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Forord 
 
Korn og konjunktur 2019 beskriver den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten 
2019/2020. I år har vi en temadel med oversikt over markedsordninger for korn fra de ble 
etablert i mellomkrigstiden til i dag. Temadelen er inspirert av Lars Fredrik Stuve, som går av 
som direktør i Norske Felleskjøp samtidig som denne utgaven er ferdig.  
 Rapporten er den sjette i rekken av Korn og konjunktur-rapporter fra AgriAnalyse, der 
Norske Felleskjøp under Lars Fredrik Stuve har finansiert de fire siste, de siste tre årene 
sammen med Norges Bondelag. Felleskjøpet Agri sto bak de to første. Den tar for seg 
utviklingen av kornproduksjonene, både nasjonalt og internasjonalt, med omtale av 
produksjon, forbruk, handel og prisutvikling på internasjonale markeder.  
 Kornproduksjonen er avgjørende for totalproduksjonen i jordbruk og norsk selvforsyning. 
Derfor er det er viktig med en årlig oversikt over den nasjonale produksjonen av fôrkorn og 
matkorn, samt den internasjonale forsyningssituasjonen for korn.  Vi er avhengig av nær 50 
prosent import for vår selvforsyning, og at det finnes overskudd og at handelsrutene er åpne, 
er viktig for vår forsyning. Dette kan ikke tas for gitt over tid. 
 Vi takker Norske Felleskjøp og Norges Bondelag for et interessant oppdrag.   
 
Oslo, august 2019 
 
Chr. Anton Smedshaug 
Daglig leder 
AgriAnalyse 
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Sammendrag 

Produktive arealer til jordbruk og skogbruk, godt fungerende økosystemer, biodiversitet m.m 
er en viktig del av Norges nasjonalformue. Selv om landbruk ikke veier tungt i 
nasjonalformuen slik den beregnes i dag, er landbruket en næring det må tas samfunnsmessige 
hensyn til (NOU 2018, s. 17). Ikke minst er korn og kornpolitikk sentralt for Norge og vår 
forsyningssikkerhet. Kornet brødfør store deler av verdens befolkning, enten direkte som mat 
eller via dyrefôr. Globalt har man sett gode kornavlinger de siste årene, kornlagrene har økt 
og det er lave priser på korn. Kornprisene på verdensmarkedet svinger mye, men har sunket 
og vært lave i de siste årene.  

Den globale kornproduksjonen har økt fra 803 millioner tonn i 1961 til 2 653 millioner 
tonn i 2018, og den globale etterspørselen har økt fra 802 millioner tonn i 1961 til 2 681 
millioner tonn i 2018 (FAO, 2019c)1. I 2019 forventes tilbudet av korn å være på om lag 2700 
millioner tonn. Etterspørselen etter fôrkorn og korn brukt til industrielt formål vil framover 
øke mer enn etterspørselen etter matkorn, noe som vil gjøre at verdens kornlagre vil reduseres 
tilbake til 2016/2017-nivå, det vil si til i underkant av 850 millioner tonn i 2019 (FAO, 
2019a).  

Situasjonen i Norge er en annen. Det norske kornarealet har falt med 16 prosent fra 2000 
til 2018, og er nå på 2,8 millioner dekar. Dette er lavere enn i 1977 da Stortinget vedtok å øke 
kornarealet fra 3 millioner dekar til 3,6 millioner dekar. Antall kornbønder er halvert fra 2001 
til 2017, og kornavlingen per dekar var lavere i 2018 enn på mange år, med 217 kilo per dekar 
mot 577 kilo per dekar i gode år. I tillegg er forbruket av norsk korn fallende, og prognosene 
for 2019/2020 indikerer en nedgang fra år 2018. Prognosen for 2019 tilsier at kornarealet er 
uendret fra 2018, og at hveteavlingene per dekar blir på ca. 540 kilo. Matandelen av kornet er 
avhengig av været under tresking, og det er derfor for tidlig å si noe om situasjonen for 2019. 
Selvforsyningen i Norge er fallende, og økt kornproduksjon er nøkkelen til økt matberedskap 
(Stuve, 2019). Da er det nødvendig med tiltak for å øke kornarealet, arealavkastning og 
forbruket av norsk korn.   

Markedsordningen for korn 
Kornlagre kan være en del av markedsordninger for korn i verden. En variant er å bruke 
offentlig kornlager. I løpet av de 10 siste årene har antallet land som bruker offentlige 
kornlagre som politisk instrument, økt. Ordningen innebærer at landenes myndigheter kjøper 
korn for lager for å omfordele mellom rike og fattige innbyggere, stabilisere kornprisene og 
for å ha tilgang på korn i krisesituasjoner (FAO, 2019a).  
Norge har siden omsetningsloven ble vedtatt 6. juni 1930 hatt ulike former for 
markedsbalansering for jordbruksvarer i kombinasjon med staten og private aktører i form av 

 
1 http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS Lest 16.07.2019 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS%20Lest%2016.07.2019
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samvirkebedrifter. For korn startet det med innføringen av statlig monopol gjennom 
opprettelsen av Statens Kornforretning i 1929. Etter at Statens Kornforretning ble avviklet i 
2000, har Norske Felleskjøp hatt ansvaret for å regulere det norske markedet for korn. 
Markedsregulering som system er tidvis under press fra politisk hold, og i 2014 nedsatte 
regjeringen Solberg Hjelmengutvalget, som gjennomgikk markedsordningene for jordbruket. 
Utvalget kom med sin rapport i 2015. Den er fulgt opp både i gjeldende jordbruksmelding 
(Meld. St. 11 (2016–2017)) og i jordbruksavtalen for 2019. Stortinget vedtok i juni i år at de 
vil videreføre produsentenes ansvar for markedsbalanseringen der produsentsamvirkene står 
for markedsbalanseringen. Samvirkenes tildelte markedsregulatorrolle må ikke være 
konkurransevridende for noen. Omsetningsrådets funksjon og sammensetning videreføres. 
Videre vedtok Stortinget å vurdere verktøyene for markedsbalansering i dialog med 
landbrukets organisasjoner i de årlige jordbruksoppgjørene.  

Markedsregulering gir stabile og forutsigbare priser, noe som er viktig for å ta vare på og 
utvikle kornarealet i Norge. For eksempel har hveteprisene på verdensmarkedet svingt mye og 
hatt en fallende tendens over tid. Det har hatt størst effekt for små og mellomstore bruk. 
Årsaken er at denne gruppen bønder har små muligheter til å takle prisfall. Usikkerhet knyttet 
til forventet inntekt gir også reduserte investeringer og dermed tilsvarende redusert framtidig 
produksjon og avkastning. Dersom Norge skal opprettholde kornarealet også i marginale 
områder, er det nødvendig å opprettholde sikkerheten for kornprodusentene, noe som dagens 
markedsordning for korn bidrar vesentlig til. Det er enighet i bransjen om at dagens ordning 
med Norske Felleskjøp som markedsregulator, representerer et velfungerende kornmarked 
(vedlegg 1). 

For å opprettholde forutsigbarhet i prisutviklingen, gi bonden sikkerhet for avsetning av 
kornet og gi industrien trygghet for jevn tilgang på korn av høy kvalitet, er det nødvendig å 
videreføre dagens markedsordning for korn. 
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1   Innledning 

Korn og kornpolitikk er viktig for Norge og verden. Kornet brødfør store deler av verdens 
befolkning, enten direkte som mat eller indirekte via fôr til husdyr. Globalt har det vært gode 
kornavlinger de siste årene, og lagrene har økt. På den andre siden har prisene over mange år 
svingt mye, men sunket og vært lave i de siste årene.  

 I Norge har man sett nedgang i kornarealet siden år 2000, men avlingene de siste årene har 
vært gode. Norsk kornproduksjon har variert på 2000-tallet. Fram til 2014 har avlingene økt, 
men i 2018 falt kornproduksjonen med 49 prosent i forhold til året før, som følge av en varm 
sommer.  

Norske målpriser på korn har vært stabile og stigende fra 2007. Da dagens ordning med 
målpris for korn ble innført i 2001, falt kornprisen årlig fram til 2006. I 2007 snudde trenden 
med fallende priser som følge av situasjonen på verdensmarkedet for korn. Våren 2008 økte 
den internasjonale hveteprisen sterkt som følge av tørke og massiv endring av jordbruksareal 
fra matproduksjon til produksjon av drivstoff. Det førte til at norsk målpris økte med 20 øre.  

Leveransene av norsk matkorn til møllene varierer mye i mengde. Det er viktig å følge 
volumet i leveransene for å sikre størst mulig bruk av norske arealressurser og lavest mulig 
import av korn. Også norskandel av karbohydratnivå i kraftfôret er viktig, og det ligger nå på 
om lag 70 prosent.   

Denne rapporten består av tre deler. Den første delen tar for seg den globale 
kornsituasjonen for 2019/20, med oversikt over tall for produksjon, forbruk og lager av 
viktige kornsorter globalt, samt prisutvikling og handel med korn. Del to tar for seg den 
norske kornsituasjonen i samme periode, med en oversikt over den norske produksjonen, 
forbruk, lager og import av fôrkorn og matkorn. Den tredje delen omhandler utviklingen av 
markedsordningen for korn fra Statens Kornforretning ble etablert i 1929 fram til i dag hvor 
Norske Felleskjøp har rollen som markedsregulator på korn, samt veien framover.  
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2    Den globale kornsituasjonen 

Dette kapitlet gir en oversikt over verdens kornsituasjon når det gjelder produksjon, forbruk 
og lagersituasjon. Når det snakkes om verdens totale kornproduksjon, refereres det til alle 
kornslag, inkludert ris og mais. Begrepet fôrkorn (coarse grain) brukes om korn utenom hvete 
og ris. Det vil si mais, bygg, rug, havre og sorghum, som tradisjonelt brukes som fôrråvarer 
blant medlemslandene i OECD.  

 

2.1 Produksjon av korn  

Den globale kornproduksjonen har økt fra 803 millioner tonn i 1961 til 2 653 millioner tonn i 
2018, mens den globale etterspørselen har økt fra 802 millioner tonn i 1961 til 2 681 millioner 
tonn i 2018 (FAO, 2019c; FAO, 2019a)2. Forbruk er her både til såkorn, mat, husdyrfôr, 
industriformål som biodrivstoff, svinn og annet. Andelen korn brukt til mat av totalt forbruk 
har falt fra 49 prosent i 1961 til 43 prosent i 2013, mens korn brukt til industriformål som 
biodrivstoff, har økt fra 2 prosent i 1961 til 4 prosent i 2013 (FAO, 2019c). 

Verdens totale kornproduksjon er ventet å ta seg opp igjen i 2019 med 2,7 prosent etter et 
fall i 2018. Tallene er basert på hva som allerede er sådd, hva som er planlagt sådd i nær 
framtid og at været blir som et normalår. Totalt vil dette estimatet gi en rekordhøy produksjon 
på 2 722 millioner tonn (inkludert ris), en oppgang i forhold til 2018 på 71 millioner tonn 
(FAO, 2019a). Økningen i produksjonen kommer som følge av at hveteavlingene forventes å 
øke med 5,0 prosent, mais med 2,3 prosent og bygg med 5,4 prosent, mens den totale 
risproduksjonen forventes å bli som i 2018.  

 
2 http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS Lest 16.07.2019 

Hovedtrekk for kornsituasjonen 2017/2018 
- Høye forventninger til avlingsøkning i verdens hveteproduksjon, og en stabil       
etterspørsel, fører til at FAO forventer reduserte hvetelagre. 
- Etterspørselen etter fôrkorn fortsetter å øke, slik at FAO forventer at fôrkornlagrene 
reduseres noe ( ̵ 3 prosent).  
- FAO forventer høyere etterspørsel etter oljefrø, slik at også her vil lagrene bli redusert 
(FAO 2019a). 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS%20Lest%2016.07.2019
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Figur 2.1  Verdens kornproduksjon og forbruk fra 1961 til 2013 i 1000 tonn. (FAO 
Statistikk hentet 16.07.2019) 

 
 
Etterspørselen etter korn i 2019/2020 forventes å bli om lag lik produsert mengde (FAO, 
2019a). Det som vil øke mest, er etterspørselen etter fôrkorn, men også befolkningsveksten 
(1,1 prosent) gir økt etterspørsel. Fôrkornetterspørselen forventes å øke med 1,7 prosent fra 
2018/2019, drevet av en sterk etterspørsel fra husdyrprodusenter og fra industrielt forbruk. 

