlinger eller har spesialproduksjoner som 

t. eks såkorn de siste fem årene skal kunne legge dette til grunn ved 

erstatningsutmålingen. 

3. Erstatningen utmåles ut fra dokumentert historisk avlingsnivå for den kornarten 

avlingsskaden gjelder og som bonden kan dokumentere.  

4. Normalår skal defineres som år der det ikke er klimabetinget skade på mer enn 20% av 

avlingen. I år med høyere skadeprosent skal disse trekkes ut av beregningen for avlingen i 

5 års gjennomsnittet.  

5. Erstatningssatsene settes som målpris på de ulike kornartene med fratrekk for reduserte 

tørke og fraktkostnader. 

6. Taket for erstatningsutmålingen heves permanent til 1,5 millioner kroner. 
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Inntekt 

 
Figur 15: Utviklingen i kornøkonomien sammenholdt med utviklingen i andre produksjoner og gjennomsnittet for disse for 
perioden 2001 - 2018. 

Vederlag til arbeid og egenkapital i referansebruksberegningene for referansebruk 2 er beregnet til 
245 096 kr i 2018, mens gjennomsnittet for jordbruket ifølge totalkalkylen er 357 300kr. Ifølge 
referansebruksberegningene dette gi en gjennomsnittlig kornprodusent i 2018 et vederlag til arbeid 
som ligger 112 204 kroner under det som er gjennomsnittet i jordbruket. 
 
Kostnadsøkningene i kornproduksjonen fra 2018 til 2019 er estimert til 10,4 øre pr. kg produsert 
korn. Dersom vi legger gjennomsnittlig totalavling i 2007 -2017 på 1 132 936 tonn til grunn, vil en 
kostnadsøkning på 10,4 kroner utgjøre 117, 8 millioner kroner. 
 
For å anslå timeforbruket bruker vi timenoteringen i driftsgranskningene.  I driftsgranskningene er et 
gjennomsnittlig bruk på 325 daa og bruker 644 timer på sin kornproduksjon. Dette tilsvarer 1,98 
timer per daa.  Basert på dette går det med 2982 årsverk til produksjon av korn på 2 777 000 daa i 
Norge i 2018. 
 
For å tette inntektsgapet til gjennomsnittet i jordbruket må i alt 2982 årsverk korn få et økt vederlag 

til arbeid og egenkapital på 112 204 kr. Dette tilsvarer 334,7 millioner kroner. Med en 

gjennomsnittlig totalavling (2007 -2017) på 1 132 936 tonn korn utgjør dette 29,5 øre pr. kg. 

De variable kostnadene i kornproduksjonen fra 2018 til 2019 er estimert til 10,4 øre pr. kg produsert 
korn. I tillegg kommer faste kommer faste kostnader som estimeres av faglagene.  En kostnadsøkning 
på 10,4 øre pr. kg korn er estimert til å utgjøre totalt 117, 8 millioner kroner. 
 
Med en sterk kostnadsvekst fra 2018 - 2019, på minimum 10,4 øre, og et etterslep i inntekt de siste 
årene som tilsvarer en kornprisøkning på 29,5 øre vil det være nødvendig å øke gjennomsnittlig 
kornpris 39,9 øre for at kornprodusenter skal ha et vederlag til arbeid og egenkapital på linje med 
gjennomsnittet i jordbruket. 
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1. Kornområdene i randsonen må styrkes gjennom økte arealtilskudd og få kompensert for økte 

fraktkostnader. 
2. Aktiv bruk av PNS for å redusere effekten av økte kornpriser på kraftfôrprisen. 
3. Etterslepet på 44,5 øre pr. kg korn må tas igjen over en toårsperiode.  

 
 
På denne bakgrunn vil Norske Felleskjøp anbefale at inntektsgrunnlaget for kornprodusentene 
styrkes med 22 øre pr. kg korn i jordbruksoppgjøret for 2019. 12 øre tas ut gjennom økte 
arealtilskudd. 10 øre tas ut gjennom økte kornpriser. 

Arealtilskuddet og målprisøkninger 
Med relativt lave avlinger og etter hvert store avstander mellom de arealene kornprodusenten 

driver, er arealtilskuddet sentralt for å styrke kornøkonomien i randsonen. Derfor er det avgjørende 

med økte arealtilskudd til disse områdene. Gjennomgangen over viser at områder i randsonen får 

økte stedstrekk, og at lønnsomheten er svak sammenlignet med gras og ammekuproduksjon i disse 

områdene. Arealtilskuddene slik de er i dag kompenserer ikke for dette. Norske Felleskjøp mener på 

denne bakgrunn at det er avgjørende å differensiere arealtilskuddene ytterligere slik at 

produksjonsområder i randsonen for kornproduksjonen styrkes. Bare økningen i stedskorrigeringer 

alene for disse produsentene tilsvarer 6 øre pr. kg korn. 

Samtidig er etterslepet i kornøkonomien også i mer sentrale områder betydelig. En økning i 

arealtilskuddene også her vil bidra til å styrke kornøkonomien uten at dette får effekt på kraftfôrpris. 

NFK vil på denne bakgrunn anbefale å bruke arealtilskuddene aktivt også for å styrke kornøkonomien 

også i de mer sentrale korn områdene. 

 

Norske Felleskjøp vil på denne bakgrunn anbefale avtalepartene å øke arealtilskuddet i 

kornproduksjonen tilsvarende i gjennomsnitt 12 øre pr. kg korn fordelt som følger: 

  Økt A-tilskudd   
Verdi korn 
Øre/kg Dagens sats Ny sats 

Sone 1 25 kr/daa 7 198 223 

Sone 2 35 kr/daa 9 258 293 

Sone 3 75 kr/daa 23 258 333 

Sone 4 45 kr/daa 15 293 338 

Sone 5 45 kr/daa 16 247 292 

Totalt  kr    137 560 290    12     

Tabell 6: Forslag til økte arealsatser 

Dette gir en total økning på drøyt 137,5 millioner for arealtilskuddet. 

Norske Felleskjøp ber videre om at kornprisen økes med 10 øre/kg og at prisnedskrivning av 

kornprisen tilpasses for å sikre en bærekraftig økonomi i husdyrproduksjonen og for mel- og 

bakevareindustrien. For mel og bakeindustrien kan i tillegg matkorntilskuddet nyttes for ikke å 

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

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

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

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

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

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

øker mulighetene for å nytte seg av nitrogenfikseringen i ertedyrkingen ved dyrking av høstkorn etter 

erter som følge av kortere veksttid. 

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

protein, øke areal og avlinger av hvete, og samtidig bidra til å frigjøre produksjonen av havre til de 

områdene som er mest avhengig av den. .  

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

ikke etterspurt av indiustrien. Sammenliknet med raps er erter en mer egnet råvare for å bruke i 

store volum. Verdien av erter i kraftfôr i dag gjør at bygg og erter er om lag like attraktive. Dersom 

kornhandlerne skulle øke prisen på erter til bonde uten prisnedskrivning ville det medført at bygg 

ville være en mer attraktiv råvare i kraftfôret. Økt prisnedskrivning av fôrerter vil gi rom for å øke 

prisen på fôrerter til bonden. Norske Felleskjøp har etter samråd med blant annet NLR vurdert at 

prisen til bonde bør økes med 20 øre/kg for å gjøre det mer attraktivt å dyrke erter. 

Norske Felleskjøp har i samråd med kornhandlerne vurdert at prisforholdene mellom kornslagene 

nå er på et riktig nivå, med unntak av for havre. Havre bør i årets jordbruksoppgjør økes med 3 øre 

mer enn hvete og bygg. Prisforholdene mellom øvrige kornslag, fôrkorn og oljefrø bør holdes 

uendret. 

