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Litt om AgriAnalyse
AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål
knyttet til landbruk og politikk. AgriAnalyse arbeider med nasjonale, internasjonale og
organisasjonsinterne problemstillinger innenfor våre prioriterte satsingsområder. Ansatte i
AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn med kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskapelige
og landbruksfaglige tradisjoner. Se www.agrianalyse.no for mer informasjon.

Forord
Mat og medisiner, herunder smittevernutstyr, er helt avgjørende for et samfunns løpende
funksjon, sammen med sikker energiforsyning. Dette ligger som en forutsetning for øvrig
samfunnsaktivitet. Når forsyningene av mat svikter, eller smittsomme sykdommer, krig eller
store ulykker rammer oss, står vi maktesløse uten medisinsk utstyr og materiell. Dette er de
siste årene blitt anskueliggjort på globalt nivå gjennom matkrisen 2008–2012 og med de store
samfunnsutfordringene knyttet til koronasituasjonen.
Denne rapporten handler om beredskap generelt og hvorfor dette er viktig, og følgelig hva
samfunnet etter vår vurdering bør gjennomføre av vesentlige tiltak framover. For mer
bakgrunnskunnskap om norsk matberedskap i historisk perspektiv anbefales rapporten Korn
og Krise, AgriAnalyse, 2013. Kort oppsummert kan man si at man har beredskap for det man
ikke kan greie seg uten, tilsvarende forsikring – man tegner forsikring for det man ikke har
råd til å tape.
Vi takker Hans Herman Horns Stiftelse og Leif Høegh Stiftelse for støtte til dette prosjektet
og Jan Sommerfelt-Pettersen og Per Lausund for kommentarer til rapporten.

Oslo, oktober 2022
Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder AgriAnalyse

«Seier venter den som har alt i orden – folk kaller det hell. Nederlag er sikkert for den som
har glemt i tide å treffe de nødvendige forholdsregler, dette kalles uhell».
Roald Amundsen i hans siste bok Mitt liv som polarforsker (1927)
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Sammendrag

