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Sammendrag

Den norske kornhøsten 2015 var god og totalproduksjonen i 2015 ventet å være på 1 311 000
tonn. Det er en oppgang fra i fjor på mer enn 160 000 tonn. Dette tilsvarer en oppgang på 14
prosent fra fjoråret, og 26 prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene. 2015sesongen startet godt, med tidlig våronn. Våren og sommeren 2015 var imidlertid kald, og
skapte derfor bekymring for avlingene. Høstingen kom sent i gang, men avlingen per dekar
viste seg å være spesielt god, og dermed ble kornavlingen stor. Hveteavlingene økte med hele
22 prosent fra 2014, mens havreavlingene økte med 15 prosent. Avlingene for rug og bygg lå
omtrent på samme nivå som fjoråret.
Selv om produksjonen av korn er bedre i år enn på flere år, er norsk kornareal synkende.
Fra 2014 til 2015 gikk over 21 000 dekar ut av drift, og det totale kornarealet sank fra 2 878
000 dekar til 2 857 000 dekar. Dette er etter den ekstraordinære nedgangen i 2013 og
ytterligere nedgang i 2014. Totalt sett har nedgangen vært på hele 5 prosent de siste tre årene.
Matkornforbruket i 2015/16 er ventet å ligge på 333 800 tonn, noe som er en liten oppgang
fra fjoråret. Fra det totale forbruket vil 59 prosent være norsk korn, mens 41 prosent må
importeres. Det er i hovedsak hvete som importeres.
Videre fortsetter forbruket av importerte hel- og halvfabrikater. Det er særlig forbruket av
bagetter, paier, rundstykker og lignende som har hatt den største økningen. I 2015 er det
beregnet at importen tilsvarer rundt 128 000 tonn korn.
Kraftfôrforbruket forventes å øke med 1 prosent fra sesongen 2014/15 til 2015/16. Det ser
ut som trenden med lavere karbohydratandel og høyere proteinandel vil fortsette. Blant
proteinråvarene er soya viktigst, etterfulgt av raps. Andelen soya har vært sterkt fram til 2011,
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 lå på 194 500 tonn i 2015. Soya utgjør omtrent 10
% av kraftfôret totalt.
Verdens totale kornproduksjon vil holde seg stabilt høy på 2534 millioner tonn. Det er
omtrent på fjorårets nivå. Det er relativt få land som står for mye av den globale
produksjonen. Kina, USA og EU står for nær halvparten av all kornproduksjon, mens dersom
en inkluderer India, Brasil og Russland står landene for totalt 2/3 av den samlede mengden
hvete, ris og fôrkorn produsert i verden.
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Tabell 1

Produksjon av hvete, ris og soya, andel av produksjon i handel og andel de tre
største landene har av verdensmarkedet, prognose 2015/16 (FAO, 2015)

Total produksjon

Andel i
handel

Tre største eksportland
(andel av total eksport)

De tre største
importland

Hvete (735 mill. tonn)

20 %

USA, Russland, EU (55 %)

Egypt, Indonesia, Algerie

Ris (493 mill. tonn)

9%

Thailand, India, Vietnam (66 %)

Kina, Nigeria, EU

Soya (318 mill. tonn)

ca. 30 %

Brasil, USA, Canada (ca. 80 %)

Kina, EU, Mexico

Det totale kornforbruket vil øke med 1,2 prosent fra 2014/15 til 2015/16. Korn brukt til
menneskemat vil øke med rundt 1 prosent, mens etterspørselen etter korn brukt til dyrefôr
trolig vil øke med underkant av 2 prosent i 2015/16. Av total kornproduksjon er det estimert
at 36 prosent vil brukes til dyrefôr, mens 43 prosent går direkte til menneskemat. Over 21
prosent brukes derimot til andre formål, som biodrivstoff.
Prognosen for produksjon og forbruk i 2015/16 tilsier at verdens kornlager trolig vil være
nær 640 millioner tonn. Dette er en liten nedgang, 0,7 prosent, fra rekordåret 2014/15.
Verdens hvetelagre er ventet å ende på 206 millioner tonn i 2016, det høyeste siden 2003,
og en oppgang på om lag 2 prosent fra estimerte lagre i 2015.
De største hveteeksportørene, USA, EU, Russland, som til sammen står for rundt 50 % av
hveteeksporten, er alle ventet å øke sine hvetelagre. Størstedelen av kornproduksjonen i de
enkelte land brukes innenlands, mens bare rundt 14 % av den globale totalproduksjonen
handles på tvers av landegrensene.
Fortsatt er det god forsyning av korn og årets prognoser viser at prisnedgangen fortsetter i
2015/2016. De siste 2-3 årene har en sett rekordavlinger globalt, samtidig som prisene har falt
de siste 4-5 årene. Matvarer som kan lagres, slik som korn, er lagerbeholdning en viktig
komponent i å bestemme prisen. Tidligere, hvor en har sett høye priser og ustabilitet, har dette
vært sammenfallende med lavere lagerbeholdninger. Blir lagerbeholdningen lav har prisene
en tendens til å øke raskt dersom en får uventet etterspørsel eller lavere avling enn forventet.
Råvarepriser på jordbruksvarer er også koblet til energipriser. I tillegg gjør økt
mekanisering i jordbruket at energiprisen i større grad påvirker produksjonskostnadene.
Lave matpriser omtales ofte som en velsignelse for matsikkerheten, spesielt i
utviklingsland hvor utgiftene til mat utgjør en betydelig del av husholdningsbudsjett. Samtidig
vil lave råvarepriser ramme mange fattige som også er bønder. Lavere råvarepriser går ut over
bønders lønnsomhet og kan føre til mindre investeringer i jordbruket.
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1 Global kornsituasjon – 2015/16

Kapitlet gir en oversikt over verdens kornsituasjon når det gjelder produksjon, prisutvikling,
handel og forbruk. Mye av kildematerialet er hentet fra FAO Food Outlook fra oktober 2015,
rapporten fra FAO og OECD om utsikter 2015-2024, samt International Grain Council (IGC).
Når en 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 sett i OECD brukes til
dyrefôr. I tillegg til korn vil soya bli omtalt, fordi soya er viktig både som mat og fôr.
Verdens totale kornproduksjon, forbruk og lager i perioden fra 2004/2005 til 2014/15, med
prognoser for 2015/16, er vist i figur 1.1 (FAO, 2015a).