  

Prisforhold mellom kornslag 
Prisforholdet mellom de ulike kornartene og oljefrø må bidra til å stimulere kornproduksjonen i 

retning av det markedet ønsker mer eller mindre av. Markedet for fôrkorn har gitt tydelige signal om 

at de ønsker økt tilgang på hvete og det er nye signaler om at det er behov for mer havre. Når det 

gjelder proteinvekster ønsker kraftfôrindustrien økt tilgang på erter sett i forhold til oljefrø. For erter 

eksisterer det ikke en egen målpris, men økt prisnedskriving av fôrerter vil gi rom for økt pris til 

produsent. 

Norske Felleskjøp har i samråd med kornhandlerne vurdert at prisforholdene mellom kornslagene 

nå er på et riktig nivå, med unntak av for havre. Havre bør i årets jordbruksoppgjør økes med 3 øre 

mer enn hvete og bygg. Prisforholdene mellom øvrige kornslag, fôrkorn og oljefrø bør holdes 

uendret. 

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

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

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

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

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

prisnedskrivingstilskudd utløser derfor kostnadsreduksjoner som er vesentlig større enn selve 

tilskuddet.  

- Reduserte kraftfôrkostnader gir reduserte kostnader i husdyrproduksjonen. 

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

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

- Manglende varmebehandling og dårlig formaling av hjemmemalt korn vil også øke faren for 

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

uvesentlig betydning for helsesituasjonen og smittepresset i norsk jordbruk. 

 

Prisnedskrivningstilskuddet utgjør i dag knappe 4 % av de totale overføringene til jordbruket, og er et 

vesentlig bidrag for å opprettholde produksjonsfordelingen.  

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

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

kornpris kompenseres med et økt prisnedskrivingstilskudd.  

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

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

ser at reduksjonen i melvolumet malt på norske møller i all hovedsak er erstattet av importerte 

bakevarer (RÅK-import). Import av bakervarer gjennom RÅK- ordningen utgjør nå 27% av 

kornforbruket i Norge, og omfanget av denne importen innebærer at norske matkornprodusenter i 

enkelte år ikke får omsatt alt matkorn selv om kornet holder god kvalitet. Dette reduserer 

verdiskapingen i hele verdikjeden. 
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Figur 16: Matkornforbruk totalt og matkornimport ved norske møller 

 

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

for å sikre at norsk næringsmiddelindustri har tilgang på råvarer til lik pris som konkurrenter i EU. 

Norske Felleskjøp mener at prisøkninger på matkorn som ikke skrives ned med ordinær 

prisnedskrivning for korn må kompenseres med et matkorntilskudd for å hindre ytterligere økning 

av RÅK-import av bakevarer som fortrenger norsk matkornproduksjon. 
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Utvikling i bruk av norske ressurser i norsk matproduksjon  
Bruken av norske ressurser i jordbruket har vært fallende. Det er flere årsaker til dette, men økt 

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

hovedårsakene til den negative trenden i bruk av norske ressurser. Økningen i norskandel i 2015 og 

2016 kan tilskrives store norsk kornavlinger disse årene. Figuren under viser utviklingen i bruken av 

norske fôrressurser i perioden 1997 - 2017. Grunnlaget er hentet fra totalkalkylen for jordbruket. 

Endelige tall for 2018 foreligger ikke p.t. 

 
Figur 17: Andelen norsk fôr i norsk jordbruk ble redusert fra i underkant av 88% i 1997 til i underkant av 80% i 2013. 
Fra 2013 til 2017 har norskandelen på grunn av gode avlinger økt igjen til 87% i 2017. 2018 sesongen vil igjen føre til et 
betydelig fall i norskfôrandelen.  

Investeringsvirkemidler  
Investeringsbehovet i jordbruket er stort både innenfor husdyrproduksjonene og i kornproduksjonen. 

Jordbruket har ikke tilstrekkelig inntjening til å kunne gjøre nødvendige investeringer basert på 

løpende inntekter. Skattemessige tiltak må derfor tas i bruk for å styrke investeringsevnen. 

Økt gjeld i jordbruket er en utfordring både for lønnsomheten for bonden og for jordbrukets evne til 

å tåle endringer i form av økte renter. 

 

For at jordbruket skal kunne fornye driftsapparatet i takt med behovet og for å lette 

gjeldsbelastningen i jordbruket bør det legges til rette for at det etableres virkemidler i form av 

langsiktige rentefrie lån kombinert med direkte støtte. Investeringsstøtten bør være fordelt og 

målrettet mellom ulike produksjoner med utgangspunkt i markedssituasjonen slik at driftsapparat 

som korntørker, driftsbygninger og fast innredning blir prioritert og slik at produksjonsfordelingen og 

markedsbalansen kan opprettholdes. I tillegg må investeringsstøtten fordeles slik at investeringer 

bidrar til å nå målet om økt produksjon med grunnlag i ressursgrunnlaget på den enkelte gård. Ved 

tildeling av investeringsstøtte bør mindre gårdsanlegg prioriteres. 
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Norske Felleskjøp mener at investeringsvirkemidler må gjenspeile markedssituasjonen i de ulike 

produksjonene. En investeringspakke bør inneholde virkemidler i form investeringstilskudd og 

langsiktige lån med bakgrunn i at enkelte områder i landet har lavt pantegrunnlag i gårdsbruk. Et 

avgjørende kriteria for investeringspakken må være at investeringene skjer med grunnlag i gårdens 

egne arealressurser og at det er markedsmuligheter i den produksjonen investeringen skjer. Dette 

må også gjenspeiles for investeringer i kornsektoren hvor det er behov for å øke bufferkapasiteten 

på gård som følge av økt innhøstingskapasitet og stadig større utfordringer med været i 

innhøstingsperioden. Videre vil en slik økt bufferkapasitet bidra til å sikre kornkvaliteten under 

innhøstingen og redusere CO2-utslipp som følge av bedre retningsbalanse og økt fyllingsgrad på 

korntransport. 

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

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

av lystgass. Økte avlinger er den viktigste faktoren til bedret lønnsomhet i kornproduksjonen. I 2010 

anslo SSB at i overkant av 800 000 daa jordbruksjord hadde behov for å fornye dreneringa. 

Reetableringen av et dreneringstilskudd har vært et svært positivt tiltak hvor myndighetene og 

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

samtidig som klimautslippene reduseres. Tilskuddet til drenering av jordbruksjord, avgrenset til 

systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør fra 1. juli 2017 2 000 kroner per dekar. Ved 

annen grøfting kan det gis 30 kroner pr. løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar. 

Statistikken viser at omfanget av leid jord er økende. I 2016 utgjorde leid jord 45% av det totale 

jordbruksarealet eller 4,4 millioner daa. Vi har ikke fullgode oversikter over leiejord i kornsektoren, 

men det er grunn til å anta andelen ligger om lag på linje med resten av landbruket. I rapporten 

«Grøftetilstander i jordbruket 2012» trekker en fram problemstilling med drenering og leiejord. Der 

heter det: 

 
«…økt andel leiejord, usikre og korte leieavtaler kombinert med høye kostnader på arbeidet er tre av 
de største utfordringene for dreneringsaktiviteten» 
 
Rapporten anslår kostnadene for drenering til å ligge på mellom 4- og 10000 kroner per daa. 

Nåverdiberegninger viser at tilskuddssatsen for drenering som minimum må være 2000 kr/daa for at 

det skal være lønnsomt å drenere. Etter at satsen for drenering ble hevet fra 1000 kr/daa til 2000 

kr/daa i jordbruksoppgjøret for 2017 har aktiviteten økt betydelig som vist i figuren under. 
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Figur 18: Antall søknader om dreneringstilskudd i perioden 2013 - 2017. Økningen fra 2016 - 2017 kom som en følge av 
doblingen av satsen fra 1000 – 2000 kr.  pr. daa.  