[Anne Bunger og Chr. Anton Smedshaug] [2022] [Beredskap på mat og medisiner – fra «just
in time» til «just in case»] AgriAnalyse: Oslo
Koronakrisen, og nå Ukraina-krisen, har satt globale forsyningskjeder og særlig Europas
energisystemer under press, med tilhørende utfordringer for produksjon og langsiktig
forsyning av vitale varer for samfunnet.
Mens man kan snakke om selvforsyning og omstillingsevne for matvareforsyningen,
gjelder ikke dette for medisiner og legemidler. I krisetider kan kostholdet endres, og selv om
man ikke nødvendigvis kan spise det man ønsker og ville gjort i en normalsituasjon, kan man
likevel overleve med krisekosthold så lenge det gir tilstrekkelig med energi og næringsstoffer.
Dette er ikke det samme for de som er avhengig av bestemte typer medisiner som de må ta
hver dag for å overleve. Her kan man stort sett ikke bare gå over til andre medisiner og til å
produsere det man måtte trenge på kort varsel. Substitusjonsmulighetene for mat er langt
større enn for medisiner, men begge deler er fysiske varer som man enten har eller ikke har. I
tillegg til energi er dette varer som helt essensielle for samfunnets funksjon – til enhver tid.
Dette er varer med stort sett kjent forbruk, der det kan være ønskelig å ha beredskap ved å
kjøpe inn forbruket i forkant slik at man sitter med en viss bufferkapasitet – for omstilling, ny
produksjon og for å finne nye handelsveier. Beredskap for mat og en del medisiner er egentlig
forskuttert innhandling av volumer som normalt likevel skal brukes.
Smittevernutstyr er en litt annen sak. Her er det mulige akutte behovet langt større enn
normalbehovet. Det er noe annet enn beredskap for mat og medisiner, hvor vi skal rullere
volumer langs antatt kjente størrelser. Behovet for smittevern er langt mer uvisst, og her er det
krevende å sitte med tilstrekkelig lager som rulleres, men ikke desto mindre er det like
nødvendig som mat når krisen først inntreffer, noe som koronapandemien viste. Det betyr at
rullering og kapasitet må langt overstige forbruket i en normalsituasjon, noe som gir andre
utfordringer enn lagring av mat og medisiner, med unntak av katastrofemedisiner 1.
Mange land har historisk sett hatt lager av mat, medisiner og smittevernutstyr for inntil ett
år for å sikre seg mot uforutsette hendelser som kan sette samfunnsfunksjonene ut av spill.
Mens beredskapslager for mat, innsatsvarer til matproduksjon, medisiner og medisinsk utstyr
etc. var vanlig i både Norge og andre land, skjedde det en nedbygging i kjølvannet av Murens
fall i november 1989, dvs. på 1990-tallet og utover, der WTO-avtalen i 1995 var en viktig
brikke. Nå viser det seg at selv om verden er i stadig endring, er beredskap i ulike former
likevel påkrevet. Og som kjent er beredskap ikke noe man har fordi man vet hva som skal
skje, men fordi man ikke kan greie seg uten dersom noe skjer.
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Fram til 2003 hadde Norge ordninger for kornlagring, med 12 måneder beredskapslager til
1995 og 6 måneder deretter. Nå baserer vi forsyningen på egenproduksjonen og løpende
forsyning utenfra. I tillegg er vi sårbare når det gjelder fôrråvarer, sukker og planteoljer fordi
importvolumet er høyt, og vi har begrenset buffer i verdikjedene. Det gjør at vi må handle
raskt om vi ser skyer på horisonten, selv om vi har et velfungerende og omstillingsdyktig
norsk jordbruk med tilhørende verdikjede. Den viktigste langsiktige beredskapen for Norges
matsikkerhet er å øke og tilpasse norsk produksjon med bruk av større arealer og norske
fôrressurser, samt å sikre en større buffer av korn.
Noen land, som Finland og Sveits, beholdt imidlertid sine lagre. Finland står likevel i en
særstilling. Der koordineres arbeidet gjennom Forsörjingsberedskapscentralen på alle områder
i samfunnet, bl.a. med omfattende lagring av smittevernutstyr og matvareberedskap for 6
måneder. Finland har en selvforsyningsgrad som er vesentlig høyere enn Norges, med om lag
60 prosent av energien, ikke minst fordi de også har egen sukkerproduksjon som står for 10–
12 prosent av energiforbruket. Sveits har også ordninger for både medisiner og mat på 2–4
måneder for en del ulike produkter.
Basert på den nye usikkerheten i verden er det klokt å gjenopprette beredskapstenkningen
for vitale produkter av stor samfunnsmessig betydning. I denne sammenheng er dette mat,
medisiner og smittevernutstyr.
Anbefalinger for Norge:
Mat
Vi støtter anbefalingen fra arbeidsgruppen i Landbruksdirektoratet med en ordning for norsk
kornberedskap der Norge i første omgang har lager tilsvarende 6 måneders forbruk av korn
inkl. ferdigvarer ved utgangen av 2. kvartal hvert år.
Matkornforbruket er om lag 330 000 tonn årlig, hvorav 60 000 tonn er havre, rug og bygg.
Det meste at disse tre kornartene produserer Norge selv hvert år. Dvs at forbruket av hvete til
matmel er om lag 270 000 tonn totalt. I tillegg står ferdigvareimport (RÅK-import) for om lag
70 000 tonn kornekvivalenter per halvår, mens forbruket av hvete til matmel er om lag
130 000 tonn pr 6 md.
Det betyr at Norge bør ha en beredskapslagerkapasitet tilsvarende rundt 200 000 tonn der
mathvete prioriteres, fordi her er importbehovet stort og årlig avlingsvariasjon høyest. Dette
kommer i tillegg til kommersielle lagre hos møllene.
En ordning med målepunkt ved utgangen av 2. kvartal vil likne på den som var gjeldende
fram til 1995. Tidspunktet (utgangen av 2. kvartal) er noe før det absolutt laveste nivået på
året, som nok er i august, men likevel slik at det er godt rom for tilpasning fram til neste års
kornhøst dersom det skulle bli nødvendig. Det vil også være i tråd med tidligere ordning, da
det var beregnet 12 måneder før innhøsting, dvs. da lagernivået var lavest. Nå har vi høyere
egenproduksjon av korn slik at sårbarheten her er noe mindre enn i etterkrigstiden og fram til
1970-tallet da kornproduksjonen var langt lavere. Senere har kornproduksjonen blitt bygd
opp, og det er også pågående initiativ for å øke bruken av norsk hvete til matmel opp mot 90
prosent.
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Et slikt lager vil sikre at ved , vil vi fortsatt ha korn på lager og kan gjøre tilpasninger
utover vinteren og våren før neste avlingssesong. Med utgangspunkt i gjennomsnittlig import
de siste tre årene skisserte
Landbruksdirektoratet nylig hvordan et slikt lagersystem kunne se ut, et forslag som vi støtter:
-

et lager tilsvarende normalforbruk i 6 måneder
integrert lagring og statlig eierskap til kornet
lagringen i form av korn, ikke mel
anleggsstrukturen bør i størst mulig grad styres av markedet
utforminger med norsk og/eller importert vare bør vurderes