Verdens kornlager forventes å falle til om lag 2016/2017-nivå, det vil si til 847 millioner 
tonn. Hvetelagrene vil øke, mens fôrkornlagrene forventes å avta.    
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Figur 2.2 Verdens kornproduksjon, forbruk og lager i perioden 2010/11 til 2019/20. (FAO, 
06.06.2019) 

 
 
USA, Kina og EU produserer nesten halvparten (49 prosent) av den samlede mengden hvete, 
mais og oljefrø (figur 2.3). Kina står for hele 21 prosent av verdens kornproduksjon, etterfulgt 
av USA med 17 prosent. EU og India står for henholdsvis 12 og 10 prosent, mens Russland 
og Brasil står for henholdsvis 4 og 5 prosent.  

Figur 2.3 Verdens seks største kornprodusenter, estimat for produksjon i 2019, i millioner 
tonn. (FAO, 2019a)       
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2.2 Forbruk av korn  

Totalt globalt kornforbruk er beregnet å øke med 1,5 prosent fra 2018/19 til 2019/20. Korn 
brukt til menneskemat vil øke med rundt 1,1 prosent, noe som betyr at forbruk per capita vil 
holde seg på 149,7 kilo per år. Etterspørselen etter fôrkorn vil trolig øke med 1,7 prosent fra 
året før (FAO, 2019a). 
 Ifølge FAOs anslag for global tilbuds- og etterspørselsprognose fra 2020 vil totalt globalt 
kornforbruk fortsette å øke med omkring 1,1 prosent de neste årene. Per capita vil det være 
liten endring i forbruket, men befolkningsøkning, husdyrproduksjon og industri opprettholder 
en oppadgående trend i totalforbruket av kornvarer. Prognosene tilsier lavere 
befolkningsvekst enn tidligere prognoser slik at økningen i etterspørsel etter korn direkte til 
menneskemat øker mindre enn først antatt. Det er økt bruk av fôrkorn som bidrar mest, men 
også etterspørsel etter korn brukt til drivstoff bidrar til økningen.   

Figur 2.4 Verdens kornforbruk i perioden 2003/04 til 2017/18 med estimat for 2018/19 og 
prognoser for 2019/20. (FAO, 2019a)3 

 
 

 
2.1.1 Lageroppbygging   
Prognosen for produksjon og forbruk i 2019/20 tilsier at verdens kornlager trolig vil nå 847,2 
millioner tonn, ned 0,7 prosent fra 2019. Det er det laveste siden 2016/2017. Årsaken til fallet 

 
3 Fôrkorn refererer til andre korntyper enn ris og hvete, i OECD-land det som hovedsakelig er brukt som dyrefôr. I denne 
statistikken er ikke soya inkludert.  
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i lager er at etterspørselen etter fôrkorn samt ris har økt mer enn produksjonen. Derimot er 
hvetelagrene forutsatt å øke til det nest høyeste nivået på flere år (FAO, 2019a).  

Verdens forbruk av fôrkorn vil nå ny rekord med 1 447 millioner tonn, en økning på 1,7 
prosent fra 2018/19. Årsaken er primært veksten i fôrkornforbruket i Asia og Nord-Amerika. 
På denne bakgrunn forutsettes fôrkornlagene å bli redusert med 3,4 prosent til 390,5 millioner 
tonn. Størst nedgang i lager forventes å skje i Kina og i USA.  

De totale kornlagrene dekker nå kun 30 prosent av et årsforbruk av korn, noe som er lavere 
enn på fire år, men høyere enn i 2015/16 hvor lagrene kun holdt til 25,8 prosent av et 
årsforbruk av korn (FAO, 2019a).  

2.3 Handel med korn  

Værforhold, politikk og dyresykdommer påvirker markedet for korn i større grad enn før, og 
gjør kornsesongen 2019/2020 mer usikker enn tidligere. De vanskelige værforholdene i USA 
gjør produksjon av mais og soyabønner problematisk. Det samme gjør forhandlinger om nye 
handelsavtaler for USA og relaterte kompensatoriske tiltak for bøndene i landet. Utbredelsen 
av afrikansk svinepest i Kina, verdens største produsent av svinekjøtt og dermed også verdens 
største på forbruk av fôrkorn, er forventet å ha stor betydning for internasjonal kornhandel 
(AMIS 2019).  

Figur 2.5 Verdens kornhandel, estimat for total produksjon i 2019 og prognose for handel 
2019/20, i millioner tonn.  (FAO, 2019a) 
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Størstedelen av kornproduksjonen i de enkelte land brukes innenlands, og bare rundt 15 
prosent av den globale produksjonen handles på tvers av landegrensene (figur 2.5).  
Verdenshandelen med korn forventes å bli på 413 millioner tonn, opp 0,5 prosent i forhold til 
2018/2019, men lavere enn nivået fra 2017/2018. Dette skyldes fall i handel med mais. 
Handel med de andre kornslagene øker, spesielt for ris og hvete. Fall i internasjonal handel og 
dermed et forventet overskudd i produksjonen kan føre til lavere priser på korn i 2019/20 
(FAO, 2019a).  

 

Afrikansk svinepest påvirker verdenshandelen med korn 
Afrikansk svinepest (ASF) er en alvorlig smittsom sykdom hos gris, som sprer seg hurtig i 
Kina. Selv om landet forsøker å få kontroll med sykdommen gjennom å slakte ned flere titalls 
millioner griser, fortsetter sykdommen å spre seg. Nedslaktningene fører til redusert 
produksjon, noe som igjen får konsekvenser for det globale kornmarkedet.  
 Kina er en av verdens største importører av soyabønner, og man så allerede våren 2019 en 
nedgang i soyaimporten. 
 Flere faktorer spiller inn på det internasjonale markedet for soyabønner. En faktor er at 
kinesernes kjøttkonsum har økt til 55 kilo (storfe, kylling, svin) per innbygger per år, men ser 
nå ut til å flate ut. Når etterspørselen etter kjøtt flater ut, flater også etterspørselen etter 
fôrkorn, og dermed soyabønner, ut. I Kina utgjør kraftfôrandelen til kylling 90 prosent og til 
svin 85 prosent.  
 En tredje faktor er at Kina har effektivisert sin maisproduksjon og dermed redusert behovet 
for import av soyabønner. På toppen av dette kommer utbruddet av afrikansk svinepest og 
problemer i handelen mellom USA og Kina. På grunn av disse problemene har Kina byttet ut 
import av soyabønner fra USA med import fra Brasil og Argentina.  
 Men redusert svineproduksjon i Kina kan føre til økt svineproduksjon i Europa og USA. 
Hvor lang tid det vil ta, gjenstår å se og dermed også hva det vil bety for verdenshandelen 
med fôrkorn (FAO, 2019a).  

2.4 Prisutvikling på korn 

Den globale produksjonen av korn økte i 2018 som følge av større avlinger i Asia, Amerika 
og Europa. Situasjonen for 2019 er fortsatt uavklart på grunn av uvær i USA og tørke i 
Australia. USA har ikke hatt så dårlig kornsesong på over 40 år på grunn av rekordmye regn i 
flere av de viktige kornområdene i USA (The Washington Post 2019).  

I Afrika har produksjonen falt fra 2018 til 2019 (FAO, 2019a). Den globale handelen er 
likevel så godt som uendret som følge av høyere import til Indonesia og lavere import til 
Vietnam. Eksport fra Russland og Ukraina forventes å øke mens eksporten fra Australia og 
EU forventes å falle. Prisene på korn er sterkt influert av prisene på kjøtt og melk. 
Prisindeksen for jordbruksvarer viser en økning fra 2000 til 2018, men prisene svinger over 
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tid, som vist i figur 2.11, hvor prisene på melk, korn og oljefrø nådde en topp i 2011, mens for 
kjøtt var toppen i 2014.  
 Den globale kjøttproduksjonen i 2019 forventes å bli på 337 millioner tonn, som er litt 
lavere enn i 2018. Det har ikke vært fall i kjøttproduksjonen siden 1996. I år skyldes fallet i 
hovedsak utbruddet at afrikansk svinepest i Kina. Det ser ut at til at produksjonen av 
svinekjøtt vil falle med minst 10 prosent i år som følge av utbruddet og myndighetenes krav 
om nedslakting i 2019 for å søke å få bukt med epidemien. På tross av fall i 
svinekjøttproduksjonen vil total nedgang i kjøttproduksjonen være liten fordi produksjonen av 
fjørfekjøtt forventes å øke vesentlig i 2019. Det er også forventet en økning i produksjon av 
kjøtt i USA, Brasil, Mexico, Russland, India og EU (FAO, 2019a). Verdenshandelen med 
kjøtt og kjøttprodukter er forventet å øke med 4,8 prosent og passere 35 millioner tonn i 2019. 
Hovedårsaken er forventninger om økt import til Kina av både svinekjøtt (opp 26 prosent), 
fjørfe (opp 23 prosent) og storfe (opp 15 prosent).  

Verdens melkeproduksjon er forventet å øke med 1,9 prosent (16 millioner tonn) til 859 
millioner tonn melk i 2019. Det er mange usikkerhetsmomenter som påvirker tilbudet av melk 
på verdensmarkedet: en omfattende restrukturering av melkeproduksjonen i Kina hvor mange 
små produsenter har sluttet, USA og Kinas tolldiskusjoner, værforholdene i USA og EU, og 
forsinkelser i avtalen mellom Mexico, USA og Canada (FAO, 2019a).  

Melkeeksporten er forventet å øke med 1,8 prosent (1,3 millioner tonn) til 76 millioner 
tonn i 2019. Prisene har ikke falt så mye som forventet bl.a. fordi lagrene av tørrmelk og smør 
spesielt i EU er så og si tømt.   

Figur 2.6 Årlig endring i internasjonale priser kjøtt, melk, korn og oljefrø fra 2000 til 
2018. Prisindeks hvor 2002–2004=100. (FAO, 2019a)  
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2.5 Hvete, en viktig matvare 

Hvete står for 20 prosent av kaloriintaket for mer enn 4,5 milliarder mennesker, og 
produksjonen av hvete er konsentrert til noen få land i verden (EU, 2013). Verdens fattige 
land står for 77 prosent av verdens forbruk av hvete (Enghiad, 2017).  

Fall i global kornproduksjon kan føre til matmangel i land som er avhengig av å importere 
mat. For eksempel stiller forskere seg spørsmålet om hvorvidt ekstremværet og 
klimaendringene var medvirkende årsak til borgerkrigen i Syria. Det samme kan ha skjedd i 
2010/2011 da prisen på hvete internasjonalt mer enn doblet seg på grunn av flom i Canada og 
tørke i Russland, Ukraina og Kina (Buhuag, 2018). Utviklingen i markedet for hvete kan få 
politiske konsekvenser, bl.a. som da Russland innførte eksportrestriksjoner på eksport av 
hvete i 2010 for å dekke landets eget behov og forhindre prisøkning på hvete (Oxfam, 2011).  

Figur 2.7  Hvete er et av verdens nøkkelprodukter og utgjør 21 prosent av kaloriinntaket 
for mer enn 4,5 milliarder mennesker på kloden. (EU, 2013) Foto: Pixabay 
gratisbilder   

 
 

2.5.1 Areal og produksjon av hvete 
Areal i verden hvor det dyrkes hvete har ligget ganske stabilt mellom 210 millioner ha og 225 
millioner ha de siste 15 årene, mens produksjonen har økt i samme periode (figur 2.8). 
Veksten i hveteavlingene har avtatt fra 1966 til i dag. I 1966 økt avlingene med 2,9 prosent 
per år, mens i 2013 var den nede i 1,3 prosent per år (EU, 2013). Det er ikke nok til å dekke 
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det forventede behovet i framtida uten at verdens hveteareal øker vesentlig, noe som er lite 
sannsynlig gitt begrensningene i verdens jordbruksareal (GIEWS, 2019).  

