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Forord 

Korn og Konjunktur 2017 legger frem den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten 

2016/2017. Rapporten inneholder også en drøfting rundt den norske markedsordningen for 

korn, dens opphav og dens funksjon. Bakgrunnen for denne gjennomgangen er den foreslåtte 

men avviste avviklingen av dagens markedsordning for korn, som regjeringen Solberg la frem 

i Medl. St 11 (2016-2017). 

 Rapporten er den fjerde i rekken av Korn og Konjunktur rapporter fra AgriAnalyse som tar 

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

produksjon, forbruk, handel og prisutvikling på internasjonale markeder.  

 Kornproduksjonen er avgjørende for totalproduksjonen i norsk jordbruk og norsk 

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

og matkorn, samt den internasjonale forsyningssituasjon for korn.    

 AgriAnalyse har også gjennom rapportene «Korn og Klima» fra 2012, «Korn og Krise» fra 

2013 og «Selvforsyning av mat og arealbruk» fra 2015 satt fokus på norsk kornproduksjon og 

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

 Denne rapporten er utarbeidet av Eirik Magnus Fuglestad i samarbeid med Astrid Een 

Thuen.  

 
 
 
 
Chr. Anton Smedshaug, 
Daglig leder AgriAnalyse 
April 2017 
 

  



 

 

Innhold 

SAMMENDRAG .................................................................................................................................... 1 

1  INNLEDNING ......................................................................................................................... 3 

2  GLOBAL KORNSITUASJON – 2016/17 ............................................................................... 4 

2.1  PRODUKSJON – HØYE AVLINGER OG MARKEDSBALANSE ........................................................ 4 

2.2  FORBRUK – ØKT FORBRUK OG STØRRE LAGRE ......................................................................... 9 

2.3  HANDEL – FORTSATT ØKNING ................................................................................................ 11 

2.4  PRISUTVIKLING – LAVE INTERNASJONALE KORNPRISER........................................................ 13 

3  NORSK KORNPRODUKSJON – 2016/17 ........................................................................... 16 

3.1  LITEN NEDGANG I AVLINGENE, MEN LIKEVEL ET GODT KORNÅR .......................................... 16 

3.2  FORBRUK OG IMPORT AV MATKORN ...................................................................................... 19 

3.3  FORBRUK OG IMPORT AV FÔRKORN ....................................................................................... 23 

4  KORN OG KONTROLL: MARKEDSREGULERINGEN FOR KORN .............................. 27 

4.1  DAGENS ORDNING UNDER PRESS ........................................................................................... 27 

4.2  DAGENS MARKEDSREGULERING ............................................................................................ 29 

4.3  REGULERING AV KORNMARKEDENE FRA 1928 TIL 1995 ....................................................... 31 

4.4  ETABLERINGEN AV DAGENS ORDNING ................................................................................... 33 

LITTERATUR ...................................................................................................................................... 37 
 



 

Korn og konjunktur 2017 1 

Sammendrag 

Globalt har 2016 vært et godt kornår, og den totale avlingen er beregnet å være på 2569 

millioner tonn. Dette er om lag fem og en halv millioner tonn mer enn rekordmålingen fra 

2014. Russland er et av landene der produksjonen (i form av hvete) har økt mye, og landet 

ligger an til å bli en stor eksportør av korn i 2016/17. 

 Man venter en økning i det globale kornforbruket for 2016/17 til 2560 millioner tonn. Det 

er særlig forbruket av fôrkorn som er ventet å øke, men økning i produksjonen har skjedd for 

hvete, ris og fôrkorn. Hveteforbruket til menneskemat er ventet å øke med omkring 1 prosent, 

der brorparten av økningen er ventet å skje i utviklingsland.  

Prognosen for produksjon og forbruk i 2016/17 tilsier at verdens kornlager trolig vil ende 

på 659 millioner tonn, opp 0,7 prosent fra forrige år. Totalt vil dette gi et sluttlager tilsvarende 

94 dagers forbruk i sesongen 2016/17, en oppgang fra de historisk lave lagrene i 2007/08, 

hvor kun 67 dagers forbruk kunne dekkes av sluttlagrene. 

Størstedelen av kornproduksjonen i de enkelte land brukes innenlands, og bare rundt 15 

prosent av den globale totalproduksjonen handles på tvers av landegrensene.  

De gode forsyningene av korn de siste tre høstene har skapt lave priser. På ris har prisen, 

etter en liten opptur fra mai til august 2016, igjen startet å synke. Hveteprisen har også stadig 

gått nedover siden starten av 2016. Dette skyldes hovedsakelig store lagere og gode estimat 

for 2016. Dette er fortsettelsen på en mangeårig global trend, og siden 2008 har den 

internasjonale hveteprisen falt med 60 prosent. 

 

Bildet av den norske kornhøsten i 2016 er godt. Den totale mat- og fôrkornproduksjonen i 

2016-sesongen ventes å bli på 1 210 000 tonn. Her er ikke erter og oljefrø inkludert, som 

ventes å bli på henholdsvis 5 000 og 11 000 tonn. Det totale volumet på korn representerer en 

liten nedgang fra 2015/16. Men tallet for 2015/16 var høyt, og en fortsettelse fra det gode 

kornåret 2014/15, da tilgangen hadde gått opp med 28 prosent fra året før. Sett i denne 

sammenhengen er prognosene for 2016 gode. 

Siden år 2000 har det norske kornarealet gått ned, men i 2016 økte kornarealet igjen med 

24 500 daa, en prosentøkning på litt under 1 prosent (0,86 prosent).  

En regner med at 330 400 tonn korn vil bli brukt til matkorn i Norge i 2016. 243 100 tonn 

(20 prosent av den totale norske avlingen) av dette volumet er ventet å være norsk korn, noe 

som gir et importbehov på 90 300 tonn.  Dette betyr at andelen importert korn vil gå ned med 

om lag 33 prosent fra forrige år, og at andelen norsk matkorn til møllene ligger på 73 prosent. 

Når det gjelder norsk korn til dyrefôr, var det i 2016 en norskandel i karbohydratråvare på 

70 prosent. Dette gjør at en vil en ha en et importbehov av karbohydratråvare på 329 000 

tonn, en økning i importen på rundt 24 prosent fra fjoråret.  
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I landbruksmeldingen Endring og utvikling (Meld.St.11, 2016-2017), sluppet 9. desember 

2016, signaliserte regjeringen Solberg at de ville endre markedsreguleringen for korn i Norge. 

Fra og med 2001 har Norske Felleskjøp vært markedsregulator. Hovedoppgavene til Norske 

Felleskjøp har vært og er fremdeles følgende: 

 utarbeide prognoser for produksjon og etterspørsel etter norsk korn 

 utarbeide prisprognoser og sette noteringspriser 

 foreslå importkvoter 

 foreslå omsetningsavgift 

 gjennomføre avsetningstiltak 

Regjeringen foreslo å avskaffe Norske Felleskjøps markedsreguleringsrolle og i stedet legge 

prognosearbeidet til Landbruksdirektoratet. Samtidig signaliserte regjeringen at det kunne 

være aktuelt med kvoteproduksjon av korn da de vil avvikle ordningen med mottaksplikt. 

Disse endringene møtte kritikk i jordbruksorganisasjonene, der en blant annet pekte på større 

usikkerhet for bonden med en slik ny ordning. Jordbruket og næringen mente at disse 

endringene kunne føre til større fall i kornarealet på sikt, og at kornproduksjonen i Norge går 

ned. Regjeringen Solberg framholdt at systemet hadde fungert dårlig utfra 

konkurransemessige hensyn, og regjeringen ville derfor endre for å skape friere konkurranse. 

Etter at jordbruksmeldingen ble behandlet av næringskomiteen i Stortinget 6. april, endte det 

likevel opp med et flertall for å beholde den private samvirkebaserte markedsordningen.   
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1    Innledning 

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

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

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

sunket i de siste ti årene.  

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

vært gode. Fallet i kornarealet har også stoppet i 2016. Videre har målprisene vært stabile og 

stigende siden år 2001, da ordningen med målpris for korn ble innført. I Norge var en om lag 

73 prosent selvforsynt med matkorn i 2016, mens norsk karbohydratnivå i kraftfôret som 

brukes, ligger på om lag 70 prosent.   

I desember la regjeringen Solberg frem en jordbruksmelding som foreslo å avvikle den 

samvirkebaserte markedsordningen for korn. Forslaget innebar at målprisene beholdes, men at 

mottaksplikten faller bort. Argumentet for denne endringen er at det vil skape bedre 

konkurranse.  