For øvrig peker vi på at såkornlageret bør utvides fra dagens 15 000 tonn til 40 000 tonn. Det
bør være en større soya-/rapsbuffer enn i dag for å sikre proteinråvare til husdyra, slik at kornog kjøttilførselen kan muliggjøres til forsyningene normaliseres eller omstilling har skjedd.
For å ha mulighet til raskt å skalere opp produksjon som gir vesentlig forsyningseffekt, bør
settepotet og (rot)grønnsaksfrø vurderes nærmere.
Tabell 0.1.1 Oversikt over samlet anbefalt lagerstrategi. Volum i tonn
Produkt
Såkorn
Settepotet,
grønnsaksfrø
Mathvete
Soya/raps

Anbefalt
volum (tonn)
40 000

Situasjon i
dag
15 000

Forbruk for

Kommentar

2/3 av et årsforbruk

Obligatorisk lager,
støttet av staten

Vurderes
nærmere
185 000

Intet

6 md.
Inkl. RÅK

Driftet privat, eid av
staten

200 000

Intet

4–6 md.

Driftet privat, støttet av
staten

Det er smart å øke kapasiteten på en slik måte at investeringene bidrar til vinn-vinnsituasjoner der kornproduksjonen styrkes hos bonden, og mottaks- og lagerkapasiteten økes i
kornmottakene hos kornhandlerne. Det betyr at nyinvesteringene i første omgang bør skje i
kornområdene med betydelig matkornproduksjon, dvs. rundt Oslofjorden, på Romerike og i
Mjøsområdet. I Trøndelag produseres det lite matkorn. Det innebærer videre at det bør satses
på å øke lagerkapasiteten hos både mottakene og hos små og mellomstore bruk. Særlig fordi
små og mellomstore bruk sliter med å finne lønnsomhet i investeringer på egen gård. I et
beredskapsperspektiv vil dette også spre risiko, ved at det blir mange lagerpunkter, ved at
disse vil ligge et stykke unna sjøen og ved at det heller ikke konsentreres for mye korn på ett
sted.
Et videre aspekt her for å koble beredskap og verdikjede er å legge til rette for økt lagring
av ulike hvetekvaliteter på mottakene, gjennom tilstrekkelig antall celler i siloene. Det betyr
at de ulike klasser av hvete som er nødvendig for å få god bakekvalitet på melblandingene, vil
kunne være tilgjengelig i større grad fra norsk kornhøst fra år til år. Slik vil vi både kunne
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styrke selvforsyningen av korn og heve norsk matmelandel vesentlig fra dagens drøye 50
prosent til kanskje opp mot 90 prosent over tid. Samtidig blir den nasjonale kornlogistikken
mer effektiv, og vi får etablert et tilfredsstillende beredskapslager og modernisert restene av
kornlogistikken som hviler på etterkrigstidens lavere kornproduksjon innenlands.
En kornlogistikk med tilstrekkelig beredskapslagring vil kreve betydelige investeringer som
må bære av fellesskapet.
Medisin
Fra den kritiske situasjonen som inntraff i mars 2020 er lagrene bygd opp. I det norske
beredskapssystemet inngår det nå mellom to og tre hundre legemidler for 6 måneder. I tillegg
har sykehusene beredskap for en del kritiske legemidler. Det kan i tillegg legges mer til rette
for produksjon av legemidler her i landet. Videre bør det legges til rette for
produksjonsavtaler med produsentene i god tid, som ivaretar behov for råvarelagring,
forutsigbarhet på mulige volumer, dekning av beredskapskostnader og utvikling av
insentivordninger for å sikre produksjonsberedskapen.
Forsyningskjeden er sårbar, og forstyrrelser kan raskt oppstå i mange ledd, noe som
ytterligere begrunner behovet for å sørge for økt omstillingsevne og produksjonskapasitet i
Norge. Samarbeid med både nordiske land og EU er viktig når det gjelder både produksjon og
fordeling av legemidler.
Medisinsk utstyr
Basert på erfaringer fra koronapandemien bør det i tillegg til et lager som holder for flere
måneder i en pandemisituasjon også foreligge avtaler og planer for produksjon av utstyr i
Norge som kan iverksettes på kort varsel, og i tilstrekkelige mengder for en akuttsituasjon.
Lager vil da gi omstillingstid for å iverksette egen produksjon, øke import og foreta øvrige
tilpasninger.
Oppsummering
Et halvt år eller 6 måneder virker gjennomgående å være et aktuelt tidsperspektiv enten vi
snakker om mat eller medisiner, også mellom land. For smittevernutstyr med stort eget
produksjonspotensial ved rask bestilling kan det være noe kortere. Mindre lager av store
mengder smittevernutstyr som er vanskelig å rullere raskt nok 2, virker rimelig gitt at vi har
mulighet for å levere gjennom egen omstilling.
Til forskjell fra tiden før Murens fall, da statlige beredskapsløsninger dominerte, er det nå
mer aktuelt med private løsninger, der staten bestiller og betaler for tjenester, mens private
drifter, og der staten eier varen helt eller delvis. Det siste gjelder særlig for korn.
Tidligere var det i Norge Statens kornforretning som stod for kornberedskapen, mens Norsk
Medisinaldepot styrte medisinene, og Forsvaret hadde mye av smittevernutstyret, samt ekstra
behandlingskapasitet. Ikke noe av dette eksisterer i dag.