Figur 1.1

Verdens kornproduksjon, forbruk og lager i perioden 2004/05 til 2013/14,
estimat for 2014/15 og prognoser for 2015/16 (FAO, 2015a)
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1.1 Produksjon – stabilt høy
Verdens totale kornproduksjon vil holde seg omtrent på fjorårets nivå. Den totale
produksjonen er ventet å være 2534 millioner tonn, en nedgang på 0,9 prosent fra rekordåret
2014. For tredje året på rad blir det rekordavling for hvete, opp 0,3 prosent fra 2014. Mais og
ris har økt med henholdsvis 1,5 og 1 prosent. Oljefrøproduksjonen har derimot hatt en
nedgang på om lag 2,5 prosent (FAO, 2015).
Det er relativt få land som står for mye av den globale kornproduksjonen. Kina, USA og
EU står for nær halvparten av all kornproduksjon, mens dersom en tar med India, Brasil og
Russland står landene for totalt 2/3 av den samlede mengden hvete, ris og fôrkorn produsert i
verden (figur 1.2).

Figur 1.2

Totale kornproduksjon fordelt på land i prosent av verdens totale produksjon,
estimat for 2015 (FAO, 2015)
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Verdens totale hveteproduksjon, forbruk og lager i perioden fra 2005/2006 til 2014/15, med
prognoser for 2015/16 er vist i figur 1.3. Prognosen for 2015 viser at for tredje år på rad
forventer man rekordhøy hveteproduksjonen med en avling på 735 millioner tonn, opp
marginale 0,3 prosent fra 2014. Det er i hovedsak grunnet høyere produksjon i Australia,
Kina, Marokko, Ukraina og USA.

Figur 1.3

Verdens hveteproduksjon, forbruk, lager og areal (hektar) i perioden 2005/06 til
2013/14, estimat for 2014/15 og prognoser for 2015/16. (FAO, 2015a; FAO,
2015b)
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EU, verdens størst hveteprodusent, forventer en nedgang på 1,6 prosent, til totalt 155
millioner tonn i 2015. Europa som helhet vil derimot ligge omtrent som fjoråret med 248
millioner tonn, en nedgang på marginale 0,3 prosent. Ukraina vil med en produksjon på 26
millioner tonn ha en økning på 7 prosent fra 2014 grunnet gode værforhold. Russland ligger
stabilt på 58 millioner tonn (FAO, 2015).
I Nord-Amerika venter Canada en nedgang på hele 16 prosent, som tilsvarer nær 5
millioner tonn. Fra 2013 til 2015 har nedgangen vært på over 1/3. Her har avlingene vært
lavere enn fjoråret. USA venter derimot en oppgang på 5 prosent, til totalt 58 millioner tonn.
I Asia totalt venter man en marginal oppgang, fra 323 til 325 millioner tonn i 2015. Kina,
som den største produsenten, vil øke sin produksjon med 3 prosent, til totalt 130 millioner
tonn. Dette er grunnet både økt areal og større avlinger. India vil derimot ha en reduksjon på
hele 7 prosent og vil estimert produsere 89 millioner tonn. India har vært preget av dårlig vær
i nordlige og sentrale områder som har ført til nedgangen (FAO, 2015).
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Den sørlige halvkule har vært preget av El Niño som historisk er assosiert med tørrere vær i
deler av Australia, Asia og Amerika. Til tross for dette vil Australia øke sin produksjon av
hvete til 25 millioner tonn, som tilsvarer 7 prosent. I Sør Amerika vil hveteproduksjonen ha
en nedgang på 8 prosent, til totalt 23 millioner tonn. Brasil og Argentina er de største
hvetelandene i Sør-Amerika. Argentina er ventet en nedgang i sin produksjon på 20 prosent
og ender med en produksjon på 11 millioner tonn. Dette skyldes redusert plantet areal fordi
mange bønder ble skremt av fallende priser og økende produksjonskostnader. Brasil derimot
er, til tross for lavere areal, forventet å oppnå sin høyeste produksjon noensinne med 7,2
millioner tonn, opp 17 prosent fra 2014 (tabell 1.1) (FAO, 2015).

Tabell 1.1

Verdens syv største hveteprodusenter, tall fra 2013, estimat fra 2014, prognoser
fra 2015 og endringen i prosent fra 2014-2015 (FAO, 2015)
2013

EU
Kina
India
Russland
USA
Canada
Pakistan

143,6
121,9
93,5
52,1
58,1
37,5
24,2

2014 (estimert)
I millioner tonn
157,0
126,2
95,9
59,7
55,1
29,3
26,0

2015 (prognose)

Endring fra 2014 til 2015

154,5
129,9
88,9
59,8
58,1
24,6
27,0

I prosent
-1,6
2,9
-7,2
0,1
5,4
-15,9
3,8

Maisproduksjonen i 2015 forventes å være på rett over 1000 millioner tonn, en nedgang på
rundt 2 prosent fra rekordåret 2014. Reduksjonen er først og fremst et resultat av reduserte
estimater for USA og EU.
Verdens oljefrøproduksjon består i hovedsak av soya, raps, bomullsfrø, solsikke og
jordnøtt. Etter tre år med rekorder i oljefrøproduksjonen vil en i 2015 se en nedgang på rundt
2,5 prosent, til totalt 523 millioner tonn. Dette skyldes lavere produksjon av soya, raps og
bomullsfrø. Soya er den klart største av oljefrøene og utgjør hele 60 prosent av produksjonen.
Soyaproduksjonen er ventet å være på 318 millioner tonn, en liten nedgang fra rekordåret
2014 med 320 millioner tonn. Viktige soyaproduserende land er USA, som venter en
produksjon på 107 millioner tonn. USA setter ny rekord i areal plantet med soya, men
forventer lavere avlinger, som totalt gir et lite fall i produksjonen fra 2014. Videre er Brasil og
Argentina store, med en estimert produksjon på henholdsvis 98 og 58 millioner tonn. Dette er
i så fall ny rekord i Brasil.
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1.2 Forbruk – økt etterspørsel etter mat og fôr
Det totale kornforbruket vil øke med 1,2 prosent fra 2014/15 til 2015/16. Korn brukt til
menneskemat vil øke med rundt 1 prosent, mens etterspørselen etter fôrkorn trolig vil øke
med 1,8 % i 2015/16 (FAO, 2015).
Av total kornproduksjon er det estimert at 36 prosent vil brukes til dyrefôr, mens 43
prosent går direkte til menneskemat. Over 21 prosent brukes derimot til andre formål, som
biodrivstoff (figur 1.4) (FAO, 2015).

