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Litt om AgriAnalyse 
AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål 

knyttet til landbruk og politikk. AgriAnalyse arbeider med nasjonale, internasjonale og 
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AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn med kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskapelige 
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Forord 

 
Korn og konjunktur 2018 legger frem den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten 

2017/2018. I år har vi en temadel med en skissering av det norske kornlagret og tilhørende 

problemstillinger knyttet til beredskapslagring av matkorn. 

 Rapporten er den femte i rekken av Korn og konjunktur-rapporter fra AgriAnalyse som tar 

for seg utviklingen av kornproduksjonene, både nasjonalt og internasjonalt, med omtale av 

produksjon, forbruk, handel og prisutvikling i internasjonale markeder.  

 Kornproduksjonen er avgjørende for totalproduksjonen i norsk jordbruk og norsk 

selvforsyning. Derfor er det viktig med en årlig oversikt over norsk produksjon av fôrkorn og 

matkorn, samt den internasjonale forsyningssituasjon for korn.    

 AgriAnalyse har også gjennom rapportene Korn og klima fra 2012, Korn og krise fra 2013 

og Selvforsyning av mat og arealbruk fra 2015 satt fokus på norsk kornproduksjon og 

selvforsyning. Alle rapportene er tilgjengelige på www.agrianalyse.no. 

 Denne rapporten er utarbeidet av Caroline Berntsen i samarbeid med Anne Bunger.  

 
 
 
 
Chr. Anton Smedshaug 
Daglig leder AgriAnalyse 
Januar 2018 
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Sammendrag 

Globalt har 2017 vært et godt kornår, og det er spådd balanse i kornmarkedene for 2017/18. 

Både produksjon og kornlagre for sesongen 2017/18 er forventet å overstige fjoråret og 

dermed også sette ny rekord. USA er prognosert med et produksjonskutt på 25 prosent, i 

hovedsak på arealet av vinterhvete, og er i år derfor forbigått av Russland. Kornhøsten 2017 

har for Russland vært den beste siden 1978, og Russlands kornproduksjon er forventet å bikke 

130 millioner tonn (FAO, 2017a). Høye investeringer, lav rubel og handelsblokade fra EU har 

vært med å bidra til økt landbruksproduksjon i Russland. Dette muliggjør at Russland kan 

komme inn på markedet som et av verdens ledende eksportland på korn (Eurasia News 

Online, 2017; Nationen, 2017). 

 På grunn av gode kornhøster og høy tilgang de siste årene er prisene på korn ventet å være 

lave og handelen å stige. Kornprisen har hatt en nedgang fra 2012/13, men har vært noenlunde 

stabil de siste to årene. Prognosene for hveteprisen 2017 ligger 2,3 prosent over 2016 (FAO, 

2017a). 

 I Norge var høsten 2017 etter hvert preget av mye regn, og foreløpige tall for tilgang på 

korn viser en nedgang på åtte prosent fra et normalår (gjennomsnittet av 2012–16). 

Matkvaliteten på hvete er derfor relativt lav, men det betyr også at tilgangen på fôrhvete er 

høy. Det er lite avvik fra normalen for bygg, havre, oljefrø og åkerbønner, mens rug og erter 

har hatt en betydelig nedgang fra normalen (Norske Felleskjøp, 2017a). 

 Helt siden sesongen 2008/09 har det vært en nedadgående trend i forbruket av matkorn, og 

også prognosene for 2017/18 indikerer en nedgang fra året før. I 2017/18 er forbruket av 

matkorn til norske møller ventet å ligge på 330 000 tonn, omtrent 1 prosent lavere enn året 

før. Kraftfôrforbruket har holdt seg relativt stabilt siden 2012/13, med en svak økning for 

drøvtygger, svin og fjørfe. Også 2017/18 er forventet å holde seg relativt uendret (Norske 

Felleskjøp, 2017b).  

 De siste årene har flere argumentert for behovet for å gjenopprette kornlagring i Norge. I 

2013 skrev SLF en rapport som anbefalte å gjeninnføre en ordning med beredskapslagring av 

mathvete i Norge. Temaet har senere blitt vurdert i flere utredninger, bla. fra NILF og DSB.  

Næringskomiteen behandlet sist beredskapslagring av matkorn da de behandlet 

jordbruksmeldingen i 2017 på slutten av forrige stortingsperiode, hvor forslaget ble nedstemt 

med knapt flertall.  

 En gjennomgang av beholdningstall og lagerkapasitet, samt intervjuer med relevante 

personer i næringen, tyder på at det er lite ledig kapasitet til langsiktig lagring av matkorn. 

Om slik lagring legges ut på anbud er det mulig man finner plass til beholdning for 6. mnd. 

beredskapslagring av matkorn, men man ser allerede ved gode kornår mangel på lager- og 

mottakskapasitet. Dette innebærer at det kan bli behov for ekstra lagerkapasitet, spesielt om 

man etablerer beredskapslagring for matkorn.  
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1    Innledning 

Korn og kornpolitikk er sentralt for Norge og verden – kornet brødfør store deler av verdens 

befolkning, enten direkte som føde eller brukt som fôr til dyr. Globalt har en sett gode 

kornavlinger de siste årene, og lagrene har økt. På den andre siden har prisene svingt mye, 

men sunket og vært lave i de siste årene.  

 I Norge har en sett nedgang i kornarealet siden år 2000, men avlingene de siste årene har 

vært gode. Fallet i kornarealet har også stoppet i 2016, slik at norsk kornproduksjon nå ser en 

viss styrking. Videre har norske målpriser vært stabile og stigende siden år 2001, da dagens 

ordning med målpris for korn ble innført. Kvantum norsk matkorn til møllene varierer dog 

mye, men er viktig for å sikre best mulig bruk av norske arealressurser og lavest mulig 

import. Også karbohydratnivå i kraftfôret som brukes er viktig og ligger nå på om lag 70  

prosent.   

For å sikre best mulig forsyningssikkerhet og kvalitet på egen avling er infrastrukturen 

rundt kornproduksjonen viktig. I år ser vi derfor på silokapasitet i norsk verdikjede.  

Rapporten som følger består av tre deler. Den første delen tar for seg den globale 

kornsituasjonen for 2017/18. Det vil også bli presentert en del tall som viser produksjon, 

forbruk og lager av viktige kornsorter globalt, samt prisutvikling og handel med korn. Del to 

tar for seg den norske kornsituasjonen i samme periode. Her vil det bli gitt en oversikt over 

den norske produksjonen og det norske forbruket, samt import av fôrkorn og matkorn. Det vil 

også bli en kort gjennomgang av kornkvaliteten. Den tredje delen diskuterer silokapasitet og 

lagerbehov i kornets verdikjede dersom beredskapslagring av matkorn skal innføres.  
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2    Global kornsituasjon – 2017/18 

Kapitlet gir en oversikt over verdens kornsituasjon når det gjelder produksjon, prisutvikling, 

handel og forbruk. Kildematerialet er i all hovedsak hentet fra FAOs (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) rapport Food Outlook fra november 2017 og IGC 

(International Grain Council). Når det her snakkes om den totale kornproduksjonen, refereres 

det til alle korntyper, inkludert ris og mais. Begrepet fôrkorn (coarse grain) brukes om korn 

utenom hvete og ris, hovedsakelig mais, bygg, rug, havre og sorghum, som tradisjonelt i 

OECD brukes til dyrefôr. I tillegg til korn vil soya bli omtalt, fordi soya er viktig både som 

mat og fôr. 

 

2.1 Produksjon – høye avlinger og markedsbalanse 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) spår balanse i 

kornmarkedene globalt i 2017/18. Produksjonen har økt, og det er tilstrekkelig korn på lager. 

Den totale produksjonen i 2017 er prognosert rekordhøy, totalt 2 613 millioner tonn. Figur 2.1 

viser verdens totale kornproduksjon, forbruk og lager i perioden 2005/06 til 2016/17, med 

prognoser for 2017/18. Både produksjon og kornlagre for sesongen 2017/18 er forventet å 

overstige fjoråret og dermed prognosert til ny rekord. Forbruket er forventet å overstige 

fjoråret med én prosent (FAO, 2017a). 

Hovedtrekk i kornsituasjonen 2017/18 

- Noe lavere hveteproduksjon enn i fjor, men fortsatt stor forsyning på verdensmarkedet  

- Ny rekord for produksjon av fôrkorn og rekordhøye lagre. Høy tilgang og lave priser gir i tillegg 

økende handel 

- Stabil produksjon av oljefrø. Med betydelig lager fra i fjor er det forventet god tilgang 
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Figur 2.1 Verdens kornproduksjon, forbruk og lager (høyre akse) i perioden 2005/06 til 
2017/18, estimat for 2016/17 og prognoser for 2017/18 (FAO, 2017a). 