Norske Felleskjøp mener at tilskuddssatsen på 2000 kr/daa er et minimum for å kunne sikre 

nødvendig grøfteaktivitet. Det må settes av nødvendige midler for å sikre at den økte 

grøfteaktivitet kan opprettholdes framover. 

Såvaresituasjonen  
I 2018 har det vært lave såkornavlinger og en ikke-optimal kvalitet på råvaren på Østlandet. Disse 

forholdene er også gjeldende for store deler av det området det normalt hentes avhjelpende import 

fra (Skandinavia). Dermed er mulighetene for å dekke det norske behovet for sertifisert såkorn med 

importert vare meget begrenset foran ny vekstsesong. Situasjonen foran ny sesong i 2019 er bl.a. løst 

ved hjelp av dispensasjon fra Mattilsynet for godkjenning av tilleggsarealer til innhenting av såkorn, 

import av sorter som ikke er første valg og dispensasjon for å kunne selge såvare med lavere 

spireevne. 

 
Figur 19: Import av såkorn 2012-2018 
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Vi forventer likevel at det vil være lite såkorn på lager etter våronna i 2019. Det vil være krevende å 
skaffe tilstrekkelig såkorn av ønsket kvalitet og sort til vekstsesongen 2019. Den begrensede 
mengden av såkorn som var overlagret fra foregående sesong bidrar til å bedre situasjonen noe. 
Dette viser at gjeninnføringen av beredskapslagring av såkorn i 2013 var både nødvendig og riktig.  

Vi har de siste årene hatt en underdekning på norsk såkorn av rett kvalitet.  Dette har vært løst ved 

hjelp av import (se figur 19) som i gjennomsnitt de siste 7 årene har vært på 6,2 tonn. I tillegg er det 

også enkelte år solgt såvare på dispensasjon fra Mattilsynet på gjeldende krav til såkornkvalitet. 

Dette har fra 2008/09 sesongen variert fra mellom 3000 og 6800 tonn i året. 

Dagens beredskapsordning har noen svakheter når det gjelder omfang og finansiering. Vi mener en 

revidering av ordningen bør vurdere å inkludere høstkornet både som del av omsetningsgrunnlaget  

i beredskapslageret og i vurderingene av dimensjoneringen av lageret. Utformingen av regelverket 

for dagens ordning gir et teoretisk beredskapslager på inntil ca. 11.000 tonn inklusive kravet til 

egenfinansiert beredskapslager hos såvarefirmaene. I praksis har lageret vært vesentlig lavere. 

Utilstrekkelig finansiering har bidratt til at volumet har begrenset seg til ca. 6-8.000 tonn pr. år, som i 

praksis er maksimalt volum det er mulig for aktørene å handtere uten å bygge og/eller leie ekstra 

infrastruktur (planlager/siloer).  

Den opplagte effekten av å etablere et større beredskapslager for såkorn vil være at norske bønder 

sikres bedre og sikrere tilgang av sorter egnet for norske dyrkingsforhold og såkorn av god kvalitet 

også i år med utfordrende sesonger i forkant. Dette innebærer også positive effekter som økt andel 

av norskprodusert vare, som igjen reduserer risiko for å få inn uønskede organismer og floghavre. 

Videre vil økt norskandel bidra til å redusere behovet for transport over store avstander.  

Vurdert opp mot et samlet behov for såkorn i Norge på ca. 63.000 tonn pr år, er dette uansett svært 

lave tall, og dagens ordning gir dermed en begrenset beredskapseffekt. Det kan være uheldig å 

etterlate et inntrykk av at det eksisterer en beredskapsordning, og samtidig lage denne så snever at 

den ikke er til særlig hjelp i vanskelige situasjoner.  

Av et totalbehov på ca. 63.000 tonn såkorn årlig er i dag omlag 54.000 tonn sertifisert såkorn. Dagens 

ordning er slik at det kan gis tilskudd for overlagret beholdning hos såvareforretningene innenfor 

25% av et beregningsgrunnlag som først blir redusert med 5% (såkalt normallager) som skal 

finansieres av såvareforretningene før de får tilgang til den offentlige finansieringen. 

Beregningsgrunnlaget er gjennomsnittet av salg av vårkorn hos den enkelte såkornleverandør for de 

3 siste salgsår. Forskriften er også utformet slik at både salget av høstkorn og overlagret beholdning 

av høstkorn bortfaller i beregningsgrunnlaget. Dersom en gjør et grovt anslag med utgangspunkt i 

tallene ovenfor betyr dette at mellom 4000 og 7000 tonn høstkorn ikke får noen form for 

godtgjørelse for eventuell overlagring.  

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

ordningen ble reetablert med virkning fra 2013. Kostnadsveksten har i perioden 2013 - 2019 vært på 

om lag 3 % pr år som tilsier at tilskuddssatsen nå bør økes vesentlig for å dekke inn denne 

kostnadsveksten. Dagens ordning med utgangspunkt i en kompensasjon på 60 øre pr kg, medfører en 

risiko for at tilskuddet reduseres dersom budsjettposten ikke strekker til. Den reelle kostnaden på 

overlagring av såkorn i storsekk er på mellom 1,00 og 1,20 kr pr. kg. Bevilgningen til 

beredskapslagring i jordbruksoppgjøret våren 2018 var på 3,7 millioner. 
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Det er i samfunnets interesse å sikre en best mulig beredskap for tilgang til såkorn for norske 

forhold i Norge. Dagens ordning er underfinansiert, og dermed er det ingen aktører som legger 

mye arbeid i å øke innsatsen i å øke beredskapslageret utover dagens nivå.  

NFK anbefaler å heve ambisjonsnivået for beredskapsordningen for såkorn til 40 % av omsatt 

sertifisert mengde såkorn på 54 000 tonn. I dette er høstkornet inkludert. Et beredskapslager på 40 

% vil utgjøre i underkant av 22 000 tonn hvorav de kommersielle normallagrene vil utgjøre 2750 

tonn. 

På denne bakgrunn vil NFK be om at bevilgningen til beredskapslager for såkorn styrkes til 20 mill 

slik at kapasiteten økes og at satsene reflekterer de faktiske kostnadene. Basert på tilgangen av 

såkorn i 2019 er det ikke mulig å bygge opp dette på ett år. Med det som utgangspunkt vil vi 

foreslå at det i jordbruksforhandlingene 2019 settes av 12 millioner kroner til å styrke oppbygning 

av beredskapslageret for såkorn. 

Tilskudd til overlagring av såfrø er prognosert til 6,5 mill. kroner under forutsetning av normal 

vinterutgang og normalt salg. Pristilskudd er prognosert til 2,3 mill. kroner og arealtilskudd for 

gjenlegg av gras til frøavl er prognosert til 1,5 mill. kroner. Garantitilskudd for kløver er vanskelig å 

estimere fordi renseresultatene ikke foreligger. De foreløpige prognosene tilsier at garantitilskudd til 

kløver vil være ca 0,7 mNOK. Totalt behov for tilskudd til såfrø er beregnet til: 11,0 mill. for den delen 

av frøavlen som skjer i regi av FKA. 

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

tilpasset forskjellige dyrkingsforhold. Avtalepartene må sjekke av med hele bransjen om behovet 

for tilskudd. 

Økologisk korn 
Produksjonen av økologisk korn dekker ikke den innenlandske etterspørselen. Avlingsnivået i 

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

utgjør pr. i dag snaut 1% av totalproduksjonen av korn i Norge, i 2018 6000 tonn. 

Norske Felleskjøp vil understreke betydningen av å få utviklet fullgode og rasjonelle verdikjeder 

innen økologisk kraftfôrproduksjon basert på norske ressurser. Dette er en produksjon vi burde ha 

gode forutsetninger for i Norge. 

