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Forord 

Kraftfor er en stor utgiftspost for husdyrprodusentene. Økonomien i kraftforbasert 

husdyrproduksjon i Norge er derfor svært avhengig av de til enhver tid rådene 

kraftforprisene. En svekkelse av prisnedskrivingsordningen for kom og de ulike 

fraktordningene innenfor markedsordningen for kom kan gi økte regionale forskjeller i 

kraftf6rpris. Dette kan med andre ord gi betydelige forskjeller i økonomien i husdyrholdet alt 

etter geografisk plassering av gårdsbruket. For Felleskjøpene og bransjeorganisasjonene for 

husdyrprodusentene er det derfor viktig å dokumentere hvilke effekter dette kan få. 

Denne rapporten er laget av 1. konsulent Helle Huseby ved Landbrukets Utredningskontor. 

Arbeidet er et resultat av initiativ fra Norske Felleskjøp og Norsvin, som finansierer 

utredningen i fellesskap. Under utarbeidelsen av rapporten er det samlet inn informasjon fra 

mange kilder. Personene som har bidratt med informasjon er nevnt i vedlegg 1. Takk til alle 

som har tatt seg tid til å hjelpe. Likefullt er Landbrukets Utredningskontor faglig ansvarlige 

for de vurderinger og konklusjoner som er gjort i rapporten. 

Oslo, februar 2000 

Eugen Tømte 
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1 Innledning 

Krav om lavere jordbruksoverføringer og billigere mat kommer både fra politikere og vanlige 

forbrukere. Dette forutsetter en stadig mer effektiv jordbruksproduksjon, samtidig som 

kravene til kvalitet øker. Det blir dermed viktig at den enkelte bonde klarer å utnytte 

ressursene sine best mulig, og for mange blir dette et spørsmål om hvordan 

produksjonskostnadene kan reduseres. 

Kraftfor er en stor utgiftspost for husdyrprodusentene. Derfor er økonomien i kraftforbasert 

husdyrproduksjon i Norge svært avhengig av de til enhver tid rådende kraftforprisene. I følge 

Budsjettnemnda for jordbruket var de totale kraftforkostnadene på omlag 4,5 mrd i 1998 

(NILF 1999). 

En svekkelse av prisnedskrivingsordningen for kom og de ulike fraktordningene innenfor 

markedsordningen for kom kan gi økte regionale forskjeller i kraftforpris . Dette kan føre til 

betydelige forskjeller i økonomien i husdyrholdet alt etter geografisk plassering av 

gårdsbruket. For Felleskjøpene og bransjeorganisasjonene for husdyrprodusentene er det 

derfor viktig å dokumentere hvilke effekter dette kan få. I denne utredningen vil vi 

konsentrere oss om svineproduksjon, og hvilke effekter en endring av kraftfOrprisene vil 

kunne få for dem. Landbrukets Utredningskontor (LU) gjennomførte i 1999 en utredning om 

distriktsgrisen hvor resultatene viste at svineproduksjon ute i distriktene var mer sårbar for en 

nedgang i økonomien enn produksjonen i de mer sentrale strøkene av landet (Huseby 1999). 

Avls- og interesseorganisasjonen for norske svineprodusenter, Norsvin, har i en årrekke 

arbeidet aktivt for å synliggjøre den politiske nytten av å ha svineproduksjon over hele landet. 

Dertil har myndighetene opprettet spesielle distriktstilskudd til svineproduksjonen i bestemte 

deler av landet. I den nye landbruksmeldningen legger regjeringen til grunn at landbruket 

fortsatt skal ha en sentral rolle i distriktspolitikken framover, blant annet gjennom sitt bidrag 

til bosetting på bygdene (St.meld. nr 19 (1999-2000)) . I den samme meldingen står det at 

regjeringen vil føre en landbrukspolitikk som sikrer at husdyrproduksjon i distriktene er 

konkurransedyktig med husdyrproduksjonen i mer sentrale jordbruksområder. Dersom en 

endring av tilskuddsordningene fører til en større avskalling av bruk ute i distriktene, kan 

intensjonene i politikken være vanskelig å oppfylle. 

Denne utredningen om effekter av økte regionale forskjeller i kraftforpriser er et prosjekt 

finansiert av Norske Felleskjøp og Norsvin i fellesskap. I tråd med oppdragets forutsetninger 

vil LU søke å utarbeide en utredning som hovedsakelig vil dreie seg om å beskrive både 

mulige og sannsynlige effekter av økte regionale forskjeller i kraftforpris for fordelingen av 

svineproduksjonen her i landet. Hovedvekten legges på endringer i prisnedskriving av kom til 

kraftf6r, men vi vil også vurdere følger av endret frakttilskudd. 
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2 Markedsordningen for korn 

Kom- og kraftforpolitikken er en sentral del av norsk jordbrukspolitikk. Den har stor 

betydning for den geografiske produksjonsfordelingen i norsk landbruk som blant annet 

innebærer at det meste av kornproduksjonen er lokalisert til de beste jordbruksområdene, 

mens grovforbasert husdyrproduksjon i hovedsak foregår i distriktene. Dagens 

markedsordning for kom ble innført i 1995. Kjøpeplikten er et sentralt element i denne 

ordningen, og skal sikre produsentene avsetning på norskprodusert kom og oljefrø til priser 

fastsatt i jordbruksavtalen. Markedsordningen skal også bidra til å sikre grunnlaget for 

kanaliseringspolitikken, en effektiv innenlands kornomsetning, samt styrke konkurranseevnen 

for norsk korn- og husdyrproduksjon (Kvakkestad m.fl. 1998). Med kanaliseringspolitikken 

menes de regionale produksjonsmønstre som er lagt til grunn i kom- og kraftforpolitikken. 

Markedsordningen for kom skal jevne ut kraftforprisene mellom komdyrkingsområdene og 

resten av landet, og Statens Kornforretning har en rekke virkemidler som benyttes for å 

oppnå målene med markedsordningen. I det følgende vil vi beskrive nærmere de 

virkemidlene som i tillegg til kjøpeplikten påvirker kraftforprisene: 

• Prisnedskrivingstilskudd 

• Fraktordningene 

• Importvernet 

I den nylig fremlagte Stortingsmelding nr.19 "Om norsk landbruk og matproduksjon'', er det 

foreslått endringer i markedsordningen for korn. Det legges opp til å videreføre både 

prisnedskrivningen og fraktordningene, mens kjøpeplikten for norsk korn er foreslått fjernet 

og erstattet av et målprissystem. Det er foreslått å fastsette målpriser på kom gjennom 

jordbruksavtalen etter tilnærmet samme mønster som for husdyrprodukter. Samtidig foreslås 

det endringer i importvernet med overgang fra et tollbasert til et kvotebasert importvern. 

Denne nye markedsordningen for kom kan tidligst vedtas i forbindelse med 

jordbruksoppgjøret til våren, og ikke settes i verk før I.juli 2001. 

2.1 Prisnedskrivingstilskudd 

Dette tilskuddet ytes til alt norskprodusert kom uavhengig av om komet går til mat eller til 

husdyrfor. Formålet med prisnedskrivingsordningen er å sikre at det norske komet omsettes 

gjennom markedsordningen for kom (Statens Kornforretning 1999). I tillegg bidrar tilskuddet 

til å regulere kraftforprisene. For sesongen 1999/2000 er tilskuddet på 3 3, 7 øre per kilo for 

korn og 155 øre for oljefrø. 

Statens Kornforretning har i dag kjøpeplikt på alt norsk korn så fremt dette holder 

tilfredsstillende kvalitet, og betaler oppgjør til kornprodusentene. Kornforretningen besitter 
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ikke komet selv på noe tidspunkt. En godkjent kornkjøper overtar komet på mottaksanlegget, 

og de største kornkjøperne er Felleskjøpgruppen og Statkom AS. Den prisen som 

kornkjøperen betaler er lik avregningspris til produsent fratrukket et prisnedskrivingstilskudd 

på 33,7 øre. Godkjente kornkjøpere får dermed overta komet til en lavere pris enn den som 

betales kornprodusenten. Kom som ikke leveres godkjent mottaksanlegg mottar heller ikke 

tilskudd. Dette tilskuddet til komhandlerne gjør således komet billigere som råvare i 

kraftff>rproduksjonen, samt sikrer kontroll med omsetningen av alt norsk kom. 

Et sentralt element i korn- og kraftforpolitikken er å bidra til å jevne ut forskjeller i 

fOrkostnadene i husdyrproduksjonen i ulike deler av landet ved å dempe fortrinnene ved å 

bruke eget korn til fOr. Når hjemmemaling og tilvirkning av eget fOr ikke lønner seg har 

heller ikke kornprodusentene konkurransefortrinn i husdyrproduksjonen i forhold til 

husdyrprodusenter som ikke produserer eget kom. Et formål med prisnedskrivingstilskuddet 

er således at det ikke skal være dyrere å kjøpe kraftfor enn det er å lage fOr av eget kom i 

kornområdene, samtidig som det bidrar til å redusere prisen på kraftfor. 

2.2 Fraktordninger1 

I tillegg til prisnedskrivingstilskuddet eksisterer det også ulike frakttilskudd som skal bidra til 

å jevne ut forskjeller i fOrkostnadene i ulike deler av landet. Disse tilskuddene er ment å 

kompensere for noen av ulempene ved at kom og kraftfor må transporteres over lange 

avstander. Det eksisterer to typer frakttilskudd som har betydning for kraftforprisen: 

I. Mellomfrakttilskudd 

Il. Stedsfrakttilskudd 

2.2.1 Mellomfraktordningen 

Dette er en tilskuddsordning for frakt av kom fram til produksjonsanlegg for kraftff>r. Det 

som kanskje er noe spesielt for Norge er at det vesentligste av husdyrproduksjonen er 

lokalisert til andre områder enn komdyrkingsområdene. Det er derfor et betydelig behov for 

frakt av kom fra Østlandet til resten av landet. Formålet med ordningen er å utjevne regionale 

råvareprisforskjeller som følge av geografisk tilhørighet, og gi et effektivt fraktsystem. 

Ordningen er regulert gjennom Forskrift omfraktilskuddsordninger for korn og kraftfor under 

markedsordningen for korn av 14. juli 1999. 

Mellomfrakttilskuddet utbetales til kornhandlerne etter fastsatte satser for frakt av kom fra 

overskuddsområdet på Østlandet til resten av landet, samt for frakt av importert fOrkom nord 

for Stavanger. I paragraf 2 i forskriften om frakttilskuddsordningene defineres 

1 Opplysningene i dette delkapitlet er i stor grad gitt av Jan Nygård, Gunnar Sandvik og Jens Tjentland, alle i 

Statens Kornforretning, samt hentet fra Forskrift om fraktilskuddsordninger for korn og kraftfor under 
markedsordningenfor korn av 14.juli 1999. 
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overskuddsområdet som fylkene Akershus, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud, Hedmark 

og Oppland. Det enkelte produksjonsanlegg for kraftfor er dermed sikret å få varen inn til lik 

pris uavhengig av geografisk plassering. 