 
 

 

Produksjon etter land 

Til sammen står EU, Kina, India, Russland og USA for 68 prosent av verdens 

hveteproduksjon. EU er verdens største hveteprodusent, og med en økning på 4 prosent fra i 

fjor er unionen prognosert med en produksjon på 150 millioner tonn. Kina, med en 

produksjon på 130 millioner tonn, er nest største produsent av hvete. USA er prognosert med 

et produksjonskutt på 25 prosent, i hovedsak på arealet av vinterhvete, og er i år forbigått av 

Russland. Russland har hatt en god vekstsesong med prognosert produksjon på 83,6 millioner 

tonn, 10 millioner tonn mer enn i 2016 (FAO, 2017a). 

 Total produksjon av oljevekster1 er prognosert til 586 millioner tonn, der USA og Brasil 

står for 62 prosent av produksjonen. USA er verdens ledende produsent av soya og står alene 

for 35 prosent av de 346 millioner tonnene som er prognosert for sesongen 2017/18. På grunn 

av politiske endringer er produksjonen av soya i Kina forventet å stige fra fjorårets sesong på 

bekostning av maisproduksjonen. Kina er, sammen med USA, verdens største produsent av 

alle typer korn2 (se figur 2.2). 

                                                 
1 De største oljevekstene er soyabønne, raps, bomull, peanøtter og solsikke. 
2 Inkluderer her både alle typer korn og oljevekster. 
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Figur 2.2 Verdens seks største kornprodusenter, estimat for 2017 (FAO, 2017a).  

 
 

 

 

 

Hvete  

Verdens totale hveteproduksjon, forbruk og lager i perioden fra 2003/2004 til 2016/17, med 

prognoser for 2017/18, er vist i figur 2.3. Årets hveteproduksjon på totalt 752,8 millioner tonn 

er noe lavere enn i fjor. Fjoråret var derimot et rekordår, så sesongen 2017/18 står som det 

nest beste produksjonsåret i historien. Den lille nedgangen skyldes i hovedsak 

produksjonskutt i USA og Australia (FAO, 2017a). Både forbruket og lagrene av hvete er 

prognosert litt opp fra i fjor. 
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«Russland på korntoppen» 
Kornhøsten 2017 har for Russland vært den beste siden 1978,  

og Russlands kornproduksjon er forventet å bikke 130 millioner  

tonn. Høye investeringer, lav rubel og handelsblokade fra EU har  

vært med å bidra til økt landbruksproduksjon i Russland. Dette  

muliggjør at Russland kan komme inn på markedet som et av  

verdens ledende eksportland på korn (Eurasia News Online, 2017;  

Nationen, 2017). Russlands eksport for 2017/18 er prognosert til  

32,2 millioner tonn, 12 og 22 prosent høyere enn henholdsvis EU  

og USA (FAO, 2017a).  
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Figur 2.3 Verdens hveteproduksjon, forbruk og lager i perioden 2006/07 til 2016/17, 
estimat for 2015/16 og prognoser for 2016/17 (FAO, 2016a).  

 
 

Produksjonen av hvete har økt mye siden 2004/05 til tross for at arealene har vært noenlunde 

stabile. De siste tre årene ser vi av figur 2.4 at arealet har gått ned, mens produksjonen har gått 

opp. Dette skyldes i hovedsak noen veldig gode kornår.   
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Figur 2.4 Hveteproduksjon (mill. tonn) og areal (mill. hektar)(høyre akse) i perioden 
2006/07 til 2017/18, med estimat for 2016/17 og prognoser for 2017/18 ( FAO, 
2017a; USDA, 2017).  

2.2 Forbruk – økt etterspørsel 

Figur 2.5 viser verdens kornforbruk i perioden 2005/06 til 2016/17, med prognoser for 

2017/18. Det er ventet at det samlede globale kornforbruket vil øke til 2 627 millioner 

tonn, en økning med 2 prosent fra 2016/17 til 2017/18.  

 For perioden frem mot 2020/21 er den globale kornbruken ventet å øke med 1,3 prosent 

per år. Denne økningen vil trolig hovedsakelig komme av økt forbruk til dyrefôr, da økt 

globalt forbruk av storfeprodukter er forventet å øke. Som følge av dette, vil en trenge mer 

korn til fôr (IGC, 2016). Bruken av fôrkorn økte med 1 prosent fra året før, og har de siste 

årene økt med 34 prosent (FAO, 2017a).  

 Økningen i kornforbruk til menneskemat er spådd som en følge av befolkningsvekst 

globalt (IGC, 2016). For sesongen 2017/18 er 70 prosent av all hvete prognosert å gå til 

menneskemat, og totalt matforbruk av hvete er forventet å være 1,1 prosent høyere enn i fjor. 

Hveteforbruket per capita er forventet å forbli på 67 kilo (FAO, 2017a). 
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Figur 2.5 Verdens kornforbruk i perioden 2005/06 til 2017/18 med estimat for 2016/17 og 
prognoser for 2017/18 (FAO, 2017a)3.  

 
 

 

2.3 Handel – fortsatt økning 

På grunn av gode kornhøster og høy tilgang de siste årene er prisene på korn ventet å være 

lave og handelen å stige. Størstedelen av kornproduksjonen i de enkelte land brukes 

innenlands, og bare 18 prosent av den globale totalproduksjonen handles på tvers av 

landegrensene (figur 2.6). I kornhandelen er oljefrø, hvete og mais de råvarene som blir 

handlet mest med. 

                                                 
3 Fôrkorn refererer til andre korntyper enn ris og hvete (inkluderer mais, bygg, sorghum, hirse, rug og havre), som i OECD-
land hovedsakelig er brukt som dyrefôr. I denne statistikken er soya ikke inkludert.   
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Handelen med hvete for 2017/18 er spådd til 175 millioner tonn, en liten nedgang fra året før 

som hovedsakelig skyldes større tilgjengelighet av andre kornvarer som mais, sorghum og ris. 

De fire største hveteeksportørene for 2017/18 er Russland, EU, USA og Canada (se figur 

2.7a). Russland økte hveteproduksjonen sin betraktelig i 2017, noe som blant annet har bidratt 

til at landet er forventet å gå forbi både EU og USA som verdens største hveteeksportør. Dette 

vil mer enn kompensere for redusert eksport i regionen, hovedsakelig med tanke på 

Kazakhstan og Ukraina (FAO, 2017a).  

 Alle de største importørene er forventet å importere over gjennomsnittet for 2014/15 til 

2016/17 (figur 2.7b). For Egypt, som er verdens største importør av hvete, skyldes dette en 

kombinasjon av redusert produksjon i landet, økende etterspørsel og høye innenlandske 

hvetepriser (FAO, 2017a). I tillegg er det det generelt økende antallet mennesker i verden og 

den høyere kjøpekraften som bidrar til økt etterspørsel etter hvete. 

  

Figur 2.6 Verdens kornhandel, prognose totalt for produksjon i 2017 
og estimat for handel 2017/18 (FAO, 2017a). 
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Figur 2.7 Største eksportland av hvete (a), største importland av hvete (b), gjennomsnitt 
2011/12–2015/16 og prognoser for 2017/18 (FAO, 2017a).  

     a.                                                                    b. 

   

2.4 Prisutvikling – lave internasjonale kornpriser  

De gode forsyningene av korn de siste tre høstene har skapt lave priser. I figur 2.8 ser vi 

prisutviklingen for korn fra 2004/05 til 2016/17. Kornprisen har hatt en nedgang fra 2012/13, 

men har vært noenlunde stabil de siste to årene. Prognosene for hveteprisen 2017 ligger 2,3 

prosent over 2016.  

 Prisen på oljefrø, herunder soya, som blant annet brukes i norsk kraftfôr, har hatt en jevn 

nedgang siden 2011/12, men prognosene for 2017/18 spår en liten oppgang fra i fjor (FAO, 

2017a). 

0 10 20 30

Russland

EU

USA

Canada

Australia

Ukraina

Argentina

Kazaksthan

Millioner tonn

2017/18 Snitt 2014/15‐2016/17

0 5 10

Egypt

Indonesia

Algerie

Brasil

Japan

Bangladesh

Vietnam

Philippinene

Millioner tonn

Snitt 2014/15‐2016/17 2017/18



 

14 Rapport 2-2018 

Figur 2.8 Årlig endring i internasjonale priser på korn og oljefrø fra 2004/05 til 2016/17 
(FAO, 2017a; FAO, 2017b).  