Figur 2.8 Hveteproduksjon og areal i perioden 2004/05 til 2017/18, med estimat for 
2018/19 og prognoser for 2019/20 (juni 2019). (FAO, 2014, 2019; USDA, 2019) 

 
 

Prognosene for 2019 viser en forventning om ny rekord for hveteproduksjonen globalt med en 
avling på 767 millioner tonn, som er en økning på 5 prosent fra 2019 (FAO, 2019a).  
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Figur 2.9  Verdens 15 største hveteproduserende land i 2017, samt Sverige, Danmark og 
Finland i millioner tonn. (FAO, 2019a) 

 
 
EU er verdens største hveteprodusent, med Kina hakk i hæl. Europa forventer en økning i sin 
hveteproduksjon i 2019 med 8,7 prosent, til totalt 149,5 millioner tonn. Årsaken til 
produksjonsveksten ligger i økt arealavkastning og forventninger om godt vær og gode priser. 
For eksempel har EU økt sitt hveteareal med 3 prosent, noe som forventes å gi en 
produksjonsøkning på 11 prosent fra 2018 til 2019 (GIEWS, 2019). Russland er en viktig 
bidragsyter for hvete, med en forventet oppgang i produksjonen på 14 prosent. I tillegg 
forventer Ukraina en produksjonsoppgang på 7,7 prosent, til totalt 26,5 millioner tonn (FAO, 
2019a).  

I USA forventes produksjonen å bli som i 2018 som følge av mye regn i perioden hvor 
man sår, og i Canada ventes hveteproduksjonen å øke med 4,2 prosent opp til 33 millioner 
tonn som følge av at flere har sådd. Likevel venter Nord-Amerika en nedgang i sin 
hveteproduksjon. 

I Asia er det ventet at hveteproduksjonen øker noe, og den forventes å ende på 132 
millioner tonn i 2019. Kina forventer uendret produksjon fra 2018 til 2019, selv om landet har 
hatt gode værforhold i vår, og det er estimert at de har sådd 23,8 millioner hektar med hvete, 
noe som er nær opptil nivået for 2018. På tross av fallende priser har kinesiske kornbønder 
økt arealet hvor det er sådd hvete. Med en gjennomsnittlig avling per hektar antas Kina å 
produsere 129 millioner tonn hvete i 2019. India, som er verdens tredje største 
hveteprodusent, forventer ingen endring i produksjonen fra 2018 til 2019.  

Verdens totale hveteproduksjon, forbruk og lager i perioden fra 2003/2004 til 2019/20 er 
vist i figur 2.10.  
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Figur 2.10  Verdens hveteproduksjon, forbruk og lager i perioden 2004/05 til 2018/19 og 
prognoser for 2019/20. (FAO, 2019) 

 
 

2.5.2 Hveteforbruk og lager 
Etterspørselen etter hvete forventes å øke i 2019/20, men økningen skjer noe saktere enn 
tidligere år. Årsaken er lavere befolkningsvekst spesielt i noen land med høyt forbruk av 
hvete, og mindre bruk av hvete i dyrefôr som følge av økt tilgang på billigere alternativer. Om 
lag 80 prosent av hveteproduksjonen går direkte til menneskemat. Totalt hveteforbruk er 
forventet å bli på 757 millioner tonn. Det er forventet at 144 millioner tonn hvete vil bli brukt 
til husdyrfôr i 2019, opp 1,5 prosent i forhold til i 2018. Heldigvis har andelen hvete som går 
til bioenergi falt, likevel brukes 12 millioner tonn hvete som drivstoff (FAO, 2019a).  

Totalt anslås verdens hvetelagre å øke opp til 278 millioner tonn ved sesongslutt i 2020. 
Det innebærer at det er lagret hvete kun for 36 prosent av et årsforbruk. 50 prosent av 
lagerkapasiteten ligger i Kina. I tillegg vet vi at Kina er netto importør av hvete.  

Det kan se ut som om Russland øker sitt hvetelager med 40 prosent, Australia med 36,5 
prosent, Canada med 16,7 prosent og EU med 7,4 prosent. Derimot forventes det at USA 
reduserer sine hvetelagre med 10,4 prosent, og India forventes å ha uendret lagersituasjon 
(FAO, 2019a).  
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2.5.3 Handel med hvete 
Prognosen for verdenshandel med hvete for sesongen 2019/20 er på 173,5 millioner tonn, opp 
2,8 millioner tonn fra inneværende sesong. Den globale handelen med hvete er i praksis 
uendret i løpet av de siste tre årene. Prognosene viser økt eksport fra Russland og Ukraina, og 
nedgang for Australia og EU (USDA, 2019b).  

I Asia er importen av hvete forventet å øke til litt over 86 millioner tonn. Det skyldes i all 
hovedsak at etterspørsel fra hveteimporterende land som Kina, Indonesia, Korea, Filippinene 
og Thailand vil mer enn utligne lavere import fra Tyrkia, Irak, Saudi-Arabia samt andre land i 
Sentral-Asia (FAO, 2019a). I Afrika vil total hveteimport øke til 49,3 millioner tonn, opp 5,2 
prosent i forhold til inneværende sesong. Det er Algerie og Marokko som står for hoveddelen 
av den økte hveteimporten til Afrika. Egypt er også et stort hveteimporterende land i Afrika. 
For sesongen 2019/2020 forventes det at landet vil importere 12,6 millioner tonn hvete som 
følge av økt etterspørsel fra en økende befolkning.  

Europa forventes å importere 8,5 millioner tonn hvete, noe som er om lag som for 
inneværende sesong. Samtidig eksporterte regionen 23,5 millioner tonn i 2019/2020 (FAO, 
2019a).  I Sør-Amerika vil importen av hvete forbli relativt stabil på om lag 25 millioner tonn.  

Figur 2.11 Største eksportland av hvete (a), største importland av hvete (b), estimat 
2019/20, og snitt for 2015/16–2017/18. (FAO, 2019) 

a. b. 

 
Kina er en stor importør av hvete, men på grunn av utbruddet av afrikansk svinepest (se 
faktaboks) forventes landet å redusere hveteimporten fra 5,7 millioner tonn i gjennomsnitt for 
perioden 2015/16–2017/18 til 5,4 millioner tonn i 2019/20.  
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Over de siste 10 årene (2009–2019) har verdenshandelen med hvete vokst signifikant, 
samtidig har det skjedd en endring i hvilke regioner som importerer hvete. Tradisjonelt har 
det vært Midtøsten og Nord-Afrika som har stått for mesteparten av hveteimporten, men i de 
senere årene har de fått selskap av Sørøst-Asia og landene sør for Sahara. Disse områdene er 
store importører nettopp fordi egenproduksjonen ikke er stor nok til å dekke innenlands 
etterspørsel (USDA, 2019). Sørøst-Asia er mest ekstrem fordi deres innenlands produksjon er 
nesten ikke-eksisterende. Den dekker mindre enn 1 prosent av konsumet, slik at for denne 
regionen fører befolkningsveksten kun til økt import.  

For 2018/2019 forventes Sørøst-Asia for første gang å bli verdens største importører av 
hvete. Det skyldes i hovedsak økt etterspørsel i Indonesia og på Filippinene. Indonesia har 
mer enn doblet sin import og har dermed blitt verdens nest største importør av hvete, rett etter 
Egypt. En av driverne for importøkningen av hvete i disse landene er befolkningens skift i 
etterspørsel fra ris til hvete. Dersom prisen på hvete fortsetter å falle, forventes det at 
etterspørselen til bruk som mat og i dyrefôr vil fortsette å øke. Det ser ut som 
hveteproduksjon i Russland og Ukraina vil fortsette å vokse (ibid.).  

 

2.5.4 Internasjonale hvetepriser 
Prisene på jordbruksprodukter fortsetter å falle fordi det er overproduksjon i mange av 
markedene for jordbruksvarer. Internasjonale hvetepriser har variert mye fra 2000 til 2019. 
Økningen i hveteprisen i 2008 som følge av tørken illustrerer hvor avhengig markedet for 
korn er av værforhold. Prisene på hvete for 2019 har variert mye gjennom første halvår, og 
forventes å falle med 1,5 prosent for 2019 i forhold til 2018 (AMIS, 2019).  

I tillegg til værforhold har oljeprisen betydning for prisen på hvete. Det er både direkte 
gjennom prisen på diesel og bensin brukt i produksjonen, og indirekte gjennom at dyrking av 
vekster brukt som biodrivstoff, båndlegger areal som kunne vært brukt til hveteproduksjon.  
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Figur 2.12 Internasjonale hvetepriser i perioden 2000 til og med mai 2019. Hvete, No.1 
Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico, USD per metric ton. 
(Index Mundi, 2019) 
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3    Norsk kornproduksjon 

Dette kapitlet gir en oversikt over status når det gjelder produksjon og forbruk av norsk korn, 
samt import av korn. Tabell 3.1 viser tilgang og forbruk av norsk korn for perioden 2013–
2018. Tallene for 2018 er en prognose for 2018, det vil si for kornsesongen 2018/2019.  

Prognosen for matkorn i 2018/2019 er basert på forbruksstatistikk fra Landbruks-
direktoratet til og med mars 2019. Tørken i Norge og i Nord-Europa sommeren 2018 har gitt 
korn med lavere hektolitervekt, og korn som gir redusert utbytte i produksjon av matmel og 
gryn. Andelen mathvete i norsk kornhøst i 2018 var lavere enn på mange år.  

Tabell 3.1  Tilgang av norsk mat- og fôrkorn (i tonn), gjennomsnitt 2013–2018, tilgang 
2017 og prognose 2019. (Norske Felleskjøp, mai 2019) 

  
Gj. snitt 2013–2017 Tilgang 2017 2018 

Mathvete                              182 000           148 400             84 800  
Fôrhvete                              161 000           235 700             42 200  
Hvete i alt                              343 000           384 100           127 000  
Matrug                                23 000             20 900               2 500  
Fôrrug/rughvete                                12 000             11 800               5 300  
Rug i alt                                35 000             32 700               7 800  
Bygg                              520 000           544 700           408 000  
Havre                               272 000           269 800           147 000  
Korn i alt                          1 170 000       1 231 300           689 800  

 

3.1 Et dårlig kornår  

Bildet av korntilgangen i 2018 viser en svært dårlig sesong. Den totale mat- og 
fôrkornproduksjonen i 2018-sesongen ventes å bli på i underkant av 690 000 tonn (Norske 
Felleskjøp, 2019). Endelige tall er ikke klare før i august 2019, siden kornåret går fra juli 
2018 til juli 2019. Her er ikke erter og oljefrø inkludert, som ventes å bli på henholdsvis 2 800 
og 
7 200 tonn. Det er en nedgang fra fjoråret på henholdsvis 44 og 35 prosent for erter og oljefrø 
(Norske Felleskjøp, 2019). 
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Lave avlinger i 2018 og høye avlinger i 2019 
I 2018 var været spesielt. Det var sen vår, snøen lå fortsatt mange steder i april, og det så ut til 
å bli en sen våronn. Været snudde, og i slutten av mai var det sommervær og våronna var i 
rute. Dessverre kom det ikke regn, og vannmangelen ble kritisk flere steder. Noen få hadde 
vanningsanlegg, men langt fra mange nok. Kornet modnet tidlig, og på Østlandet var 
treskingen mange steder i gang allerede i juli. Varmen og mangelen på regn ga små avlinger 
per dekar (Landbruksdirektoratet, 2019).  

Figur 3.1 Avling i kilo per dekar i perioden 2000–2017, prognose 2019. (SSB a, Norske 
Felleskjøp 2019c)   
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Tørkesommeren 2018 
Den uvanlig tørre sommeren 2018 ga store utslag for kornproduksjonen. Størrelsen på 
kornproduksjonen ble også påvirket av at noen produsenteret valgte å høste åkeren til grovfôr 
i stedet for å treske modent korn. Produksjonen av korn i 2018 ble halvparten så stor som i 
tidligere år. Dette fører til store kvoter for import av karbohydratråvarer til kraftfôr. I 2018 ble 
det importert 880 000 tonn kraftfôrråvarer (Landbruksdirektoratet, 2019). I tillegg var det 
import av matkorn på 216 000 tonn. 
 Mens salget av kraftfôr til svin og fjørfe gikk ned, økte salget av kraftfôr til drøvtyggere. 
Økningen kom som følge av den utfordrende grovfôrsituasjonen i 2017, sammen med tørken i 
2018. Totalt ble salget av kraftfôr rekordhøyt og endte på mer enn 2 millioner tonn. 
Kraftfôrprisene har vært høye gjennom hele året.   
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Gjennomsnittlig hveteavling per dekar for perioden 2007–2019 var på 421 kilo korn per 
dekar. I gode år kan hveteavlingen komme helt opp i 577 kilo per dekar. I 2018 var avlingen 
217 kilo per dekar, om lag en halvering av arealavkastningen i forhold til gjennomsnittet. I 
2019 viser prognosen er svært godt år med en hveteproduksjon på 543 kilo per dekar.  

