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Forord 
Det overordnede formålet med dette prosjektet er å komme med forslag til hvordan man kan 
gjøre kornproduksjonen mer robust i forbindelse med klimaendringer gjennom større 
fleksibilitet i høsting og tørking av korn i fuktige høstingsperioder, samt å bidra til reduksjon i 
utslipp av klimagasser fra matproduksjonen. Prosjektet innebærer å (1) beregne tapene knyttet 
til dårlig drenering og underdekning av tørkekapasitet i 2017, (2) utrede hvilke tiltak som kan 
settes i verk for å unngå inntektstap ved vanskelige innhøstingsforhold og beregne kostnadene 
ved disse, og (3) diskutere alternative energikilder for oljebasert varmetilførsel til 
korntørkene, foreslå tiltak som må gjennomføres for å få i gang en omlegging og beregne 
kostnadene av disse. Tiltak i prosjektet er intervjuundersøkelser, beskrivelser av case, kost-
/nytteanalyser og nettbasert spørreundersøkelse. 
 
Vi takker alle som har bidratt til denne rapporten.  

 
Oslo, januar 2019 
Christian Anton Smedshaug  
Daglig leder AgriAnalyse 
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Kornhøsting i våtere klima 

Sammendrag 

Bunger, A. & Hillestad, M.E., 2019. Kornhøsting i et våtere klima. AgriAnalyse. Oslo 
 
I de senere årene har værforholdene vært mer uforutsigbare, med noen våte 
innhøstingsperioder hvor det har kommet store mengder regn på kort tid, og andre 
innhøstingsperioder med mange flere varmeperioder enn tidligere. Dette har påvirket norsk 
kornproduksjon, og da spesielt andelen matkorn. I Norge gikk kornhøsten 2011 inn i historien 
som den dårligste på veldig mange år. Mye regn førte til både lave avlinger og lav 
matkornandel, noe som ga økt behov for import.  
 Året 2017 ble også et svært problematisk år når det gjaldt å sikre avlingen på grunn av mye 
nedbør i innhøstingsperioden. Det førte til at matkornadelen i 2017 var på 35 prosent, en av de 
dårligste sesongene på 2000-tallet. Den store nedgangen i produksjonen av mathvete og 
mathavre i 2017–2018 førte til at det var større behov for import av disse kornslagene enn det 
har vært de siste årene (Landbruksdirektoratet 2017).  

For å kartlegge hvordan bonden opplevde sesongen med mye regn og hva bonden mener 
bør gjøres, gjennomførte AgriAnalyse en spørreundersøkelse i perioden mars til april 2018 
med 1303 svar. Hovedutfordringen ifølge respondentene var at kornet var våtere enn vanlig. 
40 prosent av respondentene svarte at kornet hadde et vanninnhold mellom 15 og 20 prosent. 
Dette førte blant annet til redusert matkornkvalitet for hele eller deler av avlingen for 85 
prosent av de spurte. Samtidig ble det høstet mye korn slik at det ble kødannelser på 
kornmottaket, og 40 prosent svarte at de måtte vente opptil en uke for å få levert kornet. Våt 
høst førte også til at en tredjedel av de spurte startet for sent med å så, og nesten halvparten 
svarte at de fikk startet treskinga for seint.  

Det er flere tiltak som kan gjennomføres for å redusere det samfunnsmessige tapet i 
kornproduksjonen i våte innhøstingssesonger. Et tiltak er å ha et godt drenert areal. Blant 
kornbøndene i spørreundersøkelsen svarte nesten 2 av 3 respondenter at noe av 
jordbruksarealet (opptil 30 prosent) de driver (leid og eid) er dårlig drenert. Det utgjør om lag 
555 000 dekar kornareal. Dette er vesentlig høyere enn tidligere beregninger. Det skyldes 
antakelig at det var en svært vanskelig sesong som var friskt i minne da spørreundersøkelsen 
ble gjennomført. Dersom dette arealet var godt drenert, ville kornavlingen kunne øke med om 
lag 41 000 tonn korn (tabell 4.5), og kvaliteten på opp mot 200 000 tonn kunne blitt bedret i 
våte innhøstingsperioder.    

Et annet tiltak er å øke tørkekapasiteten på kornet på gårdsnivå kombinert med økt 
kapasitet på kornmottakene. For sesongen 2017 var det over 50 prosent av bøndene som 
svarte at de hadde vanninnhold på mer enn 20 prosent. For at kornet skal være lagringsdyktig, 
må det ned i 15 prosent vanninnhold eller lavere. Det var 38 prosent som svarte at de ikke har 
egen tørke eller at de ikke bruker den tørka de har. Det vil si at om lag 4000 bønder ikke har 
eller ikke bruker egen tørke. Av de som ikke har egen tørke, eller som ikke bruker den, er det 



 

2 Rapport 2-2019 
 

65 prosent som har under 200 dekar med korn (eid og/eller leid jord). Halvparten av alle 
korntørkene ble bygd på 1980-tallet eller tidligere, og mange av dem er dermed modne for 
fornyelse.  

Nåverdianslag for investering i korntørke på gårdsnivå viser at det er lønnsomt å investere i 
en korntørke når man har mer enn 500 tonn korn som skal tørkes, det vil si om lag 1000 dekar 
kornareal, noe få i Norge har tilgang til. I 2017 var det 294 gårdsbruk med mer enn 1000 
dekar korn. Det samme viser tallene for de som har søkt om investeringsmidler fra Innovasjon 
Norge til å bygge korntørke. De som søker investeringsmidler, har planer om å doble 
kornproduksjonen for at investeringen i ny korntørke skal lønne seg, selv med tilskudd fra 
Innovasjon Norge.  

Tradisjonelt har Norge hatt en god blanding av korntørking og lagring på gårdsnivå, og på 
lokale og sentrale kornmottak. I undersøkelsen ser vi at det er stort behov for fornyelse av 
tørke- og lagringskapasitet på gårdsnivå, men også på kornmottakene. Antall kornmottak er 
redusert fra 139 i 1998 til 70 i 2017. Samtidig har det har ikke vært foretatt en gjennomgang 
av anleggene med tanke på mulighetene for å utnytte stordriftsfordeler i tørking og lagring av 
korn, og også gi bønder minimal transportavstand fra jordet til kornmottak, for på den måten å 
redusere klimagassutslipp, opprettholde mest mulig areal og vedlikeholde en sterk kornsektor.  

Beregninger gjort med bakgrunn i at 21 prosent svarer at de ville fått høstet mer av kornet 
under optimale forhold, viser at tørkekapasiteten bør økes med rundt 200 000 tonn framover. 
Denne økningen bør fordeles på små og mellomstore bruk, som gjerne ligger i ytterkant av 
kornområdene og der mottakene er blitt færre. Det vil også virke til å videreføre en variert 
bruksstruktur tilpasset et variert ressursgrunnlag. Vi foreslår å fordele dette på 1/3 100–150 
tonns bruk, 1/3 på 200–300 tonn og 1/3 på kornmottakene. Større enheter vil i større grad 
finansiere dette uavhengig av andre satsinger. Vi har beregnet at dette vil kreve om lag 600 
millioner i tilskudd på gårds- og mottaksnivå, og vi anbefaler også en opprustningsordning i 
regi av Innovasjon Norge for kornmottak i den hensikt å sikre hele verdikjeden.  

Med hensyn til energibruk i kornlogistikken, er det beste å la sola tørke kornet før det 
høstes. Det er billigst og mest miljøvennlig, men fungerer ikke alltid (Kjuus 2016). Kornet 
som tørkes på gårdsnivå med varmluft, blir i all hovedsak tørket ved bruk av fyringsolje. Det 
finnes andre energikilder, men med unntak av flisfyring er dette ennå ikke like effektivt. Det 
er mulig å bruke solfanger på taket på låven og på korntørka, kombinert med elektrisitet og 
bioenergi som halm og flis. Bruk av halm og flis anbefales til korntørker som bruker mer enn 
10 000 liter fyringsolje i året, det vil si tørker som har en kapasitet på over 1 000 tonn korn – 
en mengde korn som de færreste kornbruk har i 2018 (Kjuus 2016). En mulig løsning kan 
være å etablere et flisfyrt varmeanlegg som man kan bruke i kombinasjon med andre 
produksjonsformer som svin eller fjørfe.  

 
 

  



 

Kornhøsting i våtere klima 

1 Innledning 

Et av FNs bærekraftsmål er å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme 
bærekraftig landbruk (Nasjonalbudsjettet 2019). Over de siste 10 årene har den globale 
etterspørselen etter matvarer økt som følge av at enkelte matvarer brukes til biodrivstoff, og 
på grunn av bedre økonomi i fremvoksende økonomier som Kina. Dette er trender som 
OECD forventer fortsetter framover. Likevel antas veksten i etterspørselen etter matvarer per 
innbygger å flate ut (OECD 2018). Det vil fortsatt være en vekst i etterspørselen etter blant 
annet korn, men etterspørselen vil ikke være så stor i de kommende årene som den har vært de 
siste 10 årene (ibid.). Men med et stadig mer utfordrende klima er framtidige prognoser 
uvisse, og en forutsetning for tilstrekkelig produksjon er at jordbruket blir tilpasset forventede 
klimaendringer. 

Jordbruksareal er den basale innsatsfaktoren i landbruket, for produksjon av både korn og 
gras. Siden 1960 har jordbruksarealet økt med 10 prosent, men mesteparten av økningen kom 
før 1990 (OECD 2018). Det er forventet at mengden jordbruksareal vil holde seg stabil 
framover. Det er derfor avgjørende å fortsette utviklingen i arealproduktiviteten skal 
jordbruket lykkes med å fø en økende befolkning med høyere kjøpekraft. Om lag halvparten 
av alt jordbruksareal i verden brukes til å dyrke korn og oljefrø. I Norge er det kun 29 prosent 
av jordbruksarealet som kan brukes til å dyrke korn og oljefrø. Det innebærer at 
arealproduktiviteten i Norge må opp dersom vi skal kunne produsere korn til en økende egen 
befolkning framover, eller at kornarealet må økes. 

Figur 1.1  Kornavling over tid i Norge i tusen tonn. (SSB tabell 07479) 
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Kornhøsten 2011 gikk inn i historien som den dårligste på veldig mange år. Mye regn førte til 
både små avlinger og lav matkornandel, noe som ga økt behov for import. Året 2017 ble også 
etproblematisk år på grunn av mye nedbør. Selv om avlingene var store, ga 
hveteproduksjonen i 2017 en mathveteandel på 35 prosent, noe som er langt under 
gjennomsnittet for femårsperioden 2012–2017.  

 

Tabell 1.1  Norsk produksjon av korn, erter og oljefrø, de tre siste årene og fem-års 
gjennomsnitt, i tonn. (Landbruksdirektoratet, markedsrapport 2016 og 2017) 

 
2013–2014  2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 5-års 

gjennomsnitt 
(2013–2018) 

Mathvete 171 432    218 538    147 783       224 867       133 000           187 352  
Fôrhvete   26 385  152 437    325 024    65 522    247 000             130 757  
Mat rug 11 700      31 266    36 599      13 457    21 000          19 175  
Fôr rug 537      5 502      25 598      5 668      21 000              7 829  
Bygg 481 426  499 502      479 308       601 722      534 000             520 786  
Havre 212 470  270 309    269 156   339 272    264 000           262 204  
Rughvete          413   1 262      3 926    3 861  

 
           1 929  

Korn totalt 904 364  1 178 816   1 287 394    1 254 370   1 220 000         1 130 032  
Hvete 197 817    370 975  472 807  290 389  380 000           318 109  
Andel 
mathvete 87 % 59 % 31 % 77 % 35 % 59 % 

 
I 2012 gjennomførte AgriAnalyse en spørreundersøkelse blant kornprodusenter, som viste at 
to forhold pekte seg ut som spesielt kritiske når det gjelder de store tapene i produsert mengde 
korn fra 2011.  

Det ene var manglende drenering de senere tiårene. Mer enn to tredjedeler av 
kornprodusentene oppga at deler av arealene deres var dårlig drenert (Eldby 2012). SSBs 
landbrukstelling fra 2010 viser at 10 prosent av jordbruksarealene på Østlandet er dårlig 
drenert. Differansen mellom de to tallene kan skyldes både at SSB ikke skiller mellom korn 
og annet jordbruksareal, og/eller at gårdbrukerne erfarte at mer areal var dårlig drenert på 
bakgrunn av de store nedbørsmengdene året før.  

Den andre kritiske faktoren var tørkekapasiteten på gårdsbrukene. Nesten hver fjerde 
kornprodusent oppga at de ikke hadde noen form for tørkekapasitet på eget bruk. Hele 40 
prosent av kornprodusentene på Østlandet, som var hardest rammet av regn året før 
undersøkelsen ble gjennomført, oppga imidlertid at de kunne fått bedre kvalitet på kornet 
dersom de hadde hatt tørkekapasitet selv. Den viktigste årsaken til at mange likevel har valgt 
å ikke investere i egen tørke er at de mener det ikke er lønnsomt (Eldby 2012). 

Nedbøren er, som vi har sett ikke minst de to siste årene, sterkt varierende fra år til år. I 
årene med mye nedbør vil dårlig drenert jord gi avlingssvikt. Godt drenert jord vil gi mer 
stabile avlinger. Dårlige avlinger kan også gi grunnlag for erstatning gjennom ordningene for 
avlingsskade eller naturskade, noe som vil gi en kostnad for samfunnet (Bioforsk 2011). 
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I denne rapporten går vi nærmere inn på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av 
situasjonen i norsk kornproduksjon og kommer med forslag til tiltak for å bedre situasjonen.  

 

 
Foto: Astrid Een Thuen 
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2 Klima i endring 

Klimaspørsmålet er et av de viktigste spørsmålene på den politiske dagsordenen, men er også 
noe bonden erfarer i sin hverdag. Været er en av de viktigste faktorene for planteproduksjon. 
Endringer i klima fører til forandringer i været, noe som igjen endrer forutsetningene for 
planteproduksjon i Norge og globalt. For den norske bonden er det viktig å tilpasse seg 
endringer i klima, men også å bidra med tiltak for å redusere klimagassutslipp og øke lagring 
av karbon i jord. Redusert klimagassutslipp hindrer de store temperaturendringene og dermed 
også de store utslagene i værforholdene.  

 
Fra Stortingsmelding 11 (2016-2017):  

 
Klimaendringer kan ha både positive og negative virkninger på norsk landbruksproduksjon. 
Blant de positive virkningene finner vi lengre vekstsesong, mulighet for å dyrke flere sorter, 
større og eventuelt flere avlinger, og muligheten for å drive jordbruk i områder som i dag 
regnes som marginale. Blant de negative virkningene finner vi utfordringer innen plantevern, 
problem med vinterherdighet og vekstavslutning, vanskeligheter med å finne klimatilpassede 
sorter og problemer når det gjelder uforutsigbart vær, med både mer ekstreme 
nedbørsmengder i sesongen noen år og tørke og varme andre år. 

 

 
Vær og klima er en viktig faktor i matproduksjon, og de siste årene har gitt en smakebit på 
hva klimaendringene kan føre med seg av både fordeler og ulemper for kornproduksjon. Selv 
om klimaendringer kan føre til mange positive virkninger, må det gjøres tilpasninger. Det er 

Jordbruket har viktige oppgaver i møte med miljø- og klimautfordringer. Det handler både om 
produksjon av miljøgoder, nødvendig klimatilpasning for å sikre norsk matproduksjon i 
fremtiden og reduksjon av jordbrukets utslipp av klimagasser. 
Regjeringen vil tillegge klimahensyn større vekt i kommende jordbruksoppgjør.  
Klimaendringene endrer forutsetningene for planteproduksjon i Norge og globalt. God 
tilpasning til et klima i endring blir viktig for å redusere sårbarheten og for å utnytte 
mulighetene som følger med klimaendringene. Tap av jord- og næringsressurser gjennom 
erosjon og avrenning krever bruk av forebyggende tiltak. Jordbrukets miljøvirkemidler bidrar 
til gjennomføring av slike tiltak, eksempelvis gjennom regionale miljøprogram.  

Den våte høsten 2017 og den tørre og varme sommeren 2018 kan illustrere konsekvenser av 
det som i dagens klima er ekstremvær, men som i framtida kan blir mer vanlige situasjoner 
(NIBIO rapport 4 (115) 2018). 
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et politisk mål å øke matproduksjonen i Norge, og siden arealene vi kan bruke til 
matproduksjon her i landet er begrenset, må produksjonen øke på de arealene som finnes.  
 

 
Forskjellige produksjoner og plantesorter blir påvirket ulikt av vær og klimaendringer. Det 
som kan gi økte avlinger for én plantesort, kan gi små avlinger for en annen. Når været blir 
mer uforutsigbart og svinger fra store nedbørsmengder ett år til tørke og varme det neste, blir 
det mer krevende å tilpasse både sortene og produksjonen. Tilpasninger til værforholdene vil 
være essensielt for å kunne drive effektiv kornproduksjon i framtida. 