Figur 1.4

Andelen av verdens totale kornproduksjon som brukes direkte som
menneskemat, til dyrefôr og annet bruk (FAO, 2015)

21 %

Brukes til fôr
36 %

Bruktes direkte som
menneskemat
Annet bruk (biodrivstoff,
brygging etc.)
43 %

Dersom en ser utviklingen av kornforbruket de siste ti årene, har det økt fra i underkant av
2100 millioner i 2006/07 til estimerte 2530 millioner tonn i 2015/16. Om en ser på hva
produksjonen brukes til viser tallene at i samme periode har bruken til menneskemat økt med
10 prosent. Bruken til fôr har økt med 20 prosent, mens annet bruk har økt med hele 60
prosent. Dette henger sammen med økende bruk av biodrivstoff. I USA ble produsenter av
etanol subsidiert per liter, mens det nå er krav til at en viss andel av drivstoffinnholdet må
være biodrivstoff, som etanol (Norwood et al., 2015). Ifølge Norwood et.al (2015) har en
subsidiert etanolproduksjon i over 30 år, men de økte først betraktelig etter 2005, og i 2011
ble det brukt mer mais til å produsere etanol enn til dyrefôr.
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Figur 1.5

Utviklingen for total kornproduksjon brukt direkte til menneskemat, fôr og annet
bruk fra 2006/07 til 2013/14, estimert for 2014/15 og prognose for 2015/16
(FAO, 2015; FAO Food Outlook ulike år)
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I 2015/16 er bruken av hvete ventet å øke, hovedsakelig på grunn av høyere forbruk av hvete
til fôr. Totalt hveteforbruk vil nå 727 millioner tonn, opp 2 prosent fra 2014/15.
491 millioner tonn vil bli brukt direkte til menneskemat, noe som utgjør en oppgang på 1
prosent fra fjoråret. Dette er i takt med befolkningsveksten, og hveteforbruket per capita
globalt er ventet å holde seg stabilt på 67 kilo per år. I utviklingsland er gjennomsnittet 60
kilo per capita, mens det er 96 kilo i industriland. Mesteparten av økningen i forbruket vil
skje i utviklingsland.
Hvete til bruk som fôr er ventet å øke hele 4 prosent fra 2014/15, til totalt 144 millioner
tonn. Dette er hovedsakelig på grunn av økt etterspørsel både i Asia og Nord-Amerika. I Asia
vil mesteparten av økningen skje i Kina mye grunnet høye innenlandspriser på mais. I EU,
tradisjonelt det største markedet for fôrhvete, ventes en oppgang til totalt 55 millioner tonn.
(FAO, 2015).
Selv om det er ventet en nedgang i soyaproduksjonen både i USA og Sør-Amerika, vil
globalt forbruk trolig øke i sesongen 2015/16.

2.1.1 Lageroppbygging – liten nedgang fra fjorårets rekordår
Prognosen for produksjon og forbruk i 2015/16 tilsier at verdens kornlager trolig vil være nær
640 millioner tonn, ned 0,7 prosent. Dette er en liten nedgang fra rekordåret 2014/15.
Verdens hvetelager ser ut til å øke med 3,3 millioner tonn, mens fôrkornlagre vil falle
svakt. Rislagrene vil derimot falle med mer enn 8 millioner tonn i 2006, da årets avlinger er
forventet å være lavere enn etterspørselen. Totalt vil dette gi et sluttlager tilsvarende 92 dagers

8

Rapport 5-2016

forbruk i sesongen 2015/16, en oppgang fra de historisk lave lagrene i 2007/08, hvor kun 67
dagers forbruk kunne dekkes av sluttlagrene (FAO, 2015)1.
Verdens hvetelagre er ventet å ende på 206 millioner tonn i 2016, det høyeste siden 2003,
og en oppgang på om lag 2 prosent fra estimerte lagre i 2015.
De største hveteeksportørene, USA, EU og Russland2, som til sammen står for rundt 50 %
av hveteeksporten, er alle ventet å øke sine hvetelagre. USA er ventet å øke sine lagre mest,
med over 3 millioner tonn i 2016. Russland vil trolig også, grunnet prognose om økt avling,
øke sine lagre med litt over 1 million tonn. På grunn av forventning om lavere eksport er det
ventet at EU kan øke sine hvetelagre med 2, 5 millioner tonn. Canada vil derimot redusere
sine lagre med 3 millioner tonn, som skyldes fall i nasjonal produksjon. Dette gjelder også
India, som har sett en nedgang i egen produksjon (FAO, 2015).
Ifølge femårs prognosene fra International Grain Council (IGC, 2014) vil trolig
hveteproduksjonen øke mot 2019/20, men ikke slik som det er observert de siste to årene. Det
er dermed ventet at lagrene vil minke noe, men fortsatt holde seg på et komfortabelt nivå.
Prognosene for IGC spår at etterspørselen vil øke i noe mindre fart enn i de senere årene, og
kommer i størst grad fra etterspørsel til mat. Handelen med hvete er ventet å øke, særlig
grunnet økende etterspørsel i Asia og Afrika.

1.3 Handel – nedgang i handel etter fjorårets rekordår
Størstedelen av kornproduksjonen i de enkelte land brukes innenlands, og bare rundt 14 % av
den globale totalproduksjonen handles på tvers av landegrensene (figur 1.6).