2

I en krise viser det seg at smittevernutstyret kan brukes lenger enn best før-datoen.
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For medisiner og smittevernutstyr er det nå særlig helseforetakene sammen med de
kommunale helsetjenestene som er aktørene. Forsvaret ser ikke ut til å ha noen særlig rolle i
samfunnsberedskapen på disse områdene. For korn er det ikke etablert noe ennå, men her er
dagens kornmottakere aktuelle kandidater.
Det er per juni 2022 etablert medisinsk lager med verdi på om lag 1,6 milliarder kroner.
Tilsvarende vil et lager på 200 000 tonn korn ha en verdi per august 2022 på rundt 800
millioner. Det er likevel viktig å understreke at den viktigste matberedskapen er vår løpende
produksjon, og vår beste beredskap generelt er vår omstillingsevne ved en mulig krise, både
gjennom økt og endret produksjon, og ved tilpasset kosthold. For 2023 foreslås det å bruke
om lag 300 mill til beredskap knyttet til medisiner og utstyr, der ordninger er kommet på plass
og under utvikling. Beredskapsordninger for korn er kommet langt kortere og det er for 2023
bevilget 30 mill kroner til å starte arbeidet.
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1 Innledning

Beredskapslagringens historie er nesten like lang som sivilisasjonens historie. Tidligst kjent er
kanskje Josefs matlagre for farao, bygd opp under sju fete år i forkant av sju magre år. Og
dette har alltid vært hensikten: forsyningssikkerhet i vanskelige tider av en vare alle trenger
flere ganger daglig. I Norge begynte lagringen med bygdemagasinene som ble satt opp i
etterkant av Napoleonskrigene, og som bl.a. bidro til å redusere matmangel etter
vulkanutbruddet i 1816, da vi hadde den siste globale hungersnøden i Europa 3. I tillegg har
alltid militært utstyr på individuelt og samfunnsnivå vært viktig, enten det gjaldt sverd, buer
og piler, eller senere mer avansert materiell, og ikke minst ammunisjon.
Senere har lagre av medisiner og medisinsk utstyr, innsatsfaktorer i matproduksjon og vital
industri, samt alle typer reservedeler, vært vanlig i de fleste land etter andre verdenskrig, og
mange land hadde dette også på plass fra mellomkrigstiden. Ordningene ble forsterket og
utvidet etter andre verdenskrig, også i Norge. Gjennom den kalde krigen ble dette arbeidet
vedlikeholdt og videreutviklet i nesten alle land. I tillegg hadde mange land olje-, gass- og
drivstofflagre, noe Norge ikke trengte med store lagre av vann i flerårsvannmagasiner som
tjente samme rolle, samt to oljeraffinerier, Mongstad og Slagentangen (nå nedlagt). Videre
hadde Forsvaret fylte ammunisjonslagre for å kunne fungere operativt ved krig eller krise.
Med Berlinmurens fall i november 1989 og senere Sovjetunionens oppløsning i desember
1991, ble det globale trusselbildet endret, idet den kalde krigen opphørte samtidig som
verdenshandelen åpnet seg. Flere og flere land opplevde at behovet for store lagre ikke lenger
var der, og bygde ned alt fra mat til energi. Etter hvert ble lagrene avviklet helt. Dette skjedde
samtidig med at krigsgenerasjonen pensjonerte seg og den sosiale markedsøkonomien, som
preget Vestens etterkrigstid, ble avløst av en mer ren markedsøkonomi med troen på det
uregulerte markedet og at det globale handelssystemet ved behov ville levere det som trengtes
av alt fra høyteknologi til råvarer og energi. Dette var kanskje ikke ulogisk basert på at
fienden hadde forsvunnet, verdenshavene var åpne, råvarene billige og truslene få.
Vi kan kalle dette en periode med hyperglobalisering kjennetegnet av finansialisering av
vestlige samfunn, parallelt med oppbygging av det gamle Sovjet som råvareleverandør, og
Øst-Asia med Kina i spissen som industriell leverandør av både generelle og strategisk
sensitive industriprodukter og råvarer.
I dette bildet, og for så vidt også reelt sett, hadde mørke skyer liten plass, og den
ideologiske utviklingen med ideene om historiens slutt og at de vestlige demokratiene hadde
vunnet en endelig seier med frihandel som et klassisk symbol på dette, stod rimelig fast. Etter
denne erkjennelsen har verken global finanskrise i 2008, eurosonens gjeldskrise med
økonomiske redningsaksjoner for Hellas, Irland, Portugal, Spania og Kypros 2010–13, eller
3