 

Det er mere ytterpunkter, blir det varmt og tørt så blir det noe så grenseløst varmt og tørt, og 
venter vi på regnet så kommer det plutselig og da er det helt grenseløse mengder som kommer 
av det. (Fokusgruppeintervju, Stange) 

 
Siden 1900 har nedbøren i Norge økt med omtrent 20 prosent, og ifølge foreløpige estimater 
vil den øke med enda 10 til 20 prosent mot slutten av dette århundret, kanskje enda mer. 
Korttidsnedbør, det vil si nedbør som kommer på kortere tidsrom enn ett døgn, vil øke mest.  
Målingene historisk viser at nedbørsøkningen er et resultat av både flere dager med nedbør, 
men også mer nedbør de dagene det regner. Det er de intense nedbørshendelsene på kort tid 
som er mest problematiske både i landbruket og i byene. 

Fram til år 2060 forventes årsmiddeltemperaturen i Norge å øke med ca. 2°C. (Seehusen et 
al. 2016). Temperaturøkningen vil være størst om vinteren og minst om sommeren. Økte 
temperaturer vil føre til lengre vekstsesong (antall døgn med middeltemperatur over 5°C). 
Dette vil føre til et økt potensielt produksjonsareal for korn og mulighet for å dyrke 
arter/sorter som modner senere og har høyere avlingspotensial. Med økte temperaturer 
forventer man også at plantestress knyttet til langvarig lav temperatur vil minskes. Snødekke 
vil også komme senere og snøen smelte tidligere. Kortere perioder med snødekke, eller intet 
snødekke, vil gjøre høstkorn mer utsatt for temperatursvingninger (Seehusen et al. 2016). 
 

 

Regjeringen har som mål å øke matproduksjonen og styrke jordbrukets konkurransekraft. De 
landbrukspolitiske virkemidlene skal innrettes slik at de innenfor økonomiske, miljømessige 
og handelspolitiske rammer bidrar til økt produksjon der det er muligheter og marked for det. 
(Meld. St. 11 2016-2017) 

At det har skjedd noe med klimaet det kan vi være enige om. Det er jo også muligheter for oss 
bønder, men med den nedbøren og de værperiodene er det mer en utfordring. Men vi dyrker 
jo vekster nå som vi ikke gjorde for 30 år siden. Høstbygg og høstraps går jo kjempebra her 
nå og det gjorde jo ikke det. Så det er ikke tvil om at vi har fått en eller to uker mer i hver 
ende. (Fokusgruppeintervju, Holstad) 
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Klimaendringene vil også gjøre perioder med ekstrem varme mer vanlig og øke risikoen for 
sommertørke, spesielt i Sør- og Sørøst-Norge (Meteorologisk institutt, 2017). Varigheten av 
de ulike stadiene i plantenes utvikling (for eksempel vegetativ fase, blomstring og modning) 
vil påvirkes og dermed påvirke størrelsen av avlingene. Dette fikk kornbøndene erfare 
sommeren 2018, som var preget av høye temperaturer i tillegg til lite nedbør.  

 

 
I denne rapporten skal vi se på kornproduksjon og utfordringer rundt vær og endringer i 
klima. Hva slags konsekvenser har været hatt for kornbøndene i Norge de siste årene og på 
hvilke måter kan kornbonden tilpasse seg et klima i endring? 

For å få svar på hvordan bøndene opplevde kornhøsten 2017, hvordan tilstanden er rundt 
på gårdene når det gjelder drenering, tørke og lager, og hva slags tiltak bøndene mener må til 
for å styrke kornproduksjon i Norge, har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant 
kornbønder i Norge.  

Vi har også utført to fokusgruppeintervjuer med kornbønder; ett på Felleskjøpets anlegg i 
Stange den 10. oktober med 6 gårdbrukere fra området og ett på Felleskjøpets anlegg på 
Holstad med 7 gårdbrukere fra dette området. I tillegg har vi intervjuet ressurspersoner i 
Norsk Landbruksrådgiving, Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agri1.  

 

2.1 Kornproduksjon i Norge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                 
1 Kristian Thunes, Lars Kjuus, Sindre Flø. 

Tørken 2018, jeg vil heller kalle det varmen i 2018, for det er varmen som tok 
planteproduksjon i forhold til tørke, for det skjedde så alt for fort, det hoppa jo, du rakk jo 
ikke følge med på stadiene i utviklinga.  Og jeg har mye leire og jeg sier det at får jeg etablert 
korn på leire og den får dekka så det ikke fordamper der så blir det aldri dårlig, men det ble 
det i år. For der slokna det rett og slett kornet så jeg har ikke 30 prosent en gang jeg på korn, 
men på kløver og timotei så har varmen vært kjempegod, ja det er over snittet egentlig. 
(Fokusgruppe, Holstad).  

Arealene som er brukbare til matproduksjon i Norge er 11 mill. dekar, tilsvarende ca. 3 
prosent av Norges areal (www.ssb.no/areal). Av dette er ca. 9,8 mill. dekar i bruk. Litt mindre 
enn halvparten er egnet til kornproduksjon og resten til grasproduksjon. I 2014 var 
fordelingen mellom korn og gras henholdsvis 30 prosent og 67 prosent av jordbruksareal i 
drift, og grasarealene øker. (Meld. St. 11) 



 

Kornhøsting i våtere klima 

Som strukturutviklingen i landbruket generelt, går det i kornproduksjonen også mot stadig 
færre og større enheter. Kornarealene går ned; fra 2000 til 2016 gikk kornarealene ned 14 
prosent. Fra 2015 til 2016 var det derimot en liten oppgang. Antall kornprodusenter er nesten 
halvert i den samme tidsperioden.  

Figur 2.1 Utviklingen i antall foretak som dyrker korn og areal brukt i kornproduksjon, 
2000 til 2016. Kilde: Landbruksdirektoratet  

 
 

Kornavling per dekar har utviklet seg ulikt avhengig av kornart. Rug og rughvete samt 
hveteavlingene per dekar har økt fra år 2000, men fikk et fall i 2016, mens bygg og havre ikke 
har økt. Tallene viser også at året 2017 var dårligere enn de beste årene når det gjelder 
avkastning per dekar, men bedre enn i 2012. Hveteavlingen per dekar var på 529 kg, men det 
var kun 35 prosent som ble definert som matkornkvalitet. For rug og rughvete var avlingen 
597 kg per dekar, noe som er lavere enn i de beste årene, men bedre enn gjennomsnittet for de 
siste 10 årene.   
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Figur 2.2  Avling i kg per dekar for de vanligste kornarter. (SSB 07480: Kornavling per 
dekar (kg) 1989–2018) 
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3 Om spørreundersøkelsen  

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 22. mars til 10. april 2018. Den ble sendt ut 
via e-post til 3 472 kornprodusenter som ble trukket tilfeldig fra Produsentregisteret. Det ble 
sendt ut to påminnelser, og til slutt hadde vi fått inn 1 303 svar, noe som gir en svarprosent på 
38. Dette utgjør om lag 12 prosent av kornprodusentene i landet og regnes for å være et 
representativt utvalg.  

I 2011 utførte AgriAnalyse en tilsvarende spørreundersøkelse blant kornbønder med 
mange av de samme spørsmålene som i årets spørreundersøkelse. For noen av spørsmålene vil 
vi her sammenligne med svarene fra 2011.  

Sammenligner vi respondentene i denne undersøkelsen med tall fra SSB på 
kornprodusenter per fylke, ser vi at mens Østfold spesielt er overrepresentert i 
spørreundersøkelsen vår, er Trøndelag og Oppland underrepresentert. 

Østfold har den største andelen respondenter, foran Trøndelag. Ifølge tall fra SSB derimot, 
finner vi flest kornbønder i Trøndelag (21 prosent), foran Østfold (16 prosent).  

Fordi vi ønsker å se på forskjeller blant kornbøndene på Østlandet og i Trøndelag, vil vi for 
en stor del av spørsmålene dele respondentene inn i Østlandet, Trøndelag og resten av landet. 
Nær 3 av 4 respondenter (74 prosent) kommer fra Østlandet, mens 18 prosent kommer fra 
Trøndelag. 

Figur 3.1      Andel respondenter fordelt på fylker sammenlignet med andel kornprodusenter 
per fylke.  

 
 
Respondentene er alle kornprodusenter og bruker stort sett den største andelen av jorda si til 
kornproduksjon. De fleste bruker alt areal på kornproduksjon, men blant de med størst 
totalareal bruker de også noe av jorda til andre vekster.  
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Det er på Østlandet at det er størst andel av de største kornbøndene; her har 8 prosent av 
respondentene 800 dekar eller mer til korn, og 13 prosent har mellom 500 og 799 dekar.  

Figur 3.2 Hvor stort er arealet du benyttet til korn i 2017? 

 
 
Nesten 40 prosent av respondentene eier alt arealet de driver. Andelen av de som eier alt de 
driver, er størst hos de med minst totalareal, og jo større totalareal, desto flere har leiejord.  
I følge landbrukstellingen i 2010 var nær 42 prosent av all fulldyrket mark i Norge leiejord.  

Figur 3.3 Hvor stort er totalarealet som din jordbruksbedrift disponerer (inkludert 
leiejord)? Hvor stor andel av totalarealet vil du anslå er leid? 
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3.1.1 Kornarter og matkornkvalitet 
 
8 av 10 kornbønder i undersøkelsen dyrker bygg, mens 6 av 10 dyrker havre og nesten 
halvparten hvete. I 2016 var fordelingen på arealer slik: bygg 48 prosent, havre 27 prosent og 
hvete 23 prosent, mens rug ble dyrket på bare 2 prosent av kornarealene. 

Tabell 3.1 Hvilke kornslag dyrker du? (N=1237) 

Kornslag Kolonne2 
Rug 9 % 
Havre 61 % 
Hvete 47 % 
Bygg 80 % 

 
Blant de som dyrker hvete, var det større andeler som oppnådde matkornkvalitet på hele 
avlingen i 2017 enn i 2011. Men det var en stor andel også i 2017 som ikke oppnådde 
mathvetekvalitet på avlingen sin.  

Figur 3.4 Dersom du dyrker hvete, oppnådde du matkornkvalitet på hele eller deler av 
hveteavlingen din i år? (N=561)         

 
 

Det ble levert 380 000 tonn hvete i 2017 (tabell 1.1). Det var 48 prosent som svarte at de ikke 
oppnådde matkvalitet på hele hveteavlingen sin. Det indikerer at kvaliteten på opp mot 
200 000 tonn korn kunne blitt bedre i våte innhøstingsperioder dersom mer av arealet hadde 
vært drenert, og det hadde vært enklere å tørke og lagre kornet enn hva som var tilfelle i 2017.
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4 Drenering 

I følge Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord defineres drenering som Tiltak for 
å fjerne overflødig vann fra et areal ved å lede bort overflatevann eller vann i jordprofilet. 

Formålet med denne forskriften er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å 
gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, 
samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag 
(Lovdata 2018). 

Landbruksdirektoratet begrunner tilskuddene til drenering av jordbruksjord med at god 
drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer og at det er et 
viktig ledd for å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør (Landbruksdirektoratet 
2018).  

Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak: 

Tiltak: Hva menes med tiltaket: 
Systematisk grøfting 
  

Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som 
dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende 

dreneringstilstand på arealet. 
Profilering 
  

Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete 
teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet. 

Omgraving 
  

Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges 
under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving 

skal drenere arealet og bedre bæreevne. 
Annen grøfting 
(usystematisk) 

Usystematisk og tilfeldig grøfting /drenering for å tørrlegge mindre 
partier på jordet. 

Avskjæringsgrøfting Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra overforliggende 
arealer inn på jordbruksarealet. 

 

4.1.1 Dreneringsbehov 
Det er flere årsaker til naturgitte dreneringsbehov på fulldyrka og overflatedyrka jord i Norge, 
som dårlig vannledningsevne og periodevis høyt grunnvannsnivå. I følge NIBIO har rundt 60 
prosent av alt jordsmonn som er kartlagt i Norge2 naturgitte dreneringsbehov. Behovene er 
spesielt store på Østlandet.  

I Norge har man delt inn den fulldyrka og den overflatedyrka jorda i fire klasser på 
bakgrunn av dreneringsforhold, som tar hensyn til både egenskaper ved jorda og til topografi. 
Tre av klassene beskriver arealer som helt eller delvis inneholder jordsmonn med aktuelle 
eller potensielle dreneringsproblemer. Denne inndelingen tar ikke hensyn til grøftetilstanden 
(Lågbu et al. 2018).  

                                                 
2 Jordsmonnkartlegging i Norge har pågått siden 1980. Ved årsskiftet 2016/2017 er 52 prosent (4705 km2) av 
landets fulldyrka og overflatedyrka areal jordsmonnkartlagt. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-769
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Inndelingen er: 
• Østlandet (Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold) har lavest estimert andel 

selvdrenert jord, kun 21 prosent. 
- mye leirjord som leder vann dårlig 
- store, flate arealer med høyt grunnvannsspeil 

• Innlandet (Hedmark og Oppland) har høyest estimert andel selvdrenert jord, hele 70 
prosent. 

- morene-, elv- og breelvavsetning 
- lavt leireinnhold og høyt innhold av sand 
- flere og brattere hellinger 

• De andre regionene har en estimert andel selvdrenert jord på rundt 50 prosent.  
 

Blant kornbøndene i spørreundersøkelsen svarte nesten 2 av 3 respondenter at noe av 
jordbruksarealet de driver (leid og eid) er dårlig drenert, mens en tredjedel svarte nei; det vil si 
at de ikke driver noe jordbruksareal som er dårlig drenert. Det var ingen store forskjeller 
mellom de ulike regionene. I spørsmålet har vi ikke brukt noen definisjon på hva dårlig 
drenert areal er, så det er opp til respondentens egen oppfatning av begrepet.  

Blant respondentene ser vi at jo større totalareal de har, desto større andel har noe dårlig 
drenert areal. Blant de med totalareal under 100 dekar svarte halvparten at noe av deres 
jordbruksareal er dårlig drenert, mens blant de med 500 dekar eller mer var det rundt 8 av 10 
som svarte det samme.  

For å bedre et areals evne til å drenere bort vann er det ofte investeringer med høye 
kostnader som må til. Drenering er ikke en éngangsinvestering; den må vedlikeholdes og etter 
en stund må man gjerne drenere på nytt. Ofte snakker man om et 30-års perspektiv, men det 
avhenger av forholdene, årlig vedlikehold og klima. 

 

 

4.1.2 Klimaendringer og behov for drenering 
Med klimaendringene vil god drenering være enda viktigere. Nedbøren har økt med 20 
prosent i Norge siden 1900, og det forventes at den vil øke med enda 10 til 20 prosent, om 
ikke mer, mot slutten av århundret. Det forventes kraftigere nedbør, og kortidsnedbøren 
(nedbør som kommer på kortere tidsrom enn ett døgn) vil øke mest. Dette vil stille større krav 
til dreneringssystemet, spesielt lukkingsanlegg som ofte er underdimensjonert (Klimaråd fra 
NL).  

Når grøftesystemer har ligget i 30 år så trenger det ikke være kaputt men da kan det være 
behov for at vi enten må spyle opp igjen, eller at du på sugegrøftene inne i selve feltet må 
grave noen nye mellom de gamle. Allerede i 1990 ble det tatt hensyn til bra dimensjonering 
på hoveduttrekket som skal lede vannet videre vekk fra området. Så det er bare behov for 
supplering og mindre prosjekter. (Fokusgruppeintervju, Stange). 
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Tabell 4.1 Estimert relativ endring (%) i års- og årstidsnedbør i Norge mellom 
normalperioden (1961–90) og periodene 2021–2050 og 2071–2100 (middels 
framskrivning, Hanssen-Bauer 2010). Kilde: Grøftesystemer i endret klima, 
Bioforsk, 2014 

 
Endring i nedbør (%) mellom normalperioden (1961–1990)  

og perioden 2021–2050 og perioden 2071–2100 
Områder år  vinter vår sommer  høst år  vinter vår sommer  høst 

Østlandet 7 16 8 -2 8 12 29 14 -4 15 

Trøndelag 12 10 12 12 15 23 19 23 21 28 

Vestlandet 10 14 11 <1 12 19 25 21 1 22 

 

4.2 Kornproduksjon og drenering 

Godt drenert jord vil, i tillegg til å redusere avrenning og utslipp av klimagasser fra 
landbruket, øke arealproduktiviteten. Dårlig drenerte arealer gir både agronomiske og 
miljømessige utfordringer. For kornbonden kan dårlig drenert jord gi våte arealer som gjør 
jordarbeiding og transport vanskelig med sein våronn og vanskelige innhøstingsforhold. 
Avrenning av partikler og fosfor fra landbruksområder gir dårlig vannkvalitet i ferskvann, og 
økt nedbør vil gi økt fare for forurensing ved partikler og fosfor. Dårlig drenert jord kan i 
tillegg gi ujevne vekstforhold som favoriserer ugras (Nyborg et al. 2016). God drenering vil 
gjøre gjødselforbruket mer effektivt og være med å redusere store utslipp av lystgass etter 
gjødsling på grunn av denitrifikasjon. 