Forslaget ble møtt med motstand fra en samlet næring som slo ring om dagens 

markedsordning. Næringen pekte på at ordningen kunne føre til mer usikkerhet blant 

kornbøndene om mottaksplikten falt bort. Det var også usikkerhet om hvilken funksjon 

målprisen vil få når ingen markedsaktør lenger fikk ansvar for å ta ut målpris. Det viste seg 

likevel at stortingsflertallet valgte å beholde ordningen.    

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

kornsituasjonen for 2016/17. Del to tar for seg den norske kornsituasjonen i samme periode, 

mens den tredje delen diskuterer den norske markedsordningen for korn i lys av 

jordbruksmeldingen som ble lagt fram 9. desember 2016.  

I den første delen vil det bli presentert en del tall som viser produksjon, forbruk og lager av 

viktige kornsorter globalt. Det vil også bli presentert tall som viser prisutvikling og handel 

med korn globalt.  

Andre del presenterer tall for den norske kornavlingen i 2016. Her vil det bli gitt en 

oversikt over den norske produksjonen og det norske forbruket, samt import av fôrkorn og 

matkorn. Det vil også bli en kort gjennomgang av kornkvaliteten. 

Den tredje delen av rapporten tar først for seg dagens markedsordning for korn, deretter 

blir det en kort historikk om kornpolitikken i Norge fra år 1900 frem til i dag. Dette er for å få 

kunnskap om diskusjonen og hvordan markedsordningen fungerer.   
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2    Global kornsituasjon – 2016/17 

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

handel og forbruk. Mye av kildematerialet er hentet fra FAOs rapport Food Outlook fra 

oktober 2016 og International Grain Council (IGC).  Når vi her snakker om den totale 

kornproduksjonen, refereres det til alle korntyper, inkludert ris og mais. Begrepet fôrkorn 

(coarse grain) brukes om korn utenom hvete og ris, hovedsakelig mais, bygg, rug, havre og 

sorghum, som tradisjonelt i OECD brukes til dyrefôr. I tillegg til korn vil soya bli omtalt, 

fordi soya er viktig både som mat og fôr. 

Figur 2.1 Verdens kornproduksjon, forbruk og lager i perioden 2005/06 til 2016/17, 
estimat for 2015/16 og prognoser for 2016/17 (FAO, 2016). 

 
 

2.1 Produksjon – høye avlinger og markedsbalanse 

Det er spådd at det vil bli balanse i kornmarkedene globalt i 2016/17: Produksjonen har økt, 

og det er tilstrekkelig korn på lager. For 2016 regner en med en økning på omkring 1,5 

prosent i den totale kornproduksjonen globalt, det vil si en økning på 38 millioner tonn. Dette 

betyr at den totale produksjonen i 2016 blir rekordhøy, hele 5,5 millioner tonn mer enn den 
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forrige rekorden fra 2014. Den samlede produksjonen for 2016 er beregnet til 2569 millioner 

tonn. 

 Økning i produksjonen har skjedd både for hvete, ris og fôrkorn. Dette henger sammen 

med gode avlinger for hvete i Russland og India, og rekordhøye risavlinger, særlig i Asia, 

men også i Nord-Amerika og Afrika. Volumet på fôrkorn har økt hovedsakelig grunnet 

rekordhøye maisavlinger i USA, Argentina og India. 

Globalt i 2016/17 er det ventet et økt forbruk av korn på 1,6 prosent i forhold til året før, 

og den totale mengden kornforbruk er beregnet til 2560 millioner tonn. Det er særlig forbruket 

av korn til fôr som er ventet å øke (2,7 prosent). 

USA, Kina, India og EU produserer nesten to tredjedeler av den samlede mengden hvete, 

ris og fôrkorn på kloden (figur 1.2). USA står for om lag 19 prosent av verdens produksjon, 

etterfulgt av Kina med 17 prosent. EU og India står for henholdsvis 10 og 9 prosent, Brazil 

står for 8 prosent og Russland står for 4 prosent. 

Figur 2.2  Verdens seks største kornprodusenter, estimat for 2016 (FAO, 2016). 

 
    

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

prognoser for 2016/17, er vist i figur 1.3. Prognosene for 2016 viser at en forventer ny rekord 

for hveteproduksjonen globalt med en avling på nær 742 millioner tonn – 8,5 millioner tonn 

mer enn estimat for 2015. Om en ser dette i prosent, så tilsvarer det en økning på 1,2 prosent. 

Den spådde økningen i produksjonen vil sannsynligvis komme særlig i India, Russland og 

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

 

 
 

I EU spår prognosene en nedgang i hveteproduksjonen med nesten 17 millioner tonn fra året 

før. Dette er særlig på grunn av dårligere avling i Frankrike, som er forårsaket av mye nedbør. 

For USA, på den andre siden, viser prognosene en økning i produksjonen til 63 millioner 

tonn, som tilsvarer en økning på 7,3 millioner tonn (1,7 prosent) fra året før. Også i Russland 

har avlingen økt mye, og det er ventet en rekordavling på 69,5 millioner tonn – en økning på 

hele 13 prosent fra året før. I Russlands nabo Ukraina har produksjonen gått ned med 3 

prosent fra året før.  

I Asia er avlingene generelt ventet å være over 2015-nivået. Mye av økningen kommer fra 

den indiske produksjonen, som har tatt seg opp fra året før. Slik det ser ut nå kan India få en 

total produksjon på 93,5 millioner tonn, 8 prosent høyere enn 2015-nivået. Den kinesiske 

produksjonen er ventet å gå ned med omkring 1 prosent, og i Pakistan ventes en liten økning 

fra 2015. 

I Syria er avlingene dårlige også i 2016 som følge av konflikten som foregår der, og i 

Nord-Afrika er det også lave avlinger i 2016. Dette skyldes tørke, og landene Algerie og 

Marokko er særlig rammet av dette. I Marokko falt produksjonen med 2,7 millioner tonn fra 

året før.  
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Når det gjelder den sørlige halvkule, ser kornhøsten ut til å bli lovende i for eksempel 

Australia, fordi plantesesongen er god og fordi en fikk tilstrekkelig regn i juli og august. Den 

totale mengden plantet areal i Australia har ikke økt mye, men det er ventet en stor økning i 

avkastningen, slik at den totale produksjonen ser ut til å øke med hele 16 prosent. I Sør-

Amerika ser hveteproduksjonen også ut til å øke – hele 22 prosent fra året før. Det meste av 

denne økningen er ventet å skje i Argentina, som har en økning på 33 prosent. Denne 

økningen er for det meste drevet av gode priser. Figur 1.4 viser samlet global hveteproduksjon 

og areal fra 2005/06–2016/17. Vi ser at produksjonen har vært høy de siste årene, mens 

arealet har sunket. Det er altså gode avlinger som driver den gode produksjonen, ikke mere 

areal. 

 Maisavlingene er spådd til å stige med omkring 2,3 prosent fra året før, og den totale 

globale produksjonen vil da ligge på 1029,3 millioner tonn. Den prognostiserte økningen av 

mais er noe lavere enn det som var ventet i september, mye fordi at Brasil ser ut til å få en 

lavere produksjon enn først antatt. Økningen i maisproduksjonen er ventet å skje i hovedsak 

som følge av en økning i USAs produksjon, som sannsynligvis vil øke med 11 prosent fra året 

før.   

«Russland mot korntoppen» 
I følge det russiske Landbruksdirektoratet er kornhøsten i 2016 den beste siden 1978. Det er produsert 

117 millioner tonn korn totalt så langt i år i Russland, til sammenligning var rekorden fra 1978 på 127 

millioner tonn. Den russiske landbruksministeren spår at kornproduksjonen vil holde fram med å stige; 

25 prosent de neste 15 årene. Den økte produksjonen gjør at Russland også kan øke eksporten. Slik 

kan landet ligge an til å bli en av de største korneksportørene i verden. En svekket rubel er også med 

på å øke eksportmulighetene (Nationen, 11.11.2016). 
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Figur 2.4 Hveteproduksjon (mill. tonn) og areal (mill. hektar) i perioden 2006/07 til 
2016/17, med estimat for 2015/16 og prognoser for 2016/17 (FAO, 2016a; FAO, 
2016b). 

 
 

Om en ser på produksjonen av oljefrø, herunder soya, er den ventet å øke med 4 prosent fra 

året før. Denne økningen følger et år der det var en nedgang på 3 prosent. Det er særlig 

soyabønner som står for økningen, og produksjonen per november 2016 var på 330 millioner 

tonn. En venter fortsatt økning resten av året, slik at toppen fra 2014 sannsynligvis vil bli 

forbigått. 