 
 

Hvete 

Figur 2.9 viser endringer i prisen på de tre vanligste hvetesortene på det internasjonale 

markedet. Det er noe høyere priser på hvete enn i fjor, men de er fortsatt relativt lave. Dette er 

fortsettelsen på en mangeårig global trend, og siden 2008 har de internasjonale hveteprisene 

falt med omtrent 60 prosent. 

Figur 2.9 Internasjonale hvetepriser i perioden november 2007 til november 2017, målt i 
tonn (figur fra IGC, 2017).  
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3    Norsk kornproduksjon – 2017/18 

Dette kapitlet gir en oversikt over status på produksjon, forbruk og import av norsk korn. Det 

meste av kildematerialet er enten hentet direkte fra Norske Felleskjøp (NFK) eller fra 

«Prognose for tilgangen og forbruk av norsk korn for sesongen 2017/2018» utgitt av Norske 

Felleskjøp 21. november 2017. På grunn av mye regn og usikre leveringsforhold er 

prognosene for sesongen 2017/18 mer usikre enn tidligere år.  

3.1 Kornåret 2017/18 

Tabell 3.1 viser prognose for tilgang på norsk korn for sesongen 2017/18. Høsten 2017 var 
etter hvert preget av mye regn, og foreløpige tall for tilgang på korn viser en nedgang på åtte 
prosent fra et normalår (gjennomsnittet av 2012–16). Dette er årsaken til at matkvaliteten på 
hvete er relativt lav, men det betyr også at tilgangen på fôrhvete er høy. Det er lite avvik fra 
normalen for bygg, havre, oljefrø og åkerbønner, mens rug og erter har hatt en betydelig 
nedgang fra normalen.  

Tabell 3.1 Tilgang av norsk korn, erter, oljefrø og åkerbønner i tonn. Gjennomsnitt 2012–
16, tilgang 2016, prognose fra november 2017, samt prosentvis forskjell fra 
gjennomsnittet 2012–16 og 2017 (Norske Felleskjøp, 2017a).  

Kornslag Gjennomsnitt 
2012–2016 

Tilgang 2016 Tilgang 
prognose 2017 

Forskjell % 
2012–16 og 17 

Hvete total         317 100         289 000         379 000  19,5 %
- mathvete         186 900         223 900         133 000  ÷28,8 %
- fôrhvete          130 200           65 100         247 000  89,7 %
Rug           27 000           22 800           43 000  59,3 %
Bygg         518 100         595 900         534 000  3,1 %
Havre         261 800         338 400         264 000  0,8 %
Total, korn      1 124 000      1 246 100      1 220 000  8,5 %
Erter             2 700             5 100             4 000  48,1 %
Oljefrø, 
åkerbønner 

            9 800           11 400           10 000  2,0 %
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Figur 3.1 viser avlinger for hvete, rug, bygg og havre fra 2004 til 2016 med prognoser for 

2017. Avlingsnivået på total mengde korn er prognosert til 452 kg/da for sesongen 2017/18, 

11 prosent høyere enn gjennomsnittet fra 2004 til 2017. Hveteavlingene er 18 prosent høyere i 

år enn for samme periode, med 538 kg/da. 2017 var en god kornhøst, og også for rug, bygg og 

havre var avlingene over gjennomsnittet.  

Figur 3.1  Avling i kilo per dekar i perioden 2006 til 2016, med prognoser for 2017 
(Norske Felleskjøp, 2017b). 

 
 

Etter mange år med nedgang økte kornarealet med 40 945 dekar mellom 2015 og 2017, 

tilsvarende 1,5 prosent. Det totale kornarealet er nå på 2 856 275 dekar (figur 3.2). Dette kan 

bety at trenden med synkende kornarealer kan være i ferd med å snu eller stabilisere seg. Selv 

om dette er en relativt liten økning, må det understrekes at hovedtrenden har vært 

nedadgående mellom begynnelsen av 2000-tallet og 2014. Om arealet ikke fortsetter å øke, 

kan det få drastiske konsekvenser for den norske selvforsyningsgraden av korn. 
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Figur 3.2 Arealutvikling for korn og oljevekster (dekar) i perioden 2000–2016, prognose 
for 2017 per august 2017 (Norske Felleskjøp, 2017b).  

 
 

Figur 3.3 viser utviklingen av totalt forbruk av råvarer (til kraftfôr og matmel) mellom 1999 

og 2016, inkludert estimat for 2016/17 og prognose for 2017/18. På grunn av mye regn og 

medfølgende liten matkornavling er importbehovet for matkorn relativt høyt. Etter tre år med 

større norskandel enn import ser prognosene for 2017/18 ut til å falle tilbake til trenden med 

økende import, og det er prognosert et større forbruk av importerte råvarer enn av norske.  
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Figur 3.3 Totalt forbruk av norske og importerte råvarer (tonn) mellom 1999 og 2016/17. 
Estimat for 2015/16 og prognose for 2016/17 (Norske Felleskjøp, 2017b).  

 
 

 

3.2 Forbruk og import av matkorn 

Helt siden sesongen 2008/09 har det vært en nedadgående trend i forbruket av matkorn. Også 

prognosene for 2017/18 indikerer en nedgang fra året før. I 2017/18 er foredlingen av matkorn 

hos norske møller ventet å ligge på 330 000 tonn, omtrent 1 prosent lavere enn året før (figur 

3.5). 
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Figur 3.4 Forbruk av matkorn i perioden 2006/07 til 2016/17, med prognoser for 2017/18 
(Norske Felleskjøp, 2017b).  

 
 

Av figur 3.4 ser vi at selv om forbruket har vært stabilt, har forbruksandelen av norske råvarer 

gått jevnt ned de siste ti årene. Fra 1999 og frem til i dag har andelen norske råvarer falt fra 68 

prosent i 1999 til 49 prosent i 2017/18. 

 

Figur 3.5 Prosentvis andel norske kornråvarer av totalt forbruk (både til konsum og fôr) 
mellom 1999 og 2016. Estimat for 2016/17 og prognose for 2017/18 (Norske 
Felleskjøp, 2017b). 
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Dårlig matkvalitet  

Høsten 2017 var preget av sen modning og mye regn i september. De første leveransene i 
august var av god kvalitet, men de siste kornavlingene (i hovedsak høstkorn – hveteklasse 4) 
var av svært lav matkvalitet (tabell 3.2). Dette dro ned totalandelen. Av matkornet er 
ingenting omdisponert til fôrkorn foreløpig, men det er prognosert med omtrent 60 000 tonn 
matkorn til omdisponering og/eller overlagring. I tillegg er 10 700 tonn hvete, 30 500 tonn 
bygg og 4 500 tonn havre overlagret fra forrige sesong (Norske Felleskjøp, 2017a). 

Tabell 3.2 Produksjon norsk mat- og fôrkorn (tonn), prognoser fra november 2017 (Norske 
Felleskjøp, 2017a).  

 

Tabell 3.3 viser det antatte importbehovet av matkorn for 2017/18. Forbruksprognosen for 

matkorn totalt ligger på 330 100 tonn denne sesongen. Fordelingen mellom norsk korn og 

importert korn er henholdsvis 38 prosent norsk og 62 prosent importert. På grunn av lav 

kvalitet i norsk mathvete er importbehovet på dette høyt. Sammenlignet med i fjor er 

situasjonen med fordeling av importert og norsk hvete helt motsatt. Videre har Norske 

Felleskjøp (2017a) prognosert med et mindre overskudd av både matrug og høsthvete. 

Tabell 3.3 Importbehov av matkorn (tonn), novemberprognose for sesongen 2017/18 
(Norske Felleskjøp, 2017a). 

Importbehov matkorn 

 Hvete Rug Bygg Havre Totalt

Forbruksprognose 276 000 19 000 3 100 32 000 330 100

Norsk korn 83 800 19 000 3 100 18 000 123 900

Importbehov 192 200 0 0 14 000 206 200

 

Hvetekvaliteten deles opp i fem kategorier, etter ulike proteinegenskaper. Klasse 1 gir sterkest 

glutenfibre i brøddeigen, mens klasse 4 gir svakest. I mel trengs det en blanding av de ulike 

kategoriene, avhengig av hva melet skal brukes til (Felleskjøpet, 2014). 

 I 2016/17 var det relativt god tilgang på norsk mathvete av sterk proteinkvalitet. På grunn 

av mye regn høsten 2017 er prognosene svært lave for matkvalitet hos hvete i år (tabell 3.4). 