 

Videre er redusert forurensning til vassdrag, reduserte utslipp av klimagasser, økt 
lagring av karbon og gode klimatilpasninger sentrale forutsetninger for å kunne oppnå et 
miljømessig bærekraftig jordbruk. (Meld. St. 11) 

 
Landbruksmaskinene har også blitt stadig større, noe som forsterker risikoen for kjøre- og 
pakkingsskader på dårlig drenert jord.  
Da kornprodusentene ble spurt om noe av jordbruksarealet de driver er dårlig drenert, var det 
64 prosent som svarte at noe av deres areal var dårlig drenert. På spørsmålet om hvor stor 
andel av kornarealet som er dårlig drenert, svarte 55 prosent at 0–19 prosent var dårlig 
drenert, mens 30 prosent svarte at mellom 20 og 39 prosent av arealet var dårlig drenert. Det 

Hvis det kommer mye nedbør fort, i hvert fall på den jorda jeg har så merker jeg det at det 
går med mye finstoff ned i grøftene og det ser du igjen i kummene, så det krever større 
vedlikehold på spyling og tømming av kummer. (Fokusgruppeintervju, Stange) 



 

Kornhøsting i våtere klima 

var Østlandet3 som kom dårligst ut. Der var det størst andel av de med mellom 40 og 100 
prosent av kornarealene som er dårlig drenert, 16 prosent, mot 8 prosent i Trøndelag med 
dårlig drenerte arealer. Over halvparten av respondentene totalt har svart at bare mellom 0 og 
19 prosent er dårlig drenert, men Østlandet har den laveste andelen av disse.  

Figur 4.1 Hvor stor andel av kornarealet ditt (leid og eid) er dårlig drenert? (N=792) 

 
 

Med bakgrunn i svarene over, der 65 prosent svarer at de driver noe dårlig drenert 
jordbruksareal, og 30 prosent av disse svarer at mellom 20 og 39 prosent av kornarealene er 
dårlig drenert, har vi laget et estimat på hvor store deler av kornarealene totalt som er dårlig 
drenert ved å anta at blant de 65 prosentene med noe dårlig drenerte arealer kan opp mot 30 
prosent av arealene være dårlig drenerte kornarealer. Da har vi fått et estimat på omlag 
555 000 dekar av kornarealene som kan bedres ved drenering, noe som tilsvarer 19 prosent av 
kornarealene. 

4.3 Drenering – tilskudd og lønnsomhet 

Store deler av jordbruksområdene i landet ble sist drenert før 1980, og de ble da dimensjonert 
for andre værforhold enn det vi kan forvente i årene framover. Uten tilskudd til drenering og 
en stor økning av andel leiejord gikk dreneringsaktiviteten kraftig ned. Det vil si at 
dreneringstilstanden i Norge i mange år har vært preget av forfall og liten aktivitet både når 
det gjelder nygrøfting og reparasjon og fornying av gamle grøftesystem. Drenering regnes 
ofte for å være en 30-års investering, som vil innebære at for store deler av 
jordbruksområdene er det nå på tide å drenere igjen.  

Over halvparten av respondentene svarer i spørreundersøkelsen at hoveddelen av arealene 
ble drenert før 1980, og for 12 prosent ble hoveddelen drenert sist i 1960 eller tidligere.  

                                                 
3 Med Østlandet menes Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark 
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Figur 4.2 Når ble hoveddelen av arealene på bruket sist drenert? (N=1258) 

 
 

 
Når en bonde skal vurdere om det er lønnsomt å drenere, må han eller hun se på verdien av 
forventet avlingsøkning sammen med grøftekostnader, rentenivå og avskrivingstid. 
Avlingsøkning vil variere med været fra år til år, og med tilstanden på jorda før drenering.  
 

 
Selv om dårlig drenert jord gir dårligere avlinger, større utgifter, lavere inntekter og ellers 
utfordringer i driften, er kostnadene likevel så store at mange velger å ikke drenere eller 
utsetter drenering selv om det er behov. Historisk har flest drenert i de periodene det har vært 
gitt tilskudd. Tabellen under viser utbetalte grøftetilskudd i ulike år. Fra 1950 til 1970 ble det 
gitt gode tilskudd, og grøfteaktiviteten var stor. Da statstilskuddet ble borte på slutten av 
1980-tallet, gikk aktiviteten ned. Fra 1999 og ut 2000 var det et tilskudd på tidligere drenert 
jord på inntil 800 kroner pr dekar (Bioforsk Fagbok – Drenering: Teori og praksis, 2013)  
I 2013 ble det på nytt innført grøftetilskudd på 1 000 kroner per dekar, og i 2017 gikk 
grøftetilskuddet opp til 2 000 kroner per dekar4. Man kan få 30 kroner per løpemeter 

                                                 
4 Det kan nå søkes om tilskudd til drenering på tidligere drenert jord. På planerte arealer kan det gis tilskudd selv 
om jorda ikke tidligere er drenert. Ordningen omfatter både systematisk drenering og enkeltgrøfter etter behov, 
profilering og omgraving. (https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-
til-drenering-av-jordbruksjord/storre-oppmerksomhet-pa-drenering-som-klima-og-miljotiltak ). 
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De grøftene som skal lede vannet vekk fra området, de må dimensjoneres, eller blir 
dimensjonert betydelig større i dag enn de ble for 30 år siden. Delvis på grunn av at klimaet 
endrer seg men og kanskje at vi har sett behovet for økt dimensjon på det. Kostnadene øker, 
for det er de grove dimensjonene som er virkelig kostbart. (Fokusgruppeintervju, Stange) 

Når vi drenerer nå så er vi nede på 6 meter dreneringsavstand og vi går også djupere med 
grøftene for å få dette til å ta - altså 8 og 9 og 10, til og med gammel drenering på 12 meter, 
det er ikke verdt noe lenger. Det fungerer ikke etter hensikten. (Fokusgruppeintervju, Holstad) 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/storre-oppmerksomhet-pa-drenering-som-klima-og-miljotiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/storre-oppmerksomhet-pa-drenering-som-klima-og-miljotiltak
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begrenset oppad til 2000 kroner per dekar. I perioden 2014 – 2017 sto 167 millioner kroner 
likevel ubenyttet i ordningen (Jordbruksavtalen 2017).  

Tabell 4.2 Utbetalte grøftetilskudd i ulike år, millioner kroner. Inflasjonsjustert, 2010=100. 
Kilde: Hauge et al. 2011, og jordbruksoppgjørsproposisjonene for 2014-2018 

År Tilskudd År Tilskudd 
1956 118 2000 22 
1970 93 2005 1 
1975 80 2008 0 
1980 76 2014 58 
1985 54 2015 57 
1990 14 2016 83 
1995 1 2017 100 

 
Siden forrige spørreundersøkelse i 2011, har altså tilskudd til drenering blitt gjeninnført, og 
andelen respondenter som svarer at de har planer om å drenere, har økt, spesielt på Østlandet, 
der andelen har gått opp fra 39 til 45 prosent. I tillegg var det 6 prosent blant respondentene 
som svarte at de har drenert i 2011 eller senere. Det kan virke som om gjeninnføringen av 
tilskudd har hatt en stimulerende effekt, selv om ikke alle midlene har blitt benyttet så langt.  

Tabell 4.3 Har du planer om å drenere? Andel som har svart Ja. (N=1262) 

  Østlandet Trøndelag Resten av landet Totalt 
2018 45% 51% 44% 46% 
2011 39% 52% 42% 42% 

 
Blant de som ikke har planer om å drenere, svarer de fleste at de ikke har behov (31 prosent), 
mens 28 prosent sier de ikke har tilstrekkelig med økonomiske midler til å foreta en slik 
investering. 15 prosent mener det ikke er lønnsomt. 



 

20 Rapport 2-2019 
 

Figur 4.3 Har du planer om å drenere? (De som ikke svarte «ja») (N=682) 

 
 

4.3.1 Kostnader ved grøfting 
Kostnader ved drenering vil variere utfra flere faktorer, som hva slags jord man har, terrenget, 
om jorda har mye stein, hva slags utstyr man selv har og hvor mye man kan gjøre selv. En av 
de viktigste faktorene vil være om man har mye stein i jorda eller ikke. Mange har 
gravemaskin selv og kan spare penger på både dét og egeninnsats. 

I tillegg til arbeid og maskiner kommer kostnadene med rør og fyllmasse som for eksempel 
flis. Avstanden mellom grøftene, og også dybden på grøftene, vil naturligvis være en viktig 
faktor. Med endringer i klima og økt nedbør, spesielt kortidsnedbør, anbefaler man nå kortere 
avstand mellom grøftene og større dimensjoner på kummer og rør. Dette er med på å øke 
kostnadene. 

Norsk Landbruksrådgiving har utviklet en tabell med grøftekostnader per meter grøft under 
forskjellige forhold. Det mangler noen kostnader i kalkylen, som riggekostnader, 
hovedsakelig frakt av maskiner, og i tillegg kommer kostnader med frakt av flis og grus, som 
vil avhenge av avstanden det skal fraktes. Tabellen viser at kostnadene vil variere mye, og når 
man legger inn ulike grøfteavstander i tillegg, vil de kanskje variere enda mer fra foretak til 
foretak.  
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Tabell 4.4 Grøftekostnader i kr pr. m grøft ved varierende gravekapasitet5. Kilde: Norsk 
Landbruksrådgiving, 2016  

  25 
m/time 

30 
m/time 

35 
m/time 

40 
m/time 

45 
m/time 

50 
m/time 

Gravemaskin 34 28 24 21 19 17 
2 mann (i grøft 
+ transport) 

24 20 18 16 14 12 

Traktor for 
flis- og 
rørtransport 

7 6 5 5 4 4 

Fliskostnad 6 6 6 6 6 6 
Attfylling 6 6 6 6 6 6 
Steinkjøring 5 5 5 4 4 3 
Drensrør 
- Gjennomsnitt 

28 28 28 28 28 28 

Sum 110 99 92 86 81 76 

4.4 Drenering og effekt på avling og utslipp 

Bedre drenerte arealer vil, som nevnt over, gi flere positive effekter som avlingsøkning, mer 
kjøresterk jord og ikke minst trivsel rundt det å drive et areal som ikke er ødelagt med våte 
partier og bløthull (Norsk Landbruksrådgiving 2016). Hvor store de positive effektene er, vil 
komme an på hvor dårlige forholdene var før drenering, værforholdene fra år til år og 
eventuelt hvor stor grøfteavstand man har brukt. Det finnes ingen eksakte tall på hvor stor 
økning i avlinger man kan forvente seg ved grøfting, men det finnes noen eldre undersøkelser 
som har gjort noen estimater. Effekten på avlinger har vist seg å være større på korn enn på 
eng. I tillegg kan man anta at for en del av avlingen vil også kvaliteten øke når man drenerer, 
da man kan både så og treske på de mest hensiktsmessige tidspunktene.  

Ifølge en spørreundersøkelse utført i 2009 blant kornbønder i deler av Østfold og Akershus 
opplevde respondentene en avlingsøkning på 90 kg per dekar når grøftetilstanden ble 
forbedret fra «dårlig» til «svært god» og en økning på 66 kg per dekar når grøftetilstanden ble 
forbedret fra «brukbar» til «svært god» (Refsgaard et al. 2010). En eldre undersøkelse viste en 
økning i avling på 25–30 kg per dekar når grøfteavstanden ble halvert, helt ned til 4 meter. 
Effekten på de økte avlingene skyldes for det meste at man kan begynne med jordbearbeiding 
og såing tidligere på våren (Hauge et al. 2011).  

Både kornsorter og driftsmåter har endret seg siden undersøkelsene. Ifølge Hauge (2012) 
er det sannsynlig at de nyere kornsortene også har større potensial for å utnytte gode år og god 
dreneringstilstand, og at avlingsøkning dermed kan være enda større. Samtidig har 
utviklingen gått mot stadig større og tyngre maskiner som krever at jorda har bedre bæreevne. 

                                                 
5 Kostnadene i denne kalkylen er gjennomsnittstall og vil variere. Det har ikke blitt lagt inn noe egeninnsats her, 
slik at kontantutbetalingen for den enkelte bonde kan bli mye lavere. (https://innlandet.nlr.no/fagartikler/23852/) 
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Kornprodusentene driver også stadig større arealer, og driftsstans på grunn av våte forhold er 
mer problematisk enn før (Hauge 2012).  
 Blant bøndene vi har spurt i både fokusgruppeintervjuer og i spørreundersøkelsen har det 
stort sett vært enighet om at bedre drenering har ført til bedre avlinger. Blant de som svarte 
vet ikke,  var det en stor andel av de som drenerte for mange år siden.   

Figur 4.4 Er avlingen på den drenerte jorda bedre enn før drenering? (N=1250) 

 
 
Blant deltakerne på fokusgruppeintervjuene svarer de at drenering har ført til mindre 
sprøyting og større avlinger. Noen har områder som gikk fra at man ikke kunne høste til at 
man kunne få store avlinger etter drenering.  

 

 
I 2017 ble det utbetalt totalt 67 millioner kroner i avlingssvikterstatning, og 4,8 millioner av 
dette gikk til kornproduksjon. Hvor mye av avlingssvikten som skyldes dårlig drenerte 
kornarealer, vet vi ikke. Men særlig Vestfold og Telemark hadde utfordrende høsteforhold for 
korn denne høsten, og det førte til mange erstatningsskader (Landbruksdirektoratet 2019).  

Ser vi på vanninnhold i korn ved høsting og spørsmålet om hvorvidt noe av eget eller leid 
jordareal er dårlig drenert, skiller de med vanninnhold under 15 prosent seg ut ved at hele 3 av 
4 svarer at de ikke driver areal som er dårlig drenert. Det var bare litt over 1 prosent (16 
respondenter) som hadde vanninnhold under 15 prosent i 2017.  
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Figur 4.5 Er noe av eget eller leid jordbruksareal som jordbruksbedriften driver, dårlig 
drenert?: * Hvor høyt vanninnhold hadde kornet ditt i gjennomsnitt ved høsting? 
(N= 1265) 

 
 

Det å ta høy avling per areal er jo et veldig godt klimatiltak egentlig, fordi jordarbeiding og 
tresking og den jobben du gjør med maskiner er jo så å si lik egentlig. Mens du tar kanskje 
800 kg korn på et kjempebra år kontra 400 kg på drittjord et moderat år så er jo 
innsatsfaktorer stort sett det samme. (Fokusgruppeintevju, Holstad) 

 
I Stortingsmeldingen Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon brukes tall 
fra Klimakur 2020 for å se på effekten av å drenere kornareal. Det blir antatt en 15 prosent 
avlingsøkning og lystgassutslipp på 1,25 prosent av tilført mengde nitrogen på drenert jord og 
3 prosent på dårlig drenert jord. Det ble estimert sparte lystgassutslipp på ca. 16 000 tonn 
CO2-ekvivalenter på kornarealet, noe som tilsvarer 0,35 kg CO2-ekvivalenter pr kg korn på 
arealet med forbedret drenering (Landbruks- og matdepartementet 2016).  

I Klimakur 2020 har de regnet ut en utslippsreduksjon i tonn CO2-ekvivalenter dersom man 
drenerer 40 prosent av de dårlig drenerte kornarealene. I tabellen nedenfor har vi brukt dette 
til å regne ut utslippsreduksjonen dersom man drenerer alle de dårlig drenerte kornarealene 
(141 943 dekar).  

NIBIO kom med en rapport i 2018 der de ser på utslippsreduksjoner i norsk jordbruk og 
har estimert dårlig drenerte arealer til 255 000 dekar (Bardalen et al. 2018). Men i denne 
rapporten har man også regnet med redusert emisjonsfaktor på dårlig drenert areal, slik at 
utslippsreduksjonen ikke blir høyere totalt. I tabellen har vi også sett på både 
utslippsreduksjon og endring i avling ved drenering av arealer basert på disse tallene.  

Man kan regne med en avlingsøkning på mellom 50 og 100 kg per dekar ved drenering 
(Hauge m.fl. 2011). I tabellen under har vi også regnet på hvor store avlingsøkninger man kan 
regne med dersom man drenerer alt dårlig drenert kornareal og oppnår en avlingsøkning på 75 
kg per dekar (både Klimakur 2020 og NIBIO-tall).  
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I den siste kolonnen har vi brukt estimatet på dårlig drenerte kornarealer basert på 
spørreundersøkelsen. Vi legger vekt på at effekten av å drenere hele dette arealet vil være 
avhengig av værforholdene fra år til år. Effekten vil være størst på de våteste årene.  