Endringer i fraktforskriftene fra 1999 har ført til større frihet for aktørene med hensyn til 

transportmåte (sjø- eller landverts). Mellomfraktordningen skal bidra til å sikre at komet 

fraktes på den mest rasjonelle måten uavhengig av transportmåte. For å oppnå dette ble det 

innført en egenandel på mellomfrakt av kom (20 kr/tonn). Det er med andre ord ikke full 

kompensasjon for frakten lenger. Mesteparten av frakten går i dag med bil til Oslofjorden, via 

transittanlegg og så med båt videre. 

Mellomfraktordningen er den av fraktordningene som har størst omfang. Det utbetales årlig 

omlag 110 millioner kroner til mellomfrakt. Det nøyaktige beløpet varierer ettersom 

tilskuddet er avhengig av kornproduksjonen det enkelte år2 . Forskriften for 

mellomfraktordningen er delt opp i en rekke ulike områder det gis tilskudd for. For detaljer i 

ordningen henvises det til forskriften. 

2.2.2 Stedsfraktordningen 

Dette er et tilskudd til frakt av ferdig kraftfOr fra produksjonsanlegg ut til produsent. 

Ordningen ble i 1995 utvidet til å gjelde alle kraftforprodusenter. Formålet med ordningen er 

å utjevne fraktkostnadene ved omsetning av kraftfor til husdyrproduksjon, og dermed utjevne 

kraftforprisene mellom husdyrprodusentene i ulike områder. Ordningen er regulert gjennom 

For skrift om jrakti lskuddsordninger for korn og kraftfor under markedsordningen for korn av 

14. juli 1999. 

Utgangspunktet for fraktsatsene er såkalte basissteder. Det er Statens Kornforretning som 

fastsetter hvilke steder som skal defineres som basissteder. Per 14. juli 1999 utgjorde Oslo, 

Moss/Kambo, Kirkenær, Gran, Stange/Romedal, Lena, Hokksund, Larvik, Skien 

Kristiansand, Stavanger/Fiskå, Bergen/Vaksdal, Florø, Vestnes, Trondheim, Steinkjer og 

Bergeneset basissteder3 for beregning av stedsfrakttilskudd for kraftror. 

For å være berettiget til tilskudd må fraktkostnadene fra nærmeste basissted overstige en 

fastsatt egenfraktrandel på 145 kr/tonn. Intensjonene i ordningen er at kostnader utover 

egenfraktandelen dekkes av Staten over jordbruksavtalemidlene, og at forskjellen i 

kraftforpris innenfor et område således ikke skal være større enn 14,5 øre per kilo. Tilskuddet 

skal dekke kostnader utover dette. Hvis en husdyrprodusent som bor innenfor en avstand fra 

nærmeste basissted som dekkes av egenfraktandelen velger å kjøpe kraftfor fra et annet 

2 Det ble utbetalt 115 millioner kroner i 1999. Opplysning fra Jan Nygaard i Statens Kornforretning 20.01.00. 
3 Basisstedene er geografisk, strategiske steder med produksjonsanlegg for kraftfor. 
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anlegg enn det nærmeste, og fraktkostnadene dermed overstiger 145 kr/tonn, vil det likevel 

ikke ytes tilskudd. 

Totalt blir det utbetalt omlag 40 millioner kroner til stedsfrakt. Dette beløpet varierer noe 

med produksjonsmengde4. Satsene er basert på grunnlagsberegninger for transportkostnader. 

Satsene ble endret noe i 1999 for Nord-Norge, men kalkylegrunnlaget for utregningene har 

ikke vært prisjustert siden 1995. De faktiske fraktkostnadene kan derfor avvike noe fra 

beregningene. Ifølge Statens Kornforretning ble kalkylegrunnlaget vurdert senest i 1999 etter 

innspill fra aktørene om at satsene budre vært hevet, men grunnlaget ble ikke endret. Dette 

skyldtes at indeksene for transportkostnader ikke hadde økt selv om transportnæringens 

utgifter til drivstoff etc. hadde økt siden-95 . Muligens skyldes dette økt konkurranse i 

transportnæringen. Der de faktiske fraktkostnadene ikke dekkes av stedsfrakttilskuddet 

skyldes dette derfor snarere at beregningsgrunnlaget fra 1995 var for lavt mange steder. 

Satsene for tilskuddet gjeldende fra 01.08.99 er gjengitt i vedlegg 2. 

2.3 Importvernet 

Det er i dag et tollbasert importvern for korn, mel og kraftfor som sikrer forbruk av 

norskprodusert korn samtidig som importbehovet for korn dekkes uten større merkostnader 

for kraftforindustrien. Dagens ordning med statlig kjøpeplikt er i prinsippet basert på at det 

tollbaserte importvernet til enhver tid sikrer tilstrekkelig beskyttelse på det norske kornet til 

de prisene som blir bestemt i jordbruksavtalen (Kvakkestad m.fl.1998). 

Det tollbaserte importvernet for korn og kraftforråvarer ble innført etter de forutsetningene 

som lå i GATT/WTO-avtalen fra Uruguayrunden, og medførte at Statens Kornforretnings 

importmonopol ble opphevet fra 1. juli 1995 . Monopolet for innenlands omsetning av korn 

og kraftforråvarer ble opphevet samtidig. 

Den nye markedsordningen fra 1995 resulterte i en overgang fra kvantumsbasert til tollbasert 

importvern for korn og kraftfOrråvarer. Tollsatsene blir fastsatt slik at det er en preferanse for 

norskprodusert korn, ved at dette blir marginalt billigere enn tilsvarende importert vare. 

Beregnet preferanse er i dag 5 øre/kg for forkom, og 10 øre/kg for matkorn. Markedsaktører 

som produserer kraftfilr med en stor andel importkorn får som en følge av 

sikkerhetsmarginen en litt høyere gjennomsnittlig råvarepris enn produsenter med rikelig 

tilgang på norsk kom mottatt direkte på eget anlegg (Kvakkestad m.fl.1998). Det eksisterer 

imidlertid en "fordelingsnøkkel" som sikrer at de ulike anleggene deler på det norske komet, 

og dermed bidrar til en utjavning av råvareprisen5. 

4 Det ble utbetalt 39,5 millioner i 1999. Opplysning fra Jan Nygaard i Statens Kornforretning, den 20.01.00. 
5 Opplysninger fra Jens Tjentland, Statens Kornforretning, 18.02.00. 
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Opplysninger innhentet fra Statens Kornforretning viser et totalt forbruk av 

karbohydratråvarer til kraftfor til husdyr på 1.442.960 tonn i 1998, hvorav 75 prosent var 

norsk (1.079.083 tonn). En stor del av importen besto av mais, durra, melasse, bygg og havre. 

Dette er råvarer som tildels kan erstattes med norsk kom, men per i dag er det ikke 

tilstrekkelig produksjon av norsk kom for å dekke markedet. Mengde f6rkom som importeres 

varierer med den norske produksjonen fra år til år. 

Endringer i verdensmarkedsprisene på kom på mer enn 5 prosent utløser endringer i 

tollsatsen. Statens Kornforretning fastsetter tollsatsene hver måned. Dette for å beholde en 

sikkerhetsmargin til fordel for norskprodusert kom etterhvert som termintillegget på norsk 

kom øker, samt for å kunne ta høyde for svingninger i verdensmarkedsprisen. 

I den nylig fremlagte landbruksmeldingen6 er det foreslått at dagens system med tollsatser 

skal erstattes av et system med tollkvoter. Det vil gis redusert toll for import innenfor 

kvotene, mens tollsatsene forøvrig settes så høyt som forpliktelsene overfor WTO tillater. Et 

slikt importvern vil fortsatt sikre preferanse for det norske komet. 

Selv om importvernet har stor betydning for kraftforprisene, er det utenfor rammene for dette 

oppdraget å gjøre noen form for vurderinger av hvilke effekter en endring av importvernet vil 

kunne få. Vi vil konsentrere oss om prisnedskrivingsordningen og frakttilskuddsordningene. 

2.3.1 Prisutjevning 

Dette er egen ordning innenfor importvernet og består av en avgift som innkreves på 

proteinråvarer som skal benyttes til kraftfor. Formålet er å sikre like konkurransevilkår 

mellom kom og andre råvarer i tilvirkningen av kraftf6r. Alle produsenter av kraftfor til 

husdyr må betale et prisutjevningsbeløp for ikke-tollbelagte råvarer. De viktigste varene som 

kommer inn under ordningen er fiskemel og soya (Kvakkestad m.fl. 1998). Alle 

soyaproduktene som benyttes i norsk kraftforproduksjonen er fra Denofa7 som importerer 

soyabønner til verdensmarkedspris . Dette er således soyaprodukter produsert i Norge, men 

som i utgangspunktet er importert ettersom soyabønner ikke dyrkes i Norge. Avgiften har 

samme effekt som en toll. Hovedhensikten er at vi skal bruke opp norsk kom i 

kraftforproduksjonen, og tilpasse importen etter dette. 

Prisutjevningsordningen vil vi ikke gå nærmere inn på i denne sammenheng, da det faller 

utenfor rammene for dette oppdraget. En fjerning av denne avgiften vil fjerne mye av 

grunnlaget for norsk kornproduksjon. Det kan sammenlignes med å be om tollfri kvote for 

import av f6rkom. 

6 Stortingsmelding nr. 19 (1999-2000) "Om norsk landbruk og matproduksjon". 
7 Denofa er en del av Orklakonsernet. 
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3 Dagens fordeling av korn- og svineproduksjon 

3.1 Kornområdene 

Klima og topografi avgjør hvilke områder som egner seg for kornproduksjon her i landet. 

Det er hovedsakelig Østlandsområdet og deler av Trøndelag som har kornproduksjon av en 

slik kvalitet at den kan lagres og dermed omsettes gjennom markedsordningen for kom. 

Vi har tatt utgangspunkt i sonene for tildeling av areal- og kulturlandskapstilskudd 

(AK-tilskudd). Disse er vist i tabellen under. 