                                                 
4 Inkluderer 10 700 tonn overlagret korn fra forrige sesong. 

Kornslag Tilgang ny 
avling 

Overlagret 
korn inn

Forbruk 
matkorn

Overlagre Omdisponere 
til fôr 

Norsk 
korn i alt 

til fôr
Hvete 379 000 10 700 83 800 58 0004 0 247 900

Rug 43 000 0 19 000 2 000 0 22 000

Bygg 534 000 30 500 3 100  561 400

Havre 264 000 4 500 18 000  250 500

Totalt 1 220 000 45 700 123 900 60 000 0 1 081 800
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Ideelt sett bør klasse 1 og 2 utgjøre omtrent 50 prosent, mens klasse 3 og klasse 4 bør utgjøre 

resten. I år er dette langt unna realiteten, hvor nesten 80 prosent av mathveten er klasse 4. 

Dette betyr at det er prognosert et overskudd av mathvete klasse 4, til tross for lav andel 

mathvete totalt. Høsten 2017 ble det sådd mindre høsthvete, noe som betyr at tilgangen for 

2018 vil bli lavere enn i år (Norske Felleskjøp, 2017a). 

Tabell 3.4 Prosentvis fordeling av tilgangen av mathvete mellom ulike proteinklasser i 
2016/17, og prognose for sesongen 2017/18 (Norske Felleskjøp, 2017a).  

 2016/17 Prognose 2017/18

Klasse 1 20,6% 9,2%

Klasse 2 20,3% 2,8%

Klasse 3 45,1% 8,7%

Klasse 4 13,9% 79,2%

Totalt   100,0% 100,0%

 

Prognosen for den totale tilgangen på norsk korn sesongen 2017/18 er 1 220 000 tonn, hvorav 

14 prosent holder matkornkvalitet (175 100 tonn) (figur 3.6). Andel norsk korn i møllenes 

forbruk i 2017/18 er relativt lav, 38 prosent. Til sammenligning var tilsvarende tall for 

sesongen i fjor 66 prosent. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7 viser utviklingen i norskandel mathvete mellom 1961 og 2016. Før 1973 fantes 

ingen hvetesorter som ga matkvalitet, og alt kornet i Norge gikk til  

fôr. På begynnelsen av 1970-tallet gikk politikere aktivt inn for å endre dette, og det ble 

igangsatt tiltak for å produsere hvete av matkvalitet i Norge. En del av dette var forskning for 

å utvikle nye hvetesorter. Fra 1973 var det derfor jevn økning i norskandel mathvete, helt opp 

Matkorn totalt til norske møller 
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(100 prosent) 
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Figur 3.6  Andel norsk korn som holder matkvalitet og norsk korn i totalt forbruk, 
prognoser for 2017/18 (Norske Felleskjøp, 2017b). 
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til 2008/2009. Deretter fulgte noen år med dårlige avlingsforhold og økonomi som gjorde at 

andelen mathvete sank drastisk. I år er nok et dårlig mathvete-år med kun 35 prosent andel 

mathvete av avlingene i Norge, sammenlignet med et normalår (gjennomsnitt fra 2012–2016) 

på 59 prosent (Norske Felleskjøp, 2017b). 

Figur 3.7 Utviklingen av norskandel mathvete i norske møller mellom 1961 og 2016, ikke 
hensyntatt bakervareimport (Norske Felleskjøp, 2017b). 
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Importen av ferdigvarer øker 
 

Importen av ferdig brød og bakervarer øker.  Det er importen av hel- og halvfabrikkerte 

bakverk (RÅK-varer) som øker sterkt, særlig fra EU (Norske Felleskjøp, 2012). Økningen av 

importen startet for alvor fra 1994, samme året som EØS-avtalen trådte i kraft. I de siste 10 

årene har det vært en økning fra 76 000 tonn til 129 000 tonn, dersom en regner om til 

kornekvivalenter.  

   Denne importen av ferdige RÅK-varer utgjør et betydelig volum matkorn, og beregninger 

utført viser at importen av ferdige brød- og bakervarer utgjorde omkring 129 000 tonn 

matkorn i 2016.   

  

Figur 3.8 Import av brød og bakervarer, omregnet til kornekvivalenter, 1988 til 2014 

(tonn)5. (Egne beregninger basert på Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 2017.)6

 
De praktiske konsekvensene av økende import er at norsk næringsmiddelindustri som lager 

produkter av norsk mel, i stadig større grad blir utsatt for konkurranse fra importert bakverk i 

det norske markedet. Dette vil kunne få følger for både den norske næringsmiddelindustrien 

og norske kornprodusenter. Ifølge beregninger utført av NILF for Orkla sto norsk RÅK-

industri for 71 prosent av avsetningen av norsk matkorn i 2012.  Dersom norsk bakerbransje 

taper i konkurransen mot importerte bakervarer, kan avsetningsmulighetene for norsk matkorn 

bli mindre (Nersten & Aanerud, 2013).  

                                                 
5 Estimat på korninnhold i importert pasta, brød og bakervarer. 11 tollinjer fra kapittel 19.01, hele kapittel 19.05     
og 19.02.1900 (ukokt pasta). Melinnhold i 19.05 estimert til 60 prosent, andre varer til 50 prosent. 
Utmalingsgrad 72 prosent (SSB, 2015). Usikkert estimat, se kortnotatet Korn og konjunktur 2014 for drøfting av 
andre omregninger.  
6Tollinje 19.01 9099 ble i 2014 splittet opp til 19.01.9091 som er Osteerstatninger (analogost) og 19.01.9098 
som er Tilberedte næringsmidler. 19.01.9091 er dermed skilt ut og er ikke med i beregningen for 2014.   
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3.3 Forbruk og import av fôrkorn 

I Norge omfatter dyrefôr både grovfôr og kraftfôr. Grovfôret er i all hovedsak produsert i 

Norge og består av ferskt gras (beite), ensilert gras (surfôr) og tørt stråfôr (høy og halm), 

hvorav surfôr står for den største andelen fôr til drøvtyggere. Kraftfôret er sammensatt av 

norske og importerte råvarer. Det består av karbohydrater (korn, mais og melasse), proteiner 

(soya, rapspellet og maisgluten), samt fett, vitaminer og mineraler. Kraftfôrforbruket har holdt 

seg relativt stabilt siden 2012/13 med en svak økning for drøvtygger, svin og fjørfe og en 

nedgang for hest og kanin (annet) (tabell 3.4). Også 2017/18 er forventet å holde seg relativt 

uendret. 

 

 

Tabell 3.5  Kraftfôrforbruk til ulike dyrearter (tonn), perioden 2011/12 til 2016/17 og 
prognoser for 2017/18 (Norske Felleskjøp, 2017a). 

 Drøvtygger Svin Fjørfe Annet Sum

2012/2013 992 119 482 004 446 184 28 380 1 948 687

2013/2014 997 058 481 603 460 639 25 192 1 964 492

2014/2015 1 010 312 495 779 426 925 22 386 1 955 402

2015/2016 1 012 834 498 346 436 699 19 094 1 966 973

2016/2017 1 004 677 491 545 458 736 16 823 1 971 781

2017/2018* 1 015 000 497 000 464 000 14 000 1 990 000

     

 

Karbohydrater 

Karbohydratråvare utgjør den største andelen i kraftfôrsammensetningen og består 

hovedsakelig av korn. På grunn av økende andel protein i kraftfôret har karbohydratandelen 

hatt en stabil nedgang fra 75 prosent i 2005 til forventet 70,2 prosent i 2017/18 (figur 3.9). 
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Figur 3.9  Andel karbohydratråvare i kraftfôr i perioden 2005–2015, med prognoser fra 
andre kvartal 2017 (Norske Felleskjøp, 2017a). 

 
 

Med en norskandel i karbohydratråvare på 70,2 prosent vil en ha et importbehov av 

karbohydratråvare på 268 000 tonn (tabell 3.5), en nedgang i importen på omtrent 21 prosent 

sammenlignet med i fjor.  

Tabell 3.6  Importbehov for karbohydratråvare i kraftfôret, prognose 2017 (Norske 
Felleskjøp, 2017a). 

 

Proteiner  

Proteinråvarer består hovedsakelig av soyamel, rapspellets, maisgluten, oljefrø og 

fiskemel/fiskeensilasje. Andelen av norske proteinråvarer i kraftfôret har vært synkende de 10 

siste årene og utgjorde omkring 1,3 prosent i 2016 (basert på tall fra figur 3.11). Blant 

proteinråvarene er soya klart viktigst, etterfulgt av raps. Andelen soya har vært sterkt økende 

de siste årene med nær en dobling fra 120 000 tonn i 2000 til 220 000 tonn i 2011. Andelen 

soya har derimot gått ned fra 2011 og lå i 2016 på 206 382 tonn, omtrent på samme nivå som 

2009 (figur 3.10).  Soya utgjør omtrent 10 prosent av kraftfôret totalt. Raps har hatt en stor 

                                                 
7 Svinn 1 prosent. 
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økning fra i overkant av 2000 tonn i 2000 til 168 361tonn i 2016. Også andelen av andre 

proteinkilder og maisgluten har hatt stor økning siden 2000, mens fiskemel/ensilasje er kraftig 

redusert med 82 prosent. 