Figur 1.6

Verdens kornhandel, nasjonalt bruk (mørk grønn) og handel, prognose for
2015/16 (FAO, 2015)

Produksjon som brukes
nasjonalt
Handel hvete
Handel mais
Handel ris
Handel div. korn

1

Dette beregnes som sluttlager delt på totalt forbruk i FAO-statistikken, multiplisert med 365.
Canada og Australia er også viktige eksportland med ventet eksport på henholdsvis 18,5 millioner tonn og 17,5
millioner tonn i 2015/16.
2
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Det er spådd en nedgang i den globale handelen med kornvarer på nær 3 prosent, til totalt 364
millioner tonn (av totalt over 2500 millioner tonn kornproduksjon) (figur 1.7). Mesteparten av
sesongens prognoserte fall i handelen stammer fra en forventet nedgang i handel med hvete
og fôrkorn.

Figur 1.7

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

Bygg
Ris
Oljefrø
Hvete
Mais
Total
0

500

1000
Handelsprognose

1500

2000

2500

3000
Mill. tonn

Estimert totalproduksjon 2015

Prognosen for handel med hvete for sesongen 2015/16 er 150 millioner tonn, ned 4 prosent fra
fjorårets rekordår. Mesteparten av nedgangen vil komme av lavere import i Asia og NordAfrika (figur 1.8b). Særlig er en forventet lavere import fra Iran en viktig årsak til nedgangen.
For å begrense importen av hvete fra kommersielle enheter til Iran, hadde regjeringen
opprinnelig innført importavgifter, men disse ble opphevet i september 2015. Tyrkia, en
annen stor hveteimportør, vil trolig ha fall i importen som følge av gode avlinger nasjonalt.
Flere land, som Afghanistan og Pakistan, er ventet å minske importen av hvete i 2015/16.
Indonesia og India vil derimot trolig fortsette å øke sin hveteimport. Indonesia er et land som
selv ikke produserer hvete og er derfor avhengig av import. I Indonesia har importen av hvete
vokst i et jevnt, men raskt tempo på grunn av landets voksende etterspørsel etter hvetebaserte
produkter. Importen er videre ventet å øke i årene fremover for å holde tritt med et
intensiverende forbruk. India har, på grunn av dårlige værforhold, hatt nedgang i egen
produksjon og importen vil dermed øke med om lag 600 000 tonn, det største volumet siden
2007/08.
I Afrika er total import av hvete ventet å holde seg noenlunde stabil på 44 millioner tonn i
2015/16. Egypt er verdens største hveteimportør og vil trolig øke sin import fra 11 til 11,2
millioner tonn denne sesongen. Egypt har inngått en avtale med Ukraina om å selge egyptisk
bomull i bytte mot hvete (FAO, 2015). EUs totale import vil også være omtrent uendret siden
fjorårets sesong. I Sør-Amerika vil importen av hvete være rett over fjorårets import.
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Figur 1.8

Største eksportland av hvete (a), største importland av hvete (b), estimat
2014/15, og prognoser for 2015/16 (FAO, 2015)

a.

b.
Egypt

EU
USA
Russland
Canada
Australia
Ukraina
Kazakhstan
Argentina

Indonsia
Algerie
Brasil
Japan
EU
Nigeria
Korea
0

5 10 15 20 25
2015/16*
2014/15
Mill. tonn

30

35

0

2
4
6
8
10
2015/16*
2014/15

12

Mill. tonn

På eksportsiden ser man at Canada vil kutte sin eksport med hele 25 prosent (6 millioner tonn)
grunnet lavere produksjon nasjonalt. Også eksporten fra EU vil falle 5 millioner tonn. Dette
skyldes nedgang i produksjon, men også sterkere konkurranse med Svartehavsregionen som
opplever rikelig tilgang denne sesongen. Argentina og Russland vil øke sin eksport noe, i
likhet med USA. Likevel, USA vil til tross for økt nasjonal produksjon kun øke eksporten
noe, da en sterk dollar og konkurranse fra billigere hvete fra andre steder kan begrense salg
(figur 1.8a) (FAO, 2015).

1.4 Prisutvikling – fallende priser fortsetter i 2015/16
Fortsatt er det god forsyning av korn, og årets prognoser viser at prisnedgangen fortsetter i
2015/2016. FAOs Food Price Index (FPI) har falt så å si uavbrutt de siste 18 månedene (figur
1.9). Fallet i FPI er et resultat av sterkt fallende priser på varer som ris, korn, vegetabilske
oljer og sukker. Kjøtt er en råvare som ikke har opplevd samme prisfall, men som derimot har
nådd rekordnivå i 2015.
Figur 1.9 viser at FPI nådde to topper i 2008 og igjen i 2011. Tidlig i 2011 var FPI samlet
på 240 poeng. Det betyr at en gitt (handlet) matkurv var 1.4 ganger høyere enn 2002-2004,
som utgjør basisårene.
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Figur 1.9

Månedlig endring i FAO Food Price Index, kjøtt, melk, korn og oljefrø fra 2000
til mars 2016. 2002-2004=100 (FAO, 2016)
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Det siste tiåret har det vært store prissvingninger i internasjonale matmarkeder. Slik
utviklingen har vært, med stigene priser som vedvarte, fikk mange til å tro at verden hadde
gått inn i en ny epoke. Denne epoken betydde høye, stigende priser, men også mer ustabile
matvarepriser. Dette står i sterk kontrast til tidligere tiår, som har vært preget av lave og til
dels fallende priser (FAO, 2015). Samtidig, siden 2011 har prisene på matråvarer begynt å
avta. Det betyr at de siste 2-3 årene har en sett rekordavlinger globalt, samtidig som prisene
har falt de siste 4-5 årene.
I oktoberutgaven av Food Outlook for 2015 analyserer økonomene Adam Prakash og
Friedrike Greb3 situasjonen, og i følge Prakash og Greb er det flere årsaker til de fallende
matvareprisene. Som priser på andre typer råvarer er matvareprisene også drevet av tilbud og
etterspørsel. Matvarer som kan lagres, slik som korn, er lagerbeholdning en viktig komponent
i å bestemme prisen. Tidligere hvor en har sett høye priser og ustabilitet, har dette vært
sammenfallende med lavere lagerbeholdninger. Dersom lagerbeholdningen blir for lav vil en
ved en uventet etterspørselsøkning eller ved lavere avlinger risikere at prisene øker raskt.
Lager har derfor en viktig rolle for prisstabilitet.
Råvarepriser på jordbruksvarer er også koblet til energipriser. Varer som mais og sukker,
og til en viss grad hvete, brukes til biodrivstoffproduksjon. I tillegg gjør økt mekanisering i
jordbruket at energiprisen i større grad påvirker produksjonskostnadene.
Artikkelen i FAO (2015) diskuterte videre om det er grunn for bekymring. Her er det et
todelt svar. Først og fremst omtales lave matpriser som en velsignelse for matsikkerheten,
3