Imidlertid er fraktkostnadene for økologisk korn svært høye som følge av et begrenset volum som 

produseres over et stort geografisk område. I tillegg medfører kravet om separat håndtering av det 

økologiske kornet på kornmottakene høyere kostnader enn på konvensjonelt korn. Dette bidrar til at 

norsk økologisk kornråvare til kraftfôrproduksjon blir kostbar. Importerte råvarer importeres med full 

toll. Dette reflekteres selvsagt også i prisen på det økologiske kraftfôret. 

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

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

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

dag direkte over på økologisk kraftfôrpris og på generelle økninger på alt kraftfôr.  Frakttilskudd for 

frakt av økologisk korn går rett til bonden. En økning av satsene vil dermed virke gunstig inn på 

økonomien i økologisk korn. 
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For å senke den økonomiske risikoen ved økologisk korndyrking de første årene under og etter 

omlegging fra konvensjonell til økologisk dyrking vil innføringen av et arealtilskudd for økologisk 

kornproduksjon fra første karensår på 150 kroner i fjorårets avtale bidra til at den økonomiske 

risikoen reduseres de første årene. 

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

mottaksanlegg må dobles for å avlaste bonden for høye fraktkostnader.  

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

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

samarbeidsprosjekter i kornbransjen. 

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

produktivt, klimaeffektivt og bærekraftig landbruk prioriteres, og at det stilles større krav til 

formidling til bønder slik at forskningsresultater fortere kan tas i praktisk bruk. Norske Felleskjøp 

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

tilpasset et tøffere klima i Norge. 
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VEDLEGG: Statusrapport marked og markedsregulering 

 

VEDLEGG: Statusrapport marked og markedsregulering  
 
Forbruksutvikling i kornmarkedet 
Figuren illustrerer utviklingen i det totale forbruket av korn og kornvarer i Norge, fordelt på norsk og 

importert matkorn og fôrkorn/karbohydrat. 
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Figuren under viser forbruket av hovedgrupper av råvarer til kraftfôr over tid: 

 

Foredlingen av matkorn hos norske matmelmøller har falt med 40 000 tonn i løpet av de siste ti 

årene eller i gjennomsnitt 1,1 % pr. år. Hovedårsaken til dette fallet i forbruk av matkorn i Norge i 

denne perioden har vært en stor økning i importen av ferdige og halvferdige bakervarer (RÅK-

import). Regner vi om importen til medgått kornråvare, er det totale forbruket relativt stabilt.  

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

estimert innhold i importerte ferdigvarer: 

 

Figuren under viser forholdet mellom norsk og importert matkorn totalt foredla i Norge: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estimat RÅK 96 263 105 050 108 167 113 807 115 709 115 767 119 096 121 060 123 820 127 914

Havre 21 749 21 843 23 838 24 157 27 014 29 958 31 866 30 410 30 472 35 900

Bygg 3 088 2 629 3 229 2 757 2 552 2 960 3 083 3 637 3 329 3 100

Rug 29 432 26 448 25 565 25 269 25 420 23 014 22 583 21 231 22 553 19 900
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Beregnet markedsbalanse i normalår 

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

avlingsnivå og matandel.  

Som grunnlag for tabellen nedenfor har vi videre forutsatt at potensialet for bruk av norsk matkorn 

er 70 %. Nødvendig import av karbohydratråvarer er satt til 15 % av karbohydratandelen, som er satt 

til 73,5 % av prognosert omsetning av kraftfôr for sesongen 2018/2019. Tilbud om og forbruk av 

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

  

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

For fôrkorn framkommer markedsbalansen på følgende måte: 

Totalt råvareforbruk 

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

- forbruk av tilgangen av kli fra matmelproduksjonen 

- faglig nødvendig import av karbohydratråvarer (melasse, durra m.m.), satt til 15 % av 
totalt karbohydratbehov fratrukket tilgangen av kli 

 = Rom for norsk kornavling 

 

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

oppsett med beregningsmåte ovenfor. Her har vi ikke tatt med erter og oljefrø og det er videre tatt 
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utgangspunkt i et normalår som p.t. gir tilgang av 1,06 mill. tonn norsk korn til industrien. 

Utgangspunktet er en omsetning av kraftfôr på 2 mill. tonn.  

 

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

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

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

Den aktuelle markedssituasjonen 

Sesongen 2017 ga en svært svak kornavling og det er sterk underbalanse for norsk korn.  

Kvaliteten 

Kornet etter sesongen 2018 inneholder lite av mykotoksinet DON.  Under er illustrert registrerte 

verdier basert på innsendte analyseresultat fra kornkjøperne. Andelen prøver med resultat under 

deteksjonsgrensa er høgare enn dei to føregåande åra: 

 

Proteininnholdet i det norske matkornet er svært høyt etter vekstsesongen 2018 og glutenkvaliteten 

er svært sterk. Importkorn blir brukt til å modifisere den svært sterke proteinkvaliteten. Figuren 

under viser proteininnholdet i mathvete: 

Fôrkorn - overskott norsk fôrkorn  (tonn)

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

Normalår -15 % -80 000 -180 000 -280 000 -380 000 -490 000

Normalår 50 000 -50 000 -150 000 -260 000 -360 000

Normalår + 15 % 180 000 80 000 -30 000 -130 000 -230 000
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Målpris 

Tabellen under viser målpriser og målprisendringer de siste ti årene: 
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Proteinprosent matkveite

Klasse 1
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2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
1)

Målpris Målpris Målpris Målpris Målpris Målpris Målpris Målpris

Hvete 248 263 265 273 293 298 308 317 326 336

Rug 232 247 249 257 277 282 282 282 282 294

Bygg 214 232 250 255 263 270 276 284

Havre 195 210 228 233 239 245 250 258

Oljefrø 487 518 543 548 556 563 569 569

Hvete 0 15 17 8 20 5 10 9 9 10

Rug 0 15 17 8 20 5 0 0 0 10

Bygg 0 7 18 5 8 7 6 8

Havre -3 7 18 5 6 6 5 8

Oljefrø 0 14 25 5 8 7 6 0
1) Inkl teknisk justering +2 øre for matrug

11

8

17

504

2011/12

Målpris

225

203
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Areal 
Statistisk sentralbyrå sine tall for kornareal omfatter også areal som det ikke blir søkt om 
produksjonstillegg for: 

 
 

Arealtallene for 2018 hentes fra Landbruksdirektoratet sine publiserte tall fra søknader om 

produksjonstillegg.  

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

I alt

Vår-

hvete

Høst-

hvete

Hvete i 

alt

Rug/ 

rughvete Bygg Havre
1969 2 524 211 38 274   13 385   1 848 338 541 806    77 645       2 601 856 47 864     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1989 33 103 3 468 588 382 484 4 245     1 759 910 1 321 950 61 215       3 529 803 24 403     107

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

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

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

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

1994 3 486 286 360 100 316 000 687 946 31 400   1 781 582 985 359    98 793       3 585 079 -28 813    

1995 22 500 3 380 819 359 400 283 300 657 661 40 662   1 750 223 932 273    111 107     3 491 926 -93 153    155

1996 21 500 3 341 404 332 600 239 900 588 361 36 844   1 746 252 969 946    76 568       3 417 972 -73 954    159

1997 21 500 3 320 954 376 700 201 700 592 767 36 041   1 746 979 945 168    75 886       3 396 840 -21 132    158

1998 21 000 3 355 919 353 800 318 900 689 881 70 883   1 670 592 924 563    63 917       3 419 836 22 996     163

1999 20 500 3 281 736 418 671 97 127   515 798 26 891   1 825 917 913 130    63 656       3 345 392 -74 444    163

2000 20 000 3 306 000 405 200 275 700 680 900 38 300   1 627 400 959 300    57 200       3 363 200 17 808     168

