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Utviklingen i Norsk kornproduksjon
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Utviklingen i Norsk kornproduksjon
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Hvordan ser dette ut om 20 år?
2018 2040

Totalavling 1,2 mill tonn 
(snitt siste 20 år)

1,2 mill tonn ?

Kornareal 2,78 mill daa 2,5 mill daa ?

Antall driftsenheter 
med korn

10.427 5.000 ?

Kornareal pr bruk Ca 265 daa Ca 500 daa ?
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Skuronn = 287

Lagringskorn = 310

Diff = 23 Målpris = 296



Målpris og prisløypa
• Prisløypa er utformet på bakgrunn av leveringsmønsteret

- Ca 2/3-deler av kornet avregnes i skuronna, ca 1/3-del avregnes som lagringskorn

• Veid avregningspris for «skuronnkorn» og «lagringskorn» = «Målpris»
- Hvis leveringsmønster endrer seg må prisløypa endres for å treffe målpris
- Økt andel lagringskorn vil bidra til å redusere differansen mellom pris i skuronn og pris på 

lagringskorn
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Industriens betalingsevne for gårdlagring
• Industrien vil ønske å kjøpe kornet til de mest gunstige betingelsene (lavest kostpris)

• Dersom prisløypa justeres for å øke lønnsomheten i å lagre korn på gård, vil dette 
samtidig stimulere industrien til å bygge lagerkapasitet for å kjøpe mer korn i skuronna

• Industrien kan kompensere kornprodusenten for lagring på gård tilsvarende hva det 
koster industrien å lagre korn

• Skalaeffekt; Store industrielle «fellesanlegg» vil ha lavest investeringsbehov pr tonn

• Muligheter for tørking/lagring av korn på gård har tilleggsverdier for kornprodusenten –
disse må tas inn i vurderingen når lønnsomheten i gårdsanlegg skal beregnes
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«Tørketabellen» – Fellesanleggenes prising av tørketjenester
• Industriens kostnader til tørking bygges opp av 3 kostnadselementer:

1) Faste kostnader (avskrivninger/kapital) 
2) Energikostnader 
3) Arbeidskraft

• Behovet for tørketjenester (total mengde vann som skal fjernes) varierer mye mellom 
år

• Deler av industriens kostnader ( 1) og til dels 3) ) er kostnader som i liten grad varierer 
med behovet for tørketjenester det enkelte år

• Kornprodusenter som har egen tørke kan velge og marginal-betrakte 1) og 3), og sette 
likhetstegn mellom «tørkekostnad» og energikostnad
- Noe som gir en «opplevd tørkekostnad» som er lavere enn industriens prising av 

tørketjenester, men…
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Hvilke løsninger finnes for kornhåndteringen 

• Hvordan fungerer ditt lokale mottak?
• Hvor mange tonn høster du?
• Hvor lang transport har du?

• Rett i traktortilhenger til kornmottak
• Container
• Kjørbar tørke 
• Mobiltørke
• Komplett tørkeanlegg



Hva blir kostnaden fra aks til kornkjøper
• En blir ikke rik av kornhåndtering – kostnadspost
• En del av mekaniseringskostnadene
• Hvilken strategi har en for kjøp av tjenester
• Vanskelig å konkurrere med kornmottakene pga. 

deres stordriftsfordeler
• Sikkerhet for å ta vare på store verdier
• Eget anlegg er en forsikring
• Større treskere og mer leietresking  trenger ny og 

god logistikk



• Treskerkapasitet
• Tørkekapasitet
• Lagerkapasitet
• Transportkapasitet
• Arbeidskraft

• Hvor får du mest for 
investeringene

Hvor er flaksehalsen i din innhøstingen?



Konklusjon
• Behov for både gårdsanlegg og sentrale anlegg
• Neppe store endringer i høst – vinterpris
• Lav vannprosent ved høsting – økonomisk vinner
• Behov for både traktor og lastebil i transport fortsatt
• Fokus: Billigst mulig fra aks til munn!

• Takk for oppmerksomheten
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