Les hele analysen i FAO (2015)
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spesielt i utviklingsland hvor utgiftene til mat utgjør en betydelig del av husholdningsbudsjett.
Det kan også være en stor fordel for land som i stor grad avhenger av å importere mat.
Samtidig vil råvareprisene også ramme mange fattige, inkludert bønder. Lavere råvarepriser
går ut over bønders lønnsomhet, det kan redusere investeringer på gårdsnivå, samt føre til
mindre bærekraftige produksjonsmetoder, som for intensiv ressursbruk. I tillegg kan lavere
råvarepriser føre til smalere investering i jordbruket, det vil si i infrastruktur som veier,
lagerfasiliteter og havneanlegg (FAO, 2015).
Høy produksjon av hvete fortsetter å presse internasjonale priser ned under fjorårets nivå.
Usikkerheten rundt mulighet for dårlig vær i den kritiske delen av vekstsesongen førte til et
hopp i internasjonale priser i juli, men da værforholdene bedret seg og forventningene om et
nytt rekordår økte ble igjen prisene presset nedover (FAO, 2015). I august og september var
hveteprisene på det lavest nivået i en femårsperiode. I september var prisen på US hvete (No.2
Hard Red Winter) i gjennomsnitt på 218 USD per tonn, hele 22 prosent lavere enn på samme
tid i 2014. Prisen har fortsatt nedover og var nede på 207 USD i mars 2016 (FAO, 2016a)

Figur 1.10

Internasjonale hvetepriser (ukentlige oppdateringer) i perioden 2000 t.o.m.
oktober 2015 (januar 2000=100) (Internasjonal Grain Council4, basert på FAO)
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http://www.amis-outlook.org/index.php?id=40255
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2 Norsk kornproduksjon – 2015/16

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.
I tabell 2.1 ser vi prognoser for tilgang til og forbruk av norsk korn 2015/16. Oppsummert
er totalproduksjonen i 2015 ventet å være på 1 311 000 tonn. Dette er en oppgang fra i fjor på
mer enn 160 000 tonn. Samtidig fortsetter kornarealet å gå ned i 2015, fra 2 878 000 dekar i
2014 til 2 857 0000 dekar i 2015.

Tabell 2.1
Kornslag

Produksjon norsk mat- og fôrkorn (tonn), prognose per mars 2016 (Norske
Felleskjøp, 2016)

492 000

Forbruk
matkorn
141 200

Overlagring
av matkorn
0

Forbruk
fôrkorn
350 800

Omdisp. av
matkorn
31 000

Rug

66 000

22 200

9 800

34 000

4 700

Bygg

480 000

3 400

476 600

Havre

273 000

33 400

239 600

Totalt

1 311 000

200 200

Hvete

Produksjon

9 800

1 101 000

35 700

2.1 Et godt kornår, men arealnedgangen fortsetter
Bildet av korntilgangen i 2015 er godt. Den totale mat- og fôrkornproduksjonen i 2015sesongen ventes å bli på 1 311 000 tonn (Norske Felleskjøp, 2016). Her er ikke erter og
oljefrø inkludert, som ventes å bli på henholdsvis 3 500 og 10 500 tonn. Dette er en oppgang
på 14 % fra fjoråret, og 26 % høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene.
2015-sesongen startet godt, med tidlig våronn. Høsten 2014 var også varm, og dermed ble
det sådd store mengder høstkorn. Våren og sommeren 2015 var imidlertid kald, og skapte
derfor bekymring for avlingene. Høstingen kom sent i gang, men avlingen per dekar viste seg
å være spesielt god, og dermed ble kornavlingen stor (Landbruksdirektoratet 2016c). Siden
det ble sådd mye høstkorn, økte dette produksjonen av rug og hvete, mens bygg og havre gikk
ned. 2015-avlingen hadde imidlertid et generelt lavt proteinnivå, og dermed er økningen i
produksjonen først og fremst av fôrkorn, mens mengden hvete med matkornkvalitet gikk
tilbake fra fjoråret (Landbruksdirektoratet 2016c).
Samtidig fortsetter kornarealet å gå ned i 2015, selv etter den ekstraordinære nedgangen i
2013 og ytterligere nedgang i 2014.
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2.1.1 Høyere avling per dekar
Den gjennomsnittlige dekaravlingen for de ulike kornslagene var god i 2015. Avlingsnivået
på hvete ligger på 592 kilo, noe som er en økning fra 2014 på 22 %, som også var et godt år.
Havre økte med 15 prosent til 453 kilo per dekar. Rug- og byggavlingene er de samme som
året før, med henholdsvis 1 % og -1 % endring til 634 og 418 kilo per dekar. Dekaravlingene i
2015 er høyere enn i 2008, som var et godt år, for alle kornslagene bortsett fra for bygg.
Figur 2.1

Avling i kilo per dekar i perioden 2004 til 2014, med prognoser for 2015
(Norske Felleskjøp, 2015)
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Generelt ser man at utviklinga i avling per dekar i Norge stagnerte på 1980-tallet, og har
deretter vært stabil eller svakt synkende. Grunner til utflatingen i avlingsnivået per dekar kan
være forholdet mellom kornpris og arealtilskudd, samt agronomiske forhold som dårlig
drenering, jordpakking, redusert jordarbeiding m.m. (Ekspertgruppen, 2013: 32).
Ifølge Ekspertgruppen er det grunn til å tro at arealet som har gått ut av produksjon i de
siste årene, har hatt lavere avling per dekar enn det som fortsatt drives. Dermed kan
utviklingen i avlingsnivå være mer negativ enn det som fremgår av figur 2.1. Ekspertgruppen
for økt kornproduksjon 2013:31). De to siste årene er likevel mer positive enn tidligere, og
kan kanskje bety at det er en trend i retning av høyere arealavkastning. Innenfor gjeldende
miljøkrav finner rådgivingstjenesten etter hvert økt rom også for tiltak som gir økt avkastning.