2001 20 600 3 281 100 515 700 120 300 636 000 27 600   1 768 500 849 100    108 800     3 389 900 26 700     165

2002 19 510 3 268 200 493 300 144 600 637 900 24 100   1 806 000 800 200    109 900     3 378 100 -11 800    173

2003 18 280 3 266 800 439 300 318 300 757 600 44 600   1 616 200 848 500    75 400       3 342 200 -35 900    183

2004 17 650 3 282 700 519 800 333 600 853 400 72 400   1 490 200 866 600    68 500       3 351 200 9 000       190

2005 16 770 3 252 200 536 700 271 400 808 200 69 400   1 633 000 741 600    66 900       3 319 100 -32 100    198

2006 15 828 3 181 900 561 700 295 800 857 500 60 600   1 524 300 739 500    65 100       3 247 000 -72 100    205

2007 15 083 3 119 054 530 272 381 878 912 150 76 302   1 406 749 723 853    62 002       3 181 056 -65 944    211

2008 14 550 3 090 200 564 600 367 100 931 700 81 700   1 299 100 777 700    48 100       3 138 300 -42 756    216

2009 14 019 3 060 900 559 200 256 800 816 000 71 200   1 363 400 810 300    43 200       3 104 100 -34 200    221

2010 13 533 3 011 300 535 000 185 900 720 800 67 600   1 461 800 761 100    59 300       3 070 600 -33 500    227

2011 13 080 2 987 400 597 400 141 500 738 900 52 800   1 479 700 716 000    52 000       3 039 400 -31 200    232

2012 12 532 2 942 100 650 100 19 700   669 800 14 800   1 565 300 692 200    54 900       2 997 000 -42 400    239

2013 11 745 2 860 600 457 100 91 300   548 400 30 100   1 593 900 688 200    34 600       2 895 200 -101 800  247

2014 11 511 2 837 499 586 200 205 500 791 699 60 900   1 265 100 719 800    41 000       2 878 499 -16 701    250

2015 11 268 2 827 200 481 800 375 800 857 600 104 100 1 232 900 632 600    34 800       2 862 000 -16 499    254

2016 11 173 2 850 700 553 500 114 200 667 700 45 700   1 375 600 761 700    41 500       2 892 200 30 200     259

2017 10 899 2 854 379 453 771 302 794 756 565 83 628   1 341 631 672 555    23 002       2 877 381 -14 819    264

2018* 10 401 2 782 824 584 719 485 764 98 955   33 166   1 470 877 694 062    32 523       2 815 347 -62 034    271

Kilde: NOS Historisk statistikk og NOS Jordbruksstatistikk. 1835-1985

SSB (Statistikkområde 10-04-10 Korn og oljevekster, areal og avlinger under Jordbruk, jakt, viltstell) (1985-2010)

* data frå søknadar om produksjonstilskott

År

Årlig 

endring i 

areal 

korn/ olje-

vekster

Areal 

korn og 

olje-

vekster 

pr bruk

Kornareal i Norge (dekar)

Oljevekster

Areal korn 

og olje-

vekster

Bruk 

med 

korn og 

olje-

vekster
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Tilgang av korn til engrosmarkedet 

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

industrien og forventet tilgang denne sesongen, fordelt på ulike kornarter. Rughvete inngår i tallene 

for fôrkorn, men utviklingen for denne varen spesielt er vist i egen kolonne. (Prognose 14.03.2019): 

 

Tilgang korn (tonn)

Matkveite
Fôrkveite

Total Matrug

Fôrrug og 

rugkveite

Total rug/

rugkveite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015/16 147 734 324 001 471 735       36 591 29 532 66 123       

2016/17 224 867 65 522 290 389       13 457 9 529 22 987       

2017/18 148 389 235 715 384 104       20 929 11 790 49 777       

16. august 79 000 43 000 122 000       7 000 4 000 11 000       

12. september 75 000 41 000 116 000       5 000 7 000 12 000       

15. november 82 000 45 000 127 000       3 000 6 000 9 000         

Prognose 85 500           41 500       127 000       2 500           5 400           7 900         

Tilgang korn (tonn)

Bygg
Havre

Sum korn Erter

Oljefrø, 

åkerbønner

Rug-

kveite1)

2003/04 552 344 316 605 1 221 480    1 054 11 312 869

2004/05 599 521 353 222 1 383 624    2 476 12 237 642

2005/06 557 297 264 385 1 233 032    3 400 11 220 223

2006/07 508 919 233 840 1 107 480    5 934 9 519 49

2007/08 456 091 260 427 1 136 329    8 691 8 966 67

2008/09 528 749 310 348 1 319 374    6 590 9 722 353

2009/10 447 484 268 224 1 006 728    6 818 6 819 248

2010/11 512 424 287 128 1 145 568    6 445 10 165 466

2011/12 462 313 219 982 968 807       2 272 8 577 116

2012/13 541 984 219 864 1 025 348    1 869 11 315 184

2013/14 479 429 212 361 902 179       963 6 015 413

2014/15 498 860 269 693 1 174 994    2 087 9 648 1 262

2015/16 474 394 268 737 1 280 989    3 535 10 403 3 926

2016/17 601 722 339 272 1 254 370    5 070 11 450 3 861

2017/18 544 725 269 813 1 248 420    3 762 10 226 17 058

16. august 373 000 140 000 646 000       6 000 6 000

12. september 370 000 136 000 634 000       6 000 4 000

15. november 382 000 144 000 662 000       5 000 7 000

Prognose 406 000         148 000      688 900       2 800           7 300           

Kjelde for historiske data: Landbruksdirektoratet
1)

 Blir rekna som fôrrug i statistikk og prognose
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Forbruk 

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

 
Kolonnen «Korn i importvarer» viser NFKs anslag. 

 

Figuren under viser utviklingen i kraftfôrsalg:  

 

År Kveite Rug Bygg Havre Matkorn

2001 344 083  31 388  2 343  14 454  392 268 55 140              

2002 336 940  32 513  2 323  15 083  386 859 58 346              

2003 322 162  30 420  2 817  15 149  370 549 65 490              

2004 334 616  30 930  2 808  16 127  384 482 73 334              

2005 319 705  29 585  3 207  16 162  368 659 80 442              

2006 323 271  30 886  3 314  18 592  376 063 88 658              

2007 318 419  29 526  3 165  20 431  371 541 95 918              

2008 309 103  30 572  2 989  20 935  363 599 100 132            

2009 302 921  29 432  3 088  21 749  357 191 96 263              

2010 296 163  26 448  2 629  21 843  347 084 105 050            

2011 289 615  25 565  3 229  23 838  342 247 108 167            

2012 275 378  25 269  2 757  24 157  327 560 113 807            

2013 282 447  25 420  2 552  27 014  337 433 115 709            

2014 274 459  23 014  2 960  29 958  330 390 115 767            

2015 281 009  22 583  3 083  31 866  338 541 119 096            

2016 280 198  21 231  3 637  30 410  335 476 121 060            

2017 274 890  22 553  3 329  30 472  331 244 123 820            

2018* 271 100  19 900  3 100  35 900  330 000 127 914            

Estimat, 

korn i 

importvarer

Matkornforbruk pr år, norske møller (tonn)

Drøv Svin Fjørfe Annet Total

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

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

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

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

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

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

2015 1 014 376 501 927 422 291 20 938 1 959 532

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

2017 1 014 513 493 541 453 496 16 414 1 977 964

2018* 1 082 000 477 000 448 000 17 324 2 024 324
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Landbruksdirektoratets statistikk for forbruk av råvarer til kraftfôr viser følgende fordeling på 

hovedgrupper: 

 
 

Prisuttak 

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

rettes opp slik at målpris kan oppnås.  