Tørken i 2018 kan ha påvirket tilgangen på såkorn. Ekstremværet ga lavere produksjon av 
norsk såkorn enn vanlig, og Landbruksdirektoratet åpnet for import av såkorn til nedsatte 
tollsatser (ibid.). Den milde, lange høsten i 2018 ga gode forhold for å så høstkorn. Norske 
Fellekjøp estimerer at det ble sådd 600 000 da med høsthvete.  

 

 

Kornarealet uendret i 2019 
Kornarealet i 2018 var på 2,82 millioner dekar, som er en nedgang på 16 prosent fra 2000. I 
2019 ser det ut som at nedgangen i kornarealet flater ut, og at arealet blir det samme som i 
2018. I 2018 ble det dyrket bygg på 52 prosent av arealet, etterfulgt av hvete og havre med 
henholdsvis 21 og 25 prosent. Kun minimalt av arealet blir brukt til rug eller oljefrø. Arealet 
til høsthvete har variert mye de siste 10 årene. I 2017 var andelen av arealet brukt til høsthvete 
40 prosent. Arealet med bygg har gått ned med omkring 9 prosent fra 2000 og ligger nå på i 
overkant av 1 475 245 dekar, mens arealet med havre har gått noe opp, 27 prosent, til totalt 
696 085 dekar.  

Klimarisikoutvalget skriver at klima i Norge har endret seg betydelig det siste århundret, og 
vil som i verden ellers, endre seg framover (NOU 2018, s. 17). Allerede i dag merkes 
klimaendringer, og årstemperaturen i verden har økt med ca.1 grad C fra år 1900.  
 Norge blir enda varmere. I store deler av landet har det blitt varmere somre, mer regn, 
høyere havnivå, mildere vintre og minkende isbreer. Et varmere Norge vil, isolert sett, 
medføre lengre vekstsesong, men det vil også kunne medføre mer tørke. Høyere oppvarming 
enn 2 grader C vil ha katastrofale effekter på en lang rekke unike systemer verden over. 
Potensialet for produksjon av mat vil reduseres vesentlig totalt sett, og kraftig i mange 
regioner i verden.  
 Klimaendringene kan bidra til økt usikkerhet knyttet til det internasjonale matvaretilbudet. 
På sikt kan det gi økte matvarepriser, og dermed høyere avkastning i jordbrukssektoren slik 
det har gjort i fiskerisektoren (ibid.).  
 Det er mange mulige utfall for jordbruket av økt global gjennomsnittstemperatur; et av 
dem er tørke om sommeren som kan gi reduserte avlinger. Vesentlige spørsmål som man må 
ta stilling til, er om hvorvidt nedgangen i det produktive jordbruksarealet og fall i 
kornproduksjonen bør stanses, om hvorvidt det skal legges til rette for nydyrking og om 
hvorvidt avhengigheten av importert kraftfôr bør reduseres (Botnan, 2015).  



 

Korn og konjunktur 2019 21 

Figur 3.2 Arealutvikling for korn og oljevekster (dekar) i perioden 2000–2017, med 
prognoser for 2019. (SSB b; Norske Felleskjøp, 2019c) 

 
 
Kornarealet i Norge har gått tilbake med 16 prosent fra 2000 til 2018 (tall for 2018 er 
prognose). I 2000 var kornarealet på 3,4 millioner dekar mens det i 2018 var på 2,8 millioner 
dekar.  Prognosen for 2019 viser uendret areal fra 2018.  

Kornfylkene på Østlandet (Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus, Buskerud, 
Vestfold og Telemark) har opplevd en nedgang i kornareal på 17 prosent i perioden. Størst har 
nedgangen vært i Telemark og Oppland med henholdsvis 35 og 30 prosent nedgang. I disse to 
fylkene tilsammen har litt over 100 000 dekar kornareal gått ut av produksjon i perioden. I 
Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark har nesten 240 000 dekar kornareal gått ut av 
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under asfalt.  
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Figur 3.3 Prosentvis endring av areal med korn i perioden 2000–2018. (SSB b & 
AgriAnalyse) 
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Produsert mengde 
Korn i Norge produseres først og fremst i lavlandsbygdene på Østlandet og i Trøndelag. Det 
er også noe kornproduksjon i skogbygdene på Østlandet, langs kysten, og i dal- og 
fjellbygdene i Sør-Norge.  

Tabell 3.2 viser at av totalt antall tonn hvete som produseres, dyrkes 38 prosent i Østfold 
og kun 2 prosent i Telemark. Tall for bygg er 26 prosent i Hedmark og 1 prosent i Telemark. 
Bygg dyrkes flere steder i landet, men mesteparten dyrkes i Hedmark og Nord-Trøndelag. Det 
viser tall fra 2017.  

Tabell 3.2 Andel av de ulike kornsortene fordelt på fylker i 2017. (SSB c) 
 

Korn i alt Hvete Bygg Havre Rug og rughvete 
Østfold 23 % 38 % 12 % 24 % 20 % 
Akershus og Oslo 21 % 22 % 14 % 31 % 35 % 
Hedmark 20 % 12 % 26 % 21 % 13 % 
Oppland 6 % 3 % 11 % 2 % 3 % 
Buskerud 7 % 9 % 5 % 8 % 4 % 
Vestfold 8 % 13 % 3 % 5 % 23 % 
Telemark 2 % 2 % 1 % 3 % 2 % 
Aust-Agder 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Vest-Agder 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Rogaland 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 
Hordaland 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Sogn og Fjordane 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Møre og Romsdal 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Sør-Trøndelag 4 % 0 % 9 % 3 % 0 % 
Nord-Trøndelag 9 % 1 % 18 % 3 % 0 % 
Nordland 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Troms 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Finnmark 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 
 

Antall kornbønder  
Antall kornbønder i fylkene er halvert fra 2001 til 2017. I 2001 var det 20 599 kornbønder i 
Norge, og i 2017 er det 10 899 igjen. Selv om det har foregått en strukturrasjonalisering også i 
kornbruk, har antall bønder med mer enn 400 dekar vokst mindre enn antall bruk har gått ned. 
I 2001 var det 1 660 bruk med mer enn 400 dekar mens i 2017 var det 1992 bruk. Det er bruk 
under 50 dekar som i størst grad har gått ut, med hele 76 prosent fra 2001 til 2016.  
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Figur 3.4  Antall kornbønder i 2001 og i 2017 samt endring i prosent (høyre akse) fordelt 
på fylker. (SSB d & AgriAnalyse) 

 

3.2 Bruk og import av matkorn 

Kostholdsrådene går ut på å øke inntaket av grove kornprodukter, frukt og grønnsaker.  
«Korn og kornprodukter er den viktigste basismatvaren i verden og bidrar med omtrent 

halvparten av kostens energiinnhold på verdensbasis. Kornslagene inneholder 50–70 prosent 
stivelse og er derfor en viktig energikilde. De er også viktige kilder for kostfiber, resistent 
stivelse, vitaminer, mineraler og antioksidanter. Grove kornprodukter har et betydelig høyere 
innhold av kostfiber, vitaminer, mineralstoffer og antioksidanter enn raffinerte 
kornprodukter» (Helsedirektoratet, 2011, s. 66). 

Norske møllers forbruk av matkorn er ventet å ligge på 331 244 tonn i 2017 (Norske 
Felleskjøp, 2019). Totalt forbruk av norsk korn til mat har vist en nedgang fra år 2001 til 
2017.  
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Figur 3.5 Forbruk av matkorn i perioden 2001 til 2017. (Norske Felleskjøp, 2019c) 

 
 
Tabell 3.3 viser at utfra prognosert totalt forbruk av matkorn og prognosert tilgang av 
norskprodusert matkorn, vil det være behov for 216 000 tonn mathvete. Anslag per mai 2019 
viser at rundt 125 000 tonn kommer fra norsk korn, noe som gir et importbehov på 216 000 
tonn (Norske Felleskjøp, 2019).  

Tabell 3.3  Importbehov av matkorn, desember-prognose for sesongen 2019/2020. (Norske 
Felleskjøp, 2019c)  

 
Hvete Rug Bygg Havre Totalt 

Forbruksprognose          277 600             20 000               3 500             39 800           340 900  
Norsk matkorn          106 000               2 500               3 500             13 300           125 300  
Underdekning matkorn          171 600             17 500                      -               26 500           215 600  

 
Sortene av mathvete som dyrkes i Norge, deles i 5 klasser. De ulike klassene har ulike 
bakeegenskaper, og det er ulik betaling for de ulike klassene (Landbruksdirektoratet, 2019). 
Klassene 1–3 er vårhvetesorter, mens klasse 4 og 5 er høsthvetesorter. For matmelmøllene er 
den ideelle fordelingen mellom klassene er at produksjonen innrettes mot at klasse 1 og 2 
utgjør omtrent 50 prosent mens klasse 3 og klasse 4–5 bør utgjøre 25 prosent hver. I det siste 
året har produksjonen av norsk mathvete i stor grad konsentrert seg om klasse 1 og 3, noe som 
ikke er gunstig for matmelindustriens muligheter til å bruke norsk mathvete.  

Siste prognose fra Norske Felleskjøp (per august 2019) viser at det er ventet 253 000 tonn 
mathvete sesongen 2019/2020, noe som er vesentlig bedre enn for 2018 men også bedre enn 
for 2017.  
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Tabell 3.4 Prognose på fordeling av mathvete, før og etter korreksjon for overlagret hvete, 
omsatt til matmel 2018/2019. (Norske Felleskjøp, 2019 & 2019c)  

  Nytt 
korn 
2018 

Mathvete 
2018 

Overlagret 
2017/2018 

Tilgang i alt 
inkl. 

overlagring 

Fordeling 
2018/19 

Prognose 
2019/2020 

Klasse 1 36 %        30 340                  0              30 340  28 % 19 % 
Klasse 2 9 %          7 273                  0                7 273  7 % 6 % 
Klasse 3 37 %        31 776                 -                31 776  29 % 17 % 
Klasse 4 7 %          5 816         24 600              30 416  28 % 25 % 
Klasse 5 11 %          9 601                  0                9 601  9 % 32 % 

I alt 100,00 %            84 806             24 600                109 406  101 % 100 % 
*Ikke overlagret korn. 
 
Figur 3.6 viser utviklingen i norskandelen av mathveteforbruket i Norge fra 1971 til 2017. 
Andelen har økt fra 0 i 1971 til 75 prosent i 2008. Etter 2009 har andelen mathvete gått noe 
tilbake fra toppåret i 2008. Varmen sommeren 2018 førte til den laveste mathveteandelen på 
flere tiår, helt nede i 37 prosent.   

Figur 3.6 Importert og norsk mathvete i tonn som møllene brukte fra 1971 til 2017. 
(Norske Felleskjøp, 2019) 
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Norge har fått mange ulike brødsorter, og importen av brød, knekkebrød, deiger og bakervarer 
har økt mye fra 1990 og fram til 2018. Importen av ferdigvarer (RÅK-varer) basert på korn, 
har økt og var i 2018 på 188 227 tonn.  

Importkvoten for matkorn blir gitt som en samlet kvote. Som grunnlag for den samlede 
importkvoten er de enkelte kornslagene vurdert hver for seg. Ut fra forventet forbruk av 
matkorn og prognosert tilgang av norskprodusert matkorn, vil det bli behov for supplerende 
import av matkorn i sesongen. 

Norsk produksjon av hvete varierer fra år til år, og 2018 var et særdeles dårlig år. Om lag 
35 prosent av alle kornbønder som hadde hvete (høst- og vårhvete), hadde matkornkvalitet. 
Import av hvete har også økt, og importen i 2018 var på ca. 430 000 tonn ifølge SSB. Ifølge 
prognoser fra Norske Felleskjøp vil hveteimporten falle noe i 2019 og bli på om lag 115 000 
tonn. I tillegg viser prognosen for 2019 økt norskandel av forbruk av matkorn, se tabell 3.5. 
Dette gir en andel norsk matkorn i totalt norskforedlet matmel på 64 prosent.  