Tabell 1. Soneområder for areal- og kulturlandskapstilskudd i jordbruket. 
Sone Område Kommuner 

1 Østfold Alle kommuner unntatt Rømskog 
Akershus m/Oslo Vestby, Ski, As, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker 
Hedmark Hamar, Ringsaker, Løten, Stange 
Buskerud Drammen, Hole, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum 
Vestfold 

2 Rogaland Sandnes, Stavanger, Hå, Klepp, Time, Sola, Randaberg 

3 Østfold Rømskog 
Akershus Resten av Akershus 
Hedmark Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, 

Elverum 
Oppland Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Jevnaker, Lunner, 

Gran, Søndre Land 
Buskerud Kongsberg, Ringerike, Modum 
Telemark Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Sauherad, Bø, Nome 
Rogaland Strand, Bjerkreim, Gjesdal 

4 Sør-Trøndelag Trondheim, Ørland, Rissa, Bjugn, Meldal, Orkdal, Melhus, Skaun, 
Klæbu, Malvik 

Nord-Trøndelag Steinkjer, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Snåsa 

5 Hedmark Resten av Hedmark 
Oppland Resten av Oppland 
Buskerud Resten av Buskerud 
Telemark Resten av Telemark 
Aust-Agder 
Vest-Agder 
Rogaland Hele fylket utenom kommunene Sandnes, Stavanger, Hå, Klepp, Time, 

Sola, Randaberg, Strand, Bjerkreim, Gjesdal 
Hordaland 
Sogn og Fjordane 
Møre og Romsdal 
Sør-Trøndelag Resten av Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag Resten av Nord-Trøndelag 

6 Nordland 
Troms Hele fylket unntatt kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og 

Kvænangen 

7 Troms Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 
Finnmark 

Kilde: Statens Kornforretning (1998 s.23) 
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Soneinndelingen for AK-tilskudd er laget ut fra naturgitte forhold for planteproduksjon og 

andre vilkår som sentralitet etc. Tilskuddet er differensiert etter sonene og strøk av landet som 

har dårligere forhold for planteproduksjon skal få kompensert noe for dette (utjevne 

inntektene). For at ordningen skal være mulig å forvalte går skillelinjene langs 

kommunegrensene. Med utgangspunkt i sonene for tildeling av areal- og 

kulturlandskapstilskudd har vi sett på fordelingen av kornarealet innen disse 7 sonene. Dette 

er vist i tabellen under. 

Tabell 2. Norsk kornareal fordelt etter sonene for areal- og kulturlandskapstilskudd 
Soner Kornareal (dekar) Andel av det tot. kornarealet 
1 1449068 43,4% 
2 34 794 1,0% 
3 1 245 586 37,3 % 
4 396 578 11,9 % 
5 205 853 6,2% 
6 3 623 0,1 % 
7 236 (0,01 %) 
Totalt 3 335 738 100% 

Kilde: Sølmad om produksjonstilskudd per 31.07 .99. Statens Komforretnings hjemmeside. 

http://www.statenskomforretning.no/skf/pt2501/991 O/pt250 lh.htm. 

For sesongen 1999/2000 er det totalt søkt om tilskudd for et areal på 3.335 .738 dekar med 

korn. Ut fra tabellen over er 93 prosent av det norske kornarealet i sone 1,3 og 4. På denne 

bakgrunn sier vi at sone 1,3 og 4 utgjør kornområdene her i landet. Det er noe korn i sone 5, 

men det utgjør bare 6 prosent av det samlede arealet. I sone 5 er det hovedsakelig enkelte av 

kommunene i Oppland og Buskerud, samt deler av Møre og Romsdal og Aust-Agder som har 

kornproduksjon. 

Ettersom For skriften om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfor under 

markedsordningen for korn av 14.juli 1999 definerer et overskuddsområde for korn etter 

fylkesgrensene, har vi også laget en fylkesvis oversikt over kornproduksjonen etter både areal 

og produksjonsmengde. Disse følger i tabellene på neste side. De fylkene som er definert som 

overskuddsområdet i forskriften om fraktordningene er østlandsfylkene. Vi ser altså at sone 4 

som er deler av Trøndelag har 12 prosent av kornarealet, men er ikke med i det definerte 

overskuddsområdet. Dette skyldes at disse fylkene også har en stor andel av landets 

husdyrproduksjon, og således forbruker mer kom enn de selv produserer. 
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Tabell 3. Kornarealet på fylkesbasis. 
Kornområde Fylke Kornareal (dekar) Andel av kornarealet 

Akershus 645 200 19,3 % 
Vestfold 328 464 9,8% 

Overskudds- Østfold 634 754 19,2% 
området Telemark 96 746 2,9% 

Buskerud 263 419 7,9% 
Hedmark 595 260 17,8 % 
Oppland 251 244 7,5% 

Sum 2 815 087 84,4% 

Oslo 4 411 0,1 % 
Aust-Agder 15 309 0,5% 
Vest-Agder 7 590 0,2% 
Rogaland 36 535 1,1 % 
Hordaland 656 (<0,1 %) 

Underskudds- Sogn og Fjordane 1118 (<0,1 %) 
området Møre og Romsdal 17 798 0,5% 

Sør - Trøndelag 152 654 4,6% 
Nord - Trøndelag 293 451 8,8% 
Nordland 3 216 0,1 % 
Troms 554 (<0,1 %) 
Finnmark 131 (<0,1 %) 

Sum 533 426 15,6% 

Totalt Hele landet 3 348 513 100% 

Kilde: Data fra søknad om areal- og kulturlandskapstilskudd per 31.07.99. Statens Komforretnings 

hjemmeside: http://www.statenskomforretning.no/skf/pt2501/991 O/pt250 lh.htm. 

Merknad: 

Det er et avvik i totalsummen i tabell 1 og 2 på 0,3 %. Dette skyldes at tabell 1 er basert på data fra søknader 

telt opp den 19.01.00, mens tallene gjengitt i tabell 2 er fra lister lagt ut den 16.12.99. Det var altså noen flere 

søknader med i datagrunnlaget til Statens Kornforretning den 16.12.99 enn som var innvilget i januar. 

Gjennomsnittssøkeren har ifølge Kornforretningen ca. 150 mål. Med andre ord er det omlag 80 søknader som 

har blitt forkastet i tidsrommet mellom 16 desember og 19. januar8. 

Ifølge foreløpige data fra den siste jordbrukstellingen9 gjennomført av Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) i 1999 har arealet av kom- og oljevekster til modning gått tilbake med 5 prosent de 

siste ti årene, til 3,3 millioner dekar. Hvetedyrkingen har økt med 30 prosent, mens 

havrearealet har gått tilsvarende tilbake10. 

8 Telefonsamtale med Synnøve Kjos Frank i Statens Kornforretning den 7.02.00. 
9 Jordbrukstellinger er gjennomført omtrent hvert tiende år siden begynnelsen av 1900-tallet. 
100ppslag i Nationen 22.02.00. 
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Tabell 4. Kornproduksjonen på fylkesbasis. 
Kornområde Fylke Mengde korn (1000 tonn) Andel av 

kornproduksjonen 
Akershus 252,4 19,5 % 
Vestfold 137,5 10,6% 

Overskudds- Østfold 259,3 20,0% 
området Telemark 40,8 3,2 % 

Buskerud 115,5 8,9% 
Hedmark 235,3 18,1 % 
Oppland 91 7,0% 
Sum 1 131,8 87,3 % 

Aust-Agder 4,2 0,3% 
Vest-Agder 3,1 0,2% 
Rogaland 11,5 0,9% 
Hordaland 0,2 (<0,1 %) 
Sogn og Fjordane 0,3 (<0,1 %) 

Underskudds- Møre og Romsdal 3,9 0,3% 
området Sør - Trøndelag 48,7 3,8% 

Nord - Trøndelag 91 7,0% 
Nordland 0,5 0,1 % 
Troms (<0,1) (<0,1 %) 
Finnmark (<0,1) (<0,1 %) 

Sum 163,4 12,7 % 

Totalt Hele landet 1 295,2 100% 

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket (NILF 1998). 

Ved å sammenligne de to foregående tabellene ser vi at at østlandsfylkene har i overkant av 

84 prosent av kornarealet, og en noe større andel av produksjonen (87 %). 

3.2 Lokalisering av dagens svineproduksjon. 

For å få med både de svineprodusentene som driver kun med slaktegris, de som driver med 

smågrisproduksjon, samt de som har en kombinasjon av dette, har vi hentet inn besetningstall 

fra registreret for produksjonstilskudd i jordbruket. 

Tabell 5. 

AK-sone 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Totalt 

Lokalisering av dagens smågris- og kombinertproduksjon fordelt 

etter sonene for tildeling av areal- og kulturlandskapstilskudd. 
Antall produsenter med Prod.volum målt i Andel av Andel av 

smågrisproduksjon · " ". antall avlspurker1 · ··produsentene(%) produksjonen(%) 
708 16 483 20,1 26 
451 9 154 12,8 14,4 
526 9 567 14,9 15,1 
552 11 083 15,7 17,4 

1 063 13 911 30,2 21,9 
195 2 999 5,5 4,7 
27 295 0,8 0,5 

3 522 63 492 100 100 

Kilde: Register for søknad om produksjonstilskudd for 1999/2000. Fordeling etter søknader per 31.07.99. 
Statens Komforretnings hjemmeside: http://www.statenskomforretning.no. 

I) Avlspurker har hatt minst 1 kull. Vi har valgt å ikke ta med ungpurker som er satt inn i avlen i dette tallet. 
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Tabell 5 viser at 95 prosent av produksjonen foregår i AK-sone 1-5. Sone 1 har størst andel 

av produksjonen, mens sone 5 har størst andel av produsentene som driver kombinert eller 

kun med smågris. 58 prosent av produksjonen og 51 prosent av produsentene er lokalisert i 

kornområdene (sone 1,3 og 4). 

På samme måte som for kom vil vi også gi en fordeling av svineprodusentene etter 

fylkesgrensene. Her er det kun svineprodusenter som har avlspurker som er med i materialet. 

Tabell 6. 

Kornområde 

Overskudds-
området 

Underskudds-
området 

Totalt 

Svineprodusenter med smågris- eller kombinertproduksjon fordelt pa 

fylkesbasis og etter hvorvidt de er lokalisert i underskudds- eller 

overskuddsområdet for korn. 
Fylke Antall Antall Andel av Andel av 

produsenter avlspurker produsentene produksjonen 
med avlspurker 

Akershus 189 3 221 5,4% 5,1 % 

Vestfold 190 4 535 5,4% 7,1 % 
Østfold 266 5 339 7,6% 8,4% 
Telemark 71 1313 2,0% 2,1 % 
Buskerud 61 969 1,7% 1,5 % 
Hedmark 314 7 571 8,9% 11,9 % 
Oppland 399 6 391 11,3 % 10,1 % 

Sum 1 490 29 339 42,3 % 46,2% 

Oslo 2 5 (<0,1 %) (<0,1 %) 

Aust-Agder 31 424 0,9% 0,7% 
Vest-Agder 38 479 1,1 % 0,7% 
Rogaland 697 13 382 19,8 % 21,1 % 
Hordaland 145 I 337 4,1 % 2,1 % 
Sogn og Fjordane 106 1067 3,0% 1,7% 
Møre og Romsdal 114 1412 3,2% 2,2% 
Sør - Trøndelag 165 2 453 4,7% 3,9% 
Nord - Trøndelag 512 10 300 14,5 % 16,2% 
Nordland 147 2 135 4,2% 3,4% 
Troms 57 918 1,6% 1,4% 
Finnmark 18 241 0,5% 0,4% 

Sum 2 032 34 153 57,7% 53,8 % 

Hele landet 3 522 63 492 100% 100% 

Kilde: Register for søknad om produksjonstilskudd for 1999/2000 Fordeling etter søknader per 31.07.99. 
Statens Komforretnings hjemmeside: http://www.statenskomforretning.no. 