Tabellen under viser uttaket av målpris i siste avsluttede sesong – sesongen 2017/2018: 

 

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

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

Noteringsprisene holdes til enhver tid under maksimalpris: 

Råvareforbruk, tonn (Landbr.dir.) 2000 2005 2010 2015 2017 2018

Importert karbo 257 354 171 998 350 554 402 776 320 234 403 790

Norsk korn og kli frå norsk foredling 1 024 273 1 108 174 955 229 1 008 648 1 087 783 1 052 349

Forbruk karbohydrater ekskl kli 1 281 627 1 280 172 1 305 783 1 411 424 1 408 017 1 456 139

Forbruk av protein 235 200 303 356 387 270 433 497 446 331 448 233

Forbruk fett 28 640 35 934 45 058 49 309 48 367 47 627

Vitaminer og mineraler 50 000 78 035 78 874 83 507 87 700 89 328

Totalt råvareforbruk 1 595 467 1 697 497 1 816 985 1 977 737 1 990 415 2 041 327

Andel norsk korn i kraftfôr 64 % 65 % 53 % 51 % 55 % 52 %

 Mål-/styringspris  Forventet avvik  

 avtaleåret  målpris - prisuttak 

  [øre/kg]   [øre/kg] 

Hvete 326 -1,44

Rug 282 0,53

Bygg 276 -0,57

Havre 250 -0,37

Oljefrø 569 -1,19

 Prisuttak i forhold til målpris sesong 2017/18 
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Omsetningsavgift 

Prognosen av 15. august 2018 viste ingen reguleringsbehov i sesongen. Omsetningsrådet satte 

avgiften til 1 øre for 2018/2019 innenfor maksimalsats på 4,5 øre fastsatt av Landbruks- og 

matdepartementet.  

 

Avregningspris landet 

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

innrapportert til Landbruksdirektoratet. Prisene er inklusive stedskorrigering.  Omsetningsavgift er 

ikke trukket fra. Alle tillegg eller trekk for kvalitet er også holdt utenom, slik at prisene reflekterer 

verdien av basiskvalitet for alle aktører i kornmarkedet. Eventuelle leveringstillegg og lagerleie er ikke 

reflektert i prisene. Disse møter produsenten som henholdsvis tillegg og trekk i forhold til de oppgitte 

prisene. 

 

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

reflektere reelt akseptert prisuttak. 

Prisutviklingen til produsent fra februar i fjor (sesongen 2017/18) til februar i år ligger foreløpig over 

forutsetningene i jordbruksoppgjøret unntatt for havre, som så vidt ligger under. Sett over tre år 

ligger prisuttaket over de forutsatte endringer i målpris for matkorn, men under for fôrkorn og 

oljefrø. I store trekk viser oversikten at kornbransjen samlet i stor grad følger Felleskjøpets priser og 

at jordbruksavtalens forutsetninger dermed i hovedsak innfris. 

Andel leveranser til målprisanlegg 

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

er basert på oppdatert tidsserie fra Felleskjøpet Agri:  

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

Uttak 

aug 15 -

feb 16

Endra mål-

/styringspris 

2016

Uttak 

aug 16 - 

feb 17

Endra mål-

/styringspris 

2017

Uttak 

aug 17 - 

feb 18

Endra mål-

/styringspris 

2018

Uttak 

aug 18 - 

feb 19*

Endra uttak i 

pris siste 12 

mnd

Endra mål-

/styringspris 

tre år

Registrert 

endring tre 

år

Matkveite*** 303,8 8 311,3 10 319,7 10 332,2    12,5 28 28,4

Fôrkveite 269,8 276,3 281,7 288,7    6,9 18,9

Matrug 280,3 0 281,6 0 281,9 11 297,3    15,4 11 16,9

Fôrrug 232,1 234,4 243,2 255,4    12,2 23,3

Bygg*** 259,5 6 264,3 7 270,1 8 278,5    8,4 21 19,0

Havre 234,1 6 241,2 5 244,6 8 252,4    7,8 19 18,3

Rugkveite 266,1 276,2 273,4 277,9    4,5 11,8

Korn total 261,9 266,9 272,5 279,9  7,4 18,0

Erter 344,3 351,1 351,3 363,2    12,0 19,0

Oljefrø** 515,7 8 518,8 6 505,0 0 519,2    14,2 14 3,5

(Kjelde: Landbruksdirektoratet)

*Foreløpige

**Styringspris 2015/16***Styringspris 2016/17. OBS! Påverkar endringa i prismål mellom år.
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Avlingsskadeerstatningsordningen – en gjennomgang  

Det finnes i dag to offentlige ordninger som dekker tap i jordbruket, Statens naturskadefond og 

Avlingssvikt ved klimabetingete tap som følge av klimaendringer (Avlingsskadeerstatningsordningen).  

Naturskadefondet dekker skader på privat eiendom som ikke kan forsikres mot naturskade herunder 

jordbruksland. En naturskade defineres som flom, skred eller annen naturulykke herunder jordskjelv 

og vulkanutbrudd. Retten til erstatningen faller bort dersom erstatningsgrunnlaget er under 20 000 

kroner.  

Ved klimabetinget skade (som årets tørke) er det avlingsskadeerstatningen som skal benyttes. 

Landbruksdirektoratet skriver på sine hjemmesider om ordningen at følgende premiss må være 

oppfylt for å kunne søke om erstatning: 

«Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha ei 
klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Erstatning føresett at det er godt 
dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.» 

Ved avlingsskade må bonden ta store deler av tapet alene. 
I private forsikringsordninger stilles det krav om at offentlige erstatninger er innvilget for at det skal 

kunne foretas utbetalinger. To av de største private aktørene innvilger inntil 15% av det totale tapet 

som er beregnet i den offentlige avlingsskadeerstatningen.  

I Landbruksdirektoratets retningslinjer for utregning av avlingsskadeerstatning står følgende 

beskrevet: 

«I salgsproduksjonar blir erstatninga per vekst rekna ut etter skadeårets areal i dekar multiplisert 
med gjennomsnittsavlinga for veksten i kg pr. dekar. Deretter trekkjast 30 % egenrisiko, avling i kg i 
skadeåret og andel avlingssvikt som ikkje er klimabetinga. Denne summen multipliseres med fastsatt 
sats for veksten i kr/kg. Sparte høstekostnader trekkes ifra til slutt.» 

Siden private forsikringsordninger ikke har en egen vurdering av tapet, men hviler på vurderinger 

gjort av det offentlige, øker risikoen for betydelig tap for bønder som faller utenfor de offentlige 

ordningene. Er tapet mindre enn 30%, utløses ingen utbetaling hverken fra det offentlige eller fra 

private forsikringsordninger. 

Selv med en privat forsikring kan tapet bli betydelig. Dette forklares ikke alene av egenrisikoen på 

30%, men også av beregningsmetoden for å beregne tapet i den offentlige 

avlingsskadeerstatningsordningen. Det er denne beregningen forsikringsselskapene legger til grunn. 

Dessuten baseres også forsikringsutbetalingene på erstatningssatser fastsatt av det offentlige. Dette 

er satser som er vesentlig lavere enn faktisk kornpris (se eget avsnitt). I tillegg har bonden en 

egenandel på tapet på mellom 10 – og 20 000 kr før utbetaling av forsikringspremie. Det vil si er 

tapet 50 000 får du 15% av 40 000kr. Dette praktiseres noe ulikt av de forskjellige 

forsikringsselskapene.  

Et regneeksempel for å illustrere hvor ordningen virker 

Vi tar utgangspunkt i en bonde som har en avlingssvikt på 50%. Det er beregnet i den offentlige 

avlingsskadeerstatningen at bonden har hatt et brutto tap på 500 000 kroner. 