Tabell 3.5  Hveteproduksjon, import av hvete og import av brød og bakervarer i 1000 tonn i 
2019. (SSB e, f) 

 
2000 2012 2018 

Hveteproduksjon                                         313 400           274 700           127 000  
Hvete Import                                          204 217           443 274           429 550  
Brød, deiger, bakervarer                                            71 034           155 155           188 227  
 
I 2018 produserte vi om lag 127 000 tonn hvete ifølge SSB, mens gjennomsnittsproduksjonen 
av norsk hvete de siste 10 år (2007–2017) var 348 000 tonn.  
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Importen av ferdigvarer øker 
Importen av ferdig brød og bakervarer øker. Det er importen av hel- og halvfabrikkerte 
bakverk (RÅK-varer) som øker sterkest (Landbruksdirektoratet, 2019). Fra 2000 til 2018 har 
import av deiger økt med over 200 prosent, fra 853 tonn i 2000 til 13 067 tonn i 2018. 
Brødvarer økte med 65 prosent i perioden, mens øvrig bakverk økte med 66 prosent. 
 
    Figur 3.8 Import av brød og bakervarer, omregnet til kornekvivalenter, 1988 til 2018  
   (tonn) 4. (Egne beregninger basert på SSB, 2014–2018)5  

 
De praktiske konsekvensene av økende import er at norsk næringsmiddelindustri som lager 
produkter av norsk mel, i stadig større grad blir utsatt for konkurranse fra importert bakverk i 
det norske markedet. Dette vil kunne føre til tap av arbeidsplasser i norsk 
næringsmiddelindustri, og mer norsk kornareal går ut av produksjon.  

 
4 Estimat på korninnhold i importert pasta, brød og bakervarer. 11 tollinjer fra kapittel 19.01, hele kapittel 19.05 
og 19.02.1900 (ukokt pasta). Mjølinnhold i 19.05 estimert til 60 %, andre varer til 50 %. Utmalingsgrad 72 % 
(SSB, 2015). Usikkert estimat, se kortnotatet i Korn og konjunktur 2014 for drøfting av andre omregninger.  
5Tollinje 19.01 9099 ble i 2014 splittet opp til 19.01.9091 som er Osteerstatninger (analogost) og 19.01.9098 
som er Tilberedte næringsmidler, i.e.n. 19.01.9091 er dermed skilt ut og er ikke med i beregningen for 2018.   
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3.3 Bruk og import av grovfôr og fôrkorn 

I norsk dyrehold omfatter dyrefôr både grovfôr og kraftfôr. Grovfôret er i all hovedsak 
produsert i Norge og består av ferskt gras (beite), ensilert gras (surfôr) og tørt stråfôr (høy, 
halm), hvorav surfôr er dominerende i rasjoner til drøvtyggere. Grovfôret kommer fra Norge, 
med unntak for sesongen 2018. På grunn av varmen og tørken sommeren 2018 ble det 
bestemt at det ble gitt tollfritak for å importere høy og halm fra midten av juli 2018. Fra 2012 
til 2017 har det i gjennomsnitt blitt importert rundt 20 000 tonn høy per år. I 2018 ble det 
importert 100 000 tonn høy og halm. Det tok litt tid før importen kom i gang, og den toppet 
seg i oktober da det ble importert 20 000 tonn (Landbruksdirektoratet, 2019). 

Selv om nabolandene våre også opplevde tørke, var det disse landene vi importerte mest 
fra. Importen fra Danmark og Sverige var på henholdsvis 26 000 tonn og 23 000 tonn i 2018. 
Halvparten av høyet fra Sverige ble importert før tollfritaket (ibid.). Importen fra Danmark 
kom raskt i gang etter tollfritaket, og over halvparten av importen ble foretatt mellom juli og 
oktober. Island hadde ikke samme utfordringer med tørke på sommeren, men importen fra 
Island startet imidlertid ikke opp før i midten av september og endte på 20 000 tonn.  

Figur 3.7  Import av høy og halm i 2018 fordelt på land. I 1000 tonn. (SSB g) 

 
 

Kraftfôret stammer fra både norske og importerte råvarer, og består av karbohydrater (korn, 
mais og melasse), proteiner (soya, rapspellets og maisgluten), fett, vitaminer og mineraler.  
I 2017 kom 23 prosent fra importert råvare, mens 77 prosent var norskprodusert.  
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Kraftfôrforbruket i Norge har økt, og økningen fra 2010 til 2017 var på 9 prosent. Mest økte 
kraftfôr til fjørfe med 18 prosent. Kraftfôrforbruket til drøvtyggere økte med 12 prosent, mens 
til svin økte forbruket med kun 1,4 prosent.  

Tabell 3.6  Kraftfôrforbruk til ulike dyrearter(tonn), perioden 2010 til 2017. (Norske 
Felleskjøp, 2019) 

  Drøvtygger Svin Fjørfe Annet Sum 
2010         907 352          486 507          384 802          32 537       1 811 198  
2011         913 124          491 335          388 971          32 056       1 825 486  
2012         985 585          490 740          418 354          29 647       1 924 326  
2013         992 145          479 026          451 636          27 779       1 950 586  
2014       996 448        481 269        457 178         25 052       1 959 947  
2015         1 014 376             501 927             422 291             20 938       1 959 532  
2016         1 005 422             493 219             447 023             18 479       1 964 143  
2017         1 014 512             493 541             453 495             16 414       1 977 962  

 
I 2018, som følge av tørkesommeren, økte kraftfôrforbruket mye. Forbruksprognosene for 
kraftfôr baserer seg på statistikk for omsetning av kraftfôr og leveranser av husdyrprodukter 
til og med 2. kvartal i år. Videre er også produksjons- og salgsprognoser for husdyrprodukter 
brukt opp mot trender for forbruk av kraftfôr per kilo husdyrprodukt. For drøvtyggere er det 
sett bort fra forbruket av kraftfôr per kilo kjøtt og melk i 2018/2019 i trendfastsettingen, siden 
forbruket den sesongen var spesielt på grunn av avvikende tilgang til grovfôr. For siste delen 
av prognoseperioden mangler det anslag for husdyrproduksjonen og prognosen legger derfor 
til grunn gjennomsnittlig forbruk i de tre respektive foregåande kvartal. 

Tabell 3.7  Kraftfôromsetning per kornsesong (i tonn). (Norske Felleskjøp, 2019c) 

  Drøvtygger Svin Fjørfe Annet Sum 
4K13-3K14           997 058            481 603            460 639             25 192          1 964 492  
4K14-3k15        1 010 312            495 779            426 925             22 386          1 955 402  
4K15-3K16        1 012 834            498 346            436 699             19 094          1 966 973  
4K16-3K17        1 004 667            491 545            458 736             16 823          1 971 771  
4K17-3K18        1 053 443            487 750            444 983             16 753          2 002 929  
4K18-3K19        1 102 400            463 300            468 600             18 300          2 052 600  
4K19-3K20*        1 058 000            458 000            479 000             18 500          2 013 500  
Endring fra året før -4,0 % -1,1 % 2,2 % 1,1 % -1,9 % 
*Prognose 
 
Karbohydrater 
Karbohydratråvare utgjør den største andelen i kraftfôrsammensetningen og består 
hovedsakelig av korn. Prognosen for andelen norsk korn er 45 prosent av forbruket av 
karbohydrater i kraftfôret (Norske Felleskjøp, 2019).  
Figur 3.9 viser hvordan karbohydratandelen sank fra over 75 prosent i 2005 til 70 prosent i 
2017. Prognosen for 2017/2018 er forventet å bli på 71 prosent (Norske Felleskjøp, 2019). 
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Prognoser per kvartal gir et snitt for perioden 2019/2020 på 69,9 prosent karbohydratråvare i 
kraftfôret.  

Figur 3.9 Andel karbohydratråvare i kraftfôr i perioden 2005–2018, med prognoser for 
2017/2018 og 2019/2020. (Norske Felleskjøp, 2019, 2019c)  

 
 
Med en norskandel i karbohydratråvare på 69,9 prosent vil det være behov for å importere 
karbohydratråvare på 253 000 tonn i 2019 (Norske Felleskjøp, 2019c).   

Tabell 3.8  Importbehov for karbohydratråvare i kraftfôret, prognose 2019. (Norske 
Felleskjøp, 2019c) 

Importbehov karbohydratråvare 
Salg av kraftfôr (tonn)  2 013 500    
Andel karbohydratråvare i kraftfôret 69,90 %  
Kjøp av karbohydratråvare    1 407 000  
Forbruk av norsk kli  -     59 000  
Behov for karbohydratråvare    1 348 000  

 
Proteiner 
Kraftfôr blir produsert av råvarer som kan grupperes som karbohydratråvarer, proteinråvarer, 
fettråvarer og vitaminer/mineraler. Det er karbohydratdelen av kraftfôr som i større eller 
mindre grad blir dekket av norskprodusert fôrkorn og kli. Kornsesongen 2018 har gitt korn 
med ekstraordinært høyt proteininnhold. Dette reduserer behovet for import av proteinråvarer 
i sesongen og gir dermed høyere andel karbohydratråvarer.  
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Proteinråvarer består hovedsakelig av soyamel, rapspellets, maisgluten, oljefrø og 
fiskemel/fiskeensilasje. Andelen av norske proteinråvarer i kraftfôret har vært synkende de 10 
siste årene og utgjorde omkring 4 prosent i 2018 (Landbruksdirektoratet, 2019).  

Blant proteinråvarene er soya klart viktigst, etterfulgt av raps. Andelen soya har vært sterkt 
økende de siste årene med nær en dobling fra 120 000 tonn i 2000 til 220 000 tonn i 2011. 
Andelen soya har derimot gått noe ned i de siste par årene og var på 177 185 tonn i 2018 
(figur 3.10). Soya utgjør omtrent 9 prosent av kraftfôret totalt. Raps har hatt en stor økning fra 
i overkant av 2000 tonn i 2000 til 188 343 000 tonn i 2018. De andre råvarene har holdt seg 
relativt stabile de siste 10 årene.  

Figur 3.10 De viktigste proteinråvarene i kraftfôr i perioden 2000 til 2017. (Norske 
Felleskjøp – epost) 

 
 
Sammensetning av råvarer i kraftfôret 
Sammensetningen av råvarer i kraftfôret fra 2000 til 2017 er vist i figur 3.11. Dersom man ser 
på trenden i de siste 10 årene, har det totale kraftfôrforbruket i Norge økt.  
 Samtidig har den norske karbohydratråvareandelen sunket, selv om norsk 
karbohydratråvare fortsatt utgjør den største andelen i kraftfôr. Det er et utviklingstrekk som 
kan føre til mindre rom for norsk korn i kraftfôret.  
Husdyrproduksjonen i Norge har økt over de siste årene både totalt og per individ, og mye av 
økningen er basert på et økende forbruk av kraftfôr. Det er drøvtyggere som er de største 
forbrukerne av kraftfôr, med omkring 50 prosent. Særlig i melkeproduksjonen går utviklingen 
i retning av større besetninger, større kvoter og økende ytelse per ku. Utviklingen i retning av 
høyere ytelse per ku betyr at det er nødvendig med en større kraftfôrandel enn før, og stiller 
også andre krav til sammensetningen av næringsstoffer i fôret.  
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   Produksjonen av fjørfekjøtt er utelukkende basert på kraftfôr. For å oppnå høy fôrutnyttelse 
har det vært satt sterkt søkelys på høyere energikonsentrasjon og proteininnhold i fôret. Det 
har igjen ført til mindre rom for karbohydrater, det vil i stor grad si norsk korn. 

Figur 3.11 Andelen av ulike råvarer i kraftfôret i perioden 2000–2017. (Norske Felleskjøp, 
2019) 

 
 

3.4 Fôr til lakseoppdrett 

Total tilgang på fisk globalt i 2019 forventes å bli på 177,8 millioner tonn, om lag på samme 
nivå som i 2018. Av dette utgjør fanget fisk 91 millioner tonn og akvakultur 87 millioner 
tonn.  Akvakultur er en næring i vekst, selv om veksten har avtatt noe og er nede på 3,9 
prosent (FAO, 2019). I motsetning til for oppdrettsnæringen har fangsten av vill fisk falt fra 
2018 til 2019 med 3,4 prosent. Veksten i etterspørselen etter fisk og sjømat har avtatt, men 
den er fortsatt på et nivå som gjør at prisene forventes å være høye.  

Av den totale fiskeproduksjonen brukes omkring 89 prosent til menneskemat, mens 11 
prosent brukes til ikke-mat, bl.a. til fiskeolje og fiskemel. Prognosene for 2019 viser at 
produksjonen gir totalt 20,5 kg fisk per person (FAO, 2019a). For eksempel har produksjonen 
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av atlantisk laks mer enn doblet seg siden 2000, og er prognosert å ligge på 2,2 millioner tonn 
i 2019 (FAO, 2018). I 2019 er det ventet at oppdrettsfisk vil stå for en større del av 
menneskelig fiskeforbruk enn villfisk, bl.a. fordi det er mangel på en del villfisk og fordi en 
del av fangstene her går til industri og fôr. Samlet forventes det derfor at prisene på fisk vil 
fortsette å øke.  

