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«Norsk korn og lagring av korn som 
stabiliserende faktor» 

• Risikoen
• Forståelsen
• Håndteringen



Situasjon: Risikoen
• Risikofaktorer

– Pris: Økt risiko er overveiende sannsynlig.
– Tilbudssvikt eller logistikkbrist: Usikkert - leter etter scenarier
– OECD advarer mot annerledes og voksende global systemrisiko

• Utsatte verdier
– Ernæring, liv og helse
– Sosial rettferdighet
– Konkurransedyktig næringsliv
– Troverdighet

Hjelper det å øke norsk kornproduksjon og lagernivåer? 



Om pris: økt risiko - prisfluktuasjon

• Basis: Normalt med høy prisfluktuasjon

• Alle vet hvorfor
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Om pris: økt risiko - prisfluktuasjon

• Basis: Normalt med høy prisfluktuasjon

• Alle vet hvorfor

• Ingen global markedsregulering
Mindre subsidiert lagring
+ Fjerning av eksportsubsidier
= Politikk for naturlig markedsfluktuasjon



Om tilbudssvikt eller logistikkbrist: Usikkert

• Neppe noen sammenheng med prisfluktuasjon 
eller nivå

• Tradisjonelt: 
– Nasjonal avstengning: Militært og uaktuelt
– Regional logistikkbrist: Sivilt/militært og aktuelt

• OECD advarer om endret global systemrisiko
Digitalt
Integrert
Sentralisert
=  Sårbart



Risikoen: Utsatte verdier

• Ernæring, liv og helse
• Konkurransedyktig næringsliv
• Sosial rettferdighet
• Troverdighet Helt andre virkemidler

Forsynings-
sikkerhet



Risikoen: Utsatte verdier

• Ernæring, liv og helse
• Konkurransedyktig næringsliv
• Sosial rettferdighet
• Troverdighet Helt andre virkemidler

Forsynings-
sikkerhet

Derfor:
Neppe et mål om å hindre prisfluktuasjon
- Aktørene tilpasser seg selv best til prisrisiko
- Internasjonalt usolidarisk



«Norsk korn og lagring av korn som 
stabiliserende faktor» 

• Risikoen: 
– Sannsynlig vesentlig høyere prisrisiko
– Økt global systemrisiko krever oppmerksomhet
– Kjenner ingen økt sannsynlighet for nasjonal tilbudssvikt eller 

logistikkbrist
– Troverdighet og sosial rettferdighet kan ikke håndteres ved 

forsyningssikkerhet

• Risikoforståelsen
• Håndteringen: Scenarier og krisetoleranse



Risikoforståelsen

• Driverne;
– forstå varsling, sannsynlighet, frekvens, sammenfall
– Eksempler: Klimaendring, befolkningsvekst, geopolitisk 

spenning, global systemintegrasjon
• Konsekvensene

– Volatilitet som normal
eller
– Kriser

• Brå endring –
ikke gradvis

• Lav sannsyn-
lighet og frekvens

Høy sann-
synlighet/
frekvens

Lav
sannsynlighet

Brå hendelser Ny normal-
tilstand 
(oljekrise,
finanskrise)

Krise
(Pandemi)

Gradvis Omstilling
(prisvolatilitet)

Særlig tiltak
(År 2000)



Risikoforståelsen

• Driverne;
– forstå varsling, sannsynlighet, frekvens, sammenfall
– Eksempler: Klimaendring, befolkningsvekst, geopolitisk 

spenning, global systemintegrasjon
• Konsekvensene

– Volatilitet som normal
eller
– Kriser

• Brå endring – ikke gradvis
• Lav sannsynlighet og frekvens

• Risikohåndtering



Risikohåndtering 

– Forebygging
• Kriseforebygging
• Skadeforebygging

– Håndtering
– Gjenoppretting

Krise-
forebygg-

ing

Skade-
forebygg-

ing

Krise-
hånd-
tering

Gjenopp-
retting

Sikre samfunnsverdier

Mulig kriseforståelse:
Skadeforebygging særlig viktig
- Korte varslingstider
- Mange, helt ulike krisefenomener
-



Eksemplet lagring og produksjon

Krise-
forebygg-ing

Skad
e-

fore
bygg
-ing

Krise-hånd-
tering

Gjenopp-
retting

Sikre samfunnsverdier

• Mål: Skadeforebygging
• Kun forsyningssikkerhet
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eller 
logistikkbrist)



Eksemplet lagring og produksjon
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Eksemplet lagring og produksjon
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Sikre samfunnsverdier

• Mål: Skadeforebygging

Høy 
prisvolatilitet 
og 
uregelmessig 
logistikk

«Dyrtid»
Forsynings-
stans 
(tilbudssvikt 
eller 
logistikkbrist)

En ny, volatil normaltilstand
Ingen vesentlige samfunnsinteresser på spill
Må håndteres av næringslivet 
- Grip for all del ikke inn!



Eksemplet lagring og produksjon
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• Mål: Skadeforebygging

Høy 
prisvolatilitet 
og 
uregelmessig 
logistikk

«Dyrtid»
Forsynings-
stans 
(tilbudssvikt 
eller 
logistikkbrist)

En ny normaltilstand
Må håndteres av næringslivet så 
effektivt som mulig
Lagring og økt egenproduksjon er
irrelevante virkemidler



Eksemplet lagring og produksjon
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Dette er krise hvis
• Oppstår brått
• Lav sannsynlighet og frekvens
• Varighet min 3-5 måneder
Foreløpig ikke sannsynlig og nært nok



Eksemplet lagring og produksjon
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• Mål: Skadeforebygging
• Men vil det virke stabiliserende?



Eksemplet lagring og produksjon

Krise-
forebygg-ing

Skad
e-

fore
bygg
-ing

Krise-hånd-
tering

Gjenopp-
retting

Sikre samfunnsverdier

• Mål: Skadeforebygging
• Men vil det virke stabiliserende?

Vil norske tilganger 
gå til norsk forbruk?
Vil norske tilganger 
gå til liv og helse?

Ja forutsetter rasjonering
Dvs kraftig prisøkning
Administrativ rasjonering 
er urealistisk



«Norsk korn og lagring av korn som 
stabiliserende faktor» 

Det er derfor vi har 
næringsberedskapsloven

Det er derfor vi kan ha nytte av bondeide 
felleskjøp

Men, hvorfor skal vi ha norsk 
kornproduksjon?



Det er derfor vi har 
næringsberedskapsloven

Det er derfor vi kan ha nytte av bondeide 
felleskjøp

Men, hvorfor skal vi ha norsk 
kornproduksjon?

«Norsk korn og lagring av korn som 
stabiliserende faktor» 

Fordi det kan bli veldig mye verdt!
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