
Lasteskipet Razoni, som seiler 
under sierraleonsk flagg og er 
lastet med mais, forlot havnen 
i Odesa klokka 8.15 norsk tid 
mandag morgen.

– I dag har Ukraina og dets 
partnere tatt en nytt steg i å for-
hindre hungersnød i verden, 
sier den ukrainske infrastruk-
turministeren, Oleksandr Ku-
brakov.

Skipet er lastet med 26.000 
tonn med korn og hadde i 
9.30-tiden kommet et godt styk-
ke ut fra havneområdet, ifølge 
nettstedet Marinetraffic.

Korneksporten fra Ukraina 
over Svartehavet har dermed 
startet opp igjen. Seilasen var 
på forhånd varslet av tyrkiske 
myndigheter.

Skipet er ventet å ankomme 
Istanbul tirsdag, hvor lasten vil 
bli sjekket før skipet fortsetter 
til Libanon.

Har blokkert farvannet
Korneksporten kommer i gang 
etter at Russland og Ukraina 
22. juli inngikk separate, men 
likelydende avtaler med Tyrkia 
og FN om utskiping av korn fra 
Odesa.

I avtalen er det slått fast at las-
teskip med korn skal få sikker 
passasje gjennom Svartehavet. 
Det skal overvåkes og koordi-
neres av en gruppe med base i 
Istanbul, som har representan-

ter fra både Ukraina, Russland, 
Tyrkia og FN.

Russland har blokkert far-
vannet utenfor Ukraina siden 
krigen startet i februar. Far-
vannet regnes som svært farlig. 
Russiske krigsskip blokkerer 
også de ukrainske havnene, 
mens ukrainske styrker har lagt 
ut miner for å beskytte seg mot 
russiske landgangsforsøk.

Kan avverge sultkata-
strofe
Etter at Russland gikk til angrep 
på Ukraina, har mange fryktet en 
global matkrise. Ukraina er en av 
verdens største produsenter av 
korn. At Russland har forhindret 
eksporten, har ført til stor frykt 
for matkrise.

FNs generalsekretær António 
Guterres sier i en uttalelse man-
dag at korneksporten vil bringe 
med seg etterlengtet stabilitet i 
verdens matmarked.

Prisene på kort har økt betrak-
telig etter krigens utbrudd.

Det er ventet at flere skip vil 
frakte ukrainsk korn over Svar-
tehavet i tiden framover. Blant 
annet vil FN-organisasjonen 
Verdens matvareprogram 
(WFP) få eksportert 30.000 tonn 
korn fra landet.

– Bruker mat som våpen
Dagen etter at kornavtalen ble 
inngått 22. juli, angrep Russ-

land den viktige havnen for 
korneksport i Odesa. Dette har 
sådd tvil om Russlands pålite-
lighet i deres påståtte ønsker 
om å bidra til å forhindre mat-

krise. Angrepet ble fordømt 
verden over.

Den amerikanske ambas-
sadøren til Ukraina, Bridget 
Brink, sa etter angrepet at 

Russland fortsetter å bruke mat 
som våpen i krigen.
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Korneksport

Første skip med ukrainsk 
korn har seilt ut fra Odesa
Et skip med ukrainsk korn kastet 
mandag loss fra havnen i Odesa med 
kurs for Libanon. Det er den første 
korneksporten fra Ukraina siden kri-
gen startet.

Kan avverge sultkatastrofe: Store kornsiloer på kaia i Odesa. Ukraina har kapasitet til å ekspor-
tere store mengder korn.  Foto: AP / David Goldman / NTB

MATBEREDSKAP

To eksperter som har sett 
på om Norge trenger et 
beredskapslager for korn, 
kommer til forskjellige kon-
klusjoner.

Ifølge Aftenposten  mener Chris-
tian Anton Smedshaug i AgriA-
nalyse at Norge trenger korn-
lagre fordi verden har vist seg 
vanskelig å analysere.

– Det har vi fått to eksempler 
på nå, i koronakrisen og Ukrai-
na-krisen, sier Smedshaug, som 
fram til april i år var statssekre-
tær i regjeringen.

– Nå mangler EU gass, og Nor-
ge forbereder mulig strømrasjo-
nering. Vi har nylig sett at mange 
land ikke får importert nok mat-
olje, og dette har ført til innkjøps-
begrensninger i flere land. Intet 
av dette var forutsett, fortsetter 

Smedshaug.

Næringens ansvar
Ivar Pettersen har tidligere skre-
vet to rapporter om hvorvidt 
Norge trenger lagring av korn. I 
begge var konklusjonen at Norge 
ikke vil ha nytte av at staten har 
et lager, og han anså en svikt i 
forsyningen i over én måned som 
usannsynlig.

Pettersen mener fortsatt at det 
er liten grunn til å tro at et stat-
lig kornlager kan hindre kraf-
tige prisvariasjoner. Styrking av 
kornlager må først og fremst væ-
re næringens ansvar, mener han.

– Hele kornnæringen i Norge 
er en beskyttet næring fordi den 
skal ivareta samfunnshensyn. 
Norge har et høyt importvern, og 
det omfatter ikke bare landbru-
ket, men også møllene og korn-
siloene, sier Pettersen til Aften-
posten.

Rapport anbefaler lager
Tidligere i sommer konkluderte 
Landbruksdirektoratet i en rap-
port  med at staten bør opprette 
et kornlager med kapasitet til-
svarende seks måneders normal-
forbruk.

I rapporten kom det ifølge Na-
tionen  blant annet fram at det 
kan ta sju år å få på plass et be-
redskapslager med 165.000 tonn 
matkorn, som skal være nok til et 
halvt års forbruk.

Stavanger havnesilo – Nord-
Europas største kornlager – kan 
lagre 190.000 tonn korn, men er 
i kommersiell bruk. Felleskjøpet 
Agri anslår at siloen har omtrent 
50.000 tonn i ledig kapasitet som 
kan brukes til beredskapslager. 
Samtidig er siloen i ferd med på 
bli regulert til boliger.
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Berdskap: Bygg er kornsorten det dyrkes mest av i Norge.  Foto: 
Gorm Kallestad / NTB
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