En stor del av kraftforanleggene ligger i det som er-definert som underskuddsområdene i 

henhold til fraktforskriften. En stor del av svineprodusentene befinner seg altså i områder der 

komet til kraftfor er subsidiert gjennom mellomfraktordningen. Tabellen over viser at 42 

prosent av svineprodusentene holder til i det som er definert som overskuddsområdet for kom 

i forskriften om frakttilskuddsordningene. De står for en noe høyere andel av 

svineproduksjonen, nemlig 46 prosent. På den andre siden ser vi at majoriteten av 

svineprodusentene holder til i underskuddsområdet for kom (58 %). 
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De to neste tabellene viser fordelingen av slaktegrisprodusentene. Disse tallene inkluderer alle 

som har slaktegriser enten i ren slaktegrisbesetning eller i kombinert produksjon. Sistnevnte 

er også med i den foregående tabellen. Data fra søknad om produksjonstilskudd viser at det 

var i alt 213 0 produsenter her i landet som drev kun med slaktegris per 31 .12. 98 . Tilsammen 

hadde disse 567 007 innsatte slaktegris. Vi har imidlertid ingen fordeling av disse. 

Tabell 7. Lokalisering av slaktegrisprodusenter1 fordelt etter sonene for tildeling 

av areal- og kulturlandskapstilskudd Fordeling per 31.12.98. 
AK-sone Antall produsenter Produksjons- · Andel·av slaktegris- "Andel av slaktegris-

med slaktegris- volum produsentene produksjon 
produksjon (Insatte slaktegris2) (%) (%) 

1 950 116 978 18,7 25,9 
2 575 53 030 11,3 11,7 
3 821 76 192 16,2 16,9 
4 740 78 629 14,6 17,4 
5 1 720 105 314 33,9 23,3 
6 237 19 950 4,7 4,4 
7 30 1 902 0,6 0,4 
Totalt 5 073 451 995 100 100 

Kilde: Register for sølmad om produksjonstilskudd for 1999/2000. http://www.statenskornforretning.no. 
1) Merk at dette både er rene slaktegrisprodusenter og produsenter som driver kombinert. 
2) Antall innsett varierer, men er i snitt omlag 3. Totalt antall slaktegris levert i 1998 var 1,35 millioner 

iflg. tall fra Asbjørn Schjerve i Norsvin. 

På lik linje med avlspurkene befinner 95 prosent av slaktegrisene seg i sone 1-5. Det er flest 

produsenter i sone 5, mens størst andel av produksjonen finner vi i sone 1. Den neste tabellen 

viser de samme produsentene fordelt etter hjemfylke. 
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Tabell 8. Slaktegrisprodusenter på fylkesbasis. 
Kornområde Fylke Antall Antall Andel av Andel av 

produsenter slaktegris produsentene produksjonen 
med slaktegris 

Akershus 281 26 783 5,5% 5,9% 
Vestfold 253 34 003 5,0% 7,5% 

Overskudds- Østfold 350 38 650 6,9% 8,6% 
området Telemark 129 8 731 2,5% 1,9% 

Buskerud 128 7 519 2,5% 1,7% 
Hedmark 481 52 820 9,5 % 11,7% 
Oppland 513 41 381 10,1 % 9,2% 
Sum 2 135 209 887 42% 46,5 % 
Oslo 2 18 (<0,1 %) (<0,1 %) 

Aust-Agder 72 3 862 1,4% 0,9% 
Vest-Agder 83 4108 1,6% 0,9% 
Rogaland 1 035 97 362 20,4% 21,5 % 
Hordaland 230 11 323 4,5% 2,5 % 

Underskudds- Sogn og Fjordane 153 5 581 3,0% 1,2% 
området Møre og Romsdal 166 9 780 3,3 % 2,2% 

Sør - Trøndelag 249 15 001 4,9% 3,3 % 
Nord - Trøndelag 681 73 221 13,4% 16,2 % 
Nordland 169 13 769 3,3 % 3,0% 
Troms 78 6 439 1,5% 1,4% 
Finnmark 20 1644 0,4% 0,4% 

Sum 2 938 242 108 58% 53,5% 

Totalt Hele landet 5 073 451 995 100% 100% 

Kilde: Register for søknad om produksjonstilskudd for 1999/2000. http://www.statenskomforretning.no. 

Majoriteten av svineprodusentene som har slaktegris holder til utenfor østlandsområdet. Dette 

så vi at også var tilfellet for de svineprodusentene som hadde avlspurker. Ettersom avvikene i 

fordelingen av svineprodusenter med avlspurker og produsenter med slaktegris er svært små, 

samt at det er en del overlapp, vil vi videre i rapporten bruke fordelingen av de produsentene 

som har avlspurker. 

Landbrukets Utredningskontor har tidligere sett på lokaliseringen av norsk svineproduksjon, 

og fordelt produsentene etter hvorvidt de driver med distriktsgris eller annen gris (Huseby 

1999). Svineprodusenter i AK-sone 5-7 ble definert som distriktsgrisprodusenter. Det viste 

seg å være klare forskjeller i besetningsstørrelse målt i antall årspurker, og 

distriktsgrisbesetningene var gjennomgående mindre. Dette er vist i figur 1. 
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Antall årspurker i besetningene (p=0,000). 
Kilde: Huseby (1999). 
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Ingen 

Distriktsgrisprodusentene er overrepresentert i gruppen med 1-20 årspurker, mens situasjonen 

er motsatt for gruppen som har mellom 21 og 50 stykker. Gjennomsnittlig antall årspurker i 

en distriktsgrisbesetning er 19, mens i mer sentrale områder er snittet på 25,5 stykker. 

Forløpige resultater fra Jordbrukstellingen 1999 utført av Statistisk Sentralbyrå viser at antall 

enheter med avlssvin har gått ned med rundt 30 prosent de siste ti årene. Samtidig har antallet 

avlssvin økt med nesten 20 prosent. Det har blitt færre av de små enhetene, mens enheter med 

over 30 avlspurker har økt11. Dette kan tyde på at det er brukene med distriktsgris denne 

avskallingen har gått hardest utover. 

I distriktsgrisrapporten ble det også sett på økonomisk betydning av de ulike produksjonene 

på gårdsbruk med svin, og figur 2 viser at det er betydelig forskjell på betydningen av kom. 

Distriktsgris 
FrukVgrønnsaker 

0,7% 
Kom 
2,1% 

Sau/~eit 
5,5 Yo 

Kjøttprod. (storfe) 
6,6% 

Melk 
33,6% 

SV in 
47,1 

Annen gris 

FrukVgrønnsaker 
1,6% 

Kom 
17,3% 

Saul~eit 
1,3Yo 

jøttprod. (storfe) 
4,7% 

Melk 
15,3% 

SVin 
53,6 

Figur 2. Økonomisk betydning av de ulike produksjonstypene hos produsenter 
med distriktsgris og andre svineprodusenter. 
Kilde: Huseby (1999). 

11 0ppslag i Nationen, 22.02.00. 
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4 Utslag av endringer i kraftforprisen 

I dette delkapitlet vil vi se på følgene av en endring av prisnedskrivingstilskuddet eller 

frakttilskuddsordningene, og hvilke utslag en endring på 10 øre i kraftfOrprisen vil kunne gi 

for økonomien i norsk svineproduksjon. 

4.1 Endret prisnedskriving 

Vi vil konsentrere oss om å se på mulige følger av en reduksjon i satsen på 

prisnedskrivingstilskuddet. Prisnedskrivingstilskuddet på 33,8 øre per kilo korn gis 

kornkjøperne for alt korn som omsettes gjennom markedsordningen for korn uavhengig av 

om det går til dyrefOr eller mat, og uavhengig av geografisk lokalisering. 

En vesentlig reduksjon av tilskuddet til kornhandlerne vil trolig måtte kompenseres for i form 

av økte eller reduserte priser i andre ledd. En mulighet for dette er gjennom økt pris på korn 

til kraftforfabrikkene, noe som vil gi en tilsvarende økning i kraftforprisen korrigert for andel 

korn i fOret. Hvis en reduksjon i prisnedskrivingstilskuddet utelukkende utlignes ved salg av 

kornet fra kornkjøper til kraftforfabrikk, vil en reduksjon på feks 10 øre i tilskudd forutsettes 

å gi en økning på 10 øre på kornprisen som råvare for kraftfor. 

De fleste kraftff>rblandingene til svin inneholder 75-85 prosent korn12. En skulle i 

utgangspunktet forvente at kraftfor bestående av 75 prosent korn og 25 prosent andre protein 

og karbohydrater, ville øke med 7,5 øre kiloen som en direkte følge av 10 øres reduksjon i 

tilskuddet. Imidlertid er prisen på norsk korn i stor grad også førende for prisen på de andre 

råvarene13. Dette fordi prisen på andre kraftforråvarer i stor grad avgjøres av enten tollvernet 

eller prisutjevningsavgiften, slik at ikke kornet utkonkurreres. Reduseres 

prisnedskrivingstilskuddet på korn, vil en måtte anta an tollen ev. utjevningsavgiften på andre 

råvarer øker tilsvarende. Dette for å beholde samme forhold mellom kraftforråvarene. Økes 

ikke tollen eller prisutjevningsavgiften ved redusert prisnedskriving, vil man i realiteten få en 

10 øres svekking av tollvernet. 

• En reduksjon-av prisnedskrivingstilskuddet nied 10 øre vil følgelig gi en økning i 
kraftforprisen på omlag 1 O øre. 

120pplysninger fra Torbjørn Auran i Felleskjøpet Forutvikling. Telefonsamtale 7.02.00. 
130pplysninger fra Jolmny Ødegård i Norske Felleskjøp. Telefonsamtale 28.02.00. 
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Imidlertid er det sannsynlig at en reduksjon i prisnedskrivingstilskuddet vil få tre følger 

rangert etter hvordan kornstrømmen går: 

1. Redusert utbetaling til kornprodusentene 

2. Mer effektiv kornhåndtering hos kornhandlerne14 

3. Økt pris på korn til kraftfor 

4.1.1 Følger av prisendring på 1 O øre i kraftforprisen16 

Side 16 

Hvis vi dreier oppmerksomheten over på svineprodusentenes økonomi, viser tall fra Norsvin 

at en årspurke bruker omlag 2000 fOrenheter for å holde liv i seg selv et år, samt fø fram 20 

smågriser. I ren smågrisproduksjon går det altså med 2000 fOrenheter per årspurke. Da selges 

smågrisen 25 kilo tung. 1 kilo kraftfor gir omlag 1 f0renhet16. Etter dagens konsesjonsgrenser 

har en svineprodusent lov til å ha inntil 70 avlspurker, det vil si ca. 90-100 årspurker i ren 

smågrisproduksjon avhengig av andelen ungpurker17 . Ut fra dette ser vi at en besetning som 

ligger helt på konsesjonsgrensa med 100 årspurker vil bruke ca. 200 tonn kraftfor årlig. Øker 

fOrprisen med 10 øre per kilo, betyr dette en reduksjon i dekningsbidraget på 20.000 kroner 

årlig for en besetning. 