   Den samlede globale økningen i soyaproduksjon kommer for det meste av høyere avlinger –  

arealet der en dyrker soya har økt bare marginalt. Innhøstingen er i gang på den nordlige 

halvkule, og fra dette ser en at det er USA som leder an i økningen med en økning på 7 

prosent (7,4 millioner tonn) fra året før. Dette er muliggjort av gode vekstforhold, som har 

resultert i 3,4 tonn produsert avling per hektar. I land som Ukraina og Canada er det en 

reduksjon i avlingene så langt, men dette blir oppveid globalt av den økte produksjonen i 

USA. 

I India er produksjonen av soya ventet å øke med 34 prosent fra lavnivået de siste fire 

årene, dette er mye takket være tilstrekkelige nedbørsmengder. Også i Kina har trenden blitt 

snudd fra gradvis fall i produksjonen til en økning. Økningen i Kina kommer mye takket være 

prisstøtte til dyrking av soyabønner. 

Den søramerikanske sesongen 2016/2017 har nettopp begynt. Her venter en også en 

økning fra et dårlig forrige år med dårlige værforhold. Det er særlig i Brasil at en venter å se 

en økning i denne verdensdelen.     

 

180

195

210

225

240

550,0

600,0

650,0

700,0

750,0
M

i

l

l

h

e

k

t

a

r

M

i

l

l

t

o

n

n

Produksjon Areal



 

Korn og konjunktur 2017 9 

2.2 Forbruk – økt forbruk og større lagre 

Figur 1.5 viser verdens kornforbruk i perioden 2005/06 til 2016/17. Det er ventet at det 

samlede globale kornforbruket vil øke med 1,6 prosent fra 2014/15 til 2016/17, til 2560 

millioner tonn. Det vil særlig være bruken av fôrkorn som kommer til å øke – med 2,7 prosent 

fra året før. Blant dette fôrkornet er det mye mais og lavkvalitetshvete. Men selv om det er 

spådd en økning i forbruket av korn, vil likevel lagrene vokse i 2016, og hele økningen er 

hvete, da lagrene for ris og fôrkorn er ventet å synke under nivået fra starten av året. 

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

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

menneskemat. Dyrefôr vil stå for over halvparten av økningen, da økt globalt forbruk av 

storfeprodukter trolig kommer til å øke. Som en følge av dette vil en da trenge mer korn til å 

fôre opp storfe. Økningen i kornforbruk til menneskemat er spådd som en følge av 

befolkningsvekst globalt (IGC, 2016). 

Figur 2.5 Verdens kornforbruk i perioden 2005/06 til 2016/17 med estimat for 2015/16 og 
prognoser for 2016/17 (FAO, 2016a)1. 
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1 Fôrkorn refererer til andre korntyper enn ris og hvete, i OECD-land det som hovedsakelig er brukt som dyrefôr. I denne  
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omring 1 prosent fra året før. Størstedelen av økningen i hveteforbruket er beregnet til å finne 

sted i utviklingsland – i alt 363 millioner tonn av økningen er ventet å skje i utviklingsland 

(figur 1.6). Per capita er hveteforbruket globalt beregnet til ca. 67 kg per år. I utviklingsland 

er forbruket 60 kg per capita, mens i industriland er forbruket nesten 40 kg mer, totalt 96 kg.   

Figur 2.6 Forventet hvete brukt til menneskeføde i i-land og u-land 2016/17 (FAO, 2016). 

 
 

Den årlige veksten i hveteforbruket har historisk holdt – og holder fortsatt – tritt med veksten 

i forbruket. Det er likevel slik at bruken av hvete til dyrefôr varierer mye fra år til år på grunn 

av svingninger i prisene, som gjør det billigere eller dyrere å bruke i forhold til de vanlige 

fôrkornproduktene.  

For dette året har det blitt produsert mye lavkvalitetshvete som vil kunne bli brukt til 

dyrefôr, og av den grunn er bruken av hvete til dyrefôr ventet å øke med omkring 6 prosent 

fra året før. Det tilsvarer en total økning på 8,5 millioner tonn.  

Den største økningen i volum er ventet å komme i USA, der en venter en økning på 5,3 

millioner tonn. Også i mange land i Asia ventes en stor økning, særlig i Kina og Indonesia. 

 

 

2.1.1 Lageroppbygging  

Prognosen for produksjon og forbruk i 2016/17 tilsier at verdens kornlager trolig vil nå 659 

millioner tonn, opp 0,7 prosent fra forrige år. Totalt vil dette gi et sluttlager tilsvarende 94 

dagers forbruk i sesongen 2016/17, en oppgang fra de historisk lave lagrene i 2007/08, hvor 

kun 67 dagers forbruk kunne dekkes av sluttlagrene (FAO, 2013)2.  

Hvetelagrene har økt stødig siden 2013/14, og vil holde fram med å øke i 2016/17. En 

regner med at de globale hvetelagrene vil komme opp i 234 millioner tonn ved slutten av 

                                                 
2 Dette beregnes som sluttlager delt på totalt forbruk i FAO-statistikken, multiplisert med 365. 
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sesongen i 2017. Dette er en økning på 8,4 millioner tonn fra sesongens start, og den høyeste 

økningen siden 2001/02.  Estimatet for verdens hvetelager var i 2015/16 på rundt 115 dagers 

forbruk, og er ventet å stige til 117 dager i 2016/17. Det er særlig i Kina, USA og India at en 

vil se en stor økning i hvetelagrene. I Kina er lagrene ventet å stige med 11,8 millioner tonn, 

mens stigningen i USA og India er ventet å bli på henholdsvis 3,2 millioner tonn og 1 million 

tonn. 

 Ifølge femårsprognosene fra International Grain Council (IGC, 2016) er det ventet at 

lagrene av hvete vil falle noe. Men dette må ses i sammenheng med at lagrene for 2015/16 var 

rekordhøye. Nedgangen i lagrene vil skyldes først og fremst at forbruket trolig vil øke, og da 

særlig forbruket av hvete til menneskemat.  

 

2.3 Handel – fortsatt økning 

Størstedelen av kornproduksjonen i de enkelte land brukes innenlands, og bare rundt 15 

prosent av den globale totalproduksjonen handles på tvers av landegrensene  (figur 1.7). Siden 

det har vært gode kornhøster de siste årene, er prisene på korn ventet å være lave, og handelen 

er ventet å stige. 

Handelen med hvete er spådd til 165 millioner tonn, noe som er en liten økning fra det 

rekordhøye tallet fra forrige år.  Den totale asiatiske hveteimporten er spådd til 80 millioner 

tonn, rett over nivået fra året før. Indonesia er den største importøren av hvete i Asia, med 10 

millioner tonn. Japan er ventet å øke hveteimporten med 500 000 tonn, som da vil gi en 

samlet hveteimport på 6 millioner tonn. Dette skyldes stor etterspørsel. De fleste store 

importørene er ventet å øke importen noe, med unntak av Iran, der importen er ventet å gå ned 

med 1million tonn, slik at importen av hvete her vil bli den laveste på fire år. Figur 1.8 viser 

de største hveteeksportørene (a) og de største hveteimportørene (b) i snitt i perioden 2011/12–

2016/17. 

Også i Afrika er det spådd at hveteimporten vil øke. Dette er en fortsettelse av en trend 

med høy import fra forrige år, og det samlede importvolumet for 2016/17 er ventet å være rett 

over 50 millioner tonn. Likevel er importen ventet å synke litt i for eksempel Egypt og 

Algerie. Sør for Sahara er Etiopia det eneste landet der en venter en liten nedgang i 

hveteimporten. 

I Europa venter en at hveteimporten vil gå ned litt, og det antas at den totale importen i 

Europa vil ende opp på 9,2 millioner tonn. For EU er den totale hveteimporten ventet å bli på 

6,2 millioner tonn. Dette er en nedgang på 100 000 tonn fra året før, men likevel et noe lavere 

importfall enn først antatt, da dårlig hvetehøst i Frankrike har ført til en liten økning i den 

forventede importen.  

I Latin-Amerika er kjøp av hvete ventet å falle litt fra 2015/16-nivå, særlig på grunn av 

reduserte kjøp fra Mexico. Totalt for Latin-Amerika ventes en import på 4,4 millioner tonn 

hvete i 2016/17.  
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Når det gjelder eksport av hvete, ventes eksporten fra EU å falle til 25,5 millioner tonn – det 

laveste nivået på fire år. Russland, på den andre siden, venter å øke hveteeksporten som følge 

av gode avlinger. Også USAs hveteeksport ventes å øke, og er spådd å nå 25 millioner tonn. 