Den globale produksjonen av fisk, både fra oppdrett og fangst, er sterkt influert av 
nasjonale forvaltningsregimer og praktiseringen av dem (OECD-FAO, 2019). Som følge av at 
noen land har gode forvaltningsregimer, fører dette til en økning i bestanden av noen 
fiskeslag. Noen land subsidierer fiskeindustrien så mye at det fører til overfiske, f.eks. er det 
mange land som subsidierer bl.a. utstyr, drivstoff og båter. Dersom disse subsidiene var rettet 
mot mer bærekraftig praksis, ville det bedret inntektene fra fiskerisektoren med ca. 18 
milliarder norske kroner per år, redusert presset på fiskebestanden og økt høstingen av fisk 
med om lag en halv million tonn per år (ibid.). 

 

Figur 3.12 Verdens fiskeproduksjon fra 1980 til prognose for 2019 i millioner tonn. Viser 
total produksjon, og fordeling mellom akvakultur og fanget villfisk. (FAO, 2019; 
http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf) 

 
 
Fôrindustrien produserte mer enn 1 milliard tonn fôr globalt i 2016. Om lag 4 prosent av dette 
brukes i fiskeoppdrett, og av dette går det om lag 11 prosent til lakseoppdrett (Ernst & Young, 
2017). EU åpnet markedet for protein laget på insekter til fiskefôr i 2017, og EUs rettsakt 
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(TSE-forordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen i 20176. Det innebærer at det åpnes for bruk 
av PAP fra insekter til produksjon av fôr til akvakulturdyr under visse vilkår. Det er lite trolig 
at bruk av insekter som fôringrediens i fiskefôr vil ha stor betydning i overskuelig framtid.  

I 2016 ble det produsert 1,25 millioner tonn laks i Norge. Det ble totalt brukt 1,62 
millioner tonn fôrrråvarer i 2016, eller 1,52 tonn på tørrstoffbasis. Den økonomiske 
fôrfaktoren, beregnet fra mengde fôrråvarer brukt, var 1,30 (1,21 på tørrstoffbasis). 

Soyaproteinkonsentrat utgjorde 19 prosent av total mengde fôringredienser, hvete og 
hvetegluten utgjorde tilsammen 17,9 prosent mens rapsolje og kamelinaolje utgjorde 
tilsammen 19,8 prosent. Marine proteinkilder utgjorde totalt 14,5 prosent av fôringrediensene 
og marine oljer 10,4 prosent (Aas, 2019, s. 2).  

Fiskefôrindustrien globalt består av noen få selskaper. I 2016 sto de 5 største selskapene 
for om lag 90 prosent av inntektene i markedet for fiskefôr. De fem største selskapene i 2016 
var Ewos (kjøpt opp av Cargill i 2016), Skretting AS, BioMar AS, Marine Harvest Fish Feed 
AS og Aker Biomarine Antarctic AS. Flere av dem er norske. De hadde en samlet inntekt i 
2016 på 2,3 milliarder kroner, opp 14,5 prosent fra året før (Ernst & Young, 2017). 

 
6 https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/vet---tse-insektsmel-i-
fiskefor/id2558190/ 
Lest 11.07.2019 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/vet---tse-insektsmel-i-fiskefor/id2558190/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/vet---tse-insektsmel-i-fiskefor/id2558190/


 

36 Rapport 11-2019 

4    Markedsordning for korn  

Kornproduksjon er blant produksjonsformene som er mest følsomme for svingninger i 
værforholdene. I tillegg har kornproduksjoner ofte lang ledetid (tid fra man sår til man 
høster), og areal er en bergrensende faktor for hvor mye korn som kan produseres nasjonalt, 
regionalt og globalt (Hjelmeng, 2015).  

Korn er en av de viktigste basismatvarene i verden. Det er derfor viktig at det over tid er 
stabil produksjon av nok korn i rett kvalitet til en pris forbrukerne har råd til. Dagens situasjon 
er at verdens kornareal ikke øker i samme grad som befolkningen øker, slik at 
produktivitetsveksten må øke. Samtidig øker forbruk av korn i husdyrfôr og industrielt bruk. I 
tillegg har kornprisene internasjonalt svingt mye de siste årene, noe som skaper et ekstra 
usikkerhetsmoment for kornbonden. De store svingningene i produksjon og priser 
internasjonalt har ført til at mange land har innført en eller annen form for regulering av 
kornmarkedet.  

4.1 Mange land har markedsregulering 

G20-landene etablerte i 2011 et organ (AMIS) for markedsovervåking av verdensmarkedet for 
korn. Allerede i 2012 var det i virksomhet og fikk kjølnet kornmarkedet ned da en alvorlig 
tørke i USA og hetebølger i Sør-Europa truet verdens kornproduksjon (AMIS, 2019).  

I 2012 økte hveteprisene internasjonalt med mellom 10 og 35 prosent, noen kjøpere og 
selgere av futuresavtaler på korn gikk konkurs, mens banker som kjøpere og «hedgers» som 
selgere av avtaler om framtidig kjøp og salg av korn, klarte seg gjennom sommerens prisrally 
(AMIS, 2012). 

I inneværende sesong har ustabile værforhold, politikk og dyresykdommer utviklet seg til å 
bli viktige markedsdrivere i verdens kornmarkeder og fører til at sesongen 2019/2020 kan bli 
den mest ustabile sesongen siden 2012–13 (AMIS, 2019).  

I løpet av de siste 10 årene har antallet land som bruker offentlig kornlager som politisk 
instrument, økt. Landenes myndigheter kjøper korn for lager, for å omfordele mellom rike og 
fattige innbyggere, stabilisere kornprisene og for å ha tilgang på korn i krisesituasjoner (FAO, 
2019a). Årsaken til at land i Asia tok opp igjen denne praksisen var erfaringene fra 2008 med 
mangel på korn, og spesielt ris, som førte til skyhøye matvarepriser.  

Myndighetene gjenopprettet offentlige lagre av ris for å hindre framtidig prishopp på mat 
og sikre bøndene stabile priser. OECD skriver at effekten av offentlige kornlagre varierer 
avhengig av hvordan ordningen praktiseres (OECD, 2018). OECD har sett på hva som ville 
skje med internasjonale priser, tilbud og etterspørsel etter ris avhengig av om alle landene 
bygger opp lager samtidig eller ikke. Resultatene viser at dersom lageroppbygging i åtte land i 
Asia skjer samtidig, vil det få store negative konsekvenser for markedstilgangen på ris (ibid.).  
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4.2 Markedsordningen for korn før 2001 

Innføring av importmonopol og korntoll i mellomkrigsårene la grunnlaget for en offentlig 
styring av kornproduksjonen fram til 2001, da Norske Felleskjøp på vegne av aktørene i 
markedet fikk ansvar for markedsregulering av korn.  

Statens Kornforretning 
Kornspørsmålet, som omhandlet mangel på korn i Norge, bl.a. basert på erfaringene fra første 
verdenskrig, var det store jordbrukspolitiske spørsmålet i 1920-årene. Krigen medførte 
forsyningsproblemer, som igjen førte til at flere partier på Stortinget ville sikre at Norge ikke 
skulle oppleve mangel på korn igjen. Partiene hadde ulike vinklinger på hvordan de ønsket å 
løse utfordringen knyttet til korn. Venstre ville at kornmonopolet fra krigsåra skulle bli en 
permanent ordning, gjennom at staten forpliktet seg til å kjøpe opp alt norskprodusert korn og 
regulere importen. Høyre ville heller ha importregulering ved bruk at toll (korntoll) (Furre, 
1993). Arbeiderpartiet var mot korntoll og ville ha statlig monopol. Bondepartiet stilte samme 
krav som Arbeiderpartiet, men ville i tillegg ha korntrygd. Dette ble gjennomført, og fra 1930 
ble det innført både statlig kornmonopol og korntrygd. I 1929 ble Statens Kornforretning 
opprettet, og de fikk ansvar for omsetning og markedsføring av korn gjennom kornloven. 
Kornforretningen fikk i oppdrag å importere korn og kjøpe korn fra norske bønder til en gitt 
pris (Alstadheim, 1996).  

Overproduksjon og markedsregulering 
I mellomkrigstiden ble det overproduksjon av bl.a. melk i Norge, noe som førte til at det ble 
innført markedsregulering og omsetningslov. Omsetningsloven ga organisasjonene rett til å 
kreve inn en omsetningsavgift på produktene for å finansiere markedsreguleringen, under 
kontroll av omsetningsrådet (Furre, 1993). Gjenoppbyggingen etter krigen medførte sterk 
styring av økonomien, og det var ikke unntak for jordbruket. I 1948 ble Budsjettnemnda for 
jordbruket etablert, og i 1950 ble det inngått en rammeavtale mellom staten og jordbrukets 
faglag (Hovedavtalen for jordbruket) om vilkår for forhandlingene mellom jordbrukets egne 
organisasjoner og staten (ibid.). For kornsektoren var Statens Kornforretning i virksomhet, 
med monopol på omsetning av korn, både norsk og importert.  

Kornpris og melkepris 
Korn er basisvare for både fôr og mat, og Norge har alltid vært avhengig av å importere korn 
til eget forbruk. Erfaringene fra krigsårene med mangel på mat gjorde at regjeringen ville øke 
egenproduksjonen av korn i Norge. For å dekke etterspørselen etter korn i en tid da tilgang på 
hard valuta var vanskelig for landet, besluttet regjeringen Gerhardsen gjennom 
jordbruksavtalen på 1950-tallet å heve innenlands kornpris over verdensmarkedsprisen. Det 
skulle stimulere til økt kornproduksjon der dette var mulig, dvs. rundt Viken, Hedmarken og 
Trondhjemsfjorden og til en viss grad i de større dalførene. For å oppnå dette vedtok 
Stortinget at virkemidlet skulle være en relativt høy kornpris både mot verdensmarkedspriser 
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og sett mot melkeprisen. Kornprisen skulle være 1,5 ganger melkeprisen. Dette var mulig i en 
situasjon hvor man hadde kontroll på import av korn gjennom Statens Kornforretning.  
 Dersom dette virkemidlet hadde blitt videreført i 2019, skulle kornprisen vært på 8,13 
kr/kg, da målprisen (styringspris) på melk i 2018/2019 var 5,42 kr/literen. I stedet er målpris 
for hvete med matkornkvalitet 3,36 kr/kg for 2018/2019. Dette er 41 prosent under 
melkeprisen. Men så har også produktivitetsutviklingen i kornproduksjonen vært langt raskere 
enn i storfeholdet. 
 Utfordringen med høy kornpris er bl.a. den økende importen av ferdige produkter basert på 
korn som brød, kaker, pizza og pasta (RÅK-varer), og økte priser til husdyrprodusentene 
dersom effekten av nedskrivningsordningen for korn også blir redusert.  

FNs matvarekonferanse i Roma  
På 1970-tallet ble landet på nytt minnet om hvor sårbart jordbruket er, gjennom energikrisen i 
1973 med knapphet på olje med påfølgende prisoppgang. Det ble innført rasjonering av olje 
og bensin. Samtidig falt Sovjetunionens kornproduksjon, og de kjøpte opp store deler av 
kornet på verdensmarkedet. Sammen med noen svake år ga dette stor prisvekst på mat.  FN-
organet FAO organiserte da en matvarekonferanse i Roma i 1974 som understreket at det ble 
produsert for lite mat i verden, og at alle land burde legge større vekt på selvforsyning og 
matvareproduksjon.  

For å komme matvarekommisjonen i møte vedtok Stortinget i 1977 at jordbruksarealet i 
Norge skulle øke fra 9 millioner dekar til 10 millioner dekar innen 1990 (St.meld. nr. 14 
(1976-1977)). I meldingen skrev regjeringen at den ville øke kornarealet fra datidens 3 
millioner dekar til 3,6 millioner dekar, og at matkornproduksjonen skulle øke til 125 000 tonn 
(St.meld. nr. 14 (1976-1977), s. 79). Det var overproduksjon av de fleste kjøttslag og melk på 
midten av 1970-tallet, og man ønsket flere kornprodusenter for å avlaste kjøtt og melk.  