Figur 3.10  De viktigste proteinråvarene i kraftfôr i perioden 2000 til 2016 (tonn) (Norske 
Felleskjøp, 2017b).  

 
 

 

Sammensetning av råvarer i kraftfôret 
 

Figur 3.10 viser at andelen karbohydrat i kraftfôret mellom 1997 og 2016 har gått ned noe, og 

det har vært variasjoner i forholdet mellom norsk og importert. Andelen norsk 

karbohydratråvare er direkte knyttet til den norske kornhøsten; er tilgangen lav på norsk korn, 

må det suppleres enda mer med importert.  

 Vi ser også at det har vært en trend mot forbruk av mer kraftfôr og mer protein i kraftfôret 

de siste 20 årene. Bak disse tallene ligger en økende husdyrproduksjon i Norge, både totalt og 

per individ. Mye av denne økningen er basert på et økende forbruk av kraftfôr. Det er 

drøvtyggere som utgjør de største forbrukerne av kraftfôr, med omkring 50 prosent. Særlig i 

melkeproduksjonen går utviklingen i retning av større besetninger, større kvoter og økende 

ytelse per ku. Utviklingen i retning av høyere ytelse per ku betyr at en større kraftfôrandel er 

nødvendig og stiller også andre krav til sammensetningen av næringsstoffer i fôret. Krav om 

høyere proteininnhold og energiinnhold fører til reduksjon av rommet for norsk korn i 

kraftfôret (Norske Felleskjøp, 2017b). 
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Figur 3.11 Andelen av ulike råvarer i kraftfôret i perioden 1997–2016 (Norske Felleskjøp, 
2017b).  

 

 

3.4 Fôr til lakseoppdrett  

Lakseoppdrett er en av Norges viktigste næringer, og i 2016 var eksportverdien av norsk laks 

og ørret på over 50 milliarder kroner (Laksefakta, 2016b). Produksjonen av laks alene var i 

2016 på 1 233 619 tonn, tilsvarende 93 prosent av all akvakulturen i Norge (SSB, 2017).  

 I 2016 ble det importert omtrent 1,6 millioner tonn råvarer til fiskefôr, til en verdi av 

omtrent 13,9 milliarder kroner. Av den totale importen av animalske og vegetabilske råvarer 

til Norge, utgjør råvarer til fiskefôr 70 prosent. (Landbruksdirektoratet, 2017). I laksefôret er 

fordelingen mellom vegetabilske og marine råvarer 70/30 (Laksefakta, 2016a), og omtrent 25 

prosent av laksefôret består av soyaproteiner (Laksefakta, 2016c). 

 De tre største fiskefôrselskapene i Norge er Skretting, Biomar og Ewos Norge. I 2012 

brukte disse selskapene rundt 1 630 000 tonn ingredienser til å produsere fôr til akvakultur i 

Norge8. Av disse var rundt 31 prosent fra marine ingredienser, mens 66 prosent var 

plantebasert. Nær 4 prosent er mikroingredienser, det vil si tilsetningsstoffer som er brukt i 

små kvanta, som vitaminer, mineraler og konserveringsmidler. Av fôret brukt til akvakultur 

                                                 
8 FHL (2013) melder at Norge totalt produserte 1 700 000 tonn i 2012.  
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ble omkring 1 452 000 tonn brukt i produksjonen av oppdrettslaks, det vil si omkring 90 

prosent (Ytrestøyl mfl., 2014).  

Figur 3.12 Sammensetning av fôr til oppdrettslaks i Norge, planteingredienser fra 2013 og 
marine ingredienser fra 2012, i tonn (basert på Ytrestøyl mfl., 2014). 

 
 

Fôret til den norske laksen har endret seg mye de siste årene, og fra 1990 til 2013 har andelen 

marine ingredienser sunket fra rundt 90 prosent til i overkant av 30 prosent.  

 Med de store endringene som er gjort innen utviklingen på fiskefôrsiden, med økende 

andel vegetabiler i fôret, kan det gjøres noen sammenligninger mellom kraftfôret til 

oppdrettslaks og kraftfôret til husdyrproduksjon.  

 Mens laksen har rundt 2/3 plantebasert kost, er denne andelen så å si 100 prosent for 

norske husdyr. Den største ingrediensen i fiskefôret er soya, som utgjør over 350 000 tonn. 

Dette tilsvarer rundt 23 prosent totalt. Deretter følger raps på litt over 300 000 tonn, som 

tilsvarer totalt rundt 20 prosent av fôret (figur 3.12). I kraftfôr til husdyr er det bygg og hvete 

som utgjør den største delen med henholdsvis 30 prosent (560 000 tonn) og 14 prosent 

(270 000 tonn). Soya og raps er også viktige ingredienser med rundt 10 prosent (204 000 

tonn) og 6 prosent (123 200 tonn). 

 Tabell 2.6 gir et bilde av forbruket av kraftfôr og produsert mengde fordelt mellom 

husdyrproduksjon og lakseoppdrett.  
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Tabell 3.7  Sammenligning av fôr til oppdrettslaks og husdyrproduksjon (egen fremstilling, 
omtrentlige tall basert på Norske Felleskjøp, 2014; Ytrestøyl mfl., 2014). 

 Lakseoppdrett Husdyrproduksjon

Fôr   

Kraftfôr mengde 1 452 000 tonn9 1 953 000 tonn10

-importandel 7611 % 48 %

Total importandel fôr 76 % 23 %

Plantebasert fôr 66 % 100 %

Største produsenter av fôr Ewos, Biomar, Skretting Felleskjøpet Agri, 

Felleskjøpet RA og MR, 

Norgesfôr, Fiskå Mølle 

Produksjon   

Produksjon 1 260 900 tonn12 601 900 tonn13

 

 

                                                 
9 Tall for 2012 (Ytrestøyl mfl., 2014). I 2013 ble det produsert 1,17 millioner tonn (SSB 2014, tabell 07326). 
10 Prognosert produksjon av kraftfôr 2014/2015 (Norske Felleskjøp, 2014). Til husdyr brukes også grovfôr. 
11 Det tas her utgangspunkt i total fôrproduksjon på 1 700 000 tonn (FHL, 2013) og tall fra Statens 
landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) som anslår at det ble importert 1,3 millioner tonn råvarer til 
fiskefôr i 2012 (Thuen mfl., 2014, s. 40).  
12 Dette er levende vekt (Ytrestøyl mfl., 2014). 
13 Slaktevekt av storfe, sau/lam, geit, svin, kylling, egg og tørrstoff melk fra ku og geit (tall fra BFJ, 2014).  

Forutsetter 12,9 % tørrstoff melk (4 % fett, 3,2 % protein, 4,7 % laktose, 1 % mineraler).  
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4   Beredskapslagring av matkorn 

De siste årene har flere argumentert for behovet for å gjenopprette kornlagring i Norge. Korn 

er en vare med lang holdbarhetstid som er enkel å lagre, har stor fleksibilitet i anvendelsen for 

mennesker og dyr, og derfor er godt egnet som basisvare i beredskapssammenheng. I 2013 

skrev SLF en rapport som anbefalte å gjeninnføre en ordning med beredskapslagring av 

mathvete i Norge (Leine, 2013). Rapporten ble skrevet som følge av jordbruksmeldingen 

«Velkommen til bords», hvor problemstillingen ble tatt opp.  

I rapporten fremheves det at: «Målet med beredskapsordningen er å opprettholde 

tilnærmet normal forsyning av mathvete til det norske markedet ved korte eller mellomlange 

forsyningskriser. Ved kriser av lengre varighet (> 6 måneder) skal beredskapslagrene gi 

myndigheter og befolkningen tid til å iverksette nødvendige tiltak innen matforsyningen.» 

Vurderingen av behovet for slik lagring avhenger i stor grad av hvordan man vekter risiko, 

og hvilke scenarioer og forutsetninger man legger til grunn. Statens landbruksforvaltning 

konkluderte i 2013 at Norge burde iverksette beredskapslagering (Leine, 2013). Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap konkluderte i 2017 i en rapport om matforsyning at DSB 

ikke har identifisert hendelser med høy risiko for norsk matforsyning, men at en viktig 

forutsetning er at fungerende internasjonale handelssystemer gjør det mulig å importere mat 

(DSB, 2017). NILF konkluderte i en rapport om matforsyning blant annet slik: 

Sannsynligheter for forsyningssvikt og logistikkbrist endrer seg over tid. Over noen tid kan 

risikoen for forsyningssvikt være vesentlig høyere enn risikoen for de hendelsene som i dag 

har en sentral plass i det nasjonale risikobildet. Det er nødvendig å følge med (Pettersen, 

2015). 