I rene slaktegrisbesetninger blir reduksjonen i dekningsbidrag noe mindre da slaktegriser 

trenger litt mindre fOr. I slaktegrisbesetningen fores grisen som opp fra omlag 25 kilo som 

smågris til 100 kilos slaktevekt. Gjennomsnittlig kraftforforbruk til framfOring av en 

slaktegris er 210 kilo. Gjennomsnittlig størrelse en ren slaktegrisbesetning var 266 stykker i 

199918. Med en økning i kraftforprisen på 10 øre, ser vi at dekningsbidraget vil bli redusert 

med 21 kroner per gris. For en gjennomsnittsbesetning vil reduksjonen bli 5586 kroner årlig. 

Konsesjonsgrensa for rene slaktegrisbesetninger er 1400 dyr. En produsent med dette 

produksjonsvolumet vil sannsynligvis få en reduksjon i dekningsbidraget på hele 29.400 

kroner. Med andre ord en betydelig inntektsnedgang, hvis ikke denne reduksjonen kan tas ut i 

markedet i form av økte priser. 

Det siste regneeksemplet er for kombinert produksjon. I norsk svineproduksjon er det få som 

har ren smågrisproduksjon. De fleste produsentene som har avlspurker har en eller annen 

form for kombinasjon-av smågris og slaktegris. En purke i kombinert produksjon produserer 

14Dagens markedsordning for kom har vært kritisert for at den har få stimulanser til rasjonalisering av den 
innenlandske kornomsetningen. 
15 Opplysninger om besetningstall og ffirforbruk er gitt av Asbjørn Schjerve, organisasjonssjef i Norsvin og 
Olav Røysland, styreleder i Norsvin. 
16 Forverdien vareierer noe i de ulike kraftforblandingene. 
17 Antall årspurker= 1,3* antall avlspurker. En avlspurke er en purke som har griset på et gitt tidspunkt. 1 
årspurke er 365 "produksjonsdager". Produksjonen er foster og spegris, og dagene begynner å løpe så snart 
ungpurka er bedekt. 
18 Basert på tall fra søknad om produksjonstilskudd per 31.12.98. 
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omlag 1600 kilo kjøtt (i form av slaktegriser). For å produsere 1 kilo kjøtt forbruker hun 

gjennomsnittlig ca. 4, 1 kilo kraftfor. Per år går det da med 6560 kg fOr. Øker fOrprisen med 

10 øre per kilo, betyr dette en inntektsreduksjon på 656 kroner per årspurke i kombinert 

produksjon. Gjennomsnittsbesetningen var i fjor på omlag 23 årspurker. En økning på 10 øre 

i kraftforprisen betyr 15.088 kroner i økte produksjonskostnader for en slik besetning. 

Ettersom dette var tall for en gjennomsnittsbesetning, vil vi også gi anslag på hvor stor 

reduksjonen vil bli for en kombinertprodusent som produserer tett opp mot 

konsesjonsgrensen. Dagens konsesjonsgrenser er definert kun for årspurker og for 

slaktegriser. For en produsent som driver 100 prosent kombinert og ikke selger noen smågris, 

vil konsesjonsgrensen avhenge av ytelsen. Men med 38 - 40 årspurker og 700 slaktegris vil 

det være en besetning som ligger svært nær konsesjonsgrensen. Med 40 årspurker som 

utgangspunkt vil en slik besetning bruke i overkant av 262 tonn kraftfOr. Med økt kilopris på 

kraftfar med 10 øre vil dette bety en økt produksjonskostnad for denne besetningen på 26.240 

kroner. 

For de tre besetningstypene (smågris, kombinert og slaktegris) ser vi altså at besetninger som 

ligger helt på konsesjonsgrensen vil få en økning i fOrkostnadene på 20.000 - 30.000 kroner, 

og med dette en tilsvarende inntektsreduksjon. Vi kan også vinkle dette motsatt og si at øker 

fOrprisen med 10 øre vil svinekjøttet bli 41 øre dyrere per kilo19. Med dagens forbrukerkrav 

om lavere matvarepriser er det imidlertid lite trolig at dette ville blitt resultatet. 

En slik økning i fOrkostnadene, vil trolig føre til en strukturendring i dagens svineproduksjon 

over tid. Det vil bli en flytting av svineproduksjonen til kornområdene, der produsentene har 

anledning til å lage sitt eget kraftfor basert på egenprodusert kom til en rimeligere penge enn 

ferdigprodusert kraftfor. Omfanget av slik hjemmemaling vil vi se litt nærmere på i neste 

avsnitt. Dette vil bli mer lønnsomt med økte kraftforpriser, og således vil det oppstå regionale 

forskjeller i fOrkostnadene. Med større reduksjoner i prisnedskrivingstilskuddet vil 

strukturendringen både bli betydelig, samt trolig skyte fart . Nå kan en imidlertid innvende at 

det allerede er store regionale forskjeller i kraftforprisene per i dag20. Mange av de som må 

betale mer for fOret er distriktsgrisprodusenter. Dette gjør det bare enda viktigere at prisene 

på fOr fra disse anleggene ikke øker ytterligere. 

19 Basert på forbruk på 4,1 kg kraftfor for å produsere 1 kilo kjøtt i kombinert produksjon. 
20 Det er en forskjell på 33 øre kiloen på kraftfor fra FKT og Rogaland Agder når en sammenligner på basis av 
fOrenheter. Her har vi sammenlignet prislistene per 3. januar 2000 for kraftforblandingen FORMAT Kombi 

Norm Sur hos FKRA og FKT. Begge gir 108 fOrenheter per 100 kg fOr. Denne blandingen kostet 285,20 kr for 

100 kg hos FKT. Dette gir en pris per forenhet på 2,64 kroner. Hos FKRA kostet denne blandingen 2,31 kroner 

per fOrenhet. Dette gir en differanse på 33 øre per forenhet. 
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4.1.2 Hjemmemaling 

Omfanget av hjemmemaling i Norge er lite i dag, noe som hovedsakelig skyldes prisforholdet 

mellom kom og kraftfor. Vi har ikke funnet noen undersøkelser som viser det nøyaktige 

omfanget av hjemmemalingen, men ifølge en utredning av markedsordningen for kom 

gjennomført av en partssammensatt gruppe i 1998 er det anslagsvis 100 - 200 

kornprodusenter som har utstyr til hjemmemaling (Kvakkestad m.fl.1998). I den samme 

utredningen slås det fast at omfanget neppe overstiger 10 000 tonn i året (ibid.). Kun deler av 

hjemmemalingen utføres av svineprodusenter. En høyere andel av de som driver med okser 

enn svin maler eget kom, da disse ikke behøver å kjøpe proteinkonsentrat for å blande inn21 . 

Dette må svineprodusentene. I tillegg er det mer vanlig hos fjørfeprodusentene å lage eget 

for22 . 

Felleskjøpet tilbyr proteinkonsentrat for svin som egen salgsvare. Til sluttbruker selges 

blandingen FORMAT Protein VB. Fra Felleskjøpet ØstVest23 (FKØV) har vi fått opplyst at 

de solgte 311 tonn av denne blandingen i 1999. Dette går til bønder som maler selv, samt til 

de som benytter miljøf6r eller myse som for. Ifølge FKØV benytter de som maler selv et 

blandingsforhold der 22 prosent av foret er proteinkonsentrat og resten er kom. 

Hjemmeprodusert f6r med et forbruk på 311 tonn konsentrat erstatter omlag 1700 tonn 

kraftfor, og en svineprodusent bruker gjennomsnittlig omlag 150 tonn kraftfor årlig24. Med 

andre ord tilsier dette salgsvolumet at 11 svineprodusenter tilvirker eget for. FKØV anslår at 

de har omlag halvparten av markedet her på Østlandet, samt at det tilvirkes noe konsentrat 

også lenger nord. Ut fra dette er det anslagsvis 30-35 svineprodusenter på landsbasis som 

tilvirker eget f6r. Det er med andre ord et meget begrenset antall. FKØV kan også berette om 

nedgang i salget av proteinkonsentrat siden 1997. I samme periode har produsentprisen på 

kom økt noe, mens kraftforprisene har blitt kraftig redusert. Prisindeksen for kraftfor viser en 

nedgang fra 119,8 i 1990 til 83,9 i 1998 (NILF 1999). Dette har gjort det lite lønnsomt å male 

hjemme. 

Normann Aanesland og Olaf Holm har i en rapport fra 1995 vurdert lønnsomheten ved 

hjemmemaling av kom for ulike typer gårdsbruk. Beregningene ble gjort for melke- og 

svineproduksjonsbruk på Østlandet og i Trøndelag. Lønnsomheten som beregnes for 

hjemmemaling av kom avhenger i stor grad av de forutsetningene som legges til grunn, og 

Aanesland og Holm har benyttet nettonåverdi for .å belyse·avkastningen av investering i 

hjemmemalingsanlegg. Beregningene som ble utført viste at for svinekjøttproduksjonen var 

det noen få av de store brukene på Østlandet og i Trøndelag som i 1995 lå i grenseområdet 

for at hjemmemling skulle være lønnsomt fremfor kjøp av ferdig kraftf6r. På Østlandet gjaldt 

dette for gårdsbruk med over 800 fremf6rede slaktegriser per år, mens i Trøndelag var det 

21 Ifølge Johnny Ødegård i Norske Felleskjøp. 
22 Opplysninger fra Torbjørn Auran i Felleskjøpet Forutvikling den 4.02.00. 
23 Opplysninger fra Karin Røhne i FKØV den 7.02.00. 
24 Se ovemevnte note 
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lønnsomt for bruk med over 500 slaktegriser per år (Aanesland og Holm 1995). Imidlertid 

bør det påpekes at forholdet mellom kom- og kraftff>rprisene har endret seg siden 1995, og 

således vil nok resultatet være noe annerledes i dag. Ettersom kraftforprisene har blitt 

redusert de siste årene, vil nok hjemmemaling være lønnsomt for færre bruk i dag enn i 1995. 

Stort salg av melkekvoter er et moment som kan påvirke lønnsomheten ved hjemmemaling. 