Korn og konjunktur 2016

15

2.1.2 Fortsatt synkende areal
Kornarealet i 2015 ser ut til å være på 2,816 millioner dekar, noe som er en tilbakegang på
nær 1 % på ett år5 (SSB, 2015). Omkring 44 % av arealet ble brukt til bygg, etterfulgt av
hvete og havre med henholdsvis 30 % og 22 %. Kun minimalt av arealet (4 %) blir brukt til
rug.
Arealet til høsthvete ble mer enn doblet fra 2013 til 2014, og økte ytterligere en halv gang
fra 2014 til 2015, fra 205 000 dekar til 376 000 dekar (SSB 2015). Fra tidligere år har trenden
vært synkende andel høsthvete, som har vært knyttet til vanskelige værforhold, noe som har
ført til dårlig innhøstings- og så-forhold om høsten (Norske Felleskjøp, 2012a). Arealet som
ble sådd med vårhvete gikk tilbake, men langt mindre enn økningen i høsthvete (fra 586 000
til 480 000 dekar). Arealet med rug har økt fra 61 000 til 104 000 dekar fra 2014 til 2015. Økt
høstareal har først og fremst tatt areal fra bygg, som disse årene har gått noe tilbake, fra
1 265 000 til 1 227 000 dekar. Havre har gått tilbake fra 720 000 til 629 000 dekar. Totalt sett
har dermed arealet som benyttes til hvete og rug økt, mens havre og bygg har gått noe tilbake.

Figur 2.2

Arealutvikling for korn og oljevekster (dekar) i perioden 1989–2015 (SSB tabell
05982 Jordbruksareal, etter bruken)
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Selv om produksjonen av korn er større i år enn på flere år, er norsk kornareal synkende. I
2013 forsvant hele 102 000 dekar ut av produksjon, og nedgangen fortsetter. Fra 2013 til 2014
gikk 17 000 dekar ut av produksjon, og fra 2014 til 2015 forsvant ytterligere 22 000 dekar ut.
Nedgangen har dermed vært på 5 % de siste tre årene (SSB, 2015).
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. Figur 2.3 viser hvor stor prosentvis nedgangen det har vært i
kornarealet i de forskjellige deler av landet fra 2006 til 2015. Kornarealet har totalt gått
tilbake med omkring 11 % i perioden. Nær 70 % av denne nedgangen har skjedd i de mest
produktive kornområdene i jordbruksregionen «Lavlandet Østlandet». Den relative nedgangen
har vært størst i de mer marginale kornområdene.

Figur 2.3

Prosentvis endring av areal med korn og oljevekster i perioden 2006–2015
(Landbruksdirektoratet, 2016)
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Det er ulike grunner til at korn går ut av drift, men en viktig årsak er at kornarealet blir
erstattet av gras brukt som dyrefôr. Figur 2.4 viser endringen i arealbruk i de viktigste
kornfylkene det siste året, altså fra 2014 til 2015. Østfold og Hedmark har en svak økning i
kornarealene sine, mens Akershus, Oppland, Buskerud og Sør-Trøndelag har noe nedgang.
Den største endringen er Nord-Trøndelag, som tidligere har hatt en økning i kornarealene sine
mens arealet nasjonalt har gått tilbake. Den store nedgangen i Nord-Trøndelag skyldes at
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været var spesielt dårlig på våren og man fikk ikke sådd. Noen av disse arealene ble sådd med
gress eller grønnfôr som det også framgår av økningen i «annet areal»6.

Figur 2.4

Utvikling av arealet brukt til korn og andre vekster (grovfôr, potet, grønnsaker,
frukt og bær), fra 2014 til 2015 (Landbruksdirektoratet, 2016a)
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http://www.t-a.no/incoming/article11177317.ece
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2.2 Forbruk og import av matkorn
Forbruket av matkorn hos norske møller er ventet å ligge på 333 800 tonn i 2015/2016
(Norske Felleskjøp, 2015). Fra 2006/07 til 2011/12 har det vært en nedgang i forbruket, før
det var noe oppgang i forbruket i 2012/13. Etter en nedgang de to siste årene, er det igjen en
viss oppgang for 2015/2016-sesongen (figur 2.5).

Figur 2.5

Forbruk av matkorn i perioden 2006/07 til 2013/14, med prognoser for 2015/16
(Norske Felleskjøp, 2015).
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Tabell 2.2 viser det antatte importbehovet av matkorn for 2015/16. Prognosen for
matkornforbruk i perioden er på til sammen 333 800 tonn, hvorav 197 200 tonn vil være
norskprodusert og importbehovet vil være på 136 600 tonn. Import av noe havre er nødvendig
for å dekke etterspørselen etter økologisk vare.

Tabell 2.2

Importbehov av matkorn, prognose fra mars 2016 for sesongen 2015/16
(Norske Felleskjøp, 2015).
Importbehov matkorn
Hvete

Rug

Bygg

Havre

Totalt

Forbruksprognose

276 300

22 200

3 400

31 900

333 800

Norsk korn

141 200

22 200

3 400

30 400

197 200

Import

135 100

0

0

1 500

136 600
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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 (Felleskjøpet, 2014c). «Svak» kvalitet er
ikke dårlig kvalitet, men mel som gir mindre sterke glutenfibre i deigen. I mel trengs det en
blanding av de ulike kategoriene, avhengig av hva melet skal brukes til.
Norsk kornproduksjon dekker i minkende grad spekteret av ulike hvetekvaliteter som
etterspørres. I de siste årene har produksjonen av norsk mathvete i stor grad konsentrert seg
om klasse 2, 3 og 4. Andelen korn i klasse 2 er synkende, det samme er klasse 3. Klasse 4
øker mye og klasse 5 øker noe. Klasse 1 av norsk opprinnelse er i praksis ikke tilgjengelig
lenger (tabell 2.3). Ideelt sett bør klasse 1 og 2 utgjøre omtrent 50 %, og mens klasse 3 og
klasse 4–5 bør utgjøre henholdsvis 25 % hver (Norske Felleskjøp, 2014c). Klasse 5 har blitt
mindre attraktiv etter at all kjeksproduksjon har blitt flyttet ut av landet. Kornhandlerne
planlegger derfor å fjerne klasse 5 som egen gruppe.