I tillegg var en viktig forutsetning for virkemiddelutformingen at det norske markedet for 
jordbruksvarer skal være reservert for norsk jordbruksproduksjon. Meldingen viste til at en 
svært liten andel av jordbruksproduksjonen omsettes på verdensmarkedet, og at prisene på 
verdensmarkedet svinger mye, bl.a. som følge av sterkt reduserte kornlagre i verden. Fram til 
1958 var det i forbindelse med strenge valutarestriksjoner importforbud på norskproduserte 
jordbruksvarer og lisenser for nødvendig import. Viktige unntak var korn, kraftfôr og ull. For 
korn og kraftfôr hadde Statens Kornforretning importmonopol.  
 I 1973 ble det inngått handelsavtale mellom EF og Norge, noe som førte til at det ble gjort 
enkelte endringer i importbestemmelsene for jordbruksvarer. Dette importregimet ga stor 
valgfrihet bl.a. for utforming av markedsregulering og hvem som skulle administrere 
ordningene. For korn ble det bl.a. garanterte priser ved levering av korn til en viss standard til 
godkjent mottakssted. I tillegg ble det gitt fratrekk for frakttillegg i garantert pris.  
 

De interne markedsordningene blir for korn og kraftfôr administrert av Statens 
Kornforretning. Markedsordningene for hovedtyngden av de øvrige jordbruksproduktene blir 
administrert av de ulike samvirkeorganisasjonene (St.meld. nr. 14 (1976-77)).   
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Brundtland-kommisjonen, bærekraftig utvikling 
I 1987 fremmet regjeringen Brundtland II en stortingsmelding om perspektiver og reformer i 
den økonomiske politikken (Perspektivmeldingen). Her står det skrevet at med rimelige 
optimistiske forutsetninger om utflating av befolkningsveksten i verden antydes muligheten 
for å dekke matbehovet for hele verdens befolkning (St.meld. nr. 4 (1987-88)). Regjeringen 
skriver at det ikke er mangel på mat, men fordelingen som er problemet, og at maten i økende 
grad produseres langt fra der det er behov for den.  

Samtidig jobbet regjeringen for å liberalisere handelen med matvarer, og skriver at reglene 
for import av landbruksvarer vil bli vurdert når det gjelder varer som produseres i sentrale 
strøk av landet, og som relativt sett har høy pris og liten beredskapsmessig betydning. 
Regjeringen nedsatte Alstadheimutvalget i 1987 for en helthetlig gjennomgang av norsk 
landbrukspolitikk. Utvalget la fram sin innstilling i 1991.  

Uruguay-runden 
Regjeringen Brundtland III la fram stortingsproposisjon om landbrukspolitikken i 1992 basert 
på Alstadheimutvalget, hvor et av tiltakene var en mer effektiv planteproduksjon. 
Kraftfôrkostnadene utgjorde mer enn 40 prosent av kostnadene i husdyrproduksjonen, og 
regjeringen hadde redusert kraftfôrprisen med 12-13 prosent for å senke kostnadene i 
jordbruket og bidra til lavere matvarepriser (St.prp. nr. 8 (1992-1993)). Regjeringen skrev at 
det er sterk binding mellom korn- og kraftfôrprisene. Regjeringen ønsket å stimulere til en 
moderat økning i hjemmemaling og egenproduksjon av kraftfôr for å øke konkurransen i 
kraftfôrmarkedet. I tillegg ønsket den større bruk og mer samarbeid om maskinparken. For å 
oppnå dette ville regjeringen sørge for å redusere kornprisen.  

Regjeringen var også opptatt av å redusere råvarekostnadene til næringsmiddelindustrien, 
da disse kostnadene utgjorde 70 prosent av den totale produksjonsverdien i denne industrien 
(ibid., s. 25). Samtidig understreket regjeringen at den samvirkebaserte markedsreguleringen 
er unik for Norge, og at Landbrukssamvirket har spilt og spiller en viktig rolle i 
gjennomføringen av landbrukspolitikken. Regjeringen ville bygge videre på at samvirket 
skulle stå sterkt, og at samvirket og private omsetningskanaler skulle finne fram til rasjonelle 
samarbeidsløsninger som tjente næringen og samfunnet. Dette sammen med etableringen av 
WTO-avtalen dannet grunnlaget for arbeidet med å nedlegge Statens Kornforretning i 2001 
og opprette dagens markedsordning for korn.  

4.3 Markedsordning for korn etter 2001 

Norge har lang tradisjon for samvirkebasert markedsregulering av jordbruksvarer, og 
omleggingen fra statlig kornmonopol til dagens markedsordning for korn ble påbegynt i 1995, 
etter GATT-avtalens ratifisering i 1994 i forbindelse med forhandlingene kalt 
Uruguayrunden. Avvikling av Statens Kornforretning og importmonopolet skjedde som følge 
av at importvernet ble omgjort fra et kvantitativt importvern til et tollbasert importvern 
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kombinert med tollfrie kvoter.  Avtalen ga også svakere muligheter for å bruke eksportstøtte 
og «dumpingtiltak» på verdensmarkedet. Uruguayrunden endret da importvernet og tillot 
eksportordninger. Samtidig ble det stilt krav om reduksjon i subsidiering av jordbruksvarer i 
alle i-land, og WTO ble etablert 1. januar 1995, som en etterfølger til GATT. Det betød at 
Norge ikke lenger kunne ha importmonopol med Statens Kornforretning som eneste importør. 

Formålet med markedsregulering 
Formålet med markedsreguleringen for korn er å stabilisere produsentprisene og bidra til 
noenlunde ens pris over hele landet, sikre avsetningsmulighet for norsk korn og bidra til at 
bøndene oppnår priser i samsvar med jordbruksavtalens forutsetninger.  

Markedsreguleringen for korn består av mottaksplikt på korn og oljefrø fra alle 
kornprodusenter. Videre inngår forsyningsplikt av reguleringsvare til alle produsenter av 
matmel og kraftfôr, utarbeidelse av prognoser for produksjon og etterspørsel etter norsk korn, 
forslag til importkvoter og gjennomføring av avsetningstiltak. Markedsreguleringen 
finansieres gjennom en egen omsetningsavgift (Dokument 8: 66S (2011-2012)), og er regulert 
i egen lov (se under) siden 10. juli 1936. Loven har blitt endret flere ganger siden da.  

 

 

Fra statlig fastsatt pris til målpris.  
Ved innføringen av ny markedsordning for korn i 2001 ble Statens Kornforretning avviklet, 
og dermed måtte prissystemet endres. Kornforretningens vedtatte pris ble erstattet med 
målpris på korn, men mottaksplikt og forsyningsplikt ble opprettholdt. Etter innføringen av 
ordningen ble målprisene satt ned hvert år fram til jordbruksoppgjøret i 2006, hvor målprisen 
på korn var uendret. I 2007 økte målprisen på matkorn med 3 øre, målpris på fôrkorn ble 
splittet på bygg og havre, og det ble gitt en målprisøkning. Våren og sommeren 2008 økte den 
internasjonale hveteprisen sterkt som følge av tørke og massiv endring av jordareal fra 
matproduksjon til produksjon av biodrivstoff, og norsk målpris ble satt opp med 20 øre, som 
er den største økningen etter krigen. Målprisen for korn har økt hvert år siden 2008, likevel 
fortsetter kornarealet å falle, og i 2018 var kornarealet tilbake på 1972-nivå.  

Markedsregulering av jordbruksvarer (Lovdata) 
Markedsreguleringens formål innen produksjonene melk, korn og kjøtt av svin er gjennom et 
sett av virkemidler å bidra til uttak av avtalt målpris i samsvar med forutsetningene om at 
målpris skal kunne oppnås ved markedsbalanse. 
Markedsreguleringens formål innen produksjonene egg og kjøtt av storfe og sau/lam er 
gjennom et sett av virkemidler å sikre et balansert marked i samsvar med gjeldende 
landbrukspolitikk. Markedsreguleringen gjelder bare norskproduserte varer. 
Tilskudd skal i samsvar med omsetningsloven utformes konkurransenøytralt sett i forhold til 
produsentene og omsetningsleddene. 
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Figur 4.1  Målpris på korn innføringsåret 2001. St.prp. 92 om jordbruksoppgjøret 2001 – 
med virkning for statsbudsjettet 2001 m.m. 

(I nominelle priser) Kroner per kilo          
2001 

Kroner per kilo                        
2019 

Hvete 2,31 
 

Mathvete 
 

3,36 
Rug 2,15 2,93 
Fôrkorn 1,85 

 

Bygg fôrkorn 
 

2,84 
Havre fôrkorn 

 
2,58 

Oljevekster 4,44 5,69 
 
Endringen i markedsordningen fikk ikke konsekvenser for prisnedskrivningsordningen, 
matkorntilskuddet eller fraktordningene i de første årene.  

Regjeringen Solberg foreslo i jordbruksmeldingen Endring og utvikling (Meld. St.11, 
2016-2017) å endre dagens markedsordning for korn. I landbruksmeldingen skrev regjeringen 
følgende (Landbruks- og matdepartementet, 2016, s. 108):  
  

Markedsordningen for korn og Norske Felleskjøps håndtering av balanseringen av korn 
har den siste tiden vært kritisert. Dels har det vært en systemkritikk knyttet til måten 
kornprognosene som danner grunnlag for importkvotene, utarbeides på, men også at 
konkurransen i andrehåndsmarkedet fungerer dårlig. Dette fordi Felleskjøpet Agri, som 
står for markedsregulators operative virksomhet i kornmarkedet, har inngått en 
eksklusivitetsavtale om kornhandel med Felleskjøpet Rogaland Agder. 

 
Det ble ikke flertall for å endre dagens ordning i Stortinget, da Krf og nesten hele V støttet 
dagens ordning. Da landbruksmeldingen var blitt ferdig behandlet i stortingets næringskomite 
(etter utsettelse) 6.april 2017, ble det besluttet av flertallet i komiteen at den samvirkebaserte 
markedsreguleringen for korn skulle videreføres. Stortingets næringskomite skrev følgende 
om den samvirkebaserte markedsreguleringen for korn:  
 

Alle [komiteens medlemmer] unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet har tillit 
til den jobben som markedsregulator gjør. Det er også positivt at en samlet kornbransje 
har samlet seg om en markedsbalansering med Norske Felleskjøp som markedsregulator. 
Flertallet er kritisk til statliggjøring av ansvaret for tiltak i sektoren. Flertallet viser til at 
en samlet korn- og kraftfôrbransje støtter opp under dagens markedsbalansering, at denne 
fungerer bra og at Norske Felleskjøp SA har gode forutsetninger for å gjennomføre 
markedsreguleringen på en god og effektiv måte. Flertallet mener at dagens ordning skal 
videreføres. (Inst. 251 S 2016-2017) 

 
Bransjen støttet også dette, se vedlegg 1. 
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4.4 Markedsordningen, dagens kornsituasjon 

Kornproduksjonen er veldig sårbar for vær og vind, og år med lange og varme somre gir 
vesentlig mindre avling enn i et normalår. Det samme gjelder i tilfeller hvor sommeren er lang 
og våt. Risiko for dårlig vær medfører også en økonomisk risiko, som ikke alle bønder er i 
stand til å møte på egen hånd. I Akershus og Østfold søkte rundt 90 % av alle bønder om 
avlingsskadeerstatning. Totalt ble det utbetalt om lag 2,4 mrd. kroner. I 2018 ble det for 
eksempel utbetalt i snitt 94 000 kroner per gårdsbruk i avlingsskadeerstatning til kornbønder.  

 I jordbruket er det mange små tilbydere, og tilbudssiden er uelastisk (1 prosent prisendring 
gir ikke endring i tilbudt mengde) på kort sikt (Hjelmeng, 2015). I 2018 ble tilbudet av korn 
marginalt lavere enn etterspørselen internasjonalt, og kornlagrene er forventet å gå tilbake til 
2016-nivå. Det inkluderer det norske markedet for korn. Dersom Norge hadde sluttet å 
produsere korn, ville det tatt ut om lag 1,2 mill tonn fra verdensmarkedet, og kornlagrene ville 
blitt ytterligere redusert, samt at vi ville blitt totalt avhengig av import, hadde mistet 
verdiskaping og sannsynligvis over tid flyttet kua tilbake til dagens kornjord.   