 Forståelsen man legger til grunn, er at det er mulig å bygge opp lager av matkorn om man 

skulle se at behovet oppstår. Det fordrer at det faktisk eksisterer ekstra lagringskapasitet, at 

denne vedlikeholdes frem til behovet oppstår og at det er matkorn i markedet når man trenger 

det. Under forrige stortingsbehandling av spørsmålet ble slik lagring nedstemt med knapt 

flertall, og om de samme partiene skulle stemme på nytt i dag, og de stemmer på samme måte, 

vil beredskapslagring bli vedtatt.  

 Beredskapslagring av matkorn er ikke en ny problemstilling i Norge, og fortellingen om 

Terje Vigen er på mange måter blitt en del av den kollektive hukommelsen. Selv om Terje 

Vigen er en karakter i et dikt, er denne historien en påminnelse om at Norge aldri har hatt 

tilstrekkelig matforsyning selv. I 1928 vedtok Stortinget Kornloven, med krav om 

beredskapslagring av matkorn og mel. Kornloven var en følge av erfaringene fra 1. 

verdenskrig, hvor Norge fikk alvorlige forsyningsproblemer. Det ble krav om lagring av 

matkorn og mel som per 1. januar skulle dekke ett års forbruk. Matmelomsetningen skulle 

dekke kostnadene ved ordningen, og ansvaret for å holde tilfredsstillende beredskap på 

lagrene ble lagt til Statens Kornforretning (frem til avvikling i 2000).  
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Da 2. verdenskrig brøt ut, hadde Norge anslagsvis 400 000 tonn korn på lager, som skulle 

dekke såkorn, mat og dyrefôr i 6 måneder (Steien, 2016). Dette var ikke minst muliggjort 

gjennom økt import etter krigsutbruddet september 1939. I mellomkrigstiden ble det bygget 

opp beredskapslagre, og disse ble brukt i 1940. Beholdningene var store nok til å forsyne 

landet med mat- og fôrkorn frem til utgangen av 1941, og ga slik sett nettopp den 

fleksibiliteten man ønsket, i motsetning til under første verdenskrig da 

matforsyningsbekymring ga kortvarig panikk, og det endte med kornlager på skip ved kai. 

 I 1995 endret man kravet til beholdning til dekning av 6 måneders normalt forbruk per 1. 

juli. Norsk kornproduksjon hadde økt betydelig, og med omlegging av måletidspunktet ville 

ikke dette medføre store endringer i beholdningene. Matmelomsetningen fortsatte å finansiere 

lagrene. 

I 2000 opphørte kravene til beholdningsstørrelse, og kornloven ble erstattet av 

kornforvaltningsloven. Ordningen ble avviklet i 2003 og erstattet med en begrenset 

lagerordning for mel tilsvarende 20 dagers forbruk av mel til bakeribransjen nord for 

Ofoten/Vestfjorden.  

Tabell 4.1 Tidslinje beredskapslagring av matkorn 

1914-1918 1. verdenskrig og forsyningsutfordringer 

1928 Kornloven  

1940 Kornlager benyttet 

1995 Endret krav om lager til 6 md. normalt forbruk 

2000 Kornforvaltningsloven og avvikling av krav til beholdning 

2003 Ordning avviklet 

 

 

Argumentasjonen for en lagring av kornvarer er omtalt i en rekke offentlige dokumenter om 

matforsyning og sikkerhet. For eksempel formulerte risiko- og sårbarhetsanalysen som lå til 

grunn for avskaffelsen av beredskapslagre i Nord-Norge, seg slik:  

Myndighetene bør […] løpende vurdere om vesentlige endringer på 
verdensmarkedet eller i den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør oppbygging av lager 
av korn nødvendig for å sikre norske innbyggere langsiktig matsikkerhet (Tørmo, 
2002, s. 39).  

  

Regjeringen Stoltenberg II gjeninnførte ordningen med tilskudd til såkornlagring, hvor de 

også anerkjente behovet for matkornlagring i landbruksmeldingen «Velkommen til bords»:  

De siste årene har det, både i Norge og andre land, vært problemer med 
værforholdene (flom/tørke). Flere store kornproduserende land har i perioder innført 
eksportrestriksjoner. Egen matproduksjon, supplert med import, kan løse mulige 
utfordringer knyttet til nasjonal matforsyning. I lys av erfaringene med de senere års 
matvarekriser, vil det bli satt i gang et utredningsarbeid der det gjøres en vurdering 
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av behovet for å gjeninnføre nasjonale beredskapslagre av matkorn (Landbruks- og 
matdepartementet, 2012a, s. 17).  

  

Denne innstillingen ble, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet, støttet av alle i komiteen.  

Forsyningsberedskapen i Norge innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal 

produksjon og import langt på vei kan opprettholdes også i krisetider.   

Forutsetningsvis er det markedet som må sørge for å få varer på plass. Dersom 
verdensmarkedet ikke lenger kan forsyne Norge med råvarer, er dette en krise som 
må håndteres utenfor de rammer som drøftes i Forum for forsyningsberedskap 
(Møtereferat Forum for forsyningsberedskap, SLF 21.01.11)  

  

Dagens beredskap baserer seg som tydelig illustrert med dette sitatet, på at verdensmarkedet 

skal fungere til enhver tid.  Dette er optimistisk basert på erfaringer fra de siste årene og fra 

tidligere nasjonale forsyningskriser (Hageberg & Smedshaug, 2013). Et beredskapslager gjør 

avhengigheten av kornimport mindre risikofull. Flaten & Romstad påpeker at matsikkerhet 

kan være en form for offentlig forsikring, hvor befolkningen føler seg tryggere når de vet at 

det finnes en tilstrekkelig nasjonal strategi for matsikkerhet (Flaten, 2001; Romstad, Vatn, 

Rørstad & Søyland, 2000). Vissheten om at det finnes nasjonalt lager vil også bidra til å 

hindre kaos og individuell lagring i tilfelle en usikker situasjon.  
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Figur 4.1 Globalt risikolandskap 2018 (The global risk report 2018, 13th edition, World 
Economic Forum). 

 
I forbindelse med The global risk report 2018 blir flere faktorer som potensielt påvirker global 

matforsyning, trukket frem. Blant annet værhendelser, naturkatastrofer og vannkriser er koblet 

til matproduskjon. Men også flere andre størrelser som migrasjon og tap av biodiversitet. 

Matkrise er i rapporten fremmet som å ha 7. størst innvirkning.  
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4.1 Stortingets behandling av beredskap i forbindelse med 
jordbruksmeldingen i 2017 

 

Næringskomiteen mente i forbindelse med behandlingen av jordbruksmeldingen i 2017 at det 

å øke matproduksjonen med grunnlag i norske ressurser, er en viktig del av vår totale 

beredskap, og at matvareberedskap er avgjørende for Norge i en eventuell krisesituasjon.  

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mente at 

matvareberedskap er viktig. Flertallet viste til en risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk 

matforsyning, utført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som ble 

offentliggjort januar 2017, som la til grunn at norsk matvareberedskap er god så lenge vi har 

et velfungerende handelssystem (DSB, 2017). Flertallet i næringskomiteen var enig i at 

handel er viktig for Norge og vår matberedskap, men mente at vi også må være forberedt på 

kriser hvor handelssystemet i kortere eller lengre perioder ikke fungerer optimalt. Flertallet 

viste videre til at det derfor er viktig at Norge fortsetter arbeidet for god matvareberedskap.  

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og 

Sosialistisk Venstreparti pekte på at opprettelse av beredskapslagring av matkorn vil være 

viktig for god matvareberedskap, og ba om at et arbeid med å etablere beredskapslagring av 

matkorn igangsettes så raskt som mulig.  

 

Det ble fremmet følgende forslag:  

«Stortinget ber regjeringen etablere beredskapslagring av matkorn.»  

 

Et flertall bestående av medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viste til at 

beredskapslagringen av korn og mel i Norge etter forslag fra regjeringen Bondevik II ble 

avviklet i 2003, og at flere risiko- og sårbarhetsanalyser for å vurdere forsyningsberedskapen 

har konkludert med at beredskapslagring av matkorn ikke er et målrettet eller 

kostnadseffektivt tiltak. Dette innebærer at bereskapslagring av matkorn ble nedstemt med 

knapt flertall. De samme partiene har ikke flertall i dagens storting.  

Komiteen ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering basert på ROS-

analysen, som ble lagt frem av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i januar 2017.  