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/84701/1/Kornmagasin-klima-og-kriser.pdf
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europeisk migrasjonskrise i 2015 gitt vesentlige endringer i verdensbildet og utfordret ideene
om Vestens overlegenhet, globaliseringens uavvendelighet og varenes konstante
tilgjengelighet. Slik sett er ikke denne rapporten en kritikk av avgjørelsene om redusert
beredskap, men heller en understrekning av at nye tider krever nye avgjørelser. Vi trenger nå
å bygge beredskap for en ny tidsepoke.
Tabell 1.1

Hva Norge hadde av beredskap før murens fall (1989)

Vare
Korn
Smittevernutstyr
Medisiner
Feltsykehus

Omfang
12 md.

37 (lette)

Kommentar
Lav egenproduksjon
Betydelig lagre hos Forsvaret,
mer gjenbruk*
Styrt av Norsk Medisinaldepot
Forhåndsrekvirerte
sanitetsfartøyer besto av to
hospitalskip, seks
syketransportskip og mange
ambulansefartøyer

*Noe vanskelig å sammenlikne da smittevernutstyr nå er mer engangsmateriell og håndtering
av holdbarhetsdato er varierende.

1.1 Endringen
Først 12. mars 2020 da verden stengte ned med korona, og avhengigheten av Kinas
industrivarer ble overtydelig, ble globaliseringens nedsidepotensial virkelig forstått. Og da
Russland gikk inn i Ukraina 24. februar 2022 ble sårbarheten for bortfall av Russlands råvarer
også krystallklar. Globale verdikjeder der selskapene produserer der kjøpekraften er lavest,
selger der kjøpekraften er høyest og skatter der satsene er minst, kom plutselig i et annet lys,
samtidig som beredskapen knyttet til uforutsette hendelser viste seg å ligge noe nær null.
Kinas industrivarer er nå upåregnelige i både leveringstid og mengde, mens verdens ledende
råvareleverandør Russland er satt på sanksjonslisten.
I Norge har man i nyere tid (Pettersen, 2015) vurdert sannsynligheten for hendelser som
kan forstyrre matvareproduksjon og distribusjon, og funnet at det ikke er nødvendig med
kornlager og andre store beredskapslager. Risikoen for langvarige forstyrrelser og avbrudd i
forsyningen av mat og andre viktige varer har blitt vurdert som liten. Man vurderer det slik at
nasjonal produksjon og import i stor grad kan opprettholdes også i kriser. Det vil si at det
legges til grunn at det finnes et overskudd av mat på verdensmarkedet for land med
kjøpekraft, og at handelsrutene holdes åpne. Handelsrutene er i all hovedsak marine, da store
mengder korn, sukker, kaffe, oljefrø/planteoljer etc. lettest fraktes i tørrbulkskip.
Da Norge brått «stengte ned» i forbindelse med Covid-19 12. mars 2020, opplevde vi
hamstring og tomme butikkhyller for noen dagligvarer, som toalettpapir, hermetikk og
bakervarer, spesielt gjær og mel. Mangelen på de fleste av disse varene var kortvarig, og
hamstring viste seg unødvendig, men sammen med stengte grenser og ustabile markeder, og
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med enkelte eksporthindringer internasjonalt, førte det til uro blant mange. Dette ga økt
bevissthet rundt vår beredskap.
Men en skal ikke glemme at selve hovedårsaken til nedstengningen var mangel på
smittevernutstyr, som utelukkende var lagret i institusjonene og knyttet til den løpende
driften, og at det ikke var noe tilgjengelig i lager verken sivilt eller militært. Dette hadde vært
tilgjengelig historisk nettopp for å sikre helsepersonellet gjennom en smittsom pandemisituasjon. I kjølvannet dukket det også opp en rekke forstyrrelser i levering av medisiner, og
sårbarheten for ulike grupper og samfunnet totalt sett ble avdekket.
Selv om vi ikke har beredskapslager av mat i dag, har vi noe beredskap i form av
produksjon og eventuelt kostholdsomlegging. Avhengig av type, størrelse og lengde på
eventuelle kriser kan vi klare å forsyne landet med langt mer mat ved egen produksjon enn vi
gjør i dag. Dette faktum endrer likevel ikke behovet for beredskap.
For legemidler har vi ikke samme fleksibilietet pt. Vi er på mange måter mye mer sårbare