Verdens jordbruksjord (åkerareal) utgjør i dag 11 prosent av verdens areal. I 2016 utgjorde 
jordbruksarealet 1,593 millioner ha (FAO, 2019a, c). Det innebar en vekst på i underkant av 4 
prosent fra år 2000. I Norge har jordbruksarealet gått ned med i underkant av 9 prosent i 
samme periode (FAO, 2019c). Endringer i ressursgrunnlaget for kornproduksjon har 
Hjelmengutvalget ikke drøftet i perspektivet rundt regulering og produksjon.  

Det var en langvarig økning av norsk kornareal i etterkrigsperioden og fram til starten av 
1990-talet, da norsk kornareal var på sitt største. Etter denne tiden er økning erstattet av 
reduksjon. Det samlede norske kornarealet har hatt en markant tilbakegang fra midten av 
1990-tallet og fram til i dag. Tilbakegangen i kornarealet har ført til at norsk kornareal per i 
dag er tilbake på nivået fra tidlig på 1970-tallet. Trenden er etter hvert blitt tydelig, og bare på 
2000-tallet har det norske kornarealet blitt redusert med om lag 14 prosent.   
 Om en ser på hvordan kornbøndenes økonomiske situasjon har utviklet seg under systemet 
som ble opprettet i 2001, ser en at målprisene (figur 4.2) har holdt seg relativt stabile fram 
mot 2008, men at de har steget fram til i dag i takt med målprisendring i jordbruksavtalen. 
Om en videre sammenligner de norske målprisene i figur 4.2 med den internasjonale 
hveteprisen i figur 2.12 (kapittel 2), ser en at de norske prisene har vært langt mer stabile enn 
den internasjonale prisen. De norske prisene har i tillegg vært stigende de siste årene, i stedet 
for synkende som de internasjonale prisene har vært. 
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Figur 4.2 Basispris (2001/02–2018/19) på mathvete, matrug, bygg, havre og oljefrø. Målt 
i øre per kilo. (Norske Felleskjøp, 2019) 

 
 

4.5 Markedsordningen for korn framover 

Markedsordningene er oppe til debatt i Stortinget med ujevne mellomrom, sist i 2012 som 
følge av et representantforslag fra tre stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet (Dokument 
8: 66S (2011-2012)). Fremskrittspartiets kritikk mot markedsordningen er at det virker 
konkurransevridende at Norske Felleskjøp står for markedsregulering i nært samarbeid med 
Felleskjøpene (Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder). Disse tre representantene 
mener at ved å modernisere regelverket vil det legges grunnlag for likeverdige 
konkurranseforhold og for større effektivitet i landbruket. Forslaget ble avvist mot H, Frp og 
en av Venstre sine representanter.  

For å kunne møte reguleringsbehov er det etablert en reserve i form av et fond, som 
forvaltes av Omsetningsrådet. Fondets midler knyttet til kornomsetningen var per 31. 
desember 2018 på 42,9 millioner kroner. Mellom 2012 og 2018 hadde kostnadene med 
markedsregulering for korn variert fra et minimum på 5 millioner kroner i 2012 til en topp på 
41,5 millioner i 2018 (figur 4.3).  

0

100

200

300

400

500

600

700

Matkveite

Matrug

Bygg

Havre

Oljefrø



 

44 Rapport 11-2019 

Figur 4.3 Avsetningstiltak korn 2012–2018 i millioner kroner. (Landbruksdirektoratet, 
Omsetningsrådet, 2019a) 

 
I jordbruksoppgjøret for 2019 skriver regjeringen at markedsordningen for korn 
opprettholdes, og at samvirkets rolle som markedsregulator ikke må være 
konkurransevridende for noen (Prop. 120 S (2019-2020), s. 10). I tillegg vedtok Stortinget at 
verktøyene for markedsbalansering skal vurderes i dialog med landbrukets organisasjoner i de 
årlige jordbruksoppgjørene (Innst. 120 S (2018-2019)).  

På denne bakgrunn er Omsetningsrådet gitt i oppgave å gjennomgå 
markedsreguleringsforskriften med tilhørende retningslinjer og ordninger med tanke på å 
sikre forhold som Stortinget legger vekt på. For kornsektoren betyr det å:  

• redusere risikoen for konkurransevridning 
• sikre at markedsordningene fungerer likt for alle aktører i markedet 
• sikre et transparent system 
• sikre at markedsregulator skiller mellm rollen som markedsregulator og   

markedsaktør 
• se på opplysningsvirksomhet finansiert over omsetningsavgiften 

Omsetningsrådet har derfor vedtatt å gjennomgå alt regelverk og alle ordninger knyttet til 
markedsregulering i alle sektorer. Omsetningsrådet har lagt opp til at gjennomgangen av 
regelverk og ordninger skal skje innen 31.12.2019 (Felleskjøpet, 2019b). 

En avvikling av markedsordningen for korn vil føre til at ingen markedsaktør lenger har et 
selvstendig ansvar for at bonden kan oppnå målpris. En slik utvikling vil føre til større 
geografiske og sesongmessige prisvariasjoner. Bortfall av mottaksplikt vil føre til at bonden 
mister sikkerhet for å få solgt kornet sitt. En løsning kan være kontraktproduksjon, men 
uansett vil bortfall av markedsregulering føre til økt risiko, mindre forutsigbarhet og dermed 
økt ressursbruk og en mindre kostnadseffektiv verdikjede. I tillegg vil det åpne for ulik pris i 
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ulike deler av landet7. Dagens markedsreguleringsordning har støtte fra alle aktører (vedlegg 
1). 

Stortinget vedtok i juni i år at de vil videreføre produsentenes ansvar for 
markedsbalanseringen der produsentsamvirkene står for markedsbalanseringen. Samvirkenes 
tildelte markedsregulatorrolle må ikke være konkurransevridende for noen. Omsetningsrådets 
funksjon og sammensetning videreføres. Videre vedtok Stortinget å vurdere verktøyene for 
markedsbalansering i dialog med landbrukets organisasjoner i de årlige 
jordbruksoppgjørene.  

 

Norske Felleskjøp, markedsregulator 
Lars Fredrik Stuve var administrerende direktør i Norske Felleskjøp (opprettet 1973) fra 

1997 til august 2019, dvs i halve organisasjonens eksistens[1].  
I den perioden er ble innført ny kornordning i etterkant av WTOs opprettelse. Den ble som 

nevnt nylig befestet som rett i forkant av Lars Fredrik Stuves avrunding av karrieren. Det var 
den mest omfattende endring siden 1928 og opprettelsen av kornordningen den gangen. I 
2000 foreslo man å tillegge Norske Felleskjøp ansvaret for prisnotering på korn for å sikre at 
prisen som gjennomsnitt for året ble lik målpris. Norske Felleskjøp fikk samtidig ansvaret for 
prognosearbeidet og for å gi råd om fastsettelse av importkvoter. Viktige oppgaver for en 
markedsregulator.  

Fra 1. juli 2001 var ny markedsordning for korn en realitet, statens kjøpsplikt opphørte, 
grensevernet ble et tollkvotebasert importvern, prissystemet ble basert på gjennomsnittspriser 
og målpris ble fastsatt i de årlige jordbruksavtalene (Norske Felleskjøp, årsmelding 2001).  

Stuve uttalte til Nationen i 2000 at: å la Norske Felleskjøp stå for markedsregulering av 
kornmarkedet er mer effektivt enn et system basert på statlig byråkrati. Markedsordningen for 
korn vært sentral i nesten et kvart hundre år.  

En annen stor, og kanskje mindre kjent, utfordring startet i 2002 Stortinget da Stortinget 
vedtok nye regler for tollfri import fra de minst utviklede landene. Felleskjøpene vurderte 
mulighetene for å importere råvarer til kraftfôr gjennom denne ordningen, og satte i gang et 
forprosjekt i regi av Norske Felleskjøp. Valget falt på soya og Mosambik, hvor det ikke hadde 
vært dyrket av soya på mange år. I samarbeid med Norad, Norges Vel og den amerikanske 
bistandsorganisasjonen CLUSA (The Cooporative League of the United States of America) 
ble det i regi av Norske Felleskjøp satt i gang et prosjekt med produksjon av soya hos 3 000 
bønder i landet. Disse fikk opplæring og gratis såkorn det første året, samtidig som 
Felleskjøpet garanterte for avsetning til verdensmarkedspris. 

Et nytt prosjekt i Mosambik ble satt i gang i 2006 med sikte på å utvikle den lokale 
organisasjonen Ikuru til et innkjøpssamvirke, som i første omgang skal skaffe bønder i 
Mosambik såvare, og etter hvert også plantevernmidler, kunstgjødsel og kalk. 

 
7 (Stuve, Lars Fredrik: Markedsordning for korn. Kurs for styret og ansatte i Felleskjøpet 
   Agri 30.05.2018, presentasjon).  
[1] https://www.fk.no/om-norske-felleskjoep/historie 
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Dette ble et viktig prosjekt for å vise at norsk jordbruk kunne bidra i Sør og var reellt 
solidariske med yrkesbrødre i andre land. Og det kom til nytte nettopp når en ny global 
handelsavtale stod i fare for å bli framforhandlet i WTO, med grunnlaget i Doha-mandatet 
vedtatt høsten 2001. Da gikk debatten høyt om økt import fra u-land og påstanden var at økt 
frihandel med landbruksvarer skulle hjelpe land i Sør. Da viste Mosambikprosjektet en vei 
som kunne skape vinn-vinn situasjoner, med import fra u-land framfor i-land av varer Norge 
likevel trengte. 
 

 
Lars Fredrik Stuve på toppen av sin egen korntørke. Foto: Chr. Anton Smedshaug 

 
Norske Felleskjøp har også vært i en organisasjon i løpende utvikling. I 1998 var den ikke en 
samvirkeaktør i kornmarkedet som kunne påta seg ansvaret for markedsregulering, derfor fikk 
Statens Kornforretning ansvaret fram til 2001 (Telefax Landbruksdepartementet 15.04.1998, 
s. 16). Året etter ble det da satt igang en prosess med å samle felleskjøpene som et fellesskap 
for denne ordningen (årsberetning Felleskjøpgruppen 1999, s.11).  

I og med avvikling av Statens Kornforretning ble det også  kjent at felleskjøpene ville 
kjøpe aksjer i Stormøllen og i Statkorn Holding. Det stilte Konkurransetilsynet seg skeptisk 
til, men godkjente oppkjøpet under forutsetning av at felleskjøpene solgte seg ut av 
enkeltanlegg rundtom i Norge (Konkurransetilsynet, 2000).  
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Videre har det skjedd betydelig endringer i eierene av Norske Felleskjøp der Felleskjøpet 
Agri siden 2009 er eneeier. Felleskjøpet Øst Vest og Felleskjøpet Trondheim fusjonerte 1. 
januar 2007. Det nye selskapet tok navnet Felleskjøpet Agri (FKA). Felleskjøpet Maskin ble 
overtatt og innlemmet i Felleskjøpet Agri etter fusjonen.1. juli 2009 solgte Felleskjøpet 
Rogaland Agder sine andeler i Norske Felleskjøp til Felleskjøpet Agri. 1. oktober 2015 
fusjonerte Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal med Felleskjøpet Agri. 

En rekke ledende styreverv har fulgt med direktørstillingen i Norske Felleskjøp som Lars 
Fredrik Stuve har bekledt i en årrekke bl.a. Agrikjøp, Produsentregisteret, 
Opplysningskontoret for brød og korn og AgriAnalyse.  

  

Felleskjøpenes oppkjøp av Stormøllen AS og 50 prosent av Statkorn AS 
Konkurransetilsynet setter vilkår for at felleskjøpene skal få overta Stormøllen og halve 
Statkorn. Vilkårene knyttet til Stormøllen innebærer bl.a. at Felleskjøpet Øst Vest (FKØV) og 
Felleskjøpet Trondheim (FKT) må selge et produksjonsanlegg for kraftfôr hver. Konkurrenter 
skal ha forkjøpsrett til disse anleggene. Videre påbys FKØV og FKT å selge virksomheter 
som ellers legges ned, for eksempel produksjonsanlegg, lagre, havner eller butikker. Også her 
skal konkurrenter ha forkjøpsrett. Endelig er det knyttet vilkår til overtakelsen av aksjene i 
Statkorn. Disse vilkårene skal gjøre det vanskelig for felleskjøpene å bruke sin posisjon i 
selskapet til å hindre at det dannes nye kornhandelsselskaper eller på en slik måte at deres 
konkurrenter i kraftfôrbransjen får forverrede vilkår. 
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