Næringskomiteen viser til at fundamentet for en høy matproduksjon, økt selvforsyning og 

matberedskap i Norge ligger i at vi er i stand til å bruke hele det knappe arealet til produksjon 

av mat og matråvarer. For å kunne nå disse målene mente næringskomiteen at norsk 

landbrukspolitikk måtte vektlegge virkemidler som styrker den geografiske 

produksjonsfordelingen, samtidig som strukturen i jordbruket tilpasses ressursgrunnlaget i alle 

deler av landet.  

 Det ble påpekt i komiteen at verden rundt oss har blitt mer ustabil, og at mer selvstendig 

norsk matproduksjon bør være et naturlig tiltak for å øke den nasjonale beredskapen ved 

fremtidige kriser.  
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I et representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir 

Pollestad og Marit Knutsdatter Strand fra oktober 2017 blir igjen beredskapslagring av 

matkorn satt på dagsorden, hvor Senterpartiet med det foreslår å behandle spørsmålet på nytt, 

med bakgrunn i ny mandatfordeling på Stortinget. Næringskomiteen har frist for avgivelse av 

innstilling 30.01.2018. 

4.2 Kornlagringskapasitet 

Beredskapslagring av matkorn vil legge bånd på lagerkapasitet. I følge Leines rapport fra 

2013 vil 6 måneders lager av matkorn innebære lagring av 52 000 tonn matkorn. Det er et 

viktig poeng at dersom det nettopp er handelssystemet som ikke fungerer optimalt, er det 

rimelig å legge til grunn at substitutter og bakervarer heller ikke vil være tilgjengelig, og at 

man derfor bør legge opp til 103 000 tonn lager.  

Tabell 4.2 Behov for beredskapslager av matkorn, tonn (Leine, 2013). 

Gjennomsnittlig 

kommersiell 

lagerbeholdning 

30. juni

Forbruk 6 

måneder 

2014 

Behov 

beredskapslager 

for å sikre 6 

måneders 

forbruk 

Forbruk 12 

måneder 

2014 

Behov 

beredskapslager 

for å sikre 12 

måneders 

forbruk 

Kun matkorn 107 000 159 000 52 000 317 000 210 000 

Matkorn inkl. 

brødvarer 

m.m. 

107 000 210 000 103 000 420 000 313 000 
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Figur 4.2 Oversikt over sesongvariasjoner i lagerbeholdning av korn, og ordinær 
lagringskapasitet (Norske Felleskjøp/ Landbruksdirektoratet, 2018). 

 
 

 

Kapasiteten for lagring av korn er i stor grad dimensjonert for de volumene som omsettes i 

foretningsmessig drift. Korn er en sesongvare, og lagerbeholdningen er følgelig sterkt 

varierende. Dette innebærer at kapasiteten må dimensjoneres etter toppene. Flere kilder i 

næringen oppgir at lagerkapasiteten i dag utnyttes fullt ut på toppene.  

Figur 4.3 Korn i alt lagret hos bonde (avregnet etter 31.10., Norske 
Felleskjøp/Landbruksdirektoratet, 2018) 

 
 

En del av kapasiteten er det som kan lagres ute hos produsentene. Siden høstingen er over 

innen utgangen av oktober, er det rimelig å regne med at korn som innleveres etter 31.10. har 
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vært lagret og tørket hos produsent. Nær 1/3 av den samlede lagringskapasiteten er hos 

kornbøndene 14.  

Tabell 4.3 Oversikt over lagerkapasitet etter fylke (inkluderer handelssiloer, møller, 
kornmottak m.m., men er ikke uttømmende) (Felleskjøpet 
Agri/Norgesmøllene/Leine, 2013, mfl.15 16) 

Østfold           190 948  
Vestfold             79 130  
Buskerud             32 895  
Oppland             33 641  
Hedmark             58 745  
Oslo og Akershus           107 505  
Telemark               1 380  
Trøndelag           192 941  
Rogaland           165 000  
Hordaland             44 000  
Møre og Romsdal             39 000  
Sum           945 185  

 

 

Om man ser på toppåret 2016, og summerer opp lagerkapasitet og det som er avregnet etter 

31.10, får man et anslag på samlet lagerkapasitet: nær 1,3 millioner tonn korn. Det er verdt å 

merke seg at vi her ikke har all lagringskapasiteten. Vi ser av figur 4.1 at beholdningen i 

perioder har oversteget 1,3 millioner tonn korn, dog er en del av dette gjort ved bruk av 

lagerhaller, utelager m.m.  

 Leine (2013) anslo at man kunne klare å lagre matkorn for 6 måneder med dagens 

kapasitet, men at man ved større lager, dersom man tok med import av substitutter og 

bakervarer, ville kunne få problemer med å finne tilgjengelig lagerkapasitet. Intervjuer med 

aktuelle personer i Norske Felleskjøp, Felleskjøpet Agri og Norgesmøllene tyder på at denne 

observasjonen er riktig. Om man ser på avregningen for 31.10., er det vesentlig mindre 

avregnet korn i 2013 enn i 2016. Vurderingen rundt ledig kapasitet i 2013 kan trolig ha vært 

rett, men i 2016 ville man ikke hatt restplass til å leie ut til beredskapslagring.  

Ved gode kornår får man overlagring av en del korn, mens man ved svakere kornår 

«spiser» av denne overlagringen. Det er også betydelige buffere i import av korn, hvor man 

kan importere mindre ved gode kornår i Norge. Ved gode kornår eller om man har stor 

overlagring, kan man av flere årsaker ikke sette importen til 0. Om man skulle få flere gode 

                                                 
14 Noe av denne kapasiteten kan være leid kapasitet hos kornmottak. 
15 Østfoldkorn jobber med å få etablert ny lagerkapastitet, som ikke er regnet med. Anslagsvis 25 000 tonn.  
16 Det er en problemstilling knyttet til fyllingsgrad på lagrene. Det er rimelig å regne med en overhead på 20 
prosent, som innebærer at for eksempel Stavanger havnesilo har en reell kapasitet på 160 000 tonn, ikke 200. 
Årsaken til dette er at man ved ulike kvaliteter på korn må lagre på ulike celler i lagret. Man har gjerne ikke nok 
av hver kvalitet til å fylle hver celle eksakt. Om man har 100 celler og 50 ulike kvaliteter, står man gjerne med 
50 celler med varierende fyllingsgrad. Denne restkapasiteten er dermed ikke anvendelig som beredskapslager. 
Økologisk korn og flere kvalitetsklasser forsterker dette bildet. Beredskapslagringen i seg selv kan 
dimensjoneres for god celleutnyttelse. 
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kornår på rad, vil man risikere lageroppbygging samtidig som man importerer korn. Dette har 

vært tilfelle de siste tre sesongene, hvor overskuddet har blitt lagret på Stavanger Havnesilo. 

Stavanger Havnesilo er landets største kornlager med formell kapasitet på 195 000 tonn korn 

og 30 000 tonn melasse, men Felleskjøpet Agri anslår at reell kapasitet er nærmere 165 000 

tonn. Det er et poeng å påpeke at et beredskapslager på for eksempel 103 000 tonn vil legge 

beslag på betydelig kapasitet, og at det vil stresse lagringskapasiteten. 

 

Figur 4.4 Overgangslager og regulert lager av korn og karbohydratråvarer (Norske 
Felleskjøp, 2018). 

 
 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2013 2014 2015 2016 2017

Overgangslager Reguleringslagra fôrkorn



Korn og konjunktur 2018 39 

Figur 4.5 Lager av matkorn per 30. juni (Norske Felleskjøp/Landbruksdirektoratet, 2018). 

I følge Leine (2013) bør måletidspunktet for lagerbeholdninger være det tidspunktet lagret 

normalt er lavest, dvs. at  30. juni nyttes som måletidspunkt. På dette måletidspunktet er 

sannsynligvis lager hos kornprodusentene tomme, samtidig som høsten ikke har kommet i 

gang. En global forsyningskrise på matkorn kan også antas å ramme importen av bearbeidede 

produkter, som brød og bakervarer. Leine mente at disse bør regnes med i det forbruket som 

et eventuelt beredskapslager skal dekke.  

Forretningsmessig lager er kornlagring i kommersiell drift, og må antas å være planlagt 

brukt. SLF tilrådde videre at kornet i beredskapslagrene legges inn i separate celler slik at det 

fysisk holdes adskilt fra aktørenes kommersielle lagre. Dette innebærer at beredskapslagret 

må komme i tillegg til de lagrene møllene selv holder. I rapporten til Leine (2013) vektlegges 

det at lagringen bør være i relativ nærhet til der kornet skal brukes, i nærheten av møllene. 