for forstyrrelser og brudd i forsyning av slike artikler da vi har begrenset egenproduksjon og
varierende mulighet for økt produksjon på kort varsel 4, og mange av innsatsfaktorene kommer
fra India og Kina. Vi har hverken råvarene, kompetansen eller produksjonsfasilitetene til å
starte opp produksjon med de aller fleste legemidlene.
Med Covid-19-pandemien har situasjonen rundt legemidler, utstyr og mangler blitt enda
mer synlig i samfunnet. Men dette er ikke nytt, og arbeid med beredskap og
produksjonsøkning i Norge har vært tema også tidligere. I 2019 kom Helsedirektoratet med en
rapport om den nasjonale legemiddelberedskapen og vurderinger og anbefalinger knyttet til
denne (Helsedirektoratet, 2019). Anbefalingene ble skrevet i en normalsituasjon, koronakrisen
understreker behovet. Noen av anbefalingene var man allerede i gang med å følge opp, og
noen ble framskyndet med Covid-19-krisen.
I april 2020 kom en delrapport om produksjon av legemidler (Helsedirektoratet, 2019b).
Det er i tillegg viktig å kunne produsere flere legemidler i Norge og samarbeide med land i
Norden og EU om å produsere flere legemidler også her. Noen legemidler peker seg ut, men å
bygge opp produksjon tar tid og koster penger. Det er viktig med en næringspolitikk som
legger til rette for dette, kompetanse må ivaretas og bygges videre på. Det så vi da også ved
nedstengningen i mars. Overalt ble det innført eksportforbud av smittvernutstyr, og det var
stor mangel fram til sommeren. Folk ble oppfordret til å lage munnbind de kunne gi bort til
sykehus og helsevesen, og samfunnet stengte ned ikke minst av mangel på smittevernutstyr.
Riktignok kom det opp noe produksjon av desinfiserende væsker, men det var likevel
minimalt vi selv kunne gjøre på kort sikt.
Vi endte opp med at til dels uforberedte personer måtte ta gjennomgripende avgjørelser
under sterkt tidspress. Disse blir svært kostbare og ofte upresise grunnet manglende materiell
og forberedelser, og kan påvirke samfunnet drastisk. Få ressurser kan settes inn, og
gjennomføringen lider videre under mangel på planer og tilpasset organisering.
Det er mye rimeligere å ha en fungerende stat som løpende opprettholder vitalt
beredskapsmateriell og mobiliseringsplaner og -øvelser for å teste funksjoner før krisen er
4

Storproduksjon av legemidler nasjonalt opphørte gradvis fra 1990 og utover.
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der. Hele denne tenkningen opphørte i stor grad i tiden etter Murens fall i november 1989 – da
historien var såkalt over. Tidligere hadde også vårt land medisinsk utstyr i fjellhaller,
feltsykehus og beredskapsplaner og -lagre.
Hvordan klimaendringene kommer til å påvirke dette potensialet kan diskuteres. IPCC 5
spår også at mot 2050 kan høyere temperaturer øke produktiviteten på hvete noen steder og
senke den andre steder, mens næringsinnholdet anslås å reduseres noe; det vil si 13 prosent
mindre protein, 6,5 prosent mindre sink og 7,5 prosent mindre jern. I tillegg til dette kan
kornprisene øke med opp mot 30 prosent på grunn av klimaendringer mot 2050, selv om det
også her vil være store regionale forskjeller. Totalt sett forventes større variasjon i avlingene
fra år til år, og det vil kreve mer lager i importlandene, noe som både vil sikre forsyningene
og redusere prissvingningene i markedet.
Denne rapporten vil ta opp risiko og beredskap prinsipielt, beskrive vår beredskap og behov
for mat og medisiner/medisinsk utstyr, samt komme med anbefalinger, blant annet basert på
sammenligninger med aktuelle europeiske land.
Beredskap er også sammensatt og består ikke bare av fysiske varer, men avhenger i tillegg
av at systemet virker, dvs. at den digitale sikkerheten generelt sett er god nok. Videre er det
nødvendig med kompetent personell til ulike deler av verdikjeden og tilstrekkelig
produksjonsapparat for både medisiner og mat. Dette ligger dog utenfor rapportens ramme.