Tabell 4.5 Effekt av drenering av dårlig drenerte kornareal. Kilde: Klimakur 2020, Norsk 
Landbruksrådgiving 2018, AgriAnalyse 2018    

Kornavling i 2016 (tonn) 1 327 133  
Kornareal i 2016 2 838 863   

Klimakur 2020 - 
tall 

AgriAnalyse- 
estimat 

Dårlig drenerte kornareal (5%)                       141 943  555 084 
Utslippsreduksjon (tonn CO2-ekvivalenter) (drenere 
alt dårlig drenert) (Klimakur 2020) 

40 000 156 424 

Økte avlinger totalt på drenerte arealer (5%), 75 kg 
per dekar (tonn) 

10 646 41 631 
 

NIBIO-tall (2018-
estimat) 

AgriAnalyse- 
estimat 

Dårlig drenerte kornareal                      255 000  555 084 
Utslippsreduksjon (tonn CO2-ekvivalenter) (NIBIO 
(2018)-tall) 

                       14 600  31 781 

Økte avlinger totalt på drenerte arealer, 75 kg per 
dekar (tonn) 

                                      
19 125  

 
41 631 

 
For å finne lønnsomheten ved å drenere har vi brukt nåverdikriteriet som beregningsmetode. 
Nåverdikriteriet sier at forventet inntekt over prosjektets levetid neddiskontert må være større 
eller lik det investerte beløpet. Dreneringsanlegg har en levetid på 30 år, og 
diskonteringsrenten er satt til 4 prosent, noe som er standard sats i henhold til statens 
regelverk (Direktoratet for økonomistyring 2018). Som kostnad ved å etablere et 
dreneringssystem på kornarealet, har vi brukt en beregnet kostnad per meter per time ved bruk 
av rådalshjulet (Kjuus 2016). Det er en metode som egner seg godt på jord med lite stein. 
Drenering på mer vanskelig areal vil da være dyrere, og kravet til økt avling vil være høyere 
enn ved denne typen kornareal. Vi har ikke tatt hensyn til kostnader til vedlikehold eller 
oppgradering i anleggets levetid. Vi har tatt inn statlig støtte per meter til drenering i og med 
at det er en fast sats som enhver som søker får. Med hensyn til avlingsøkning vil det være 
mange variabler som spiller inn i de 30 årene som er anleggets levetid. I følge NLR er det stor 
sannsynlighet for en avlingsøkning for hvetedyrkere ved drenering på minimum 30 kg per 
dekar.  

Vi har valgt de samme fire tenkte gårdsbrukene ut fra arealstørrelse som i beregningen for 
investeringer i korntørke. Det vil si gårdsbruk med 125 dekar kornareal, 500 da, 1250 da og 
3 750 da. I og med dagens tilskuddsats er det lønnsomt for alle typer gårdsbruk å investere i 
dreneringsanlegg. Unntak kan være leiejord hvor man ikke har tilstrekkelige avtaler, eller 
usikkerhet knyttet til om noen vil overta gårdsbruket en gang i løpet av 30 år.  
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Tabell 4.6 Nåverdi av drenering, kostnader med og uten tilskudd (2000 kroner per dekar). 
Kilde: AgriAnalyse 

  4500  
kroner per 

dekar 

2500  
kroner per 

dekar 

75 
avlingsøkning 
i kg per dekar 

3,03  
Kornpris per 
kg mathvete 

 

Areal i 
dekar 

Koster per 
dekar 

Med 
tilskudd 

Avlingsøkning Nåverdi Nåverdi - 
kostnader >0 

             125         562 500     250 000               28 406            510 850             260 850  
            500         2 250 000  1 000 000          113 625          2 043 400        1 043 400  
          1 250         5 625 000  2 500 000        284 063          5 108 499        2 608 499  
           3 750         16 875 000  7 500 000        852 188        15 325 497        7 825 497  

 

4.5 Drenering virker 

Drenering virker, både som klimatiltak og klimatilpasning. Behovet er stort, noe som kommer 
fram i de spesielt våte årene som kornhøsten 2017. For å bedre et areals evne til å drenere bort 
vann er det ofte investeringer med høye kostnader som må til. Drenering er ikke en 
engangsinvestering; den må vedlikeholdes, og etter en stund må man gjerne drenere på nytt. 
Ofte snakker man om et 30-års perspektiv, men det avhenger av forholdene, årlig vedlikehold 
og klima. For kornbonden kan dårlig drenert jord gi våte arealer som gjør jordarbeiding og 
transport vanskelig med sein våronn og vanskelige innhøstingsforhold. Avrenning av partikler 
og fosfor fra landbruksområder gir dårlig vannkvalitet i ferskvann, og økt nedbør vil gi økt 
fare for forurensing ved partikler og fosfor. Dårlig drenert jord kan i tillegg gi ujevne 
vekstforhold, noe som favoriserer ugras (Nyborg et al. 2016). Landbruksmaskinene har også 
blitt stadig større, noe som forsterker risikoen for kjøre- og pakkingsskader på dårlig drenert 
jord.  

Basert på svarene i spørreundersøkelsen er det behov for å drenere om lag 555 000 dekar 
kornareal. En gjennomsnittlig avlingsøkning på 75 kg per dekar kornareal etter drenering vil 
gi økte avlinger på om lag 42 millioner tonn korn i året. Forutsatt at det kornet har 
mathvetekvalitet ville det gitt en merinntekt til samfunnet på om lag 126 millioner kroner.  

I tillegg vil jordbruket kunne redusere sitt klimagassutslipp med fra 15 000 CO2-
ekvivalenter til 150 000 CO2-ekvivalenter, avhengig av hvor stor andel av kornarealet som 
blir drenert. Dagens CO2-avgift ligger på 9 kroner per kg CO2-utslipp (dagens høyeste sats for 
veitrafikk) eller 20 euro per tonn6 CO2 -utslipp. Et anslag på besparelse er om lag l 3 millioner 
kroner per år i reduserte klimagassutslipp. Dagens kvotesystem og avgiftssystem er basert på 
ren karbongassutslipp, mens ved beregninger av samlet klimagassutslipp regner inn verdien 
av lystgass og metangass. Utslipp fra udrenert jord er i all hovedsak lystgass. Dersom 
tilskuddssystemet skal endres slik at bonden kan få betalt for å lagre karbon i jord, eller 
redusere klimagassutslipp fra for eksempel udrenert jord, vil det å bruke et tilskuddssystem 

                                                 
6 https://enerwe.no/nyheter/prisen-pa-co2-kvoter-snuser-pa-20-euro/ 
 

https://enerwe.no/nyheter/prisen-pa-co2-kvoter-snuser-pa-20-euro/
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basert på co2-ekvivalenter kunne være en mulighet som insentiv for kornbønder til å legge om 
drifte i mer klimavennlig retning.  
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5 Tresking 

For å få høstet kornet mens forholdene ligger best til rette for det kan tilgang til tresker til rett 
tid være avgjørende. Mens mange kjøper seg stor tresker, kanskje spesielt entreprenører som 
tresker for flere, har det også vært en dreining i noen områder mot at to eller flere 
kornprodusenter kjøper en mindre tresker sammen. På denne måten kan man sikre seg 
tresking til rett tid i et våtere klima (Hamre 2018). 
  

Klimaet har blitt villere og våtere. Innhøstningsperioden har blitt lenger, men værsikkerheten 
har avtatt. Dette har resultert i at antall treskere er viktig og ikke bare størrelsen på 
maskineriet. Mindre treskere er også lettere i vekt, og dette kan bety en forskjell i svært våte 
år. Refererer til høsten 2011. (Spørreundersøkelsen) 

 
Tunge jordbruksmaskiner som store treskere krever også mindre fuktig jord når den skal 
kjøre, ikke minst for å hindre jordpakking og kjøreskader. 
 

 

 
Foto: Astrid Een Thuen 
 

Entreprenørene har som regel ny og effektiv redskap,og gjør en god jobb.  Men det er stort 
sett stor og tung redskap som er vanskelig/tungvint å bruke på mindre/bløte skifter.  En er 
svært avhengig av at entreprenørene kommer til riktig tid slik at forholdene er optimale for 
ikke å påføre jorda pakkeskader og opprettholde kvaliteten på avlingene som til slutt 
bestemmer økonomien. (Spørreundersøkelsen) 
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3 av 4 (74 prosent) i spørreundersøkelsen har egen tresker, mens i 2011 svarte 73 prosent at 
de hadde egen tresker eller delte tresker med en annen. Da som nå var det større sannsynlighet 
for at de hadde egen tresker desto større kornareal de har. Blant de med kornareal over 500 
dekar var det 95 prosent som svarte at de har egen tresker.  

Figur 5.1 Har du egen tresker? (N=1255) 

 
 

Det var 19 prosent av respondentene som brukte mindre enn en uke fra de begynte å treske til 
de var ferdige, mens 23 prosent brukte mer enn 4 uker fra de startet å treske til de var ferdige.  
I 2011 brukte 17 prosent mindre enn en uke, mens 39 prosent brukte mer enn 4 uker. 

Figur 5.2 Hvor mange uker vil du anslå at det gikk fra du begynte å treske til du var ferdig 
med å treske høsten 2017? (N=1251) 

 
 
Selv om høsten var våt og mange brukte flere uker på treskinga, fikk nesten alle tresket hele 
kornarealet i 2017. Sammenligner vi med 2011, var det bare 60 prosent som svarte at de fikk 
tresket alt.  
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Figur 5.3 Hvor stor andel av kornarealet fikk du tresket i 2017? (N=1246) 

 
 

Blant de som ikke fikk tresket alt, svarte 59 prosent at hovedårsaken var at kornet var for 
rått/gikk i legde/ hadde begynt å gro. Mens 23 prosent svarte at det var for vått på jordet til å 
treske.  

Figur 5.4 Dersom du ikke fikk tresket alt du hadde planlagt på bruket ditt, hva var 
hovedårsaken til dette? (N=73) 

 
 
Respondentene som ikke har egen tresker, fikk spørsmål om hvorvidt situasjonen ville vært 
annerledes dersom de hadde hatt egen tresker. Mens 17 prosent mener de ville fått bedre 
kvalitet på avlingen og 10 prosent mener de ville fått mindre kjøreskader på jorda, svarte hele 
65 prosent at det ikke ville vært noen forskjell.  
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måtte «vente på min tur». (Spørreundersøkelsen) 
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Figur 5.5 Hva ville vært situasjonen for deg dersom du hadde hatt egen tresker denne 
sesongen? (Flere svar mulig) (N=327) 

 
 
Av de 330 respondente som ikke har egen tresker og som fikk spørsmålet om hvorvidt de har 
planer om å investere i egen tresker, var det bare 4 prosent som svarte ja. Over halvparten 
svarte at det ikke var lønnsomt, og 35 prosent svarte at det fungerer godt med leietresking.  

Figur 5.6 Har du planer om å investere i egen tresker? (N=330) 

 
 

På spørsmål om hvordan de ville si at de fikk utført såing og tresking relatert til værmessige 
og klimatiske forhold der de bor, var det flest som var fornøyd med når de fikk startet 
såingen. 3 av 4 fikk startet såingen akkurat passe, mens 19 prosent var for seine. Det var 
færrest som fikk avsluttet treskingen til riktig tid; her var det flere som var for seine enn de 
som svarte akkurat passe. 3 av 4 respondenter var fornøyd med når de fikk startet såingen i 
2017; noen færre mente de fikk avsluttet såingen akkurat passe.  
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Figur 5.7 I forhold til værmessige og klimatiske forhold der du bor – hvordan vil du si at 
du fikk utført såingen og treskingen i 2017? 

 
 
Det var ikke treskerkapasiteten som var avgjørende i innhøstingen 2017. Blant de som ikke 
har egen tresker (1 av 3), svarte 65 prosent at det ikke ville vært noen forskjell for dem om de 
hadde hatt egen tresker.  

 

5.1 Treskekapasiteten god nok 

Det var ikke treskerkapasiteten som var avgjørende i innhøstingen 2017. Blant de som ikke 
har egen tresker (1 av 3), svarte 65 prosent at det ikke ville vært noen forskjell for dem om de 
hadde hatt egen tresker. 3 av 4 (74 prosent) i spørreundersøkelsen har egen tresker, mens i 
2011 svarte 73 prosent at de hadde egen tresker eller delte tresker med en annen. Da som nå 
var det større sannsynlighet for at de hadde egen tresker desto større kornareal de har. Blant 
de med kornareal over 500 dekar var det 95 prosent som svarte at de har egen tresker.  

I tilfelle noe skulle endres med hensyn til tresking vil det være å vurdere å investere i 
mindre og lettere redskap. En av respondentene sier det slik: «Entreprenører har stort sett stor 
og tung redskap som er vanskelig/tungvint å bruke på mindre/bløte skifter. En er svært 
avhengig av at entreprenørene kommer til riktig tid slik at forholdene er optimale for ikke å 
påføre jorda pakkeskader og opprettholde kvaliteten på avlingene som til slutt bestemmer 
økonomien.»  
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6 Kornlogistikk ved endret klima 

FNs klimapanel viser til at jordbruksproduksjonen har vokst sterkt etter krisen i 2008, hvor 
prisene steg kraftig, og i 2017 nådde produksjonen rekordnivåer for de fleste kornarter, 
kjøttslag, meieriprodukter og fisk, og verdens kornlagre nådde rekordhøyder. Samtidig har 
etterspørselen falt som følge av lavere inntektsvekst i Kina, noe som har ført til at prisene på 
jordbruksvarer ikke har vært så lave på mange år7. Verdensmarkedspris på hvete settes etter 
USAs hvetekvalitet (Nr. 2 Hard Red Winter) levert på båt (FOB), og den nominelle 
hveteprisen forventes å øke til 2043 kroner per tonn i 2027, mens prisen i reelle kroner 
forventes å falle fram mot 2027 på grunn av blant annet stigende oljepriser, moderate avlinger 
og moderat vekst i etterspørselen.  

Norge fikk ny kornordning i 2000 da den gamle ordningen med statlig monopol på 
omsetning av korn ble opphevet. Kornloven og kraftfôrloven ble slått sammen til en ny lov: 
Lov om kornforvaltningen. Denne loven har som formål å sikre at omsetningen av korn, mel 
og kraftfôr skjer på en måte som ivaretar samfunnsmessige behov og bidrar til oppfyllelse av 
de mål og retningslinjer for slik omsetning som til enhver tid er vedtatt av Stortinget. 
(Lovdata 2015) 

Ved overgang til ny markedsordning for korn laget et partssammensatt utvalg en oversikt 
over mottaksanlegg for norsk korn, mottatt kvantum, lagerkapasitet og tørkekapasitet på 
anleggene. Denne oversikten oppdateres ikke lenger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 http://www.fao.org/3/i9166en/I9166EN.PDF lest 30.11.2018 

http://www.fao.org/3/i9166en/I9166EN.PDF
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Tabell 6.1  Oversikt over antall mottaksanlegg for korn i 1996/97, og anleggs- og 
lagerkapasitet for 1994/95, oversikt over mottatt kvantum i 1996/97. 
(Markedsordningen for korn. Utredning av partssammensatt arbeidsgruppe 
17.04.1998, hjemmesiden til Norgesfôr; Fiskå, Felleskjøpet og AgriAnalyse)   

 
1998 Anslag for 

antall 
kornmottak 
2017 

Kapasitet 
nominelle 

tonn 

Kapasitet 
Tonn/time 

Mottak 
tonn/år 

1998 

Mottak 
tonn/år 

2013 

Differanse 
2013-1998 
Tonn per 

år 
Akershus 12 10 94 000 524,5 214 896 107 505 -107 391 
Aust-Agder 1 0 3 200 17 3 039 

 
-3 039 

Buskerud 10 6 56 000 240 114 015 32 895 -81 120 
Hedmark 20 11 171 000 609 235 011 58 745 -176 266 
Hordaland 1 0 6 400 6,5 210 44 000 43 790 
Møre og 
Romsdal 

3 2 5 400 68 3 374 39 000 35 626 

Nord-Norge 1 
 

500 5 400 
 

-400 
Nord-
Trøndelag 

15 
 

48 635 338 81 863 
  

Oppland 17 8 73 800 333 84 132 33 641 -50 491 
Rogaland 6 1 11 700 129,5 11 600 165 000 153 400 
Sogn og 
Fjordane 

1 0 500 3 283 
 

-283 

Sør-Trøndelag 13 
 

27 200 274 42 111 
  

Telemark 5 2 11 100 63,5 33 472 1 380 -32 092 
Trøndelag 

 
16 

   
192 941 55 477 

Vest-Agder 2 0 1 900 13,5 3 124 
 

-3 124 
Vestfold 14 5 66 500 454,5 134 340 79 130 -55 210 
Østfold 18 9 109 800 641,5 297 671 190 948 -106 723 
Totalt 139 70 

  
1 259 541 945 185 -314 356 

 
Det finnes ikke en tilsvarende tabell for 2017, men tall fra Felleskjøpet Agri (foreløpig notat 
om beredskapslagring) viser til at fra 1996 til 2018 er det lagt ned 167 000 tonn lagerplass på 
industrielle kornanlegg. Estimert tilgang gjennom nybygg på gjenværende kornanlegg er 50 
000 tonn lagerplass. Noe av plassen vil permanent eller sporadisk anvendes til ikke- 
kornråvarer for fôrproduksjon. Per 1. oktober 2018 er det estimert nominell lagerkapasitet på 
norske kornanlegg til 1,14 tonn. Tilgjengelig lagerplass på norske kornanlegg er snaut i 
forhold til behovet for alminnelig drift i et normalt kornår med avling på 1,25 millioner tonn 
(FK Agri 2018). Det viser seg at 25 prosent av sesongens avling oppbevares på gård og 
leveres fra produsentene etter 1. januar, mens 75 prosent av 1,25 millioner tonn tilsvarer 938 
000 tonn og blir levert i tilknytning til innhøsting. Lagerplass på råkornmottak regnes ikke 
som lagerplass da korn må flyttes videre for tørking og lagring et annet sted i løpet av få dager 
(FK Agri 2018). Antallet kornmottak er nesten halvert siden innføringen av ny 
markedsordning for korn i 2000.  
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6.1 Kvalitet på kornet og vanninnhold 

Vanninnholdet i korn bør ikke ligge over 15 prosent ved lagring, og ved levering får man 
trekk for å levere korn med høyere vanninnhold, et trekk som skal dekke kostnadene ved 
tørking av kornet på mottaket.  