Uten kyr vil disse produsentene heller ikke ha behov for å dyrke gras, og en del produsenter i 

kornområdene vil kunne dyrke kom på disse arealene. I tillegg gir færre kyr reduksjon i 

kraftfOrforbruket. Dette vil trolig kunne gi overproduksjon av norsk kom. Dagens 

markedsreguleringsordning for kom er en pristrekkordning, der produsentene selv må betale 

kostnadene med markedsregulering gjennom et pristrekk i komoppgjøret. Siden 1995 har det 

ikke vært nødvendig å benytte markedsregulering. I 1998 så det ut til å bli overskudd på kom, 

og produsentene ble derfor trukket 2 øre per kilo levert kom. Det viste seg likevel at avlingen 

ikke ble større enn etterspørselen på det innenlandske markedet, og produsentene fikk trekket 

tilbakebetalt. Med dårligere produsentpris ved levering av kom gjennom markedsordningen, 

vil terskelen for når det lønner seg å male hjemme reduseres . Hvor denne terskelen går i dag, 

har vi ikke kjennskap til. Imidlertid tilsier det faktum at enkelte kornprodusenter allerede i 

dag maler komet hjemme, at vi ikke kan være langt unna denne terskelen. 

4.1.3 Lokalisering av svineproduksjonen i forhold til kornproduksjonen 

Forholdet mellom lokaliseringen av dagens svineproduksjon og i hvilke områder det 

produseres kom er vist i figuren under. 
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Lokalisering av dagens korn- og svineproduksjon etter sonene for tildeling 

av areal- og kulturlanskapstilskudd. 

Figuren viser tydelig at mye av produksjonen av kom og svin ikke foregår i de samme 

områdene. Hvor stor andel dette dreier seg om er vist i tabellen nedenfor. Enkelte av 

svineprodusentene som bor i sone 2,5,6 og 7 har anledning til å dyrke kom selv. Samtidig vil 
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det være slik at ikke absolutt alle svineprodusentene i kornområdene har anledning til å dyrke 

korn. I det videre antar vi at disse to kategoriene utjavner hverandre til en viss grad. 

Tabell 9. Fordelingen av svineprodusentene iforhold til kornområdene. 
AK-sone Fordeling av kornarealet Fordeling av svineprodusentene 
1,3 og 4 92,7% 50,7% 
2,5,6 og 7 7,3 % 49,3 % 

Kilde: Register for søknad om produksjonstilskudd for 1999/2000. 
Statens Komforretnings hjemmeside: http://www.statenskomforretning.no. 

Tabellen over viser at omlag halvparten av svineprodusentene bor i områder av landet der det 

produseres korn. Med en betydelig nedgang i prisnedskrivingstilskuddet vil disse få klare 

konkurransemessige fortrinn framfor produsenter i andre deler av landet. Tilgang til 

rimeligere for har stor betydning i en næring der ca. 70 prosent av kostnadene er 

kraftf6rkostnader25. Det har tidligere vært vist politisk vilje til å beholde dagens fordeling av 

svinekjøttproduksjonen, og det er satt av midler i jordbruksavtalen til å stimulere til 

produksjon av gris utenfor de sentrale støkene av landet. Det eksisterer i dag et distriktstillegg 

til de tre nordligste fylkene ( 4,80 kr/kg), samt i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 

Romsdal (0,30 kr/kg). Uten like forutsetninger for produksjon, som man får hvis det er mer 

lønnsomt å male hjemme, er det lite sannsynlig at dagens fordeling av norsk svineproduksjon 

vil bli opprettholdt. Da vil ikke majoriteten av distriktsgrisprodusentene26 eller produsentene i 

Rogaland konkurrere på like vilkår som andre produsenter ettersom disse ikke kan produsere 

korn selv. Over tid vil således produksjonen flyttes dit f6ret er rimeligst. 

Distriktsgisutredningen viste at svineprodusenter i distriktene var mer sårbare for en 

reduksjon i slakteprisen enn andre svineprodusenter (Huseby 1999). dette er vist i neste figur. 
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Sammenligning av distriktsgris og annen gris på hvor stor reduksjon i 

slaktepris per kilo den enkelte produsent tåler (p=0,001). 

25Kraftf6r utgjør ca. 70 % av de totale kostnadene i en kombinert besetning, noe mindre i ren 
smågrisproduksjon og noe mer i slaktegrisdelen. 
26Dette er svineprodusenter i AK-sone 5-7. 
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Figuren over viser at svineprodusenter i sentrale strøk bedre tåler en nedgang i slakteprisen. 

Det er flere som tåler en nedgang på 2 og 3 kroner kiloen, og det er fremfor alt flere som 

oppgir at de vil fortsette uansett pris . Distriktsgrisen er mer utsatt. Her er det 34 prosent som 

oppgir at de ikke tåler noen form for reduksjon i slakteprisen i det hele tatt. 

Selv om økte fOrkostnader og redusert slaktepris er to ulike ting gir begge en reduksjon i 

dekningsbidraget av omlag sammenlignbar størrelsesorden. Ut fra dette er det grunnlag for å 

si at distriktsgrisprodusentene vil rammes hardt av økte kraftforpriser - hardere enn 

produsenter i andre områder. 

4.2 Endret frakttilskudd 

Satsene for mellomfrakttilskuddet dekker i prinsippet alle kostander for transport av norsk 

korn fra mottakssted og fram til produksjonsanlegg for kraftfor i underskuddsområdet. Ut fra 

dette skal det ikke være grunnlag for vesentlige forskjeller i prisen på norsk korn i ulike 

geografiske deler av landet. I henhold til en utredning foretatt av en partssammensatt gruppe i 

1998 er det likevel slik at kom som mottas på samme sted som det foredles, kommer 

prismessig gunstigere ut enn norsk kom tilført fra andre anlegg/regioner 

(Kvakkestad m.fl .1998). 

4.2.1 Endret mellomfrakttilskudd 
Mellomfraktordningen har som vi har sett stor betydning for å sikre like kraftforpriser over 

hele landet. Dette tilskuddet skal dekke fraktkostnadene til komhandlerne ved å transportere 

komet til underskuddsområdene. En reduksjon i dette tilskuddet vil kunne føre til høyere 

råvarepriser i kraftforproduksjonen og dermed høyere kraftforpriser i underskuddsområdene. 

Svineprodusenter som ikke bor i kornområdene vil ut fra dette få redusert dekningsbidrag, 

mens de som bor i kornområdene på Østlandet vil få betydelige konkurransefordeler avhengig 

av hvor stor reduksjon i tilskuddet vi ser på. Nå er det som vi tidligere har påpekt allerede 

regionale forskjeller på kraftforprisene, der FKRA har de laveste prisene. Dette har 

sammenheng med flere ulike faktorer som anleggsstruktur etc. En økning i disse regionale 

forskjellene vil trolig være uheldig. 

Opplysninger vi har innhentet gir ikke indikasjoner på at det er mye luft i satsene for 

mellomfrakten. Vi forutsetter derfor at en endring i dette tilskuddet vil gi direkte utslag i 

prisen på kom som er transportert til underskuddsområdene. Reduksjon i tilskuddet vil 

dermed medføre økte kraftfOrpriser på samme måte som vi så ved en reduksjon av 

prisnedskrivingstilskuddet. Den største forskjellen er hvilke svineprodusenter som berøres. 
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For å se litt nærmere på hvor stor andel av svineprodusentene som vil bli berørt av en 

reduksjon i mellomfrakttilskuddet, vil vi presentere følgende tabell som et sammendrag av 

kapittel 2: 

Tabell 10. Norske svineprodusenter fordelt etter om de er i underskudds- eller 

overskuddsomradet for korn. 
Kornområde Antall produsenter Antall avlspurker Andel av Andel av 

med avlspurker produsentene produksjonen 
Overskudds- I 490 29 339 42,3 % 46,2% 
området 

Underskudds- 2 032 34 153 57,7% 53,8% 
området 

Totalt 3 522 63 492 100% 100% 

Kilde: Register for søknad om produksjonstilskudd for 1999/2000. Data fra søknad om AK-tilskudd per 
31. 07. 99. Statens Komforretnings hjemmeside: http://www.statenskomforretning.no. 

Tabellen viser at av ialt 3522 svineprodusenter befinner 58 prosent seg i det som defineres 

som underskuddsområdet for kom i forskriften om fraktordningene27. Med andre ord er det en 

betydelig andel av svineprodusentene som berøres av en reduksjon i mellomfrakten. I tabellen 

har vi delt inn svineprodusentene etter de fylkene som er definert som overskuddsområder28 . 

Vi ser altså at nesten 6 av I 0 svineprodusenter vil kunne oppleve økte kraftforpriser med en 

reduksjon i mellomfraktordningen, og dermed vil de ikke konkurrere under samme 

forutsetninger som svineprodusenter i overskuddsområdet for kom. Et slikt 

konkurransefortrinn vil føre til at produksjonen flyttes over tid og konsentreres i de områdene 

der det dyrkes kom. På samme måte som for endringer i prisnedskrivingstilskuddet er det 

også her en sammenheng mellom størrelsen på en reduksjon i tilskuddet og tiden det tar før 

en slik omfordeling vil merkes. 

4.2.2 Endret stedsfrakttilskudd 
Stedsfrakttilskuddet gir direkte reduksjoner i kostnadene i jordbruket, og skal sikre like 

konkurransevilkår i hele landet. En detaljert differensiering gir utjevning av forskjeller som 

ikke fanges opp av sonesystemet forøvrig29. En reduksjon av dette tilskuddet rammer 

svineprodusenter som bor langt fra nærmeste basisanlegg for tilvirkning av kraftfor. Dette 

tilskuddet går kun til å-dekke fraktkostnader . på.transporten mellom kraftforfabrikken og 

husdyrprodusenten. Reduksjoner av tilskuddet vil dermed høyst sannsynlig føre til direkte 

prisøkning av samme størrelsesorden som reduksjonen, og ofte vil dette ramme 

distriktsgrisprodusenter i størst grad. 

27 Forskrift om fraktilskuddsordninger for korn og kraftfor under markedsordningen for korn av 14. juli 1999. 
28Akershus, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland. 
29 Norske Felleskjøp (2000). 
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Det er visse indikasjoner på at tilskuddet allerede i dag ikke dekker de reelle kostnadene. 

Satsene er som nevnt i kapittel 2 basert på grunnlagsberegninger for transportkostnader. Selv 

om enkelte av satsene ble endret i 1999 har ikke kalkylegrunnlaget vært justert siden 1995. 

De faktiske fraktkostnadene ser ut til å kunne avvike noe fra beregningene, spesielt i enkelte 

tilfeller30• Ifølge et intervju med Tore Ruud i Felleskjøpet Trondheim betaler en del kunder i 

dag betydelig mer i frakt enn 14,5 øre per kilo31 . Hvem som må betale denne regningen 

avhenger av hvorvidt den enkelte kraftforaktøren har intern fraktutjevning. Enkelte (f.eks. 