Ukraina vil trolig få et fall på 3,4 millioner tonn i eksporten, noe som vil si at den totale 

eksporten fra Ukraina er ventet å bli på 14 millioner tonn for 2016/17.  

Figur 2.7 Verdens kornhandel, prognose totalt for produksjon i 2016 og estimat for handel 
2015/16 (FAO, 2016). 

 
 

 

Figur 2.8 Største eksportland av hvete (a), største importland av hvete (b), gjennomsnitt 
2011/12–2015/16 og prognoser for 2016/17 (FAO, 2016). 

     a.                                                                    b. 
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2.4 Prisutvikling – lave internasjonale kornpriser  

De gode forsyningene av korn de siste tre høstene har skapt lave priser. På ris har prisen, etter 

en liten opptur fra mai til august 2016, igjen startet å synke. Hveteprisene har også stadig gått 

nedover siden starten av 2016. Dette skyldes hovedsakelig store lagere og gode estimat for 

2016. Dette er fortsettelsen på en mangeårig global trend, og siden 2008 har de internasjonale 

hveteprisene falt med 60 prosent.  

I tillegg til gode avlinger og oppbygging av lagere de siste årene har også en midlertidig 

stopp i hveteeksporten til Egypt grunnet usikkerhet om forekomsten av ergot – en vanlig sopp 

på korn – i hveten som skulle bli importert, ført prisene nedover dette året. Egypt er verdens 

største importør av hvete, og en slik stopp i importen forårsaket da ubalanse i markedet. Det 

var likevel en liten oppsving i prisen på korn som kan brukes av møller, siden mye regn i 

mange store hveteområder førte til lavere proteininnhold i hveten. 

 

«Go, go farmers» 

 

Mange kornbønder i Midt-Vesten i USA har siden 2011 tatt opp lån for å utvide driften i en 

tid med høye kornpriser. Men da kornprisene falt, slik at de ble halvert innen 2015, tok mange 

bønder opp enda mer lån for å «plante seg ut» av prisfallet. Dette fenomenet har en kalt «go, 

go farmers». I praksis har dette skapt en klasse kraftig forgjeldede kornbønder i de såkalte «I-

statene» – Iowa, Indiana og Illinois. I disse tre statene har det samlede tallet på 

jordbruksrelaterte banklån som ikke blir betalt ned i 2016, steget til 288,2 millioner dollar. I 

andre halvdel av 2013 var dette tallet ca. 13 millioner dollar. 

(http://www.cattlenetwork.com/news/markets/falling-prices-borrowing-binge-haunt-midwest-

go-go-farmers)  
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Figur 2.9 Internasjonale hvetepriser i perioden 2008 november til november 2016, målt i 
tonn, International Grain Council3. 

 
 

    

Prisen på oljefrø, herunder soya, som blant annet brukes i norsk kraftfôr, har økt i 2015/16.  

Denne økningen i prisen er stort sett et resultat av utviklinger i soyamarkedet, hovedsakelig 

grunnet dårlige avlinger i Sør-Amerika og stor etterspørsel globalt.  Det har likevel vært et lite 

fall i prisene siden juli 2016, da markedene ble påvirket av positive prognoser for avlingen 

2016/17. 

                                                 
3 http://www.amis-outlook.org/index.php?id=40255 
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Figur 2.10 Månedlig endring i internasjonale priser på kjøtt, melk, korn og oljefrø fra 2000 
til mai 2016 (FAO, 2016). 

 
 

 

Figur 1.10 viser endringer i internasjonale priser på kjøtt, melk, korn og oljefrø fra 2000 til 

mai 2016. Det har vært en liten vekst i verdensmarkedsprisene siden starten av 2016, men 

disse er fremdeles godt under toppnivået fra 2008. Prisene er heller ikke ventet å komme opp 

på et slikt høyt nivå de neste ti årene. I denne sammenhengen kan det være verdt å merke seg 

WTO-konferansen som fant sted i Nairobi i desember 2015. Her ble det bestemt at 

eksportsubsidiering skulle avvikles. Georgios Mermigkas og Ekaterina Krivonos ved FAO, 

(FAO, 2016) mener at dette kan bidra til å stabilisere prisene da etterspørselen vil bli mer 

stabil.  

Nairobi-bestemmelsen slår fast at alle medlemmene av WTO skal oppheve 

eksportsubsidiene umiddelbart, men det er likevel unntak for industriland som gjør at man kan 

utsette dette til 2020, dersom man fra 1. januar 2016 stoppet alle eksportsubsidier til MUL- 

land (minst utviklede land). Utviklingsland har fått utvidet frist til 2018, og til 2022 for visse 

varer.  I følge Mermigkas og Krivonos er det usikkert hvor stor effekt dette får, da 

eksportstøtten likevel har blitt redusert drastisk siden år 2000. 
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3    Norsk kornproduksjon – 2016/17 

Dette kapitlet gir en oversikt over status når det gjelder produksjon, forbruk og import av 

norsk korn. Mye av kildematerialet er hentet fra Norske Felleskjøp (NFK), 

Landbruksdirektoratet og SSB. Det totale norske kornforbruket har ligget relativt stabilt siden 

1999, mens importen sakte har økt (figur 2.1).  

Figur 3.1 Totalt forbruk av norske og importerte kraftfôrråvarer (tonn) mellom 1999 og 
2016/17. Estimat for 2015/16 og prognose for 2016/17 (Norske Felleskjøp). 

 
 

3.1 Liten nedgang i avlingene, men likevel et godt kornår  

Bildet av korntilgangen i 2016 er godt. I tabell 2.1 ser vi prognoser for tilgang og forbruk av 

norsk korn 2016/17. Oppsummert er tilgangen i 2016 ventet å være på 1 265 000 tonn, en 

liten nedgang fra 2015/16 der tilgangen var på 1 280 989 tonn.  

 

Det totale volumet på korn representerer en liten nedgang fra 2015/16. Men tallet for 2015/16 

var høyt, og en fortsettelse fra det gode kornåret 2014/15, da tilgangen hadde gått opp med 28 

prosent fra året før. Sett i denne sammenhengen er prognosene for 2016 gode. 
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Tabell 3.1 Tilgang norsk korn, erter, oljefrø og åkerbønner (tonn), prognose 2017 (Norske 
Felleskjøp, 2017). 

Kornslag Tilgang 

Hvete 287000 

Rug 21000 

Bygg 598000 

Havre 343000 

Total, korn 1265000 

Erter 5000 

Oljefrø, åkerbønner 11000 

For korn totalt vil årets kornavling (kilo/daa) ligge 5 prosent lavere enn fjorårets. 

Dekaravlingene er likevel høye da nedgangen må ses i sammenheng med at fjorårets avling 

var godt 20 prosent høyere enn avlingen året før (figur 2.2). For enkelte kornslag er fallet mer 

drastisk enn for andre. For rug er fallet på hele 30 prosent fra fjoråret, mens fallet i 

hveteavlingene per dekar er på 19 prosent. For havre og bygg har man sett en svak økning i 

avlingen. 

Figur 3.2 Avling i kilo per dekar i perioden 2006 til 2014, med prognoser for 2016 
(Norske Felleskjøp, 2016b). 
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Generelt ser man at utviklingen i avling per dekar i Norge stagnerte på 1980-tallet og deretter 

har vært stabil eller svakt synkende fram til 2014. Grunner til utflatingen i avlingsnivået per 

dekar kan være forholdet mellom kornpris og arealtilskudd, samt andre agronomiske forhold 

som dårlig drenering, jordpakking, redusert jordarbeiding m.m. (Ekspertgruppen, 2013: 32). 

Men de siste par årene har altså kornavlingene vært gode og høye. 

3.1.1 Økning i kortarealet for 2016 – men arealet er fortsatt lavt 

I 2016 har kornarealet gått opp med 24 500 dekar, noe som betyr at en trend der kornarealet 

har sunket, nå ser ut til å ha snudd. Det totalet kornarealet er nå på 2 832800 dekar (figur 2.3). 

 Dersom en tar med areal brukt til erter, oljevekster og åkerbønner, er kornarealet i 2016 på 

totalt 2 874 500 dekar. Av det totale arealet er 47 prosent brukt til bygg, etterfulgt av havre og 

hvete med henholdsvis 23 prosent og 26 prosent.  Kun minimalt av arealet blir brukt til rug. 

Arealet for bygg har en økning med 138 200 dekar fra året før, mens havre har økt med 

126 300 dekar. Arealet med oljefrø har økt med 7000 dekar.  

Totalt har altså kornarealet økt med 24 500 dekar, en prosentøkning på litt under 1 (0,86). 