Høsten 2017 var det i gjennomsnitt bare 1 prosent av de spurte som hadde vanninnhold 
under 15 prosent, mens 44 prosent hadde vanninnhold mellom 15 og 20 prosent. Blant 
kornbøndene på Østlandet var det minst andel med avlinger der vanninnholdet lå under 20 
prosent, og aller dårligst ut kom Hedmark og Oppland. Der var det ingen med vanninnhold 
under 15 prosent, og bare om lag 1 av 4 hadde vanninnhold under 20 prosent.  

Figur 6.1 Hvor høyt vanninnhold hadde kornet ditt i gjennomsnitt ved høsting høsten 
2017? (N=1273) 

 
 

Selv om en større andel av kornprodusentene i Trøndelag enn på Østlandet hadde korn med 
vanninnhold under 20 prosent, er det en større andel av trønderne enn østlendingene som 
svarer at de hvert år de siste 10 årene har hatt behov for å tørke kornet.  
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Figur 6.2 Hvor ofte har du hatt behov for å tørke kornet du har høstet i løpet av de siste 10 
årene? (N=1276) 

 
 
Av respondentene var det bare 28 prosent som svarer at de ikke har egen tørke eller bruker 
egen tørke. Det vanligste er å bruke en kaldluftstørke uten tilsatsvarme, eller varmluftstørke. 
Noen har flere tørker.  

Figur 6.3 Bruker du egen tørke, og i så fall hva slags tørke(r) har du? (N=1256) 

 
 
Over halvparten av tørkene ble bygd på 80-tallet eller tidligere. 19 prosent har tørke bygd i 
2001 eller senere.  
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Figur 6.4 Når ble tørken din bygd? (N=894) 

 
 

Litt over halvparten av respondentene i spørreundersøkelsen svarer at tørkeanlegget kan 
oppgraderes, mens 16 prosent ikke vet.  

Tabell 6.2 Kan tørkeanlegget ditt oppgraderes? (N=894) 
  

Ja 54 % 
Nei 30 % 
Vet ikke 16 % 

 

Blant de som ikke har eller bruker egen tørke, svarer over halvparten at det ikke er økonomisk 
fornuftig å bruke egen tørke. Ellers går det på for dårlig teknisk stand, arbeidskrevende, for 
liten kapasitet på transport eller manglende kapasitet i tippesjakta til tørka.  
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Figur 6.5 Hva er de viktigste grunnene til at du ikke bruker/har egen tørke? (N=345)     

 

Høsten 2017 sto det mye i aviser om fulle kornmottak og ventetid på å få levert korn. Blant 
respondentene var det litt over en tredjedel som svarte at de ikke måtte vente for å få levert 
korn. Av de som måtte vente, var det flest som måtte vente én dag eller 2-3 dager for levering.  

Figur 6.6 Hadde du problemer med å levere kornet hos kornmottaker høsten 2017, og i 
tilfelle hvor lenge måtte du vente for å få levert? (N=1273) 

 
 
Det var flest som måtte vente på å få levert kornet sitt i Buskerud og Hedmark.  
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Figur 6.7  Hadde du problemer med å levere kornet hos kornmottaker høsten 2017, og i 
tilfelle hvor lenge måte du vente for å få levert? Svar fordelt på fylker. 
(N=1273). 

 
 
Høsten 2017 var preget av store avlinger, samtidig som en våt innhøstingssesong gjorde at 
kornet som ble levert, hadde stort behov for tørking. De dagene det var fint vær, tresket 
bøndene både dag og natt. Det gjorde at veldig mye av kornet ble levert samtidig. Kornet som 
ble levert, var også ofte så vått at det måtte tørkes både to og tre ganger, og det sprengte 
kapasiteten på kornmottakenes tørkeanlegg. Derfor var det tørkeleddet som ble flaskehalsen. 
Dette førte til stort press på kornmottakene, og mye korn ble midlertidig lagret ute på bakken. 

Tørkekapasiteten på den enkelte gård har til dels blitt mindre som følge av gamle tørker 
som ikke er vedlikeholdt eller oppgradert, samtidig som avlingene har blitt større. Større 
maskiner og gamle og uhensiktsmessige korntørker, mer leietresking og det at direktelevering 
av korn har fungert bra for de fleste, har ført til mindre lager- og tørkekapasitet rundt på 
gårdene. Klimaendringer kan gjøre at man får flere kornsesonger med mye nedbør, samtidig 
som kornsortene blir bedre og gir større avlinger. Det kan derfor være grunn til å forvente at 
problemer med levering og tørking på kornlagrene vil oppleves oftere enn før.  

Noen respondenter i spørreundersøkelsen har svart at i de periodene det har vært vær til å 
treske, har treskerne gått for fullt, og kornet ble kjørt direkte til anlegget. De har derfor måttet 
stenge mottaket noen dager, og det er klart det skaper frustrasjon hos bøndene slik situasjonen 
er. Da en bonde var innom kornmottaket en onsdag, lå det 4000 tonn korn ute, og mottaket 
gikk for fullt. Kornmottaket forsøker å løse dette ved at de har innført timebestilling for 
levering av korn, noe som har gitt ventetid på opptil 3 dager for å få levert kornet.  
 Til slutt i spørreundersøkelsen ble kornbøndene bedt om å svare på hvor enige eller uenige 
de var i forskjellige påstander på en skala fra 1 til 5. Over halvparten av respondentene mener 
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at det er viktigere å øke tørkekapasiteten hos den enkelte kornprodusent enn på 
kornmottakene, mens 21 prosent er uenig i påstanden. Enda flere (56 prosent) er enig i at det 
er nødvendig med egen korntørke.   

Figur 6.8 Nå følger noen påstander, og vi vil gjerne vite hvor enig eller uenig du er. 
(N=1102, N=1107) 

 
 

6.2 Korntørke og lagring 

I spørreundersøkelsen svarte over halvparten av kornbøndene at de mener det er nødvendig 
med egen tørke. Det var 37 prosent som svarte de ville fått bedre kvalitet på kornet ved å 
tørke det selv før levering på mølla. 21 prosent mener de ville fått høstet alt kornet eller mer 
av kornet under optimale forhold. Rundt 1 av 4 (27 prosent) mener det ikke ville vært noen 
forskjell. 

Figur 6.9 Hva ville vært situasjonen for deg dersom du hadde hatt egen tørke / bedre 
kapasitet denne sesongen? (N=1117) 
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I den våte sesongen 2016/2017 var det kun 37 prosent som svarer at de ikke måtte vente for å 
få levert kornet. Mange måtte vente fra en time til en uke. En kornbonde svarer at kornet ble 
tørt så sent at 50 prosent av avlingen ikke kunne leveres på grunn av avsluttet mottak på 
mottaksanlegget for sesongen.  

Det er flere mulige løsninger for å øke tørke- og lagringskapasitet for korn i Norge. I dette 
kapitlet har vi foretatt beregninger på lønnsomheten for den enkelte bonde å investere i 
varmluftstørke og lagring av eget korn. For å kunne foreta en nåverdikalkyle må man operere 
med noen forutsetninger, blant annet om prisen på kornet over tid. I det følgende presenteres 
forutsetningene og beregningene gjort med bakgrunn i disse.   

På spørsmålet om respondentene har planer om å investere i tørke svarer mer enn 1 av 5 at 
det ikke er behov for tørke på gården, 1 av 4 mener det ikke er lønnsomt og 10 prosent mener 
det er mindre arbeidskrevende å levere direkte til et kornmottak. 9 prosent svarer at de vil 
oppgradere, og 7 prosent har planer om å bygge ny tørke.  

Figur 6.10 Har du planer om å investere i tørke? (N=1214)     

 

Bare 23 prosent har planer om å øke lagringskapasiteten for korn på gården sin, mens 62 
prosent svarer nei.  

Figur 6.11 Har du planer om å øke lagringskapasiteten for korn på gården din? 
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6.3 Prisdannelsen på korn 

Den viktigste forutsetningen som må gjøres når man skal foreta en nåverdiberegning av å 
investere i en korntørke, er forventningen om prisen på kornet i framtida. Den vanligste 
forutsetningen om prisen er at bonden må ta prisen for gitt, og at dagens pris er lik 
morgendagens. I denne rapporten tar vi utgangspunkt i at bonden ikke kan påvirke prisen på 
korn selv om mange bønder er eiere av kornmottak gjennom medlemskap i Felleskjøpet eller 
eier en bygdemølle, og selv om målpris på korn forhandles i de årlige 
jordbruksforhandlingene hvor kornbonden er representert gjennom sitt faglag.   

 

 
 

 
Det er Norske Felleskjøp som markedsregulator som fastsetter prisløypa på korn. Hvert 
kornslag har egen prisløype. I regneeksemplene har vi tatt utgangspunkt i prisløypa for hvete. 
Høyeste pris gis rundt juletider og laveste pris i begynnelsen og i slutten av kornåret. I 
sesongen 2010/2011 var makspris for mathvete 254 øre per kg i ukene 1 til 6. I uke 43, som er 
starten på sesongen, var prisen 242 øre per kg, og i uke 26, som er slutten på sesongen, var 
prisen 239 øre per kg, altså et spenn på om lag 15 øre per kg mellom høyeste og laveste pris. 
For sesongen 2016/2017 var differansen mellom høyeste og laveste pris beregnet til 29 øre 
per kg. For de andre kornslagene er det noe lavere differanse mellom topp- og bunnpris. For 
matrug har prisspennet variert fra 1 krone i flere sesonger til 18 kroner i sesongen 2016/2017. 
Dersom man skal investere i korntørke, har man behov for å vite at prisspennet er stort nok 
over hele investeringens levetid, som er ca. 30 år for varmluftstørke med lager i egen bygning.  

Prisen på kornet består av flere faktorer: 

- Falltall: for å oppnå matkvalitet på kornet må hveten ha et falltall på minimum 200 sek. og    
rugen på minimum 120 sek. (Oppgjør for korn og oljefrø 1996) 
- Lagringsgodtgjøring ble det kalt i 1996, og prisløype kalles det i 2018 – et termintillegg  
som øker fra uke 40 til uke 13 årlig. 
-Trekk for vått korn, som oppgis i egen årlig tørketabell (betaling for å tørke kornet på 
mottaksanlegg). 

Termintillegg ved lagring 

Tidligere var det et system med lagringsgodtgjørelse som økte hver dag i lagringsperioden. 
Det nye systemet innebærer at det betales et termintillegg som øker med et fast beløp; 0,5 
øre/kg og uke. Termintilleggene begynner i uke 40/95 og når sitt maksimum i uke 13/96. 
(Priser med mer for kornåret 1995-1996. Korn og oljefrø – Statens kornforretning) 
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Figur 6.12  Prisløypa for mathvete for kornårene 2010 til 2019. (Norske Felleskjøp 2018) 

 
 

I tillegg til prisløypa på korn har kornkjøper flere muligheter til å påvirke bondens beslutning 
om tidspunkt for å levere kornet. Det er kornmottakene som fastsetter trekk for tørking av 
korn, og andre lokale kornpriser. Tørketrekket skal dekke kornmottakets kostnader ved å 
tørke kornet til et vanninnhold på 15 prosent.  

For eksempel har Felleskjøpet Agri etablert ulike leielagringsavtaler med kornbønder for å 
sikre at kraftfôrfabrikken kan få et jevnt tilsig av korn gjennom hele året, og at fabrikken har 
forutsigbarhet både for mengde og kvalitet på det som leveres.  
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I 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til hvordan man kan 
øke bruken av norsk korn i kraftfôr og bakervarer (matmel). Utredningen viser at markedet 
stiller store krav til kvalitet og leveringssikkerhet for korn, spesielt kvaliteten på norsk hvete. 
Dette kan på sikt få betydning for prisfastsettelsen på kornet og for mottakskapasitet på 
anleggene. Dette har vi ikke tatt hensyn til i investeringskalkylene i denne rapporten, men 
nevner det likevel som en mulig endring i prisbildet framover.   

 

 
I beregningene i denne rapporten legger vi til grunn trekk i pris for levering av vått korn og 
prisdifferansen mellom laveste og høyeste pris i prisløypa for hvete. Det er knyttet usikkerhet 
til om prisløypa fordi den kan endres som følge av blant annet økt press på levering i 
desember/januar når prisen er på det høyeste. 

  

LEIELAGRING 
Felleskjøpet har de siste årene tilbudt leielagring. Det innebærer at produsentene kan levere 
kornet til Felleskjøpet ved innhøsting, men vente med oppgjør til januar året etter. Bonden må 
betale lagerleie, men fordelen er høyere pris, «termintillegg» og utsatt skatt og moms.  
 
LEVERINGSAVTALE 
Leveringsavtale inngås når kornprodusenten selv organiserer transport av kornet. Da får 
kornprodusenten et kvantumsbasert pristillegg som blir avregnet når kornsesongen er avsluttet 
i juni 2019.  
 
HENTEAVTALER 
En del kornprodusenter har de siste årene investert i gårdsanlegg. I Felleskjøpet mener man at 
disse kan være med å bidra til en mer rasjonell varestrøm. Det innebærer at Felleskjøpet  
inngår en henteavtale med bønder med egne anlegg, som kan vente med å levere korn til etter 
1. oktober og utover i kornsesongen.  

Rom for bruk av norsk korn. Norske Felleskjøp 01.12.2017 

Produksjon av både matmel og kraftfôr har gjennomgått en utvikling i retning av stadig 
strengere krav til kvalitet på ferdigvarene. Drivkreftene bak utviklingen er dels behovet for å 
utnytte stadig ny teknologi i foredlingen, dels strengere krav til produktene som kraftfôr- og 
matmelindustriens produkter brukes til. 
Matmelet må for eksempel ta hensyn til ønsker om å bruke mer tilsetning av frø i brødet og 
fokuset på gluten. Kraftfôret må, i tillegg til å gi høy ytelse, også ta hensyn til ønsker om 
kvaliteten på både kjøtt, melk og egg. 
Dette er utviklingstrekk som kan komme til å påvirke markedene for norsk korn.  
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6.4 Kostnader ved korntørking 

Den andre viktige forutsetningen i nåverdiberegningen er kostnadene ved å drifte en 
varmluftstørke. Det finnes flere typer korntørker, både med kald og varm luft; noen har 
spesiallager og andre bruker låvegulvet. Låvegulvet også kalt plantørke, kan deles inn i 
bokser, og det kan brukes til å lagre andre ting i perioder etter at kornet er levert og før det 
høstes på nytt for å tjene inn kostnadene ved å ha lagerplass.  

I de fire tenkte eksemplene har vi valgt å ta utgangspunkt i den formen for korntørke som 
krever minst innsats av arbeidstimer, men størst investeringskostnad. Arbeidskraft er dyrt i 
Norge, og arbeidskrevende teknologi kan være dyrere enn mindre arbeidskrevende teknologi, 
omregnet i kroner.  

Når vi skal beregne nåverdien av investering i en korntørke, er prisen på den energien som 
skal til for å tørke kornet én prosent ned, viktig. Rent fysisk er det et regnestykke på hvor mye 
energi som trengs for å fordampe (fra flytende til dampform) 1 gram vann.  Når det gjelder 
korntørke, er det flere variabler som man må ta hensyn til (Kjuus 2018).  Vannet i korn «sitter 
lettere» ved høy enn ved lav vannprosent. Det er derfor tyngre å tørke fra 15 til 14 prosent enn 
fra 25 til 24 prosent.  Kornets temperatur og tørkelufttemperaturen er forhold man må ta 
hensyn til ved tørking av korn. Ved høy korntemperatur inneholder kornet mer energi som 
kan frigjøres til fordamping av vann. Det vil si at hvis en tresker varmt korn, vil en bare med å 
blåse på få en nedtørking. Kaldlufttørker utnytter energien i lufta til å fordampe korn. Da er 
luftas temperatur og relative fuktighet avgjørende. Ved varmlufttørking vil temperaturen på 
innelufta til tørka avgjøre hvor mye energi som skal til for å varme den opp til ønsket 
tørketemperatur. På varmlufttørker vil også virkningsgraden på brenner og på selve korntørka 
være avgjørende. Tørkelufttemperaturen innebærer at jo høyere temperatur en har, desto mer 
effektiv er tørkinga. Det er litt begrensninger på hva kornet tåler uten at det skades, da særlig 
spireevnen. 