FKØV) praktiserer i dag full fraktutjevning, der alle produsentene er med på å betale 

stedsfraktregningen. Svekkes stedsfraktordningen vil det trolig føre til at det blir vanskeligere 

å beholde svineprodusentene lokalisert nær anlegg i de gode kornområdene, ettersom disse 

må betale en større andel av kaka enn uten fraktutjevning. De vil således sannsynligvis finne 

det mer lønnsomt å kjøpe inn kraftfor fra fabrikker som ikke praktiserer full fraktutjevning. 

Noe som vil øke gjennomsnittskostnadene for resten. Dette bidrar ikke til å opprettholde en 

spredt bruksstruktur som for svineprodusentenes del har vært et viktig fortrinn blant annet når 

det gjelder å bekjempe smittsomme sykdommer på svin. 

Vi har ikke noe anslag over hvor stor andel av norsk svineproduksjon som foregår i områder 

der transportkostnadene fra basisstedet overstiger 14,5 øre per kilo . 

30 Et eksempel er fra Nordland der en bonde måtte betitle 998 lcroner mer for 5 tonn ktifor i januar 2000 enn i 
desember-99. Dette skyldtes mest økt fraktbelastning etter at Felleskjøpet overtok Stormøllens anlegg, enda 

avstanden var kortere da han nå fikk fOret fra Steinkjer istedenfor Verdal. (Stormøllen hadde trolig lave priser 

for å få kunder). Transportøren hevdet at de ikke hadde økt sine marginer og at eventuelle prisøkninger 

utelukkende skyldtes økte kostnader til diesel m.v. Bondens fraktkostnader var relativt høye; ca. 1300 lcroner 

for å kjøre et lass på 5 tonn i desember-99, og ca. 2200 lcroner etter nyttår. I begge tilfellene trekkes et 

stedsfrakttilskudd på 17 ,5 øre/kg fra Staten. Dette blir 725 lcroner for et lass på 5 tonn, og dekker med andre 

ord slettes ikke kostnadene. Eksemplet illustrerer at stedsfrakttilskuddet ikke er tilstrekkelig i alle områder 

(Bondebladet 27.01.00). 
31http://midtnorsk landbruk.no/nyhet. .. nke/20000120 _ FKT _ Vestrum _ Ruud.html. 
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5 Avsluttende kommentarer og oppsummering 

Lønnsomheten i norsk kornproduksjon sikres blant annet gjennom importvernet som gir 

grunnlag for åta ut de produsentprisene som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret. Det er videre 

sentralt i kom- og kraftfOrpolitikken å bidra til å jevne ut fOrkostnadene i husdyrproduksjonen 

i ulike deler av landet. Dette ved å dempe fortrinnene ved å bruke eget kom til fOr, og 

kompensere for lange transportavstander. 

Prisnedskrivingstilskuddet bidrar sammen med frakttilskuddsordningene til å sikre at det aller 

meste av omsetningen av norsk kom går gjennom markedsordningen, og at hjemmemaling av 

eget kom til fOr ikke lønner seg. Ved å jevne ut kostnadene til frakt og håndtering av komet 

bidrar frakttilskuddene til å utlikne råvareprisforskjeller på kraftfor mellom ulike deler av 

landet. Dette fører til at produksjonen av gris i områder med underskudd på kom, og også 

husdyrproduksjonen forøvrig i disse områdene, er mer konkurransedyktig i forhold til 

husdyrproduksjon i overskuddsområdene enn det som hadde vært tilfellet uten disse 

tilskuddsordningene. Store forskjeller i råvarekostnader kan føre til en betydelig endring i 

produksjonsmønsteret med en regional omfordeling av svineproduksjonen. Svinehold i 

kornområdene vil da øke sin andel av produksjonen på bekostning av underskuddsområdene 

for kom. 

Prisnedskrivingsordningen og frakttilskuddsordningen sikrer altså at vi har noenlunde 

sammenlignbare kraftforpriser i hele landet. Nedskrivingstilskuddet ser ikke ut til å være 

uforholdsmessig stort i og med at enkelte i dag velger å male sitt eget kom, selv om dette har 

blitt færre de siste par årene. Hjemmemaling er i dag ingen konkurransefaktor for 

kraftfOrprodusentene, men mer et korrektiv på hvor prisen på kraftfor bør være. Det er 

anslagsvis kun 30-40 svineprodusenter som tilvirker eget fOr. 

Vi vet ikke hvor terskelen går for når det lønner seg å starte med hjemmemaling framfor å 

kjøpe inn ferdigprodusert kraftfor. Men det er klart at en reduksjon i 

prisnedskrivingstilskuddet vil kunne føre til både reduserte produsentutbetalinger og høyere 

kraftforpriser avhengig av hvor stor reduksjon i tilskuddet det er snakk om. I en slik situasjon 

ser en at det vil bli mer lønnsomt å tilvirke sitt eget fOr og at svineprodusentene som har 

anledning til å dyrke eget kom vil få konkurransefordeler på bekostning av produsenter i 

andre deler av landet. En heving av kraftforprisen med 10 øre per kilo vil redusere 

dekningsbidraget til en svineprodusent med en gjennomsnittlig kombinert besetning med 

omlag 15.088 kroner. En gjennomsnittlig slaktegrisbesetning vil få redusert dekningsbidraget 

med nær 5600 kroner. En ren slaktegrisprodusent som utnytter hele det produksjonsvolumet 

som konsesjonsgrensene tillater vil få økte produksjonskostnader på 29.400 kroner. 

Tilsvarende vil en som driver kombinert øke sine produksjonskostnader med i overkant av 

26.000 kroner dersom vedkommende har en besetning nær konsesjonsgrensen. En av 
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årsakene til at størrelsen på gjennomsnittsbesetningen er såpass langt under 

konsesjonsgrensene, er at det er en forholdsvis stor andel av svineprodusentene som driver 

med svin i kombinasjon med andre husdyr. Flere av disse har da relativt små svinebesetninger 

som en del av blandingsbruket. 

Mange svineprodusenter vil berøres av en eventuell reduksjon i prisnedskrivingstilskuddet 

eller en reduksjon i satsene for de ulike frakttilskuddsordningene. Både 

mellomfraktordningen og stedsfraktordningen er svært viktige for utjevning av 

kraftforprisene i ulike deler av landet. Rapporten har vist at nær halvparten av 

svineprodusentene bor utenom det vi kan kalle kornområdene, hvis vi benytter 

AK-tilskuddssonene som skillelinjer. Ved en vesentlig reduksjon i prisnedskrivingstilskuddet 

kan en forvente at hjemmemaling blir mer lønnsomt enn i dag. Skjer dette vil 

svineprodusenter med anledning til å dyrke eget korn til far få et betydelig 

konkurransefortrinn framfor de produsentene som ikke har eget korn. På sikt vil dette trolig 

føre til en betydelig forskyvning av dagens fordeling av svineproduksjonen, med en 

konsentrasjon på Østlandet og i Trøndelag hvor det dyrkes korn. 

Går vi over til fraktordningene er det vist at mellomfrakttilskuddet er et tilskudd som Staten 

gir til frakt av korn fra overskudds- til underskuddsområdet. Ordningen har stor betydning for 

å sikre lik kraftforpris over hele landet. Uten denne ville kraftforkjøperne selv måttet betale 

kostnadene ved denne transporten, noe som ville virke svært fordyrende for kraftforprisene. 

Vi har sett at i alt 5 8 prosent av svineprodusentene bor i områder som i dag dekkes av 

mellomfrakttilskuddsordningen. Uten tilskudd ville deres kraftfor være betydelig dyrere enn 

kraftforet i de fylkene som er definert som overskuddsområdet for korn i henhold til forskrift 

om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfar under markedsordningen for korn av 14.juli 

1999. Uten like konkurransevilkår på kostnadssiden, er det overveiende sannsynlig at 

svineproduksjonen her i landet vil bli konsentrert til overskuddsområdet i langt større grad 

enn i dag. 

Stedsfrakten gir en direkte reduksjon i kraftfarkostnadene til svineprodusenter som er 

lokalisert langt unna et kraftforanlegg. Etter intensjonen skal alle fraktkostnader over 145 

kroner per tonn dekkes av Staten. Imidlertid betaler enkelte kraftforbrukere langt mer i frakt 

enn egenandelen skulle tilsi . Problemet her er at stedsfraktordningen har en visst beløp til 

disposisjon (midler fastsatt i jordbruksavtalen), og med mindre egenandelen heves ytterligere, 

strekker ikke denne potten til. I dag betaler produsentene som bor langt unna anleggene ofte 

mer i frakt. 

Av den nylig fremlagte landbruksmeldingen går det fram at den geografiske fordelingen av 

produksjonen fortsatt er en viktig forutsetning for jordbrukets bidrag i distriktspolitikken, og 

at jordbruket har større betydning i distriktene enn i sentrale strøk. Landbruket "spiller en 

viktig rolle for verdiskaping og sysselsetting i mange deler av landet", og det skal "produsere 
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fellesgoder som livskraftige bygder" (St.meld.nr.19 (1999-2000). Opprettholdelse av 

prisnedskrivingstilskuddet og frakttilskuddsordningene vil være avgjørende for å opprettholde 

dette desentraliserte produksjonsmønsteret i husdyrproduksjonen. 
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STEDSFRAKTTILSKUDD FOR KRAFTFOR GJELDENDE FRA 01.08.1999 

(KR. PR. TONN) 

Venabygd 9 -
' 

Disse fylker har ikke tilskudd: 40 Sør Aurdal 9,-
43 Vestre Slidre 9 -

' 
01 Østfold 44 Øystre Slidre generelt 9 -

' 
02 Akershus Beito 24,-
07 Vestfold Beitostølen 24,-

-------------------- Skammestein 24,-
45 Vang generelt 24,-

Grindaheim 39,-

04 HEDMARK Øye 54,-

28 Trysil generelt 0 06 BUSKERUD 
Ljørdalen 24,-

30 Store! vdal generelt 0 16 Nes 9 -
' 

Atna 24,- 17 Gol 24,-

Sollia 30,- 18 Hemsedal 54,-

Atnbrua 54,- 19 Ål 39,-

32 Rendalen 24,- 20 Hol 54,-

34 ·Engerdal 54,-
36 Tolga 85,-
37 Tynset generelt 85,- 08 TELEMARK 

Tyll dal 69,-
Kvikne 9,- 15 Kragerø generelt 0 

38 Alvdal 54,- Jomfruland 9,-

39 Folldal 85,- Langøy 9 -' 
41 Os 100,- Skåtøy 9,-

26 Tinn generelt 0 
Miland 9,-

05 OPPLAND Mæl 9,-
Mjøsvatn 24,-

li Dovre 69,- Rjukan 9,-

12 Lesja 100,- Øverland 9 -
' 

13 Skjåk 100,- Tessungdal 9,-

14 Lom generelt 85,- 31 Fyresdal 24,-

Bøverdalen 115,- 33 Tokke 9 -
' 