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

siden år 2000.  Om arealet ikke fortsetter å øke, kan det få drastiske konsekvenser for den 

norske selvforsyningsgraden av korn.  

Figur 3.3 Arealutvikling for korn og oljevekster (dekar) i perioden 2000–2016, tall for 
2016 per 31.07.2016 ( Norske Felleskjøp, 2016). 
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3.2 Forbruk og import av matkorn 

Forbruket av matkorn hos norske møller er ventet å ligge på 333 400 tonn i 2016/2017 

(Norske Felleskjøp, 2016). Fra 2006/07 til 2011/12 har det vært en nedgang i forbruket, før 

det var noe oppgang i forbruket i 2012/13. For 2013–2015 var det på ny en nedgang, men for 

2016/17 ser det altså ut til å bli en oppgang igjen (figur 2.4).  

Figur 3.4 Forbruk av matkorn i perioden 2006/07 til 2015/16, med prognoser for 2016/17 
(Norske Felleskjøp, 2016). 

Tabell 2.3 viser det antatte importbehovet av matkorn for 2016/17. Av 330 400 tonn er det per 

17. november 2016 antatt at rundt 243 100 tonn kommer fra norsk korn, noe som gir et

importbehov på 90 300 tonn.  Dette betyr at andelen importert korn vil gå ned med om lag 33 

prosent fra forrige år. 

Tabell 3.2  Importbehov av matkorn (tonn), novemberprognose for sesongen 2016/17 
(Norske Felleskjøp, 2016). 

Importbehov matkorn 
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Forbruksprognose 281 900 20 600 3 400 31 600 337 500 
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Hvetekvaliteten deles opp i fem kategorier, hvor kategori 1 har høyest proteininnhold og 

kategori 5 har lavest. Kornsortene i klasse 1–4 regnes som klasser med sterk proteinkvalitet, 

mens klasse 5 regnes for å ha svak proteinkvalitet. «Svak» kvalitet er ikke dårlig kvalitet, men 

mel som gir mindre sterke glutenfibre i brøddeigen. I mel trengs det en blanding av de ulike 

kategoriene, avhengig av hva melet skal brukes til.  

 Etter mange år der norsk kornproduksjon i minkende grad dekket spekteret av ulike 

hvetekvaliteter som etterspørres, har andelen for klasse 1 og 2 tatt seg opp i 2016. Klasse 1 av 

norsk opprinnelse har de siste årene i praksis ikke vært tilgjengelig, og lå på omkring 0,3 

prosent forrige år. Dette året har andelen av norsk korn av klasse 1 steget betydelig til 15,8 

prosent. Klasse 2 har også steget fra 14,9 prosent til 20,8.  Det er altså her antydning til at 

trenden snur, slik at en får mer norsk korn i klasse 1 og 2 (tabell 2.4). Ideelt sett bør klasse 1 

og 2 utgjøre omtrent 50 prosent, mens klasse 3 og klasse 4–5 bør utgjøre 25 prosent hver.  

Tabell 3.3 Prosentvis fordeling av ulike proteinklasser i 2015/16 og prognose for sesongen 
2016/17 (Norske Felleskjøp 2016).  

2015/16 2016/17 

Klasse 1 3,2 prosent 15,8 prosent 

Klasse 2 14,9 prosent 20,8 prosent 

Klasse 3 41, 8 prosent 44,3 prosent 

Klasse 4 36,7 prosent 19,1 prosent 

Klasse 5 3,4 prosent

 

Matkorn totalt til norske 

møller 337 500 (100 prosent) 

 

Norsk kornavling 

totalt 1265 000 (100 prosent) 

Norsk korn som 

holder matkvalitet 

245 400 (20 prosent) 

Norsk matkorn til norske 

møller 245 400 

(73 prosent) 

           Figur 3.5  Andel norsk korn som holder matkvalitet og norsk korn i totalt forbruk,     
prognoser for 2016/17 (Norske Felleskjøp 2017).   
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Andelen norsk korn til møllene for 2016/17 er god, og ligger på 73 prosent. Til 

sammenligning var norskandelen i kornet underkant av 40 prosent i 2013, og den var også lav 

i 2014. For 2016 lå norskandelen på 67 prosent. Årets tall føyer seg derfor inn i en trend med 

økning av norskandelen av korn til møllene.  

Figur 2.6 viser hvordan norskandelen i produksjonen av matmel har variert de siste 

sesongene grunnet ulik kvalitet på kornet. For 2015/16 var det lite protein i mathveten, og 

andelen til møllene lav. Men for 2016/17 er andelen av hvete til møllene ventet å bli på 

omkring 70 prosent.  

Figur 3.6 Andelen norsk mathvete i bruk av møllene, fra september 2013 med prognose til 
og med oktober 2016 (Norske Felleskjøp 2016). 
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Importen av ferdigvarer øker 

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

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

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

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

kornekvivalenter.  

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

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

matkorn i 2016.   

Figur 3.7 Import av brød og bakervarer, omregnet til kornekvivalenter, 1988 til 2014  

(tonn)4. (Egne beregninger basert på Landbruksdirektoratet/SSB/Agrianalyse, 2017.)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 få følger for både den norske næringsmiddelindustrien 

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

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

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

bli mindre (Nersten & Aanerud, 2013).  

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). Melinnhold i 19.05 estimert til 60 prosent, andre varer til 50 prosent. 
Utmalingsgrad 72 prosent (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. 19.01.9091 er dermed skilt ut og er ikke med i beregningen for 2014.   
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3.3 Forbruk og import av fôrkorn 

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

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

surfôr er dominerende i rasjoner til drøvtyggere. Grovfôret kommer fra Norge, mens 

kraftfôret både stammer fra norske og importerte råvarer, og består av karbohydrater (korn, 

mais og melasse), proteiner (soya, rapspellet og maisgluten), samt fett, vitaminer og 

mineraler. Andelen av kraftfôr som er brukt per kilo produsert melk og svinekjøtt har sunket 

noe fra 2015, og en venter at dette vil holde seg også i 2017 (tabell 2.5). 

Tabell 3.4  Kraftfôrforbruk til ulike dyrearter(tonn), perioden 2011/12 til 2015/16 og 
prognoser for 2016/17 (Norske Felleskjøp, 2017). 

Drøvtygger Svin Fjørfe Annet Sum 

2011/2012 975 091 490 463 409 564 30 080 1 905 198 

2012/2013 992 119 482 004 446 184 28 456 1 948 763 

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

2014/2015 1010 312 495 779 426 925 22 386 1 955 402 

2015/2016 1015 000 500 000 437 000 19 118  1 971 118 

2016/2017* 1 006 000 502 000 466 000 17 000 1 991 000 

Karbohydrater 

Karbohydratråvare utgjør den største andelen i kraftfôrsammensetningen og består 

hovedsakelig av korn. Norsk korn vil utgjøre 70 prosent av forbruket av karbohydrater i 

kraftfôret (Norske Felleskjøp, 2016). 

 Figur 2.8 viser hvordan karbohydratandelen sank fra over 75 prosent i 2005 til 72 prosent i 

2010, før den gikk opp igjen til nærmere 73 prosent i 2012. I 2013 sank karbohydratandelen 

til 71,5 prosent. For 2016 er prosentandelen ventet å være på 70 prosent (Norske Felleskjøp, 

2017).  
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Figur 3.8 Andel karbohydratråvare i kraftfôr i perioden 2005–2015, med prognoser fra 
andre kvartal 2016 (Norske Felleskjøp, 2016). 

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

karbohydratråvare på 343 000 tonn (tabell 2.6), en økning i importen på rundt 35 prosent fra 

fjoråret.  

Tabell 3.5  Importbehov for karbohydratråvare i kraftfôret, prognose 2017 (Norske 
Felleskjøp, 2017). 

*Svinn 1 prosent

Proteiner 

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

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

siste årene og utgjorde omkring 5,5 prosent i 2016 (Landbruksdirektoratet, 2016). Blant 

proteinråvarene er soya 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 
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har derimot gått ned fra 2011 og lå i 2015 på 194 494 tonn, samme nivå som 2007/2008. 

Andelen soya gikk noe opp i 2016 (figur 2.9). Soya utgjør omtrent 10 prosent av kraftfôret 

totalt. Raps har hatt en stor økning fra i overkant av 2000 tonn i 2000 til 168 000 tonn i 2016. 

De andre råvarene har holdt seg relativt stabile de siste 10 årene.  

Figur 3.9 De viktigste proteinråvarene i kraftfôr i perioden 2000 til 2016 (tonn) (Norske 
Felleskjøp, 2012; Landbruksdirektoratet: Råvareforbruk i norsk produksjon av 
kraftfôr til husdyr, 2016). 

