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Norske Felleskjøp SA

Formål

Norske Felleskjøp SA ivaretar sine medlemmers interesser i landbruket ved å 

• løse fellesoppgaver på vegne av medlemmene 

• gjennom aktiv markedsregulering bidra til at de priser på korn som avtales 
gjennom forhandlinger mellom staten og faglaga i jordbruket kan oppnås

• delta i annen tilgrensende virksomhet



Norske Felleskjøp SA

Visjon
• Lønnsomt landbruk i hele landet, basert på norske ressurser.

Hovedmål for virksomheten
• Norske Felleskjøp skal bidra til at eierne og deres medlemmer gjennom samarbeid, 

arbeid for gode og likeverdige rammebetingelser, godt omdømme og effektiv drift alltid 
styrker bondens økonomi.

Mål for virksomhetsområdene
• Markedsregulering
• Norske Felleskjøp skal gjennom kvalitativ god og effektiv markedsregulering sørge for 

at de priser på korn som avtales gjennom forhandlinger mellom staten og faglaga i 
jordbruket blir tatt ut på noteringsanleggene.

• Næringspolitikk og samfunnskontakt
• Norske Felleskjøp skal være en effektiv kanal for fremme av eiernes og deres 

medlemmers næringspolitiske interesser og styrking av deres omdømme.



• Importvern
• Jordbruksavtale
• Markedsregulering
• Samvirke/bonden som 

aktør og utøver av 
effektive ordninger

Hjørnesteinene i norsk matproduksjon
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• Gjennomføring mer krevende

• Endringer tar tid

• Endringer mindre omfattende

• Landbruksbarometeret 2015 –
bøndene avviser regjeringens politikk
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Større og færre bruk

Politiske endringer krever flertall
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Høye ambisjoner for norsk matproduksjon

s. 7 punkt 1.5.1
«Virkemidlene skal innrettes slik at de 
bidrar til økt produksjon, og Regjeringen vil 
arbeide for en høyest mulig selvforsyning 
av mat av beredskapshensyn.»

s. 18 punkt 2.3.1
«Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig 
Folkeparti og Venstre, viser til at reel økt 
selvforsyningsgrad er avhengig av at økt 
matproduksjon skal være med grunnlag i 
norske ressurser. Dette må legges til grunn 
ved utformingen av landbrukspolitikken»



Hva må til for å styrke den norske matvareberedskapen?

• Vi må øke den norske kornproduksjonen
• Vi må gjeninnføre beredskapslagring av matkorn



Den norske kornavlingen avgjør selvforsyningsgraden

Kilde: Nilf og  SLF
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Satser for omsetningsavgift
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Prisuttak – prognose for sesongen 2014/2015
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 Målpris  Prisuttak pr. uke  Forventet prisuttak  Forventet avvik  
 avtaleåret  15/15   avtaleåret  prisuttak - målpris 
  [øre/kg] [øre/kg]   [øre/kg]  [øre/kg] 

Hvete 298 298,54 298,45 0,45
Rug 282 282,35 282,33 0,33
Bygg * 254 254,14 254,15 0,15
Havre 233 232,52 232,61 -0,39
Oljefrø 548 548,63 548,52 0,52
* Styringspris

 Rapport om prisuttak i forhold til målpris 



Mykotoksin og markedsregulering
Norske Felleskjøp, styrevedtak 16.6.14

• Norske Felleskjøp legger til grunn at kornbransjen 
håndterer eventuelle kvalitetsutfordringer på en slik måte 
at det ikke oppstår overskudd av korn som følge av 
innhold av mykotoksin.  Slike overskudd må eventuelt 
håndteres av bransjen på linje med andre 
kvalitetsutfordringer.

• Norske Felleskjøp viser til forskriftenes krav om at korn 
som får tilskudd skal være egnet til mat eller fôr og 
oppfordrer Felleskjøpet Agri som kornhandler til å ta 
initiativ for å etablere kvalitetsspesifikasjoner eventuelt en 
bransjestandard for kvalitetskrav som omfatter innhold av 
mykotoksin.
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Lite mykotoksin i kornet i 2014
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Markedsbalanseringsutvalget

• Frist for rapport 1. juni i år
• Norske Felleskjøp fikk ikke plass i utvalget, men har god 

kontakt med jordbrukets øvrige fire representanter
• Høyre har i flere år erklært at samvirkets makt over 

markedsreguleringen skal svekkes
• Dette – og statsråd fra Frp, gir et krevende utgangspunkt
• Men det har også vist seg krevende å finne gode 

alternativ – til en ordning som har virket etter hensikten
– Sikker avsetning av produksjonen til målpris for bonden 
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FoU er viktig!