15 Vågå 69,- 34 Vinje 39,-

16 Nord-Fron 24,-
17 Sel generelt 39,-

Bjølstadmo 54,- 09 AUST-AGDER 
Høvringen 54,-
Leirflata 54,- 40 Valle 24,-

Sel 54,- 41 Bykle 54,-

19 Sør-Fron 9,-
20 Ringebu generelt 0 
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10 VEST-AGDER 14 SOGN OG FJORDANE 

04 Flekkefjord generelt 9-
' 11 Gulen - 15,-

Andabeløy 24,- 12 Solund 106,-
Hidrasund 24,- 13 Hyllestad 33,-

37 Kvinesdal 9,- 16 Høyanger 15,-
46 Sirdal 24,- 17 Vik 33,-

18 Balestrand 33,-
19 Leikanger 69,-

11 ROGALAND 20 Sogndal 51,-
21 Aurland 33,-

06 Haugesund generelt 19,- 22 Lærdal generelt 87 ,-
Rørvær 242,- Steinklepp 106,-

0 

29 Forsand generelt 0 24 Arda! 106,-
Lysebotn 15 ,- 26 Luster 106,-

34 Suldal generelt 0 28 Askvoll generelt 15,-
Suldalsosen 9,- Atløy 51,-
Nesflaten/ Værlandet 160,-
Roaldkvam 24,- 29 Fjaler 15,-
Bråtveit 39,- 30 Gaular 15 ,-

35 Sauda 24,- 39 Vågsøy 51,-
41 Finnøy generelt 0 41 Selje generelt 51,-

Sjernarøy 24,- Ytre Stadtlandet 69,-
46 · Tysvær · 21,- 43 Eid 15,-
49 Karmøy generelt 32,- 44 Hornindal/Indre 

Feøy 242,- Hornindal 15,-
51 Utsira 253,- 45 Gloppen 33 ,-
54 Vindafjord 24,- 49 Stryn generelt 51 ,-

Hjelledalen 69,-
Olderdalen 69,-

12 HORDALAND 
15 MØRE OG ROMSDAL 

li Etne 24,-
14 Ølen 9,- 02 Molde generelt 0 
16 Sveio 9 -

' 
Sekken 15,-

19 Bømlo 51 ,- Dvergnes/Klei ve 
21 Stord 51 ,- (Skålahalvøya) 2-

' 
22 Fitjar 51,- 03 Kristiansund 35,-
24 Kvinnherad 51,- 11 Vanylven 51,-
27 Jondal 15,- 14 Sande generelt 51,-
28 Odda generelt 51,- Bringsinghaug 69,-

Horda 87,- Sandshamn - Voksa 69,-
Røldal 87,- 15 Herøy 33,-

31 Ullensvang 15 ,- 19 Volda 33,-
32 Eidfjord 15,- 20 Ørsta generelt 15,-
65 Fedje 39,- Trandal 33,-
66 Masfjorden 15,- Store Standal 15,-

Bjerke, Vidda! 69,-
Urke, Nordangdal 33,-
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34 Haram generelt 0 48 Fosnes generelt 9,-
Fjørtoft (Våga- Jøa 24,-
holmen) 15,- ~9 Flatanger generelt 0 

43 Nesset generelt 15,- Hasvåg 24,-
Eikesdal 33,- 50 Vikna 100,-

46 Sandøy 33,- 51 Nærøy 69,-
54 Averøy 34,- 55 Leka 85,-
56 Frei 35,-
60 Tingvoll 35,-
63 Sunndal 55,- 18 NORDLAND FRA 
66 Surnadal 15,- STEINKJER 
69 Aure 35,-
71 Halsa 15,- 04 Bodø generelt 370,-
72 Tustna 70,- Kjerringøy 415,-
73 Smøla 90,- Nevelsfjord 430,-

Givær 430,-
Helligvær 430,-

16 SØR-TRØNDELAG Sør-Landegode 430,-
11 Bindal generelt 69,-

12 Hemne generelt 9 -, Harangsfjord 325,-
Taftøysundet 24,- Skotnes 325,-

17 Hitra generelt 64,- Øksningøy 320,-
Fjellværø 79,- 12 Sømna 115,-

20 · Frøya 69,- 13 Brønnøy 130,-
21 Ørland generelt 24,- 15 Vega 175,-

Storfosna 39,- 16 Vevelstad 145,-
Kråkvåg 69,- 18 Herøy generelt 235,-

')I Agdenes generelt 0 Prestøy I Husvær 325,-
Leksa og Moldtun 88 ,- 20 Alstadhaug generelt 175,-

27 Bjugn generelt 24,- Austbø 250,-
Tarva 85,- Hestøysund 250,-

30 Åfjord 24,- Berøyvågen 325,-
32 Roan 9,- Skålvær 325,-
33 Osen generelt 0 Tro 235,-

Sætervik 24,- 22 Leirfjord 175,-
Yttervåg 165,- 24 Vefsn generelt 130,-

34 Oppdal 9 -, Hundåla/Husvika 190,-
40 Røros 39,- 25 Grane generelt 85,-
44 Holtålen 9,- Fiplingskroken 115,-
65 Tydal 9 -, 26 Hattfjelldal generelt 115,-

Varntresk 145,-
Susendalskroken 145,-

17 NORD-TRØNDELAG Åkervik 145,-
27 Dønna generelt 205,-

38 Lierne 39,- Vandve 325,-
39 Røyrvik 54,- 28 Nesna generelt 250,-
40 Namsskogan 24,- Husby 310,-
43 Høylandet generelt 9 -

' 
32 Hemnes generelt 160,-

Kongsmoen 24,- Røssvassbukt 190,-
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33 Rana 190,- Svartskard 260,-
34 Lurøy generelt 295,- 52 Tjeldsund 69,-

Sto~kvågen 250,- 53 Evenes 39,-
Brattland 265,- 54 Ballangen 85,-
Konsvikosen 265,- 58 Moskenes 355,-
Kvina 265,- 59 Flakstad 325,-
Tonnes 280,- 60 Vestvågøy 310,-
Aldra 265,- 65 Vågan generelt 190,-
Onøy 295,- Brettesnes 205,-

35 Træna 520,- Digermulen 175,-
36 Rødøy generelt 325,- Risvær 260,-

Jektvik 325,- 66 Hadsel generelt 160,-
Øresvik 265,- Hanøy 175,-
Melfjordbotn 235,- Lonkan 175,-
Tjongsfjorden 340,- Myrland 175,-
Vågaholmen 340,- Tengelfjord 190,-

37 Meløy generelt 370,- 67 Bø 160,-
Bolga 445,- 68 Øksnes generelt 160,-

38 Gildeskål generelt 400,- Barkestad 260,-
Sandhornøy 400,- Tunstad 260,-
Sørarnøy 460,- 70 Sortland 130,-_ 
Nordarnøy 460,- 71 Andøy 175,-

39 Beiarn generelt 340,-
Ytre Beiarn 340,-

40 Saltdal 310,-
41 Fauske 325,- 19 TROMS 
42 Skjerstad 340,-
45 Sørfold generelt 355,- 01 Harstad generelt 69,-

Engan 370,- Grøtavær 90,-
Styrkesnes 385,- Kjøtta 260,-
Styrkesvik 385,- 02 Tromsø generelt 0 

56 Røst 390,- Oldervik 9-, 
57 Værøy 390,- Tromvik 9 -, 

Brensholmen 24,-
Sommarøy 24,-

18 NORDLAND FRA Reinøy 61,-
BERG NESET Engvik 76,-

Skogvik 76,-
05 Narvik 39,- Mjølvik 268,-
48 Steigen generelt 190,- Skarsfjord 16,-

Brennsundvik 205, Vengsøy 24,- . 
Sandbakk 260,- Tussøy 304,-

49 Hamarøy 145,- 11 Kvæfjord . 85,-
50 Tys(jord generelt 115,- 13 Skånland 24,-

Musken 260,- 15 Bjarkøy generelt 100,-
Nevervik 145,- Bjarkøy 130,-
Storå 145,- Meløyvær 260,-

51 Lødingen generelt 100,- 17 Ibestad generelt 24,-
Øksneshamn 145,- Rolla 54,-
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19 Gratangen 24,- Storekorsnes 250,-
20 Lavangen 9-

' 
Nyvoll 250,-

26 Dyrøy generelt 0 Komagfjord 265,-
Dyrøy 9-

' 
Korsfjorden 265,-

27 Tranøy generelt 0 Store Lerresfjord 280,-
f.o.m. Stongland- Altneset 305,-
eidet 24,- Hakkestabben 305,-

28 Torsken 24,- Kongshus 305,-
29 Berg 24,- Kvalfjord 305,-
31 Lenvik generelt 0 14 Loppa generelt 305,-

Botnhamn 24,- Øksfjord 175,-
Fjordgard 24,- 15 Hasvik 295,-

36 Karlsøy generelt 44,- 17 Kvalsund generelt 280,-
Reinøy 74,- Revsbotn/Revs-
Karlsøy 74,- nes hamn 320,-
Rebbenesøy 89,- 18 Måsøy generelt 325,-
Vanna 105,- Måsøy 325,-
Helgøy 115,- Hjelmsøy 325,-

38 Lyngen generelt 0 Rolvøy 325,-
Nord-Lenangen 9,- 19 Nordkapp generelt 349,-

40 Kå(jord generelt 0 Repvåg 325,-
Olderdalen 9 -

' 
20 Porsanger generelt 340,-

Djupvik 24,- Brenna 400,-
41 · Skjervøy generelt 145,- Kjæs 415,-

Skjervøy 69,- 21 Karasjok generelt 400,-
Uløybukt 100,- Sjuosjavari 415,-

42 Nordreisa generelt 39,- 22 Lebesby generelt 430,-
Reisadalen f.o .m. Veidnesklubben 430,-
Bergmo 69,- 23 Gamvik 460,-
Oksfjordhamn 69,- 24 Berlevåg 550,-

43 Kvænangen genere It 145,- 25 Tana generelt 490,-
Se gel vik 316.- Austertana f.o.m. 
Spildra 316,- Petterslund 526,-
Valandhamn 316,- Alleknjarg 526,-

Pol mak/Leir-
pollskogen 526,-

20 FINNMARK Sirma 526,-
27 Nesseby 505,-

01 Hammerfest generelt 310,- 28 Båtsfjord 535,-
Hønseby 340,- 30 Sør-Varanger generelt 595,-
Akkarfjord 340,- Grense Jakobselv 595,-
Hellefjord 340,- Bugøyfjord 565,-
Kårhamn 340,- Bugøynes 565,-
Sandøybotn 340,- Vaggetem 655,-
Skarvfjordhamn 340,-

02 Vardø 595,-
03 Vadsø 550,-
11 Kautokeino 295,-
12 Alta generelt 205,-
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