Sammensetning av råvarer i kraftfôret 

Sammensetningen av råvarer (tonn) i kraftfôret fra 2003 til 2015 er vist i figur 2.10. Dersom 

en ser på den langsiktige utviklingen, har den norske karbohydratråvareandelen sunket, selv 

om norsk karbohydratråvare fortsatt utgjør den største andelen i kraftfôr. Det har vært en 

oppgang fra 2014 til 2015.  

   Husdyrproduksjonen i Norge er økende 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 en større kraftfôrandel er nødvendig, og stiller også andre krav til 

sammensetningen av næringsstoffer i fôret. Krav om høyere proteininnhold og energiinnhold 

fører til reduksjon i rommet for norsk korn i kraftfôret (Norske Felleskjøp, 2012b:3). 

   Produksjonen av fjørfekjøtt er utelukkende basert på kraftfôr. For å oppnå høy fôrutnyttelse 

har det vært sterkt fokus på høyere energikonsentrasjon og proteininnhold i fôret. Det har 

igjen har ført til mindre rom for karbohydrater, det vil i stor grad si norsk korn (Norske 

Felleskjøp, 2012b). 
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Figur 3.10 Andelen av ulike råvarer i kraftfôret i perioden 1998–2015 (Norske Felleskjøp, 
2012b; Landbruksdirektoratet, 2014 & 2015, Råvareforbruk i norsk produksjon 
av kraftfôr til husdyr). 
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4    Korn og kontroll: markedsreguleringen for korn 

I landbruksmeldingen Endring og utvikling (Meld.St.11, 2016-2017), avgitt 9. desember 

2016, foreslo regjeringen Solberg blant annet at de ville avvikle den samvirkebaserte 

markedsreguleringen for korn. En samlet jordbruksnæring var mot en slik endring, og da 

næringskomiteen i Stortinget leverte sin innstilling til jordbruksmeldingen 6. april 2017, ble 

det også bestemt at den samvirkebaserte markedsreguleringen for korn skulle videreføres. 

Den følgende delen av rapporten ser på hvordan den norske markedsordningen for korn virker 

og på dens historiske bakgrunn. Men først skal regjeringens kritikk av markedsordningen 

presenteres kort.  

4.1 Dagens ordning under press  

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: 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.6  

Blant annet med bakgrunn i dette ville regjeringen oppheve den samvirkebaserte 

markedsordningen for korn. Regjeringen var «opptatt av at det skal legges til rette for at 

konkurransen fungerer både i første- og andrehåndsmarkedet» (Landbruks- og 

matdepartementet, 2016: 108). I stortingsmeldingen het det videre at: 

… dersom en mer uavhengig instans overtar sentrale
balanseringsvirkemidler, vil det kunne styrke tilliten og sikre 
konkurransenøytraliteten i kornsektoren. Regjeringen vil oppheve Norske 
Felleskjøps markedsregulatorrolle (Landbruks og matdepartementet, 2016: 
109). 

6 Avtalen som vises til i jordbruk meldingen ble inngått i 2013 og ble sagt opp høsten 2016 etter press fra 
Landbruks- og matdepartementet. Avtalen betydde i praksis at kun Felleskjøpet Rogaland-Agder fikk handle 
med Felleskjøpet Agri. Tidligere (fra 2009-2013) har Strand Unikorn hatt en lignende avtale Felleskjøpet 
Rogaland Agder. I denne avtalen pliktet Strand Unikorn seg til å selge all korn som de ikke brukte i egen 
produksjon til Felleskjøpet Rogaland-Agder, samtidig pliktet Felleskjøpet Rogaland Agder å kjøpe all sitt norske 
korn fra Strand Unikorn. 
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Regjeringens forslag til endringer i markedsreguleringen kan oppsummeres i tre punkter 

(Landbruks- og matdepartementet, 2016: 109–110): 

1) oppheving av den samvirkebaserte markedsbalanseringen

2) fortsatt finansiering av sentrale virkemidler i kornsektoren gjennom

omsetningsavgiften

3) å gi Landbruksdirektoratet ansvar for å administrere nødvendige tiltak i kornsektoren

Disse endringene, ville, ifølge regjeringen, føre til «mer markedsrettet produksjon og økt 

konkurranse» (Landbruks- og matdepartementet, 2016: 107).  

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) 

Dette var i tråd med landbruket sitt ønske. Bondebladet hadde oppsummert landbrukets 

posisjon slik på lederplass den 15.12.2016: 

Å fjerne markedsordningene for korn vil innebære større usikkerhet for 
produsentene og risiko for at det bare er de største og mest rasjonelle som får 
levere (Bondebladet 15.12.2016). 

Norges Bondelag uttrykte det på denne måten: «Uten samvirkebasert markedsregulering vil 

kornprisen presses ned og kornarealer gå ut av drift. Det vil bli større prisvariasjoner og 

kornproduksjonen i distriktene vil svekkes» (Norges Bondelag, 2017). En samlet 

landbruksnæring hadde også støttet opp om dagens markedsordning for korn, både før 

jordbruksmeldingen kom og i etterkant av at meldingen var sluppet (Bondebladet 

21.10.2016).  

     Når markedsreguleringen for korn nå er blitt videreført, kan det være opplysende å se på 

hva denne ordningen faktisk innebærer. I det følgende skal rapporten ta for seg hvordan den 
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samvirkebaserte markedsordningen for korn fungerer og har fungert, samt dens historiske 

bakgrunn.  

4.2 Dagens markedsregulering  

Ifølge Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer 

(22.10.2008), er markedsreguleringens mål følgende: 

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 (Lovdata, 2016). 

Norske Felleskjøp ble gjennom Stortingets behandling av regjeringens proposisjon om 

jordbruksoppgjøret i 2001 tildelt ansvaret for markedsregulering av korn, stort sett innenfor 

samme mal som markedsreguleringen av kjøtt, egg og melk. Forutsetningen var at de 

regionale felleskjøpene bidro til at dette ble mulig. Det er Omsetningsrådet som har det 

overordnede ansvaret.  

Et viktig moment i markedsreguleringen er oppnåelse av målpris. Målpris er den prisen 

som kornbøndene skal få i snitt over et år, og denne prisen blir satt i jordbruksforhandlingene. 

Målprisen blir tatt ut i løpet av året ved at Norske Felleskjøp fastsetter prisene ved 

Felleskjøpets kystanlegg i Drammen, Holmestrand, Kambo, Larvik og Trondheim. Dette 

danner grunnlaget for notering av oppnådde priser som sammenlignes med målpris. Andre 

anlegg og aktører stå fritt i prisingen, men prisingen ved disse kystanleggene legger føringer 

for prisen i hele markedet.  

Uttak av målpris er et viktig formål med markedsreguleringen for korn, men målprisen er 

del av et bredere og overordnet mål om å skape balanse i kornmarkedet.  

En velfungerende prissetting er viktig for å gjøre kornproduksjon lønnsom, slik at 

kornarealene ikke kommer under press for å gå over til gras- og storfeproduksjon. 

Markedsordningen for korn er med andre ord også en brikke i å opprettholde 

kanaliseringspolitikken. Lønnsomheten i kornproduksjonen er viktig for å kunne bruke 

landets samlede jordressurser best mulig.  

Som vist i kapittel 2, er Norge ikke selvforsynt med korn. Markedsreguleringen innebærer 

derfor også utarbeiding av importprognoser for å balansere forbruk, egen produksjon og 

import. Prognosene er kanskje det viktigste leddet i markedsreguleringen. Prognosene lages 

av Norske Felleskjøp i samråd med resten av kornsektoren og blir oppdatert gjennom 

sesongen med prognose i august, november og mai. 

Basert på prognosene blir det satt importkvoter slik at markedets behov dekkes. Norske 

Felleskjøp foreslår importkvoter for utenlandsk korn og andre råvarer med egenskaper som 

ligner kornets (karbohydratråvarer) inn til Norge. Importen skal være et supplement slik at 

hele den norske produksjonen kan brukes.  
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Målprisen og importkvotene fungerer sammen i et system der en skal sikre produksjonen av 

norsk korn, nasjonal verdiskaping, matsikkerhet og målpris til produsentene. Samtidig skal 

systemet sørge for nok korn til det totale norske forbruket. En rapport fra Landbruks- og 

matdepartementet fra 2011 formulerer det slik: 
 

Hovedformålet med markedsreguleringen er å balansere tilførsel og etterspørsel av 
jordbruksråvarer ved å regulere bort overskuddskvantum eller påvirke etterspørselen 
som virkemiddel for å ta ut målpris … Sammen med importvernet legger 
markedsregulering grunnlaget for at jordbruket skal kunne ta ut de priser som er 
fremforhandlet i jordbruksforhandlingene på kjøtt av svin og sau/lam, melk, egg, 
korn og hagebruksprodukter (Landbruks- og matdepartementet, 2011). 