1.2 Risikoforståelse og beredskap
Risiko forstås ofte som produktet av hendelsessansynlighet og konsekvens. Begge deler kan
være vanskelig å anslå, noe World Economic Forums årlige «Global Risks Report» (GRR) er
et eksempel på. Der forsøker man å beskrive hvilke risikoer vi er mest utsatt for. Global risiko
defineres som en uforutsigbar hendelse, som hvis den skulle inntreffe, vil ha en signifikant
negativ innvirkning på flere land innen de neste 10 årene. Rapportene ser for seg mange
forskjellige krisescenarier som kan påvirke forsyninger av både mat og legemidler globalt.
Mange potensielle scenarier blir gjennomgått; både sannsynligheten og hvilke tilfeller som vil
ha størst global innvirkning.
Den siste rapporten før korona for alvor spredte seg i verden kom i januar 2020. Til tross
for situasjonen i Kina, og vår kollektive historie, var global pandemi ikke på listen blant de
store risikoene verken i form av sannsynlighet eller påvirkningseffekt i samfunnet. Ei heller
var matforsyning eller krig på listen. Dette er symptomatisk -for den nye tiden med tro på
«globale løsninger» og risikosynet samfunnet har utviklet.
De tradisjonelle farene som sykdom, krig og mat-/varemangel var ikke på dagsorden, men
det var derimot «nye» trusler, som om økonomiske og politisk forhold var blitt totalt

5

IPCC delrapport februar 2022
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reformert, og internasjonal stabilitet var en gitt størrelse. Systemrisiko var nå knyttet til klima,
miljø, global styring og cyber-sammenbrudd.
Figur 1.1

World Economic forums vurdering av risiko for framtidige forstyrrelser. Kilde:
World Economic Forum, 2020. 6

Dette viser hvor vanskelig det er å forberede seg optimalt på fremtidige kriser, og hvor viktig
det er å være forberedt på ulike scenarier av varierende omfang. Det er ingen tvil om at
Covid-19-pandemien har endret verdensøkonomien, ei heller at krigen i Ukraina endrer
handelsmønstre og industri- og råvarestrategier, og følgelig statenes syn på risiko og behov
for beredskap og avklarte forsyningsstrategier.
Covid-19-pandemien hadde en akutt effekt på spesielt legemidler og smittevernmidler
globalt, og lokale effekter på etterspørselen etter diverse dagligvarer. I tillegg hadde den
omfattende effekt på en rekke verdikjeder uten at dette er noe hovedpoeng her.
Ukraina-krisen har demonstrert sårbarheten i verdens råvareforsyning idet Russland er
verdens største råvareeksportør (inkl. energi), samt hvor avgjørende forsyninger fra allierte
land er, og det gjelder hele verdikjeden fra tilstrekkelig med far- og kjøretøy, til bemanning
og kontroll med infrastrukturen, som rørledninger og havner etc.
Menon Economics gjorde i 2016 en analyse av verdien av landbrukets forsyningsevne.
Rapporten presenterte samfunnsøkonomiske beregninger av «hvor store verdier som skapes
6

Hentet fra The global risks report 2020.
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for samfunnet gjennom norsk landbruks evne til å sikre forsyning av mat i fremtiden». I
konklusjonen heter det: «Analysen viser at en politikk som bidrar til å opprettholde
produksjonsarealene i landbruket, slik at disse kan benyttes til å dyrke kaloriintensiv mat i en
forsyningskrise, vil gi en nyttegevinst relativt til en politikk som resulterer i at frafallstakten i
landbruksarealene dobles. Det er imidlertid ikke klart hvorvidt dette veies opp på
kostnadssiden eller ikke.» Det er altså ikke slik at denne analysen konkluderer med at
landbruk er lønnsom beredskap. Spørsmålet er om dette i det hele tatt kan vurderes etter
økonomiske modeller, men at det må tas noen prinsipielle avgjørelser. I sammendraget heter
det også at: «Landbrukets evne til å forsyne befolkningen med mat kan spille en viktig rolle i
en forsyningskrise ved å forhindre nyttetap som følge av undernæring». Men det er altså
uklart om det er lønnsomt. Avgjørelsen om dette må da tas politisk.