Som en tommelfingerregel, er det vanlig at det kreves 0,12 til 0,15 liter diesel for å tørke 
bort én liter vann i kornet. Det varierer etter nevnte faktorer. Energiinnholdet i diesel er ca. 10 
kWh pr liter. Litt forenklet sagt vil det å tørke 10 tonn bygg fra 20 til 15 prosent vanninnhold 
kreve ca. 1000 kWh, eller 100 liter diesel. 

Prisutviklingen på energi avhenger av typen energi. Oljeprisen har variert mye de siste 
årene, og trenden er stigende priser. Det ser ut som at oljeprisen stiger mer enn strømprisen. 
Det innebærer at dersom man investerer i en korntørke, må man ta høyde for at energiprisene 
øker.  
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Figur 6.13  Energipriser for olje og strøm (landbruk) fra 1993 til 2017. (SSB og BP.com) 

 
  

6.5 Energikilder 

Utslipp fra energibruk i landbruket knytter seg til utslipp av CO2 ved forbrenning av olje til 
oppvarming og til drift av landbruksmaskiner. Tiltak som gjelder energibruk, handler dels om 
å redusere bruken av fossile energikilder internt i sektoren og dels om at landbruket kan 
levere miljøvennlig energi til andre sektorer.  

Korntørking bruker mye energi i korte perioder av året. Det er korntørker med varmluft 
som bruker mest energi. I 2016 ble det brukt 6 816 000 liter fyringsolje til korntørker på 
gårdsbruk med korntørke (Totalkalkylen 2018). I 2017 er anslaget 6 609 000 liter og for 2018 
er det budsjettert med 6 093 000 liter. Antall liter fyringsolje for å tørke kornet varierer 
mellom ca. 5 000 000 liter og 7 000 000 liter avhengig av blant annet værforholdene 
(luftfuktighet osv.) på innhøstingstidspunktet og hvor vått kornet er når det høstes.  
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Figur 6.14  Bruk av fyringsolje i korntørker i 1000 liter. (NIBIO Totalkalkylen) 

 
 

Det å erstatte 10 prosent av fyringsoljen med trebasert oppvarming kan gi reduserte 
klimautslipp i år 2050 med om lag 1 500 tonn CO2-ekvivalenter (AgriAnalyse). Figur 6.15 
viser utslipp av klimagassen karbon per år fra år 2000 til i dag.  
 

Figur 6.15  Bruk av fyringsolje i korntørker i 1000 liter, og utslipp av klimagass i tonn CO2. 
(Totalkalkylen og AgriAnalyse) 
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Det beste er å la sola tørke kornet før det høstes; det er billigst og mest miljøvennlig når 
sesongen tillater det. Noen ganger fungerer ikke denne løsningen, og da må man tørke kornet 
etter innhøsting.  

For dem som har korntørke, er den vanligste energien å bruke i korntørka strøm (51 
prosent), mens 37 prosent bruker olje. Mer miljøvennlig energikilder er på vei inn på 
gårdstørker; 5 prosent svarte at de bruker solenergi og 4 prosent bioenergi i tørkene.  

Figur 6.16 Hva bruker du som energi i korntørken din? (N=864) 

 

En del korntørker som bruker fossile energikilder, kan endres til å bruke fornybare 
energikilder. Blant respondentene svarte 23 prosent at de kan bygge om, mens 37 prosent 
svarte at de ikke vet om hvorvidt de kan bygge om og i tilfelle til hva.  

Figur 6.17 Hvis du bruker fossil energikilde i tørken din, kan du endre til fornybar 
energikilde? (N=671) 

 

Det meste av norsk korn tørkes på kornmottak, men det som tørkes på gårdsnivå med 
varmluft, blir i all hovedsak tørket ved bruk av fyringsolje. Det finnes andre energikilder, men 
de er ikke like effektive ennå. Det er mulig å bruke solfanger på taket på låven og på 
korntørka, kombinert med elektrisitet og bioenergi som halm og flis. Bruk av halm og flis 
anbefales til korntørker som bruker mer enn 10 000 liter fyringsolje i året, det vil si korntørker 
som har en kapasitet på over 1 000 tonn korn, en mengde som de færreste kornbruk har i 
2018. Eventuelt kan det være lønnsomt for mindre mengder korn i kombinasjon med 
smågrisproduksjon, slaktekylling eller kalkun. Tallet framkommer utfra en omregningsfaktor 
på 0,13 liter per kg vann (Kjuus 2016).   

37%

4%

51%

5% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Olje Bioenergi Strøm Solenergi Propan

23%

40%
37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ja, kan bygge om Nei, krever nybygging Vet ikke



 

48 Rapport 2-2019 
 

6.6  Investering i korntørke 

I dette kapitlet skisseres fire tenkte case basert på dagens kunnskap om korntørke, 
kornlagring, energibærere, priser og kvantum. Casene i dette kapitlet utformes som 
kalkyleeksempler. Beregningene er gjort med utgangspunkt i fire tenkte gårdsbruk med ulik 
størrelse. Beregningene er for varmlufttørke fordi den typen tørke krever de største 
investeringene, men minst arbeidsinnsats. Plantørke eller kaldluftstørke med mulighet for 
enkel varmekilde kan være alternativ for gårdsbruk med mindre kornavlinger, men de krever 
ofte større arbeidsinnsats. 

I regneeksemplene har vi brukt nytte-kostnadsmodell for lønnsomhetsberegning av 
investering i korntørke. Vi tar ikke med beregninger for oppgradering av eksisterende tørke, 
kun investering i ny. Ved landbrukstellingen i 1999 ble det registrert 14 367 driftsenheter med 
korntørker hvorav 12 483 hadde kaldluftstørke og 3 846 hadde varmluftstørke. I 1999 var det 
totalt 20 000 driftsenheter med korn.  

Tabell 6.3 Andel som sier at de ikke brukte egen tørke i spørreundersøkelse etter høsten 
2017. 

Størrelse Jeg har ikke egen tørke eller tørken er 
ikke i bruk 

Mindre 100 da 59 % 
100-199 da 47 % 
200-299 da 30 % 
300-499 da 28 % 
500-799 da 16 % 
800- da 11 % 

 
I 2017 var det 10 899 driftsenheter med korn, men vi vet ikke hvor mange som har egen tørke. 
I spørreundersøkelsen blant kornbønder kommer det fram at det er 38 prosent, tilsvarende om 
lag 4 000 driftsenheter, som ikke har egen tørke/ikke bruker egen tørke, med vekt på at de 
små og mellomstore hadde minst bruk av tørke (Tabell 6.3). 
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Tabell 6.4 Driftsenheter og areal med korn fordelt på areal. (SSB 2018) 

Areal Antall driftsenheter Areal i dekar 
Totalt med korn 10 955          2 891 061  
1 - 49 dekar                                                    930               29 979  
50 - 99 dekar                                                    1982             148 320  
100 - 199 dekar                                                3145             456 779  
200 - 299 dekar                                              1788             435 004  
300 - 499 dekar                                              1691             641 640  
500 - 999 dekar                                                     1125             757 565  
1000 dekar og mer                                                    294             421 774  

 
I 2017 var det 10 955 gårdsbruk som dyrker korn og/eller oljevekster. Gjennomsnittsarealet 
per bruk var 264,5 dekar i 2017 (SSB tabell 05980). Med en totalavling på drøye 1,2 mill tonn 
og nær 11 000 driftsenheter så gir dette gjennomsnittelig kornproduksjon for alle bruk på 113 
tonn per bruk.  
 Det er 50 prosent av kornarealet som ligger på gårdsbruk som driver mer enn 500 dekar 
kornareal, og 12 prosent som ligger på bruk med mer enn 1000 dekar. Antallet over 1000 
dekar vokser. De aller største kornbrukene driver mellom 5000 og 6000 dekar kornareal.  

Gjennomsnittlig avling på kornarealet for alle kornarter i 2016 var 475 kg per dekar (SSB 
2018). Produksjon av rug og rughvete har best avkastning per dekar, med en avling på 505 kg 
per dekar i 2016. For hvete var gjennomsnittsavlingen på 463 kg per dekar i 2016.  
I 2016 hadde en gårdbruker en gjennomsnittlig næringsinntekt på i overkant av 190 000 
kroner. For gårdbruk med over 500 dekar med korn og oljevekster var gjennomsnittlig 
næringsinntekt på i underkant av 500 000 kroner.  

Når man skal lage en modell for nåverdiberegning av korntørke og kornlager, er det mange 
forhold å ta hensyn til. På inntektssiden har vi gjort forutsetninger om inntekt som kun knytter 
seg til den merinntekten bonden kan få ved å ha egen tørke og kornlager. Det vil si at vi har 
kun regnet på differansen mellom høyeste og laveste pris i prisløypa på korn, og 
tørkekostnader på kornmottaket ved å levere korn med 25 prosent vanninnhold. Det er ikke 
tatt hensyn til at kvalitet på levert korn, kornart og inntekter endrer seg over tid. Pris for økt 
kvalitet gjør nåverdiberegningene bedre, mens lavere vanninnhold gjør nåverdiberegningene 
dårligere (tørketrekket øker med økende vanninnhold).  

På kostnadssiden har vi kun tatt med energikostnader for drift av korntørka, samt 
kalkulasjonsrente for en investering som har en levetid på 30 år. Vi har ikke tatt med i 
beregningene transportkostnader, lagerkostnader, arbeidstimer, vedlikehold eller 
skattekonsekvenser av en så stor investering  
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Tabell 6.5  Nåverdioverslag for investering i korntørke og lagring. Antall tonn er indikative 
(AgriAnalyse) 

Antall 
tonn 

0,51 0,054 Netto 
inntekt 

Netto 
neddiskont
ert inntekt 

Estimert 
kostnad 

Netto 
nåverdi 

100 51 000  5 400 45 600  820 580 1 000 000  -180 000  
200  102 000  10 800  91 200  1 640 115   2 400 000  -760 000 
500   255 000  27 000  228 000  4 100 287  4 000 000  100 000  

 1 500   765 000  81 000  684 000  12 300 861   6 000 000  6 300 000  
 

Inntekten i tabellen er basert på differansen mellom laveste pris og høyeste prise på kornet i 
prisløypa for hvete. Det vil si 21 øre kiloet. I tillegg er det lagt til tørketrekket for å tørke 
kornet fra 25 prosent vanninnhold til 15 prosent, dvs. 30 øre kiloet for tørking ned 10 prosent. 
På kostnadssiden er det regnet utfra strømpris inklusive nettleie, men uten avgifter per kWh i 
2016 (SSBs tabell 08358). Energien som skal til for å tørke kornet fra 25 prosent vanninnhold 
til 15 prosent vanninnhold, er beregnet ut fra et anslag for hvor mye energi som må til for å 
tørke bygg med 1 prosent, se side 45 i rapporten. Det er ikke tatt hensyn til arbeidskostnader i 
kostnadene da arbeidsinnsatsen varierer med type tørke. I regnestykket har vi tatt 
utgangspunkt i en helautomatisk tørke med lager.  

Utfra disse forutsetningene viser beregningen at det gir en netto inntekt for fire ulike 
mengder korn levert. Denne netto inntekten er beregnet å være lik i hver periode i korntørkas 
økonomiske levetid. Det innebærer at inntekten er neddiskontert over 30 år med en 
diskonteringsrente på 4 prosent, som Direktoratet for økonomistyring bruker i sin veileder i 
samfunnsøkonomiske analyser, 2018, s.121 hvor de har satt opp en tabell over fallende 
diskonteringsrente (Direktoratet for økonomistyring 2018). Som investeringskostnader er det 
brukt tall som Lars Kjuus, NLR har oppgitt i en presentasjon fra 2016 om 
høsting/tørking/lagring av korn. (Kjuus 2017). 

For gjennomsnittsbruket på drøye 100 tonn, er plantørke mest aktuelt som løsning. Den 
kan også tørke høy, ved mm. Men når mengden nærmer seg 200 tonn og mer er runde 
brettsiloer som står ute aktuelle, eller mer avanserte inneløsinger som har svært variernde 
kostnader. Vi har valgt en kostnad på 10 000 per tonn for å illustrere dette på de mindre og 
mellomstore bruka.   

I beregningene er det ikke tatt hensyn til at prisene er noe forskjellig fra kornart til kornart, 
det er ikke tatt hensyn til at bonden kan få bedre kvalitet på kornet, øke avkastning på arealet, 
osv. I tillegg har vi forutsatt at kornpriser og energipriser ikke endrer seg i løpet av denne 30-
års-perioden.  

Beregningene viser at det er for de største brukene som sender den største kornmengden 
igjennom tørka at det er økonomisk forsvarlig å investere i korntørke med lager i eget hus. 
Dette stemmer overens med tilsvarende undersøkelse gjort i Sverige i 2012 (Ugander 2012). 
Konklusjonen i den rapporten var at for gårdsbruk med mindre enn 100 hektar, tilsvarende 
1000 dekar, lønner det seg å levere kornet direkte på kornmottaket. I Sverige er 
prisdifferansen større enn i Norge, men til gjengjeld er det større risiko knyttet til forventet 
pris der enn i Norge. I Sverige har man ikke markedsregulering, men kontraktsproduksjon 
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hvor den enkelte bonden avtaler pris med det enkelte mottaksanlegget for kornet. 
Mottaksanlegget i Sverige er som oftest et anlegg som produserer kraftfôr eller matmel. I 
Norge er det fortsatt en del kornmottak som ikke produserer kraftfôr eller matmel, men som 
tørker og lagrer korn for videresalg. 

Prisspennet i prisløypa i Norge er lavere enn i Sverige, noe som gjør at for Norges 
vedkommende er det kun gårdsbruk med over 1500 dekar hvor det lønner seg å ha egen tørke 
og eget lager uten investeringstilskudd. Den viktigste forklaringen på dette er at 
kapitalkostnadene ved å investere i tørke og lagringskapasitet er for store, og at verdien av 
merbetalingen for å levere kornet på et annet tidspunkt enn innhøstingstidspunktet ikke 
motsvarer kapitalkostnadene.  

Tall fra Innovasjon Norge viser at det er en sterk økning i antallet som søker om tilskudd 
til å investere i korntørke blant søkere som vedrører tradisjonelt landbruk. Fra 2010 til 2018 
har det blitt 18 ganger så mange som har søkt om investeringstilskudd til korntørke.  

Figur 6.18  Antall søknader om tilskudd til å investere i korntørke 2010–2018. (Innovasjon 
Norge) 

 
 
Tall fra Innovasjon Norge viser også at innvilget sum til investeringer uten rentestøtte og til 
tradisjonelt landbruk har økt mye i samme periode, spesielt fra 2016 til 2018.  
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Rimelig plantørke implementert i «gammeldags rød låve». Foto: Anne Bunger 

Figur 6.19  Innvilget beløp til investeringer i korntørke, i millioner kroner, løpende priser. 
(Innovasjon Norge 2018) 

 
 

Det er en stor økning i tilskudd til korntørke fra 2017 til 2018. Om vi deler antall søkere på 
tildeling ser vi at hvert søker får omlag 400 000 kroner i støtte i 2018. 
For 2019 har Innovasjon Norge fått i oppdrag å ”særskilt prioritere støtte til frukt- og 
grøntnæringen, veksthusnæringen samt kornproduksjon. I kornproduksjonen skal tilskudd til 
tørke- og lageranlegg prioriteres”. Sommeren 2017 ble det åpnet opp i flere fylker for at 
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investeringsmidlene faktisk kunne prioriteres til korn og kornlager. Samtidig har pågangen 
etter investeringsmidler generelt gått noe ned. Investeringsmidlene blir brukt opp, men 
midlene holder til flere prosjekter som i utgangspunktet ikke er et høyt prioritert område, 
pluss at hvert enkelt prosjekt kan få litt mer midler i enkelte fylker. Det gjelder også i enkelte 
av de typiske kornfylkene. Med færre søknader på ammeku, og sau, er det igjen midler til å 
investere i kornproduksjon sammen med fornying av melkebrukene. I 2018 ble kronetaket 
som mange fylker hadde på prosjektene, opphevet.  

Det betyr at et prosjekt som tilfredsstiller alle krav som Innovasjon Norge setter, og som 
koster mye penger, kunne få mer penger i 2018 enn hva det ville gjort i 2017. Dette kan ha 
skjedd også innen kornproduksjon. Tabellen under viser gjennomsnittlig antall tonn som går 
igjennom korntørka før og etter investeringen, samt den minste og den største korntørka.  