 

 

4.2.1 Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agris roller 

 

Markedsreguleringen på korn utføres i dag gjennom fem kjerneoppgaver som er tillagt Norske 

Felleskjøp. Disse oppgavene er som følger: 

 

 utarbeide prognoser for produksjon og etterspørsel etter norsk korn 

 utarbeide prisprognoser og rapportere oppnådde noteringspriser 

 foreslå importkvoter 

 foreslå omsetningsavgift 

 gjennomføre avsetningstiltak 

 

Som et fundament i markedsordningen har Norske Felleskjøp via Felleskjøpet Agri 

mottaksplikt for korn og oljefrø fra alle norske produsenter. Felleskjøpet Agri har også plikt 

til å motta korn fra andre kornhandlere. Dette blir kalt «dobbel mottaksplikt».  

De praktiske virkemidlene Norske Felleskjøp har i markedsreguleringen er uttak av korn 

fra markedet for lagring til neste år, eventuelt omdisponering av matkorn til dyrefôr. Disse 

tiltakene blir utført ved at det blir satt ut anbud der alle aktørene i bransjen kan delta.  

Markedsreguleringen blir finansiert av en omsetningsavgift som produsentene betaler for 

alt korn og oljefrø som blir omsatt i systemet. Avgiften varierer fra år til år, med en foreløpig 

makspris på 4,5 øre per kg korn levert. Kostnader til administrasjon og prognoseutarbeiding 

utgjør omkring 0,6 øre per kg korn (Norske Felleskjøp, 2016a). 

Litt forenklet og oppsummert kan en dele rollene til Norske Felleskjøp og Felleskjøpet 

Agri slik: 

 

 Norske Felleskjøp har ansvar for prognosearbeid, prissetting og administrering av 

markedsordningen 

 

 Felleskjøpet Agri har ansvaret for prisuttak og håndtering av eventuell mottaksplikt 
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I håndteringen av avsetningstiltak har Felleskjøpet Agri, gjennom anbudskonkurranser, den 

samme rollen som andre kornhandlere. 

 

 

 

4.3 Regulering av kornmarkedene fra 1928 til 1995 

Dagens ordning for markedsregulering føyer seg inn i en lang historie for regulering av 

kornmarkedene i Norge. I det følgende vil det bli gitt en oversikt over markedsregulering av 

korn i Norge de siste 100 årene. Sentralt her er Statens Kornforretning som var operativ i 

nesten 70 år, fra 1929 til 1996 

 

4.3.1 Oppretting av Statens Kornforretning  

 

På starten av 1900-tallet var korn et stort og brennbart tema i norsk politikk. Forsyningskrisen 

under første verdenskrig og den generelt dårlige økonomiske situasjonen utover på 1920-tallet 

førte til at bøndene mobiliserte seg politisk for å bedre økonomien.7  

                                                 
7 Korn har vært et sentralt tema også lenger tilbake i norsk historie. Da merkantilismen ble innført i den dansk-
norske staten på 1600-tallet, ble det satt en svært høy toll på utenlandsk korn. Dette var problematisk i en tid da 
kornet var grunnleggende for kostholdet til store deler av befolkningen, men der den norske produksjonen ikke 
dekket mer enn 75 prosent av forbruket i gode år. Det ble enda mer problematisk sønnafjells da det her fra 1735 
ble forbud mot å importere korn fra andre land enn Danmark. Dette førte til at det ble vanskelig å dekke 

Faktaboks om Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agri.  

 

Felleskjøpet har en historie som går tilbake til det siste tiåret av 1800-tallet, da det første 

felleskjøpet startet som et samvirkeforetak som skulle kjøpe inn felles driftsmidler for 

bøndene. På begynnelsen av 1900-tallet ble det etablert felleskjøp rundt om i hele landet, og 

utover på 1970-tallet ble samarbeidet mellom disse felleskjøpene tettere. Dette resulterte i 

opprettelsen av Norske Felleskjøp i 1973. Denne organisasjonen var da et landsomfattende 

organ som koordinerte virksomheten i alle de daværende felleskjøpene.  

 

Felleskjøpet Rogaland – Agder (FKRA) er i dag det eneste selvstendige regionale. 

Felleskjøpet Agri er et resultat av en fusjonsprosess i 2007 ved at Felleskjøpet Øst-Vest og 

Felleskjøpet Trondheim fusjonerte.  I 2015 fusjonerte også Felleskjøpet Nordmøre og 

Romsdal med Felleskjøpet Agri, som det siste gjenværende utenom FKRA. 

  

Norske Felleskjøp eies i dag av Felleskjøpet Agri. FKRA trakk seg ut i 2009 som eier av 

Norske Felleskjøp.  
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Et kjernekrav fra Norsk Landmandsforbund (stiftet 1896, fra 1922 Norges Bondelag) var 

såkalt «tollpolitisk likestilling». I denne saken prøvde en å mobilisere jordbruket som 

interessegruppe mot by- og industriinteresser. Men det viste seg fort at det var en intern 

konflikt mellom de store kornbøndene på Østlandet og i Trøndelag på den ene siden, og 

småbrukere rundt i landet som produserte korn bare til eget forbruk og som var netto kjøpere 

av korn, på den andre. Mange av disse var organiserte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

Allerede i 1915 foreslo Landmandsforbundet en glidetoll som skulle jamne ut prisen 

mellom norsk og utenlandsk korn, og et kornmonopol på import av matkorn som skulle 

garantere avsetning for norsk korn og sikre nasjonal forsyning i en regulert import. Det siste 

bygde ikke minst på erfaringen fra den pågående verdenskrigen. En konfliktskapende faktor 

med disse forslagene var at korn produsert til eget forbruk ikke var med. Men i 1923 kom en 

heldekkende løsning med korntrygd – et tilskudd for alt norskprodusert korn. Dette kostet i 

praksis lite, da den norske produksjonen bare var på fire prosent av importen (Almås, 2002). 

Et viktig spørsmål i kornsaken var hvilken rolle staten skulle spille; her var det uenighet 

mellom partiene. Venstre ville ha kornmonopol, samtidig med regulering av importen og 

statlig kjøpeplikt av norsk korn. Høyre var mot kornmonopol, men for vernetoll, og 

Bondepartiet (fra 1959 Senterpartiet) ville ha toll der inntektene skulle gå til å fremme norsk 

korndyrking. Arbeiderpartiet, på den andre siden, ville ha kornmonopol men ikke korntrygd, 

som de mente dro opp matprisene.   

I 1924 ble det regjeringssamarbeid mellom Høyre og Bondepartiet, og med denne 

regjeringen ble det innført korntoll og korntrygd, mens monopolet fra første verdenskrig ble 

opphevet. Men i 1928 fikk Arbeiderpartiet og Venstre innført et varig statlig kornmonopol, og 

i 1929 ble Statens Kornforretning opprettet som et administrerende organ for denne 

ordningen. Dette ble avslutningen på en mannsalder med intern strid (Almås, 2002). 

De private kjøperne og møllene ble en del av systemet under Statens Kornforretning, og 

bøndene fikk solgt kornet til en pris som lå over verdensmarkedsprisen. Korn som ble nyttet 

til mel eller dyrefôr produsert på garden ble subsidiert med et mellomlegg – kalt korntrygden. 

En av konsekvensene av at Statens Kornforretning ble opprettet var en sterk økning av 

norsk kornproduksjon. Produksjonen av norsk mathvete økte for eksempel fra 20 000 tonn på 

slutten av 1920-tallet til nesten 80 000 tonn i 1939 (Almås, 2002). Korntrygden førte også til 

at det ble dyrket korn over hele landet. Dette gjorde Norge bedre stilt for kornforsyning under 

andre verdenskrig enn hva en hadde vart under førsteverdenskrig, da forsyningssituasjonen 

hadde vert kritisk.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
kornbehovet som en før hadde fått dekket fra Østersjøen.  Motstanden mot disse reglene steg utover 1700-tallet 
og toppet seg i Lofthus-reisningen i 1785–87 – et av de største opprørene mot den dansk-norske staten noen 
gang. Kornmonopolet ble opphevet i 1788, og tollsatsene ble satt ned. Under Napoelonskrigene 1800–1815 ble 
det blokade av Sør-Norge, og det ble vanskelig å få inn nok korn (Smedshaug & Grimstad, 2014). 
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4.3.2 Statens kornforretning mot avvikling  

 

Statens kornforretning ble tatt inn i en avviklingsprosess fra 1995 av, men dette var ikke først 

og fremst fordi den var politisk omstridt i Norge. Ifølge Per Harald Grue (departementsråd i 

Landbruks- og matdepartementet fra 1985 til 2009 og forfatter av boka Norsk 

Landbrukspolitikk), var markedsreguleringen for korn fra 1929 «aldri politisk omstridt» 

(Grue, 2010: 295). Som vi har sett, var kornregulering et omstridt tema i perioden da Statens 

kornforretning ble opprettet, men etter hvert ble denne ordningen akseptert så å si 

tverrpolitisk.  