Han dekker egenandel på de første 30% av avlingssvikten som tilsvarer kr 300 000, og får innvilget 

resterende 20% i avlingsskadeerstatning som tilsvarer kr 200 000. Forsikringsselskapet vil da utbetale 

15% av totaltapet minus egenandel på 10 000 kroner, dvs. 73500 kr.  
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Bonden får dermed et netto tap på 226 500 kr etter at både den offentlige erstatningen og den 

private forsikringen er innvilget. Dette er mer enn 20% av den totale omsetningen han har på 1 

million kroner. 

Konklusjonen er at det er vanskelig for den enkelte kornbonde å sikre seg mot tap som følge av 

avlingssvikt som er betinget av klimaskader. Er avlingssvikten under 30% må han ta alt selv. Er 

avlingsvikten større enn 30% (40% eller mer) vil ikke avlingsskadeerstatning og 

forsikringsutbetalinger hindre betydelige tap. 

Hele kornsektoren har en betydelig risiko med dagens ordninger. 
Klimabetingete tap oppstår blant annet som følge av endringer i værsystemene. De rammer derfor 

sjelden enkelt bonden alene, men hele landsdeler eller i verste fall hele landet. Dette kan illustreres 

med følgende tabell der inntektene basert på målpris fra 2017 sammenlignes med inntektene fra 

2018 basert på gjeldende målpris. 

 

 

Med en gjennomsnittlig prognose på 54% avling av et normalår (2013 -2017), vil dette gi en estimert 

avlingsskadeerstatning på 450 mill. kr. Dette illustrerer at dersom all kornproduksjon ble sett under 

ett, uten at det er tatt høyde for variasjoner, ville sektoren måtte ta et netto tap på i størrelsesorden 

1,35 mrd. kr i 2018 sammenlignet med 2017.  

Den foreløpige oversikten viser at selv om tørken har ført til avlingssvikt i hele Sør - Norge, så er det 

variasjoner mellom fylkene som bidrar til at erstatningsutbetalingene vil overstige 450 millioner 

kroner. Men foreløpige estimater tyder på at kornsektoren må bære et netto tap på over 1 mrd. 

(30% eller mer av total omsetning av norsk korn i et normalår) som følge av tørken i 2018 

sammenlignet med 2017.  

Tørken 2018 - Hva tapte gjennomsnittsbonden? 
For å se hvordan utslaget av tapte inntekter blir på gårdsnivå, har vi valgt å bruke Budsjettnemnda 

for jordbruket sine referansebruksberegninger. Referansebruk 2 har 386 daa med bygg, hvete og 

havre + litt annen produksjon. Avlingsnivået er standardisert basert på innmeldte avlinger fra 

referansebrukene. Dersom vi legger inn prognosert mengde korn per dekar for 2018, viser dette at 

avlingsnivået i 2018 er på 58% (mot snittet på 54% i prognosen) sammenlignet med et normalår. En 

forklaring er at referansebruk har mye bygg, som har vist seg å tåle tørken best (77% mot snittet på 

54%). 

I dette eksemplet har referansebruk 2 en nedgang i salgsinntekter fra hele planteproduksjonen på kr 

176 427. Utbetalingen på avlingsskadeerstatningsordningen er beregnet til å bli kr. 52 129 eller 

29,5% av salgsnedgangen for planteproduksjonen.  
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Driftsinntektene viser hele produksjonen til referansebruket, og er ikke bare resultatet av 

produksjonen fra kornslaga vist i tabellen. Ved utregningen av driftsinntektene har vi korrigert for 

oppjusterte målpriser for 2018, avlingsvikt i resterende planteproduksjon, lagt inn oppjustere satser 

2018 for AK. Vi har også agt inn en reduksjon på 15% i variable kostnader (redusert sprøyting, 

overgjødsling, arbeidsforbruk etc. Dette kan diskuteres. For eksempel kan flere ha hatt økte 

kostnader knyttet til for eksempel vanning.  

Totalt blir driftsresultatet da negativt på -1656 kr mot BJF sine tall i april 2018 på 85 254 kr.  

 

Referansebruk 2 Normalår 
Avling kr 

Avlingsnivå 
2018 

Avling 2018 kr 

Bygg kg 67 990 273 44 553 

Havre kg 36 503 223 19 022 

Hvete kg 52 367 242 27 612 

Totalt kg 156 861 
 

91 187 

Salgsinntekter 
planteprod. kr 469840  293413 

Avlingsskade-
erstatning 

 

 52129 

Totale driftsinntekter 
fra hele gårdens 
produksjon (DI) kr. 

 
673 547 

 

 
576 523 

Driftsoverskudd kr. 85 254 

 

-1656 

 

Kornproduksjon driver på marginen og har relativt beskjedne driftsoverskudd.  Uten driftsoverskudd 

forsvinner skattefordelene som er knyttet til produksjonen (for eksempel jordbruksfradraget).  Det 

negative driftsresultatet slår derfor hardt ut på vederlag til arbeid.  

Våre prognoser viser at norske kornbønder for avlingsåret 2018 vil måte tilføre i underkant av 20 000 

kroner til sin kornproduksjon som følge av dette for at den skal gå i null.  
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Vi har ikke regnet på hva effekten av tørken vil bli for andre produksjoner. Flere vil måtte ta 

betydelige tap. Men dersom krisepakka sånn den er innrettet kan sies å fungere, så burde ikke de 

totale inntektene for næringa som helhet falle så dramatisk som for korn. Krisepakka er i all hovedsak 

innrettet mot husdyrproduksjoner og bør virke avdempende på inntektstapet for disse 

produksjonene. Dvs. at dyppet for totalkalkylen i 2018 bør begrenses av krisepakka slik grafen under 

illustrerer i den oransje kurven. Den blå kurven viser utviklingen i vederlag for arbeid for 

referansebruk 2. 

 

 

Nærmere om avlingsskadeerstatningen. 

Hva er en normalavling i klimatider? 
Som beskrevet over skal det før erstatningsberettiget avlingsskade fastsettes beregnes en egenandel:  

« (…)trekkjast 30 % egenrisiko, avling i kg i skadeåret og andel avlingssvikt som ikkje er klimabetinga» 

Og videre: 

«Gjennomsnittsavlinga blir som hovudregel rekna ut frå avling per dekar fra dei fem siste åra» 

Dette blir regnet i kilo og ikke i kroner. Det er derfor ikke det samme som bondens økonomiske tap. 

For eksempel skal normalavlingen det beregnes 30% tap fra, være basert på gjennomsnittsavlinger 



52 
 

de siste 5 årene. Lave avlinger ett år i en slik beregning vil dermed påvirke direkte nivået for 

beregning av avlingsskade ett annet år. Dersom et av disse årene er et «kriseår» drar det snittet på 

normalavlingen kraftig ned.  Dersom det inntreffer et eller flere kriseår innenfor en femårsperiode, 

forsterker disse kriseårene de negative økonomiske konsekvensene for bonden det kriseåret hvor 

avlingene svikter i så sterk grad at det kan være aktuelt å søke avlingsskadeerstatning.  

I en periode med økt fare for at klimabelastninger i en sesong vil inntreffe hyppigere, fremstår det 

som en svakhet ved dagens ordning at ikke bonden kompenseres fullt ut, men må dra med seg 

tidligere kriseår inn i grunnlaget for å beregne skadeomfanget i ett nytt skadeår. 

Hvorfor er det ytterligere en egenandel på 5000 i tillegg til egenandelen på 30? 
I forskriften for avlingsskadeerstatningen § 6 heter det: 

«Beregnet erstatning under 5 000 og over 750 000 kroner utbetales ikke» 

I 2018 ble taket for erstatningen hevet til 1,5 millioner midlertidig. Imidlertid er det et fortsatt slik at 

det ikke utbetales erstatning dersom erstatningskravet er mindre enn 5000 kr. Det er to grunner til at 

vi mener at dette er problematisk.  