Tabell 6.6  Antall tonn korn igjennom korntørka før og etter investering. (Innovasjon Norge 
2018) 

  Før investering Etter investering 
Gjennomsnitt                            150                             468  
Størst                        1 500                         3 000  
Minst                               -                                 16  

 

Det er 25 prosent av brukene som ikke hadde kornlager før investeringen, og disse brukene 
har planlagt at de skal opp i en produksjon på 355 tonn (snitt) etter investering. 

6.7 Stordriftsfordeler i korntørke og lagring 

Nåverdiberegningene for investering i korntørke viser at det er lønnsomt med korntørke når 
man har mer enn 1 500 tonn korn som skal tørkes. Det samme viser tallene for de som har 
søkt om investeringmidler til korntørke. De som søker investeringsmidler, har planer om å 
doble kornproduksjonen for at investeringen i ny korntørke skal lønne seg. Noen i 
spørreundersøkelesen svarer også at det er mest effektivt å satse på mellomstore og store 
kornanlegg fordi enkeltgårdsanlegg fort blir utdatert og de er lite attraktive ved 
brukerskifte/utleie av driftsenheter. I dag står det over 14 000 gårdstørker på gårder over hele 
landet, hvorav mange ikke lenger er i bruk.  

 

 

Satse på mellomstore og større kornanlegg som ivaretar effektivitet, kvalitet og minimerer 
tørke og lagerkostnaden som blir altfor stor ved enkeltgårdsanlegg. Samtidig blir 
enkeltgårdsanlegg fort utdatert og er lite attraktive ved brukerskifte/utleie, driftsendringer og 
lignende. (Spørreundersøkelsen) 
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I rapporten Rom for bruk av norsk korn beskrives det et behov for et bredere spekter av 
kornarter og kvaliteter (Norske Felleskjøp 2017), noe som krever flere ulike 
siloer/lagringsceller. Samtidig får vi opplyst fra informanter i Felleskjøpet Agri at det er 
ufordringer med å ha anlegg som kan ta imot korn fra de store produsentene som kommer 
med vogntog med korn som de har krav på å få levert.  
 

 

 
Kraftfôrprodusenter og matmelprodusenter øker verdien på kornet gjennom å foredle det på 
fabrikken og dermed bedre økonomien i kornproduksjonen og øke avsetningen av norsk korn. 
Det krever oppgradering av mottaksanlegget for korn slik at de kan møte de utfordringene 
som samfunnet står overfor framover både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Det er ikke 
lenger bare et spørsmål om å lagre kornet, men å øke kornets verdi og bruksområder fra det 
høstes til det er ute i markedet.  

 

 
 

 

Kornhåndtering etter tresking burde i hovedsak gjøres av store, profesjonelle kornmottak. De 
har større mulighet til å tørke ned kornet på en miljømessig god måte. Det ville være 
nødvendig med buffere på gårdene der kornet kan kjøles og evt. tørkes ned til 20-22 %, men 
kornet burde kunne hentes/leveres fortløpende innen 24–48 timer. (Spørreundersøkelsen) 

Kapasitet på containertransport og kornmottak må forbedres dersom jeg skal fortsette med 
korn på min lille gård på 140 dekar dyrket. (Spørreundersøkelsen) 

Det må bli lettere og levere korn på mottakene i august-september. FK må kunne ta imot når 
det er tresket eller tørket ferdig. FK må øke kapasiteten på mottakene. (Spørreundersøkelsen) 

Det er helt feil å bruke offentlige midler til å bygge korntørker på gårdene. Mange 
gardsanlegg er lite hygieniske. Mattilsynet bør kontrollere og godkjenne alle gardsanlegg. 
Spesielt viktig når det gjelder lagring av matkorn. (Spørreundersøkelsen) 

Ang tørkeanlegg: Jeg ønsker at kornmottakene hadde bygd tørkekapasitet i steden for at hver 
bonde skal bygge hvert sitt anlegg. For dyrt for meg som bonde å investere for flere tiår når 
jeg kun har igjen 15 år selv og vet ikke om egen familie vil drive videre. Lite sannsynlig å få 
lønnsomhet ut av et tørkeanlegg på 10–20 år. Mitt eksisterende anlegg er 70 år, men svært 
arbeidskrevende. For at jeg skal investere i eget lager og tørke hadde det vært svært godt 
stimuli med rettede tilskudd eller skatteordninger i landbruket til å bygge. F.eks. avsette til 
skattefritt fond for å spare til å investere i tørkeanlegg. (Spørreundersøkelsen) 
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Det er ikke et ønske hos kornprodusenter om få og store sentrale anlegg, men om lokale 
fellesanlegg i typiske kornområder. Argumentet for å øke tørkekapasiteten på gårdsbrukene er 
av beredskapshensyn, noe som også kan ivaretas med en desentralisert anleggsstruktur i regi 
av fellesskapsløsninger.  
 

 
Listen over kornmottak fra 1996, Tabell 6.1, viser at det er mange anlegg spredt over hele 
landet. De fleste av disse anleggene ble bygd for over 30 år siden, og tiden er moden for 
modernisering av lokale fellesanlegg dersom vi skal øke bruken av norsk korn. For de fleste 
kornprodusentene i Norge er det mest lønnsomme at mottaksanlegget i nærheten har kapasitet 
til å ta imot korn og til å tørke og lagre det for å sikre kvalitet og mangfold i korn som 
innsatsfaktor i matmel- og karftfôrproduksjonen.  

6.8  Korntørke i våte sesonger 

Det finnes mange løsninger for tørking og lagring av korn i kornsesongen. En foreløpig 
gjennomgang av antall kornmottak viser at antallet er nesten halvert fra år 2000 til 2018, noe 
som kan skape køproblematikk i år med gode avlinger, men med mye nedbør slik at en større 
andel av kornet må tørkes etter at det er høstet. I 2017 var det kun 37 prosent som ikke måtte 
vente med å få levert kornet på mølla. Det var 33 prosent som svarte at de er avhengig av å få 
levert kornet rett på mølla, mens 25 prosent svarte at de ikke leverte noe korn rett fra jordet. 
De resterende svarte at de er avhengig av å levere deler av kornet rett på mølla, men kan tørke 
og lagre noe selv. Innhøstingsperioden foregår i løpet av noen korte måneder på høsten. 
Kornet bør ikke ha et høyere vanninnhold enn 15 prosent for at det ikke skal bli ødelagt under 
lagring.  

I 2016 høstet man i overkant 470 000 tonn hvete, mens høsten 2017 høstet man kun 
380 000 tonn av samme kornslag, om lag 100 000 tonn mindre enn året før. Begge årene var 
andelen mathvete godt under gjennomsnittet for femårsperioden 2012–2017.  

Med utgangspunkt i nedlagt mottakskapasitet (Tabell XX) og utfordringene knyttet til det 
våte året 2017, kan men tenke seg at det er ønskelig å øke lager- og tørkekapasiteten med 
200 000 tonn.  

 
 
 
 

Beredsskapshensyn taler for bedre tørke- og lagringsbetingelser på gardene. Ikke samle 
kornbeholdningen vår i store sentralanlegg. Derfor må prisen ned om høsten og opp på 
vinteren. I tillegg må prisen ned på rått korn og opp på tørt korn. Det må lønne seg å tørke og 
lagre hjemme på eiendommen. Det er samfunnet tjent med. (Spørreundersøkelsen) 
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Tabell 6.7 Lagerutvikling og silobehov knyttet til norsk kornhåndtering (Norske Felleskjøp) 

Lagerbehov i dag  
Gjennomsnitt 2015/16 – 2017/18  

Mottatt korn pr 31.okt  934 000 tonn 
Overgangsbeholdning pr. 31. okt 0 tonn 
Andre råvarer på kornsiloer 130 000 tonn 
Sum kornsilobehov (teoretisk) 1 064 000 tonn 
Praktisk silobehov (Utnyttelsesgrad 85 %)  1 250 000 tonn 

 
Med mål om å øke tørkekapasiteten i våte år, kan tenke seg at gjennomsnittsbruket får 

støtte til oppgradering av plantørke med lagerkapasitet, mens bruk med produksjon på rundt 
200 tonn og oppover, får støtte til å bygge varmluftstørke med lagerkapasitet slik at begge 
grupper kan utnytte prisløypa på korn, samt øke kvaliteten på kornet.  

Tabell 6.8 Beregnet tilskudd fordelt på fire produksjonsnivåer og kornmottak, med plan om 
en økning på om lag 200 000 lagerkapasitet. (AgriAnalyse) 

Tonn Netto 
nåverdi 

Tilskudd per 
bruk 

Antall bruk 
som får 

støtte 

Total kostnad i millioner 
kroner 

100  -197 400  200 000              700                  140  
200  -760 000          -750 000               350                  260  
500  100 000  0              0                  0  
1 500  6 300 861  0              0  0   
Kornmottak   ? 200 
Totalt  

   
                600  

 
Nåverdianslag viser at for gårdsbruk med under 500 tonn korn vil det ikke lønne seg å 
investere i korntørke- og lager uten investeringstilskudd fra Innovasjon Norge. Det er kun de 
største brukene som kan klare en slik investering uten eller med små tilskudd. For at også de 
små og  mellomstore brukene skal ha økt fleksibilitet i forhold til å kunne leverer økt kvalitet 
på kornet i våte innhøstingsesonger, og/eller utnytte prisløypa, har vi tenkt at de skal ta en 
økning på ca 70 000 tonn for de som er rundt 100 tonn og 70 000 tonn på de litt større bruka 
med anslagsvis 200-300 tonn. 
     Det innebærer at henholdsvis 700 gårder med ca 100 tonn får tilskudd på 200 000 dvs ca 
140 millioner. Videre får 350 gårder med 200 tonn tilskudd på 750 000 dvs 260 millioner. Da 
heves tørke og lagerekapasitet med ca 140 000 tonn. De siste 60 000 tonn tas på mottak og 
opprusting av tørke og lagerkapasitet der med en egen ordning i Innovasjon Norge. Anslått til 
en kostnad på 2 000 per tonn eller totalt 120 millioner i tillegg legget opp til en en styrking av 
infrastrukturen på mottakene tilsvarende 80 millioner totalt 200 mill. 
 33 prosent av alle kornbønder er avhengig av å levere kornet direkte på mottaket. Antall 
kornmottak er nesten halvert, noe som stiller større krav til mottakskapasitet på de 
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kornmottakene som er igjen. Antallet store gårdsbruk har økt og det er 26 prosent av 
kornbøndene som svarte at de ikke har egen tresker/bruker leietresker, noe som fører til at 
kornmottaket mottar større last med korn i sesongen.  

Med tilskudd for omlag 600 millioner skulle det være mulig å tilføre vesentlig nye tørke og 
lagerkapasitet som skaper større fleksibilitet i norsk kornproduksjon, styrker de mest utsatte 
produsentene, som ofte er i mer marginale områder, og har større fare for å gå ut av 
produksjon. Det vil også kunne effektivisere kornflyten i Norge om dette kommer i de rette 
områdene og frigjøre kapasitet ved handelssiloer ved sjøen for opprettelse av evt kornlager. 
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7 Andre tiltak 

Både antall kornprodusenter og kornareal har gått ned de siste årene. Vi spurte om hva 
kornbøndene mener er det viktigste myndighetene kan gjøre for å styrke norsk 
kornproduksjon. Det samme spørsmålet ble stilt i 2011. Respondentene ble bedt om å oppgi 
de to viktigste tiltakene av alternativene som er presentert i figuren nedenfor. Begge gangene 
var det flest som svarte høyere kornpriser, men andelen var litt høyere i 2018. Nesten 3 av 4 
mener høyere kornpriser og litt over halvparten mener dreneringstilskudd. Andelen som 
svarer dreneringstilskudd, var høyere i 2011, men da var det ikke noe tilskudd å få til 
drenering, slik som nå. I år var det større andeler enn i 2011 som svarte høyere arealtilskudd, 
investeringstilskudd og tilskudd til miljøtiltak. 

Figur 7.1 Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å styrke norsk kornproduksjon? 
(2 svar mulig) 

 
 
Respondentene ble også bedt om å svare på hva de mener er det viktigste tiltaket man kan 
bruke for å få flere til å investere i tørke og lagerkapasitet av korn på gårdene. Halvparten 
mener at man må bruke en kombinasjon av tilskudd og bedre pris, mens 31 prosent mener at 
man må øke tilskuddet til tørke og lager. Av de som svarer Annet, er det mange som mener at 
man må få en bedre godtgjørelse for å lagre kornet og betales bedre for lagringstørt korn, og 
noen mener at det er mottakene som må bygges ut for å tørke og lagre korn. Noen mener at 
man må få høyere tilskudd for å bygge korntørker og lager på gårdene, og noen mener høyere 
tørkekostnad på møllene er en del av løsningen. Andre mener at man må se på en 
kombinasjon av tørke- og lagringskapasitet på gårder og på mottak, og at det i et 
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samfunnsøkonomisk perspektiv ikke er lurt å bygge ut denne kapasiteten på gårder under en 
viss størrelse.  
 

 
Blant de som deltok på fokusgruppeintervjuer, ble det også pekt på at man må få mer igjen 

for å tørke og lagre kornet på egen gård. For de som driver jord i nærheten av møllene, var det 
lite å hente på å bruke tid og energi på å tørke kornet selv, så sant det ikke er lange køer på 
mottaket for å få levert.  

Tilskuddet til tørke er altfor lite i dag. Burde vært gitt etter forholdene på eiendommen. Hos 
oss hadde vært nødt til å gjøre grunnarbeider for 1,5 mill kr føre bygging av tørke. 
(Spørreundersøkelsen) 

Figur 7.2  Dersom man ønsket å få flere til å investere i tørke og lagerkapasiteten av korn 
på gårdene, hva mener du er det viktigste tiltaket man kan bruke? (N=1227) 

 
 

 
Respondentene ble bedt om å svare på hvor enige de var i en rekke påstander om hva som er  
viktig for framtida til kornproduksjon i Norge, på en skala fra 1 til 5. De som oppga 4 og 5,  
har vi gruppert som enige i påstanden.  

Åtte av ti mener det er helt nødvendig for framtida til norsk kornproduksjon at prisen på 
korn går opp, bare 7 prosent er uenige i påstanden. 6 av 10 mener det er nødvendig at 
myndighetene styrker arealtilskuddet i kornproduksjonen. 

Den siste påstanden om at det vil bli vanskelig å oppnå god kvalitet på kornet når brukene 
bare blir større og større, deler respondentene i to, 36 prosent er enige, 35 prosent er uenige, 
mens 24 prosent ikke er hverken enige eller uenige.  
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dere vil bevare. (Spørreundersøkelsen) 

Store enheter tørker billigere enn små gårdsenheter. Jeg mener FK samvirke/myndigheter har 
mer igjen for å legge innsatsen hos mottakene. (Spørreundersøkelsen) 
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Når det gjelder påstanden om at det er viktigere å øke tørkekapasiteten hos den enkelte 
kornprodusent enn på kornmottakene, er så vidt over halvparten enige i det, mens 21 prosent 
er uenige. 23 prosent av respondentene svarer at de er hverken enige eller uenige.   

Figur 7.3  Nå følger noen påstander, og vi vil gjerne vite hvor enig eller uenig du er.        

 
 

 
Sammenligner vi med svarene fra undersøkelsen i 2011, er det størst endring i svarene på 

påstanden Det er helt nødvendig for framtida til kornproduksjonen i Norge at myndighetene 
styrker arealtilskuddet i kornproduksjonen. Mens 82 prosent var enige i dette i 2011, var det 
bare 62 prosent som svarte det samme denne gangen.  
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En god og viktig undersøkelse som jeg gjerne fortsatt vil være med på. Drenering er meget 
viktig. Staten må øke tilskuddene for drenering av landbruksjord betydelig mer, iallfall for de 
mindre gårdsbrukene med korn på Østlandet f.eks. under 200 dekar. Da kornprisene og 
lønnsomheten i norsk kornproduksjon er lav, og kostnader generelt er tilsvarende økende, er 
det mindre muligheter for å investere i drenering, spesielt for de mindre gårdsbrukene. 
(Spørreundersøkelsen) 
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Figur 7.4 Nå følger noen påstander, og vi vil gjerne vite hvor enig eller uenig du er. De 
som har svart «enig», 2011 og 2018.         