Norske Felleskjøp har gjennomført og også deltatt 
i mange prosjekter – enten i egen regi eller 
som deltaker sammen med andre

• Foods of Norway
– NFK og FKF deltar sammen med 22 andre partnere

• AGROPRO - Agronomi for økt matproduksjon
• Strategies in dairy and beef production for meeting the demand of food

based on a climate- and cost efficient use of domestic feeds
• Prosjekt «Økt norsk kornproduksjon» sammen med Yara og andre
• Prosjekt «Fulldyrka areal og kornarealer på Østlandet»
• Prosjekt «Hva koster graset»

AgriAnalyse er et viktig kompetansesenter som næringa må bruke!



Jordbruksforhandlingene
NFK sitt innspill, jordbrukets krav og statens tilbud

NFK innspill Jordbrukets 
krav

Statens tilbud Jordbruks
‐avtale

Kornpris + 21 øre/kg + 17 øre/kg + 5 øre/kg + 5 øre/kg

AK‐tilskudd Uendret Uendret Sone 1: ‐ 13 kr/daa
Sone 2‐3: + 23 kr/daa
Sone 4‐7: ‐ 36 kr/daa

Sone 1:    +  4 kr/daa
Sone 2‐3: + 17 kr/daa
Sone 4:     ‐ 19 kr/daa
Sone 5‐7: ‐ 36 kr/daa

Total kornøkonomi: 
kr/årsverk

‐21 100 kr/årsverk ‐ 3900 kr/årsverk

Prisnedskrivning Stor del av økt 
kornpris

+ 9 øre/kg + 5 øre/kg + 5 øre/kg

Utslag på kraftfôrpris + 4 øre/kg + 0 øre/kg + 0 øre/kg

Frakt av kraftfôr + 35 mill kr + 7 mill kr 0 0



Politiske kontakter – et langsiktig arbeid

• Viktig å bygge kompetanse hos beslutningstakerne
• NFK har mange møter med politikere gjennom året 

– Kompetansen vår er etterspurt
NFK holdt ca. 70 foredrag i 2014 



Nye media

• Streaming fra 
Kornkonferansen og 
Temaseminaret

• Vi legger ut meldinger, 
diskuterer og annonserer 
på Facebook og Twitter

• Blogg hos Nationen og 
på landbruk.no

• Nyhetsbrev pr e-post



Arendalsuka

• En politisk festival hvor alle norske partier og mange 
organisasjoner er representert

• Felleskjøpet og Bondelaget arrangerte frokostseminar om 
norsk matproduksjon og beredskap inspirert av Terje Vigen 
med 80 deltakere

• Kristiansand Roklubb rodde fra Arendal 
til Hirtshals med 4 roere på 17 timer

• To spreke karer rodde en 19 fots færing
med en tønne korn tilbake på 37 timer

• To roturer og en avlysning pga dårlig vær ga over 30 oppslag
nyhetene



Kornkonferansen



Felleskjøpets bistandsengasjement



Internasjonale saker

• NFK har gitt råd til LMD, UD og Landbruksdirektoratet 
knyttet til handlingsrommet for norsk korn- og 
fôrproduksjon i forbindelse med Artikkel-19 forhandlinger

• NFK sitter i landbrukets koordineringsutvalg for 
handelspolitiske spørsmål i regi av Norsk 
landbrukssamvirke og Norges Bondelag
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Norske Felleskjøp og framtida

• Formålet ligger fast.

• Organisering/omfang av markedsreguleringen er 
uavklart.

• Ev. fusjon FKNR/FKA vil resultere i en vurdering av 
organisering og oppgavedeling.

• Uansett framtidige løsninger vil alle ansatte sikres 
ansettelse og meningsfylte oppgaver.