1. Bonden har allerede tatt en egenandel på 30% av avlingssvikten og må sies å ha tatt sin andel 

av egenrisikoen 

2. For de som har en avlingssvikt som er mer enn 30%, men hvor erstatningsbeløpet beregnes 

til å være mindre enn 5000 kroner føre til at heller ikke får noen utbetaling fra de private 

forsikringsavtalene de måtte ha tegnet. Bonden får dermed heller ikke utløst den 

forsikringen han selv har betalt for, selv om han tilfredsstiller kravene i 

avlingsskadeerstatningsordningen om 30 % egenandel 

Vi vil derfor foreslå to mulige endringer for å bøte på denne urimeligheten i dagens ordning:  
1. Avkortningen i den statlige erstatningsutbetalingen på kr. 5000,- avvikles og erstatning 

utbetales når kravet om egenandel er innfridd.  
2. Forsikringsselskapene bes om å endre sin praksis slik at når vilkårene for egenandel i 

forsikringsavtalen er innfridd så skal erstatning beregnes og utbetales. 

 

Definisjonen av vekstgruppe 
Korn er ikke korn. Hvete gir store avlinger, har en relativt høy pris ift. andre kornslag og er tørkesvak. 

Bygg gir mindre avlinger er mer tørkesterk og gir lavere priser. Dette gir store økonomiske utslag ved 

beregning av erstatning ved avlingssvikt. Likevel behandles disse produksjonene som en felles 

vekstgruppe i beregningen av avlingsskadeerstatning. Selv om de behandles som en vekstgruppe i 

beregningen av retten til erstatning (dvs. at avlingstapet overstiger egenrisikoen på 30%) har de 

allikevel ulike satser i beregningene av utbetalingene. 

 «Maksimal utbetaling per vekstgruppe er 750 000 kroner. I 2018 er denne toppavgrensningen 
hevet til 1 500 000 kroner med virkning fra Stortingets budsjettvedtak om "krisepakken".  Utrekna 
erstatning under 5000 kroner blir ikkje utbetalt. 
Vekstgruppene under ordningen er: 

• Grovfôr 
• Korn 
• Frukt 
• Bær 
• Poteter 
• Grønnsaker» 
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Siden korn er en vekstgruppe med kornarter som har ulike egenskaper, avlinger og prises ulikt, 

fremstår det som urimelig at korn defineres som en vekstgruppe når avlingsskaden skal beregnes, 

men splittes opp i kornarter når erstatningen skal utmåles. Vårt forslag er at det skilles mellom 

kornarter også i beregninger av avlingsskaden slik at bondens reelle egenrisiko ikke øker på grunn 

av beregningene.  

Dagens beregningsmetode rammer hardt lønnsomme avlinger. Dette illustreres  i beregningene 

under. 

Beregning av avlingsskadeerstatning  
Selve beregningen av avlingsskadeerstatning er intrikat. Først beregnes en gjennomsnittlig avling for 

hele vekstgruppen korn kg/daa. Deretter benyttes dette avlingsnivået til å beregne 

gjennomsnittsavling per kornslag. Egenrisikoen på 30% målt i kg og årets avling trekkes fra. Deretter 

sitter man igjen med et kvantum avling det kan søkes erstatning på basert på fastsatte 

erstatningssatser pr. kg for de ulike kornartene.  

 
Denne beregningsmetoden gir flere utslag som hver og en går i disfavør av bonden ved at 

erstatningsutbetalingene systematisk dras ned. I eksempelet vi har satt opp nedenfor har en bonde 

200 daa bygg og 100 daa mathvete: I et normalår vill hun/han hatt en avling på 47 500 kg hvete og 80 

560 kg bygg, eller totalt 120 060 kg korn totalt. I et normalår utgjør hveten litt over 37 % med en 

målpris på 3,26 kr per kilo og bygget utgjør litt under 63% med en målpris på 2,76 kr per kilo.  

Ved beregning av snittavlingen når det skal søkes om erstatning legges gjennomsnittet for 

vekstgruppen korn til grunn (426,9 kg daa). gir en beregnet gjennomsnittsavling der hveten utgjør 

33% av totalavlingen og bygget 67%. Dette prinsippet om en gjennomsnittlig avling for hele 

vekstgruppen fører til at hveten alltid vil komme dårligere ut. Erstatningsberegningene forskyves fra 

en kostbar og relativt tørkesvak hvete til en billigere og et relativt mere tørkesterkt bygg.  

Med et gjennomsnittlig avlingsnivå på 51% for hvete og 68% for bygg i 2018 vil bonden har rett på 

erstatning for i alt 10 842 kg korn. Som tabellen nedenfor viser utgjør hveten reelt 83,5% av 

avlingsskaden målt i kroner. Men på grunn av gjeldende beregningsmetode utgjør hveten i dagens 

beregning kun 33% av volumet det det kan søkes erstatning for.  

 

På grunn av prisdifferensen mellom bygg og hvete får dette stor konsekvens for størrelsen på 

erstatningsutbetalingen. I dette tilfellet har bonden en normal salgsavling på 377 196 kr og taper 

147 607 kr. Han får en erstatningsutbetaling på 28 577 kr eller bare litt over 25% av det faktiske 

økonomiske tapet. Selv med en privat forsikring i tillegg må bonden i dette tilfellet ta et faktisk tap på 

over 100 000 kr. 
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Konklusjonen er at definisjonen av korn som en vekstgruppe og beregningsmetoden for 

gjennomsnittsavling vil alltid virke i disfavør av hvete. Når dette kombineres med ulike 

erstatningssatser for de ulike kornartene fører dette til at bondens tap langt overstiger 

egenrisikoen på 30%. 

Avlingsskadeerstatning: Forsikring- tap- og erstatningsberegninger 

  Hvete Bygg Korn totalt 

Produksjon 

Daa 100 200 300 

kg/ daa 2018 242 273 262,7 

Kg/daa normalavling (A) 

475 403 426,9 

Totalavling normalår kg 47500 80560 128060 

Målpris 3,26 2,76   

Andel (kg) av totalavling normalår % 37,1 62,9 100 

Salgsinntekt basert på målpris 154850 222345,6 377196 

Beregning av erstatning 

Erstatningssats 2,85 2,4   

Beregnet gjennomsnittsavling (B) = snitt daa Korn totalt 
(A)Xantall daa  42687 85373 128060 

Kornartens andel av beregnet gjennomsnittlig totalavling 33 67 100 

Trekk - Egenrisko (30% av (B)) fra gjennomsnittlig avling 
per kornart  12806 25612   

Trekk - Faktisk avling per kornart 2018 24200 54600 78800 

Avling (kg) det kan søkes erstatning for 5681 5161 10842 

Utbetalt erstatning 16189,9 12387,2 28577 

Differanse mellom erstatning og faktisk tap 

Faktisk avlingstap (kg) per kornart ut fra normalår 23300 25960 49260 

30% av normalavling = egenrisiko 14250 24168 38418 

Faktisk erstatningsbehov = Normalavling - egenirisko - 
årets avling 9050 1792 10842 

Kornartens andel av faktisk erstatningsbehov  83,5 17 100 

Totaltap i kr. basert på målpris 75958 71649,6 147608 

Totaltap kr - egenrisiko 30% basert på målpris 
46455 66703,68 113159 

Tap kr fratrukket erstatning og egenrisiko  84582 

Erstatningens andel av totaltapet basert på målpris 

34,85 18,57 25,25 

Privat forsikring 

15% utbetalt av beregnet totaltap 7903 11078,4 18981 

DIFFERENSE MELLOM FAKTISK TAP OG UTBETALTE ERSTATNINGER 100049 

 

 

 