Tabell 2.3

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5

Prosentvis fordeling av ulike proteinklasser de siste fire år (AgriAnalyse 2015
og Norske Felleskjøp, 2016).
2012/13
0,1 %
27,6 %
70, 6 %
1,1 %
0,6 %

2013/14
0,2 %
18,8 %
68,5 %
9,2 %
3,2 %

2014/15
0,1 %
16,4 %
57,9 %
21,6 %
4,0 %

Prognose 2015/16
5%
18 %
52 %
24 %
0%

Innenfor de ulike klassene var det likevel svært god kvalitet på mathveten i 2014. 2014avlingen hadde unike bakeegenskaper, både i norsk og internasjonal sammenheng, hvor store
deler av Europa hadde en hatt en unormalt dårlig sesong kvalitetsmessig. 2015-avlingen, med
et stort innslag av høsthvete, var derimot av dårligere kvalitet, og mengden fôrkorn ble
dermed større (Landbruksdirektoratet, 2016). Høsthvete gir ofte høyere avling per dekar, men
lavere proteinnivå.
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Figur 2.6

Andel norsk korn som holder matkvalitet og norsk korn i totalt forbruk
(Norske Felleskjøp, 2016)
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Norskandelen i kornet i fjorårssesongen var høy etter høsten 2014, og lå på 67 prosent i
kalenderåret 2015. Andelen har, som prognosen for 2015/16 viser i figur 2.6, gått tilbake til
59 prosent med 2015/16-avlingen. Detter er likevel betydelig bedre enn 2013/14-sesongen, da
bare 44 prosent av forbruket var norsk. Det er en liten forskjell i antallet tonn som
tilfredsstiller kravene til matkvalitet, og det som faktisk brukes som matkorn av norske
møller. Dette skyldes at noe vrakes på grunn av mer generelle kvalitetsavvik (glutenkvalitet
o.l). Figur 2.7 viser hvordan norskandelen i produksjon av matmel har variert over tre
sesonger med ulik kvalitet på det norske kornet. Perioden april – august 2016 er prognose.
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Figur 2.7
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Andelen norsk mathvete i bruk av møllene, fra september 2013 med prognose
tom. august 2016 (Norske Felleskjøp)
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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 2012a). Økningen av
importen startet for alvor fra 1994, samme året som EØS-avtalen trådte i kraft.
Denne importen av ferdige RÅK-varer utgjør et betydelig volum matkorn, og beregninger
utført viser at importen av ferdige brød- og bakervarer utgjorde omkring 128 000 tonn
matkorn i 2015.
Figur 2.8

Import av brød og bakervarer, omregnet til kornekvivalenter, 1988 til 2015
(tonn) 7 (Egne beregninger basert på SSB, 2016)8
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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 RÅKindustri for 71 % 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).

7

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.
8
Tollinje 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.
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2.3 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. 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.
2015 har vært et godt år for grovfôrdyrking i Norge, selv om kvaliteten har vært litt
varierende som i 2014. Likevel er det prognostisert en svak økning i forbruket av kraftfôr på 1
% fra sesongen 2014/15 til 2015/16. Prognosen er basert på registrert salg av kraftfôr til og
med 4. kvartal i 2015 og produksjons- og salgsprognoser fra prognoseutvalgene for melk,
kjøtt og fjørfe (Norske Felleskjøp, 2015).

Tabell 2.4

2011/2012*
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Kraftfôrforbruk til ulike dyrearter(tonn), perioden 2011/12 til 2013/14 og
prognoser for 2015/16 (Norske Felleskjøp, 2016)
Drøvtygger
975 091
992 119
997 058
1 011 275

Svin
490 463
482 004
481 603
496 076

Fjørfe
409 564
446 184
460 639
426 669

Annet
30 080
28 380
25 192
22 771

Sum
1 905 198
1 948 687
1 964 492
1 956 791

1 030 000

508 000

428 000

20 000

1 986 000

*Periodene er her regnet fra 4. kvartal første år til og med 3. kvartal i andre år.

Karbohydrater
Karbohydratråvare utgjør den største andelen i kraftfôrsammensetningen og består
hovedsakelig av korn.
Figur 2.9 viser hvordan innholdet av karbohydratråvare i kraftfôret har variert fra år til år. I
2015 ser andelen ut til å synke ned til sitt foreløpig laveste nivå på 71,4 prosent etter
beregninger fra Landbruksdirektoratet. Norsk korn vil utgjøre 81 % av forbruket av
karbohydrater i kraftfôret (Norske Felleskjøp, 2015).
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Figur 2.9

Andel karbohydratråvare i kraftfôr i perioden 2005–2015.
(Landbruksdirektoratet: Råvareforbruk i norsk produksjon av kraftfôr til husdyr
2015)
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Siden proteininnholdet i det norske kornet er lavt i år, er imidlertid prognosen fra Norske
Felleskjøp at karbohydratråvaren blir satt ned til 70 %, fordi industrien forventes å øke
innslaget av proteiner fra andre kilder. Med en norskandel i karbohydratråvare på 81 % i
2015, vil en ha et importbehov av karbohydratråvare på 250 000 tonn (tabell 2.5), en nedgang
i importen på rundt 44 % fra fjoråret.
Tabell 2.5

Importbehov for karbohydratråvare i kraftfôret (Norske Felleskjøp, 2016)

Importbehov karbohydratråvare
Forbruk av kraftfôr

1 986 000

Andel karbohydratråvare i kraftfôret

70 %

Kjøp av karbohydratråvare

1 390 000

Forbruk av norsk kli

–50 000

Tilgang på norsk korn til kraftfôr etter svinn*

–1 090 000

Importbehov karbohydratråvare

250 000

*Svinn 1 %
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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 6 % i 2015. Blant proteinråvarene er soya klart viktigst,
etterfulgt av raps. Andelen soya har vært sterkt fram til 2011, 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 lå på 194 500 tonn i 2015 (figur 2.10). Soya utgjør omtrent 10 % av kraftfôret totalt. Raps
har hatt en stor økning fra i overkant av 2000 tonn i 2000 til 153 000 tonn i 2015. De andre
råvarene har holdt seg relativt stabile de siste 10 årene.