 
 

 

7.1 Langtidsinvesteringer  

Tilpasninger i form av drenering, korntørker og lager er langtidsinvesteringer med store 
kostnader. Både drenering og bygging av tørke og lager er store investeringer som krever 
fortsatt produksjon i opp mot 30 år for å være lønnsomt. Usikkerhet rundt hvor lenge man 
skal fortsette å drive gården, om noen vil overta, eller usikkerhet rundt leid jord kan være en 
viktig faktor som gjør at man bestemmer seg for å ikke foreta slike langtidsinvesteringer.  
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Så er jeg veldig takknemlig for den avlingsskadeerstatningen som vi har da. Som relativt 
nyetablert med mye leiejord og sånn, så hadde jeg gått på en skikkelig økonomisk smell hvis 
det ikke hadde vært for den.  Det må jeg si. Sammenligner oss med naboland, så tror jeg vi 
skal være veldig glad, det er en veldig fin ordning som slår inn. Du kan være uenig i en del 
småting på den, men i hvert fall på korn så syns jeg den fungerer nokså bra. 
(Fokusgruppeintervju, Holstad) 

Sønnen min har leid to eiendommer og dyrker kanskje 7-800 mål med korn, skal han tørre å 
investere i noe korntørkeanlegg på kun leid jord? (Fokusgruppeintervju, Stange). 
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Både i fokusgruppa og i spørreundersøkelsen var det flere som la vekt på leiejord og 
dreneringstilstand. I de to fokusgruppene hadde de fleste leiejord i tillegg til å drive egen jord. 
Det var enighet om at den jorda eller gårdene de leier, i stor grad var preget av at det har vært 
få investeringer i perioden før man bestemte seg for å leie bort.  
 

Alle vi som driver på leiejord merker det at før det har blitt bortleid så har det vært en 
dalende interesse, ikke alle steder, men mange, også er det et visst behov for grøfting når du 
kommer inn på leiejord. (Fokusgruppeintervju, Stange) 

Det ble ikke spurt om dette direkte i spørreundersøkelsen, men det var flere som kommenterte 
det der det var mulighet for å sette inn egne kommentarer. Drenering er en 
langtidsinvestering, og med korte leiekontrakter vet man kostnadene, men lønnsomheten vil 
være usikker da man ikke vet hvor mange år man kan drive jorda (Nyborg et al. 2016). Men 
også investering i lager og tørke vil være usikkert når man ikke vet hvor store arealer man kan 
drive i framtida.  

 

 
Mange ønsker seg strengere regulering av leiejord eller andre tiltak for å gjøre framtida mer 
forutsigbar. 

 

 

7.2   Fondsordning   

Hvordan finansiere store investeringer som korntørker og drenering, er et spørsmål mange er 
interessert i. For mange er det begreneset hvor mye de kan bruke på investeringer hvert år, og 
det avhenger i stor grad av om det har vært et år med gode avlinger eller ikke.  

 

Systematisk grøfting er veldig dyrt, det er litt vanskeligere på en leid gård, som du vet veldig 
lite om i framtida, men det er jo noe med å få en gunstig avtale, og tinglyse en ordentlig 
avtale sånn at du får tilbake den kostnaden du har lagt inn. (Spørreundersøkelsen) 

Det er vanskelig å bedre økonomien i kornproduksjonen så lenge såpass stor andel av drifta 
er basert på leiejord. Enhver form for bedring i økonomien vil i stor grad spises opp av økt 
press på jordleieprisene. Jordleie og priser burde vært mye strengere regulert for å kunne 
oppnå driftsmessig gode løsninger og kunne målrette tiltak for å styrke økonomien. 
(Spørreundersøkelsen) 
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Et tema som det ikke har blitt spurt om i spørreundersøkelsen eller på fokusgruppene, men 

som flere likevel har tatt opp, er muligheten av å få i stand en fondsordning der man kan sette 
av midler for de store investeringene. Mange ser for seg en lignende ordning som skogfondet. 

 

 
 

 

7.3 Andre tiltak for å øke produksjonen av norsk korn 

Ikke overraskende svarer 73 prosent av de spurte at kornprisen må opp for at 
kornproduksjonen skal økes, men respondentene har også andre forslag. Det er 31 prosent 
som svarer at de også vil ha økt arealtilskudd og 52 prosent vil ha dreneringstilskudd. For å 
øke tørke- og lagerkapasitet på gårdene svarer 51 prosent at det må til en kombinasjon av pris 
og tilskudd.  

Både drenering og bygging av tørke og lager er store investeringer som krever fortsatt 
produksjon i opp mot 30 år for å være lønnsomt. Usikkerhet rundt hvor lenge man skal 
fortsette å drive gården, om noen vil overta, eller usikkerhet rundt leid jord kan være en viktig 
faktor som gjør at man bestemmer seg for å ikke foreta slike langtidsinvesteringer. Noen av 

Alle vi prøver å tilpasse oss de voldsomme svingningene vi har i inntekter pga. 
avlingssvingningene. Og vi gjør gjerne sånne direkte utgiftsførbare investeringer det året vi 
har tjent godt. Så skal du liksom bare grøfte de åra. Det blir helt gæernt. Det må et eller 
annet system til så vi setter av de pengene og tar dem ut når entreprenører og sånn har 
kapasitet. (Fokusgruppe, Holstad) 

Om skogfondet: 

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og 
biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av 
skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, 
samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som 
skogeieren har. (Landbruksdirektoratet 2018b) 

Hvorfor ikke få en fondsordning eller noe der vi kan sette av litt midler, for dette her er så 
store tunge kostnader for den som driver.  Vi er på ca. 5500 på målet, det er 200 mål (for 1 
million) og jeg driver en 1500 mål, og burde ha grøfta all leiejorda.  
Kornprisene må opp med min. en krone pr. kg. Grøftetilskuddene må opp på nivå med hva de 
var på 60-tallet. Bonden bør dessuten ha mulighet til avsetning til div. investeringsfond i gode 
år, slik at inntekter og skatter kan utjamnes. (Spørreundersøkelsen) 
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respondentene har nevnt muligheten av å få i stand en fondsordning der man kan sette av 
midler for de store investeringene. Mange ser for seg en lignende ordning som skogfondet for 
å dele risikoen som slike store investeringer medfører på flere.  
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Vedlegg 

Spørreundersøkelsen 
 

1) Hvor stort er totalarealet som din jordbruksbedrift disponerer (inkludert 
leiejord)? 

• Under 100 dekar  
• 100-199 dekar  
• 200-299 dekar  
• 300-499 dekar  
• 500-799 dekar 
• 800 dekar eller mer 

 
2) Hvor stor andel av totalarealet vil du anslå er leid? 
• Jeg eier alt arealet jeg driver 
• 1 - 25 % leid 
• 26 - 50 % leid 
• 51 - 75 % leid 
• 76 - 100 % leid 
• Vet ikke 

 
3) Hvor stort er arealet du benyttet til korn i 2017? 
• Under 100 dekar  
• 100-199 dekar  
• 200-299 dekar  
• 300-499 dekar  
• 500-799 dekar 
• 800 dekar eller mer 

 
4) Hvor høyt vanninnhold hadde kornet ditt i gjennomsnitt ved høsting, høsten 2017? 
• Under 15 % 
• 15% – 20%  
• 20% – 25%  
• 25% – 30%  
• Over 30% 
• Vet ikke 

 
5) Hvor ofte har du hatt behov for å tørke kornet du har høstet i løpet av de siste 10 

årene? 
• Hvert år  
• Flere enn 5 av 10 år  
• Færre enn 5 av 10 år 
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• Ingen år 
 
6) Hadde du problemer med å levere kornet hos kornmottaker høsten 2017, og i 

tilfelle hvor lenge måtte du vente for å få levert? 
• Nei, jeg måtte ikke vente 
• Et par timer 
• En dag 
• 2-3 dager 
• 4-6 dager 
• En uke 
• Lagrer kornet for å levere senere 
• Annet 

 
7) Hvor stor andel av kornet leveres rett fra jordet? 
• Ingenting 
• 1 – 24 prosent 
• 25 – 49 prosent 
• 50- 74 prosent 
• 75- 99 prosent 
• 100 prosent 

 
8) Er noe av eget eller leid jordbruksareal som jordbruksbedriften driver, dårlig 

drenert? 
• Ja 
• Nei 
• Vet ikke 

 
9) Eget areal - andel dårlig drenert (i prosent): Oppgi antall dekar i hele tall. Ikke bruk 

mellomrom, punktum, komma eller lignende. 
 
10) Leid areal - andel dårlig drenert (i prosent): Oppgi antall dekar i hele tall. Ikke bruk 

mellomrom, punktum, komma eller lignende. 
 
11) Hvor stor andel av kornarealet ditt (leid og eid) er dårlig drenert? 
• 0 - 19 % 
• 20 - 39 %  
• 40 - 59 % 
• 60 - 79 % 
• 80 - 100 % 

 
12) Har du planer om å drenere? 
• Ja 
• Nei, det er ikke lønnsomt 
• Nei, har ikke tilstrekkelig med økonomiske midler til å foreta denne investeringen  
• Nei, ønsker å prioritere andre investeringer (for eksempel traktor og redskap) først 
• Nei, det er for arbeidskrevende  
• Nei, jeg er usikker på videre drift/har bestemt meg for å avvikle  
• Nei, det er ikke behov 
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• Annet 
 
13) Når ble hoveddelen av arealene på bruket sist drenert? 2011 
• 1950 eller tidligere 
• 1951 – 1960 
• 1961 – 1970 
• 1971 – 1980 
• 1981 – 1990 
• 1991 – 2000 
• 2001 – 2010 
• 2011 eller senere 
• Ikke sikker 

 
14) Er avlingen på den drenerte jorda bedre enn før drenering? 2011 
• Ja, jeg opplever mindre jordpakking 
• Ja, jeg høster mer enn jeg gjorde tidligere 
• Nei, det er omtrent det samme 
• Vet ikke 

 
15) Hvor mange uker vil du anslå at det gikk fra du begynte å treske til du var ferdig 

med å treske høsten 2017? 
• Inntil 1 uke 
• 1 – 2 uker 
• 2 – 3 uker 
• 3 – 4 uker 
• Mer enn 4 uker 

 
16) Hvor stor andel av kornarealet fikk du tresket i 2017? 
• Alt 
• Om lag 75 prosent? 
• Halvparten 
• Mindre enn halvparten 

 
17) Dersom du ikke fikk tresket alt du hadde planlagt på bruket ditt, hva var årsaken 

til dette? 
• Jeg måtte vente for lenge på entreprenør/leietresker  
• Jeg fikk problemer med levering/transport 
• Jeg har for lite eget lager og tørkekapasitet 
• Kornet var for rått/gikk i legde/hadde begynt å gro  
• Det var for vått på jordet til å treske 
• Annet  

 
18) Har du egen tresker? 
• Ja 
• Nei 
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19) Hva ville vært situasjonen for deg dersom du hadde hatt egen tresker denne 
sesongen? 

• Jeg ville fått bedre kvalitet på avlingen min 
• Jeg ville fått høstet alt kornet/mer av kornet 
• Jeg ville fått mindre kjøreskader på jorda  
• Det ville ikke vært noen forskjell  
• Ikke sikker 
• Annet 

 
 
20) Har du planer om å investere i egen tresker? 
• Ja 
• Nei, det er ikke lønnsomt 
• Nei, det er for arbeidskrevende/har ikke tid til å treske selv 
• Nei, jeg er usikker på videre drift/har bestemt meg for å avvikle 
• Nei, det fungerer godt med leietresking 
• Ikke sikker 
• Annet 

 
21) Bruker du egen tørke, og i såfall hva slags tørke(r) har du? 
• Nei, jeg har ikke/bruker ikke egen tørke 
• Jeg har en tørke, men den er ikke i bruk 
• Ja, varmluftstørke 
• Ja, kaldluftstørke uten tilsatsvarme 
• Ja, kaldluftstørke med tilsatsvarme 
• Ja, enkel plantørke 
• Annet 

 
22) Når ble tørken din bygd? 
• 1950 eller tidligere 
• 1951 – 1960 
• 1961 – 1970 
• 1971 – 1980 
• 1981 – 1990 
• 1991 – 2000 
• 2001 – 2010 
• 2011 eller senere 

 
23) Kan tørkeanlegget ditt oppgraderes? 
• Ja 
• Nei 
• Vet ikke 

 
24) Hva bruker du som energi i/fyrer du med i korntørken din?  
• Olje 
• Bioenergi 
• Strøm 
• Solenergi 
• Propan 
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25) Hvis du bruker fossil energikilde i tørken din, kan du endre til fornybar 

energikilde? 
• Ja, kan bygge om 
• Nei, krever nybygging 
• Vet ikke 

 
26) Hva er den viktigste grunnen til at du ikke bruker/har egen tørke? 
• Det er for arbeidskrevende å bruke (Gammel / dårlig teknisk tilstand) 
• Det er for tidkrevende/arbeidskrevende å transportere fra høstested til tørka i forhold 

til direkte transport til kornmølle 
• Tørka har for liten kapasitet 
• Tippesjakta på tørka er for liten 
• For liten kapasitet i transporten fra tippesjakta til tørka 
• Driftsbygningen er i for dårlig stand eller lite tilpasset 
• Har ikke vurdert det som økonomisk fornuftig å bruke egen tørke 
• Annet 

 
27) Hva ville vært situasjonen for deg dersom du hadde hatt egen tørke / bedre 

kapasitet denne sesongen? 
• Jeg ville fått bedre kvalitet på avlingen min 
• Jeg ville fått høstet alt kornet/mer av kornet under optimale forhold  
• Det ville ikke vært noen forskjell om jeg har egen tørke eller ikke 
• Ikke sikker 

 
28) Har du planer om å investere i tørke? 
• Ja, vil bygge ny 
• Ja, vil oppgradere 
• Ja, ønsker å oppgradere, dvs. kombinere nytt mottak / tørke med gammelt lager 
• Nei, det er ikke lønnsomt 
• Nei, mindre arbeidskrevende å levere direkte til et kornmottak 
• Nei, jeg er usikker på videre drift/har bestemt meg for å avvikle 
• Nei, det er ikke behov 
• Ikke sikker 

 
29) Har du planer om å øke lagringskapasiteten for korn på gården din? 
• Ja 
• Nei 
• Vet ikke 

 
30) Hvor mange tonn tørka korn kan du lagre på eget kornlager? 
Oppgi antall tonn i hele tall. Ikke bruk bokstaver, mellomrom, punktum, komma eller 

lignende. 
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31) I forhold til værmessige og klimatiske forhold der du bor - hvordan vil du si at du 
fikk utført såingen og treskingen i 2017 

 
 
 For 

tidlig 
Akkurat 
passe 

For 
sent 
 

Ble 
ikke 
ferdig 
 

Ikke 
sikker 
 

Startet 
såingen 

 

     

Avsluttet 
såingen 

 

     

Startet 
treskingen 

 

     

Avsluttet 
treskingen 

 

     

 
32) Hvilke kornslag dyrker du? 
• Rug 
• Havre 
• Hvete 
• Bygg 

 
33) Hvor mange kilo korn per dekar vil du anslå at du fikk i 2017? 
Oppgi antall kg i hele tall. Ikke bruk bokstaver, mellomrom, punktum, komma eller 

lignende. 
 
 
34) Dersom du dyrker hvete, oppnådde du matkornkvalitet på hele eller deler av 

hveteavlingen din 
i år? 
• Ja, på hele hveteavlingen 
• Ja, på deler av hveteavlingen 
• Nei  
• Ikke sikker/har ikke levert enda 
• Jeg dyrker ikke hvete 

 
 
35) Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å styrke norsk kornproduksjon? 

(2 svar mulig) 
• Høyere kornpriser 
• Tilskudd til miljøtiltak 
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• Høyere arealtilskudd 
• Investeringstilskudd 
• Dreneringstilskudd 
• Annet 
• Ikke sikker 

 
 
36) Dersom man ønsker å få flere til å investere i tørke og lagerkapasiteten av korn 

på gårdene hva mener du er det viktigste tiltaket man kan bruke?  
• Øke tilskudd til tørke og lager 
• Øke prisen på korn 
• En kombinasjon av tilskudd og bedre pris 
• Annet 

 
37) Nå følger noen påstander, og vi vil gjerne vite hvor enig eller uenig du er. 
 
 
 Helt 

uenig 
   Helt 

enig 
 

 1 2 3 4 5 Ikke 
sikker 

Det vil bli vanskelig å 
oppnå god kvalitet på 
kornet når brukene bare blir 
større og større 

 

      

Det vil bli vanskelig å 
oppnå god kvalitet på 
kornet når flere og flere 
baserer seg på å sette ut 
drifta til entreprenører 

 

      

Det er svært vanskelig å 
prioritere å investere i 
kornproduksjonen på 

grunn av lav lønnsomhet. 

      

Det er helt nødvendig for 
framtida til 
kornproduksjonen i Norge 
at myndighetene styrker 

investeringsordningene i 
kornsektoren 

      

Det er helt nødvendig for       



 

Kornhøsting i våtere klima 

framtida til 
kornproduksjonen i Norge 
at myndighetene styrker 

arealtilskuddet i 
kornproduksjonen 

Det er helt nødvendig for 
framtida til 

kornproduksjonen i Norge 
at prisen på korn går opp 

      

Det er nødvendig med 
egen tresker 

      

Det er nødvendig med 
egen tørke 

      

Det er mye viktigere å 
øke tørkekapasiteten hos 
den enkelte kornprodusent 
enn på kornmottakene 

      

 
38) Hvilket fylke bor du i? 
 
39) Dersom du har kommentarer til selve undersøkelsen, eller annet du ønsker å 

formidle oss, så 
kan du gjøre det her: 
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