Dagens møller ligger ofte i områder med bebyggelse, og det vil ikke være trivielt å utvide 

kapasiteten ved dagens anlegg. Stavanger Havnesilo er nevnt som et realistisk alternativ, hvor 

man har betydelig kapasitet. Spørsmålet er om dette egentlig er ledig kapasitet. 

Behovet for lagerkapasitet vil trolig øke 

De siste årene har det i flere perioder vært fullt ved kornmottakene. Det er spesielt i år med 

store avlinger og mye fuktighet at kapasiteten sprenges. I 2017 førte mye nedbør i 

høsteperioden til at treskingen ble veldig konsentrert de dagene det var bedre vær. «Mer vær» 

i form av mer nedbør og vanskeligere innhøstingssesong er et forventet resultat av 

klimaendringer. Det innebærer at høy fuktighet og korte tidsrom for høsting er ventet å bli 

mer regelen enn unntaket. Samtidig har treskerne blitt stadig større og kan høste mer og mer 

per dag. Færre og større produsenter med mindre lokal lager- og tørkekapasitet utfordrer 
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dagens mottakskapasitet 17. Når kornet som leveres er veldig rått, vil det ta lengre tid å tørke 

ned, og man må tørke det i flere omganger. På gårdene er det begrenset med både tørke- og 

lagringskapasitet, og for å sikre best mulig kvalitet på kornet, må det leveres til tørking og 

lagring så fort som mulig. 

Lagre på gårdsbruk med tørke- og silokapasitet hos produsentene kan bidra til mindre 

sårbarhet for kornlagre, og sikre at kapasiteten ved kornmottakene ikke sprenges og at kornet 

får den beste kvaliteten som mulig. Ved å øke tørke- og lagringskapasiteten på gårdene kan 

man frigjøre kapasitet ved større kornlagre og få ned kostnadene i bransjen ved å slippe å 

flytte kornet flere ganger.  

Men slik kapasitet på gårdene er en del dyrere per tonn korn. Et regneeksempel på dette er 

at man kan anslå at et anlegg som skal holde 1000 tonn korn (dekker ca. 2000 dekar), vil 

koste i størrelsesorden 5–6 millioner kroner. Et sentrallager har derimot en forventet 

byggekostnad på 2000–2500 kroner per tonn, som innebærer at et anlegg på produsentnivå er 

2–3 ganger dyrere enn et sentrallager. Men det er trolig forskjeller, bla. i tørkekapasitet.
I 2013 tok AgriAnalyse til orde for en ordning for norsk kornberedskap der Norge har 

lager tilsvarende 12 måneders import av mat- og fôrkorn (inkludert karbohydratressurser) per 

31. desember hvert år, lik den som var gjeldende frem til 1995. Et slikt lager skulle sikre at

hvis avlinger «neste høst» svikter i sentrale eksportland, vil vi fortsatt ha korn på lager og kan 

gjøre tilpasninger utover høsten. Med utgangspunkt i gjennomsnittlig import de siste tre årene 

(2009–2012) kom man frem til at et lager av 12 måneders importbehov innebærer lagring av 

rundt 300 000 tonn matkorn og 400 000 tonn fôrkorn/karbohydrater.  Man mente den gangen 

at svikt i importen ville svekke produksjonen av husdyrprodukter kraftig, og at det derfor også 

er nødvendig med lagring av fôrressurser i tillegg til karbohydratråvare. Ikke minst gjelder det 

proteinressurser som soya, hvor bruken har økt kraftig på bekostning av karbohydratfôr og 

norske grovfôrressurser (Hageberg & Smedshaug, 2013). 

Kornet som skal lagres, kan antas å være importkorn fra EU. Prisen for hvete i EU har i 

følge markets.businessinsider.com vært mellom 147 og 183 EUR per tonn. Dette ligger 

innenfor området Leine (2013) benyttet i sine beregninger. Leine benyttet NIBOR 3 md. på 

1,91 prosent. 26. januar 2018 var satsen 0,85 prosent, som innebærer en sammenlignbar 

prosentsats. Leine beregnet følgende kostnadssammensetning: kostnader ved lossing/lasting, 

prisgaranti (verdensmarkedets pris ved innlegging og uttak av kornet), svinn/rullering, 

lagerleie og kompensasjon for kapitalbinding. Det er grunn til å anta at prisnivåene Leine kom 

frem til, fortsatt er gyldige. 

17 https://www.bondelaget.no/nyheter/krevende-host-for-kornbonde-og-kornmottak-article98462-
5090.html 
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Figur 4.6 Årskostnader ved beredskapslagring av korn (i 1000 kroner, Leine, 2013). 

Staten kan kompensere siloeierne for lagringen gjennom en bevilgning over statsbudsjettet, 

Stortinget kan sette opp retningslinjer for lagringen. På grunn av den forventede kostnaden 

ved slik lagring foreslo SLF i 2013 at lagringen vil måtte legges ut på internasjonalt anbud, da 

kontraktene vil overstige 1 million kroner (Leine, 2013). 

4.3 Beredskapslagring  

Korn har potensielt lang lagringstid uten at kvaliteten forringes. Man må likevel rullere lagret, 

for eksempel i løpet av femårsperioder ved at om lag 1/5 av lagret tas ut og fornyes hvert år.  

  I SLF-rapporten har man sett på hvor store matkornlager man må ha i landet for å sikre 6 

og 12 måneders forbruk. I rapporten vurderes det at et lager tilsvarende 6 måneders forbruk er 

tilstrekkelig for å gi en akseptabel sikkerhet, og at dette om nødvendig vil gi tid til å planlegge 

eventuelle tiltak for matforsyningen.  

Hvor mye korn man bør lagre, er ikke diskutert her. Men skal det ha noen hensikt å bygge 

opp et kornlager, regner vi at 52 000 tonn bør være et minimum. Skal man legge behovet for å 

sikre 6 måneders forbruk til grunn, er det nødvendig med 52 000 tonn hvis man bare regner 

matkorn. Dersom man regner totalt forbruk av matkorn, og inkluderer brødvarer og 

ferdigvarer, er det nødvendig med 103 000 tonn på lager. Det er også åpenbart et 

kostnadsspørsmål veid mot hva man kan oppnå.  

Logistikk  

Etablering av beredskapslagring for matkorn vil være et fremmedelement i dagens 

lagerkapasitet for korn. Om man skal lagre eksempelvis 52 000 tonn matkorn, er det naturlig å 

tenke seg at dette lagres på Stavanger Havnesilo. Dette vil binde opp lagerkapasitet i dette 

anlegget, som i dag er i bruk til ordinær drift. Dette innebærer at man vil måtte utvide 

kapasiteten tilsvarende, enten ved Stavanger Havnesilo eller andre steder i landet. En 
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utfordring med Stavanger Havnesilo er at den hverken er der kornet produseres eller der det 

brukes, noe som medfører ekstra håndteringskostnader.  

 Leine (2013) anbefalte beredskapslagring i nærheten av der kornet skal brukes. Dette vil 

være hensiktsmessig da det minimerer kostnadene med ekstra håndtering, men det kan være 

begrensninger i mulighet da kapasiteten i dag er tilpasset kommersiell drift. Flere av disse 

anleggene er i dag i områder hvor det kan bli vanskelig å bygge ekstra lagerkapasitet. 

 Om man skal etablere ny lagerkapasitet, er det et poeng at denne etableres enten i nærheten 

av produsentene, hvor den kan fungere som mottakskapasitet, eller hvor kornet skal brukes. 

Eventuelt at man bygger ut kapasitet ute på gårdsbrukene, selv om dette medfører høyere 

kostnader. Romerike og Trøndelag er nevnt i tillegg til det planlagte anlegget i Østfold, hvor 

man kan ha nytte av ekstra mottakskapasitet.   

Figur 4.7 Oversikt over fordeling av kornproduksjon og kraftfôrbruk i Norge (Norske 
Felleskjøp 2017).  
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Lagerkapasitet lik det Leine foreslo i 2013, med lagring av matkorn og substitutter på 103 000 

tonn, vil som nybygg koste mellom 206 og 258 millioner kroner, mens et anlegg tilsvarende 

det Hageberg & Smedshaug foreslo, med 12 måneder lagring av mat og fôrkorn, som nybygg 

vil koste mellom 1,4 og 1,8 milliarder kroner. I tillegg påløper kapitalkostnader ved å holde 

lagret med korn. Minimumsløsningen på 6 måneder med matkorn vil koste mellom 104 og 

130 millioner for nybygget sentrallager. Om man regner med 7 prosent kapitalavkastning på 

en slik investering, vil man ha en årlig kapitalutgift på 7,3– 9,1 millioner. Dette er trolig noe 

mer enn ordinær lagerleie i dag og vil medføre en merkostnad sammenlignet med 

beregningene til Leine.   
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