Den viktigste grunnen til at Statens Kornforretning ble avviklet var endrede internasjonale 

rammevilkår som følge av etableringen av WTO i 1995. Forhandlingene er kjent som 

Uruguayrunden, og et sentralt utfall av disse forhandlingene var at landbruksvarehandelen ble 

integrert i en egen landbruksavtale innenfor det globale regelverket for handel i WTO.  

Et av de viktigeste resultatene av etableringen av WTO var harmoniseringen av 

markedstilgang mellom medlemslandene gjennom innføring av tollsatser. Før Uruguayrunden 

(1986–94) var importvernet tuftet på volumkvoter, lisenser og tollsatser, og på ulike 

kombinasjoner av dette. Uruguayrunden slo fast at toll skulle være det eneste legitime 

importvernet. Toll erstattet bruken av mengdebasert grensevern i Norge (Tufte, 2016). 

Dermed ble ordningen med Statens Kornforretning i strid med WTO-reglene, og den kunne 

derfor ikke videreføres som før.  

I 1995 ble det innført en overgangsordning for markedsregulering av korn der 

importmonopolet ble opphevet og annenhåndsomsetningen avregulert. Samtidig ble statens 

kjøpeplikt beholdt. Grue har kalt dette «en bastardløsning» (Grue, 2010: 296). 

 

4.4 Etableringen av dagens ordning 

Det var kontroversielt å oppheve den statlige kjøpeplikten for korn, og ordningen hadde stor 

oppslutning på Stortinget. Etter seks år med forhandlinger og prøving ble likevel dagens 

ordning etablert; fra og med 1. juli 2001. I protokollen for den nye ordningen var det tre 

hovedpunkt (Grue, 2010): 

 

1) Statens kjøpeplikt på korn til faste priser oppheves og erstattes med målpriser i 

jordbruksavtalen for fôrkorn, oljefrø, mathvete og matrug. 

2) Importsystemet legges om til et system med tollkvoter som fordeles ved auksjon. 

3) Pris- og markedsreguleringen legges til Norske Felleskjøp. 

 

Det var noe motstand mot å gi Norske Felleskjøp rolle som markedsregulator i den tidlige 

fasen, blant annet fra Konkurransetilsynet. Til slutt kom en likevel til et kompromiss der 
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Norske Felleskjøp fikk rollen som markedsregulator, men der de solgte seg ut av Statkorn for 

å sikre konkurranse i hele kornsektoren.8  

Den nye ordningen med Felleskjøpet som markedsregulator fikk en litt prøvende oppstart 

høsten 2001. Jordbruksavtalen som ble inngått våren 2001, hadde som forutsetning at den nye 

markedsordningen ikke skulle innebære noen endring i kornprisen til produsentene. Men det 

viste seg at prisnivået høsten 2001 lå omkring 6 øre høyere per kg enn først antatt – noe som 

fikk relativt store økonomiske konsekvenser – og da Norske Felleskjøp ikke iverksatte 

reguleringstiltak, mente Landbruksforvaltningen at markedsreguleringen ikke ble 

tilfredsstillende oppfylt. Norges Bondelag, på den andre siden, støttet Norske Felleskjøps 

beslutning.  

Dette førte til konflikt mellom Norges Bondelag og Landbruksdepartementet, og endte 

med en protokoll om markedsordningen for korn inngått mellom Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag og staten.9 Denne episoden fikk likevel ikke videre følger, og trass denne 

episoden mener i hvert fall Per Harald Grue at: 

 
... avreguleringen av Statens Kornforretning som korn- og kraftfôrmonopol 
representerer en vellykket avregulering og en vellykket oppbygging av et 
alternativt system (Grue, 2010: 313). 

 

4.4.1 Markeds og reguleringssituasjonen under dagens ordning 

 

Om en ser på hvordan kornbøndenes økonomiske situasjon har utviklet seg under systemet 

som ble opprettet i 2001, ser en at målprisene (figur 3.1) har holdt seg relativt stabile frem 

mot 2008, men at de så har steget frem til i dag i takt med målprisendring i jordbruksavtalen. 

Om en videre sammenligner de norske målprisene i figur 3.1 med den internasjonale 

hveteprisen i figur 1.9 (kapittel 1), 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.  

Avvikene mellom de faktiske noteringsprisene opp mot målpris har vært små, med visse 

unntak (de røde tallene indikerer avvik i strid med målprisene og gir redusert styringspris i 

sesongen etter avvik, tabell 3.1).  

                                                 
8 Statkorn hadde drevet kornhandel og møllevirksomhet fra 1995 av. Fra 2001 skiftet Statkorn navn til Cermaq 

og har drevet hovedsakelig med havbruk. Cermaq ble solgt til Mitsubishi høsten 2014. 
9 I denne avtalen ble en enig om at markedsregulator skulle legge prisene 4 øre per kg under den eksisterende 
målprisen. Det ble også bestemt at de nye prisene skulle ligge til grunn for importvernet. 
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Figur 4.1 Intensjonspris (2001/02–2006/07) og målpris (2007/08–2016) på mathvete, 
matrug, bygg, havre og oljefrø. Målt i øre per kg (Norske Felleskjøp, 2016b). 

 
 

Tabell 4.1 Avvik akkumulert Noteringspris øre/kg, 2002/03–2014/15 (Kilde: Norske 
Felleskjøp 2016b). 

 
 

Det er på mathvete en har sett flest avvik fra noteringspris, med et avvik høyere enn 0,5 øre 

fem ganger mellom 2001 og 2015. På matrug har prisen bare hatt et slikt høyt avvik én gang 

siden 2001, mens bygg og havre har hatt et slikt avvik to ganger. 

 For å kunne møte reguleringsbehov utover det en usikker augustprognose fanger opp, er 

det etablert en reserve i form av et fond, som forvaltes av Omsetningsrådet. Fondet som består 

av midler fra omsetningsavgiften, var per 31. desember 2015 på 41,3 millioner kroner, og 

mellom 2011 og 2015 hadde kostnadene med markedsregulering variert fra et minimum på 5 

millioner kroner i 2012 til en topp på 25 millioner i 2014 (figur 3.2).  
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Mål‐/intensjonspriser*, øre/kg
*Intensjonspriser for bygg og havre 2001/02 til 2006/07, målpriser fra 2007/08.

Mathvete

Matrug

Bygg*

Havre*

Oljefrø

 2002/ 
2003   

 2003/ 
2004 

 2004/ 
2005 

 2005/ 
2006 

 2006/ 
2007 

 2007/ 
2008 * 

 2008/ 
2009 

 2009/ 
2010 

 2010/ 
2011 

 2011/ 
2012** 

 2012/ 
2013 

 2013/ 
2014 

 2014/ 
2015 

Mathvete 0,25  (0,24)   0,55    0,25    0,48  1,43  (0,22) 1,66  0,28  0,88  0,52  (0,35) 0,499 
Matrug 0,51  0,06    0,11    0,42    0,41  0,02  (0,16) (0,06) (0,13) (0,08) (0,06) 0,32  0,31   
Bygg*** (0,37) (0,35)   0,14    0,17    0,02  0,21  (0,56) 1,29  (0,25) 0,19  0,45  0,76  0,16   
Havre*** 0,04  (0,05) (0,00)  (0,03)  0,18 0,53  (0,51) 1,86  (0,04) (0,40) (0,06) (0,02) (0,34)  
Fôrkorn 0,05  (0,08)  0,07   0,06    0,49 -    -    -    -    -    -    -    -     
Oljefrø 0,10  (0,32) 1,83    (0,53)   0,34 (0,25) (0,06) 0,48 0,03 (0,20) 0,45  0,19  0,53 
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Figur 4.2 Avsetningstiltak korn 2011–2015 i millioner kroner (Kilde: 
Landbruksdirektoratet, 2015a). 
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