Figur 2.10

De viktigste proteinråvarene i kraftfôr i perioden 1997 til 2014 (tonn) (Norske
Felleskjøp, 2012; Landbruksdirektoratet: Råvareforbruk i norsk produksjon av
kraftfôr til husdyr 2015)
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Sammensetning av råvarer i kraftfôret
Sammensetningen av råvarer (tonn) i kraftfôret fra 2003 til 2015 er vist i figur 2.11. Dersom
man ser på trenden i de siste 10 årene, har det totale kraftfôrforbruket i Norge økt.
Samtidig, dersom en ser på den langsiktige utviklingen, har den norske
karbohydratråvareandelen sunket, selv om norsk karbohydratråvare (korn) fortsatt utgjør den
største andelen i kraftfôret. Det er derfor verdt å notere seg utviklingstrekk som kan føre til
mindre rom for norsk korn i kraftfôret, og se på de viktigste årsakene til denne utviklingen.
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 samlet sett er de største
forbrukerne av kraftfôr, med omkring 50 %. Særlig i melkeproduksjonen går utviklingen i
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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 svine- og 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 ført til mindre rom for karbohydrater, det vil i stor grad si norsk korn, først og
fremst i produksjonen av fjørfekjøtt (Norske Felleskjøp, 2012b).

Figur 2.11

Mengden av ulike råvarer i kraftfôret i perioden 2003–2015 (Norske Felleskjøp,
2012b; Landbruksdirektoratet, 2012; Landbruksdirektoratet: Råvareforbruk i
norsk produksjon av kraftfôr til husdyr 2014 og 2015).
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Selvforsyningsgraden i Norge
Selvforsyningsgraden angir hvor stor andel av engrosforbruket av matvarer, regnet på energibasis,
som kommer fra norsk produksjon.
Figur 2.12

Selvforsyningsgraden for et utvalg av matvarer i 2013 (Agrianalyse, 2015a)

Fisk
Kjøttbiprodukter
Ost
Egg
Melk og fløte
Smør
Kjøtt
Poteter
Grønnsaker
Korn, ris (som mel)
Margarin
Annet fett
Frukt og bær
Sukker, honning
0

10

20

30

Selvforsyning

40

50

60

70

80

90

100

Tillegg for eksport

Figur 2.13 viser utviklingen av selvforsyningsgraden fra 2000. Siden kornet utgjør en så stor del av
de tilgjengelige kaloriene, blir størrelsen på den norske kornproduksjonen og matkornkvalitet i
avlingene en av hovedfaktorene som forklarer variasjon i norsk selvforsyningsgrad over tid.
Figur 2.8

Utviklingen av selvforsyningsgraden over tid. 2015er foreløpige tall fra
Resultatkontrollen 2016 (NIBIO, 2016; Budsjettnemda for jordbruket, 2016)
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2.4 Fisk og fiskeproduksjon
I 2015 er produksjonen av fisk estimert å øke raskere enn året før. Dette er hovedsakelig
grunnet en normalisering av den lave fangsten av ansjos i Sør-Amerika i 2014, som følge av
El Niño. Ifølge prognosen fra FAO for 2015 vil produksjonen av fisk ligge på nær 170
millioner tonn, 2,6 prosent over fjoråret. Av dette utgjør fanget fisk rundt 90 millioner tonn og
akvakultur 78 millioner tonn (FAO, 2015).
Akvakultur er en raskt voksende produksjon, som mellom 1980 og 2010 hadde en årlig
vekst på nær 9 prosent (FAO, 2012) Fra 2014 til 2015 har veksten vært noe lavere med rundt
5 prosent. Det meste av økningen i verdens fiskeproduksjon i 2015 kommer av vekst innen
akvakultur, mens det er anslått ingen til minimal vekst i fangsten av villfisk (FAO, 2015).
Dette betyr at akvakultur beveger seg raskt mot å bli større enn fanget villfisk (figur 2.14).

Figur 2.14

Verdens fiskeproduksjon fra 1980 til estimat for 2014 og prognose for 2015.
Viser total produksjon, samt fordeling mellom akvakultur og fanget villfisk
(FAO, 2014; http://www.fao.org/3/a-i3740t.pdf; FAO, 2015)
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Av den totale fiskeproduksjonen i 2015 brukes omkring 87 % til menneskemat, mens 13 %
brukes til fôr og annet bruk, blant annet som fiskeolje og fiskemel (FAO, 2015). Som i 2014
er det ventet at oppdrettsfisk står for en større del av menneskelig fiskeforbruk enn villfisk i
2015, med henholdsvis 10,6 kilo per person per år mot 9,9 kilo (FAO, 2015).
Kina er den desidert største fiskeprodusenten i verden, samtidig som Kina er verdens
største eksportland og et av de største importland av fisk.
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Lakseproduksjon
Den totale produksjonen av opprettslak har økt raskt de siste årene. Bare fra 2011 til 2016 har
en sett en oppgang fra 1,9 til 2,6 millioner tonn. Dette tilsvarer over 38 prosent på fem år
(figur 2.15).
Lakseproduksjonen kan deles inn atlanterhavslaks og stillehavslaks. Atlanterhavslaksen
utgjør den klart største delen med 2,4 millioner tonn, hvor Norge står for over halvparten av
produksjonen. Chile er annen viktig produsent og den største produsenten av stillehavslask
med nær 90 prosent (FAO, 2015).

Figur 2.9

Verdens produksjon av laks i perioden 2011-2013. Estimater fra 2014-2016
(FAO, 2015).
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