1.2.1 Beredskap
Beredskap er noe man har, ikke fordi man vet hva som vil skje, men fordi man ikke kan greie
seg uten dersom noe skjer. Og fra nylige hendelser og historisk erfaring vet vi at ekstreme
hendelser inntreffer, og da blir det svært dyrt for dem som ikke har tatt nødvendige
forholdsregler. Og fra Murens fall til i dag har ingen kriser vært forutsett, og vår evne til å
respondere synes stadig fallende.
Men beredskap er ikke bare for akutte hendelser, det er også for å hindre usikkerhet om
leveranser, motvirke utpressing av stater gjennom frykt for at eksportører vil holde tilbake
forsyninger, og for å stabilisere markeder dersom mulig forsyningsknapphet truer. Gode
lagernivåer vil derfor også holde prisene nede og i tider med knapphet på markedet gi
muligheter til land med lite eller intet lager. Dette kan gjerne også ses i forhold til utfordringer
i Sør, der lagernivåene er lavere og utfordringene større med økende priser.
Med beredskap oppstår derfor en rekke effekter i tillegg til forsyningssikkerhet. Man øker
det politiske handlingsrommet og unngår politisk utpressing og ustabilitet, ref. situasjonen i
Tyskland gjennom 2022 i forbindelse med russisk gass. For mat er jo situasjonen parallell 7.
Forsyningssikkerhet virker prisdempende i markedet og gir rom for svakere aktører, slik som
land i Sør, noe som virker stabiliserende og gir fordeler for alle.

1.2.2 Mat
Ingen næring er så komplisert og uforutsigbar som matproduksjonen. Det handler om
tidkrevende biologiske prosesser, forflytning av store volumer og årlig produksjon med store
svingninger som følge av værvariasjon, der det normalt sett bare er én sjanse til å lykkes hvert
år. Og lykkes man ikke det året, er det et år til neste gang. Norge produserer grovt sett rundt
40 prosent av energien basert på egne ressurser, noe som gjør oss blant de mest utsatte
landene i verden dersom forsyningslinjene i Nord-Atlanteren svekkes.
Mattrygghet i Norge betinger at andre land har evne og vilje til å selge, noe som igjen
avhenger av deres egen forsyningssituasjon og politiske vilje. Faktorer som evne til varebytte,
7

Ukraine War: Putin Shows Food May Be Ultimate Weapon in the 21st Century - Bloomberg
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betaling og politiske kostnader og fordeler er sentrale. Den politiske viljen vil være styrt av
flere faktorer, men i tider med knapphet vil dette sjelden være kjøpers marked, og mat er et
viktig sikkerhetspolitisk maktmiddel. Politisk vilje og leveringsevne betinges av at det er et
overskudd å selge fra, at transportruter er åpne og at det ikke legges handelshindringer i veien,
Norge importerer rundt 3/5 av kornbehovet, rundt halvparten av fôrråvarene til landdyr
(særlig protein, fett, mineraler og vitaminer) og nær alt av sukkervarer, planteoljer og frukt.
Til husdyrene i sjø (laks) er fôrimporten ca. 90 prosent. Norge har derfor et særlig grunnlag
for å vurdere matvareberedskapen.

1.2.3 Medisiner og medisinsk utstyr
Dette er et område der akutt behov gjør beredskap særlig aktuelt. Uten en buffer som gir
tilstrekkelig omstillingsevne gjennom økt egenproduksjon, bruk av alternativer og ny import,
kan behandling stoppe opp eller sykdommer få spre seg, og som vi så i pandemien, kan
helsevesenet stoppe opp.
Det er derfor avgjørende å ha en buffer for uforutsigbare hendelser som gir omstillingsevne
eller gjør at samfunnet kommer gjennom et midlertidig sjokk. Denne rapporten vil se på
beredskap for medisin og medisinsk smittevernutstyr, men i mindre grad på behovet for
medisiner og utstyr knyttet til konkrete kriser og katastrofer, f.eks infusjonsposer, respiratorer
etc.
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2 Mat og matforsyning

«Det er som om norsk jordbruk er en jukebox vi kan slippe på […] dessverre har vi ikke
noe ˮinstant forsvarˮ – forsvarspulver vi bare kan slå vann på før bruk. Erfaringene
fra alle kriger kan uttrykkes i to ord, sier Rein: For Sent!»
Torolf Rein - Forsvarets Forum nr. 3 - 1993

Beredskap betyr å være beredt, og begrepet brukes ofte om konsekvensreduserende tiltak. For
matvareberedskap vil det si å være beredt på hendelser som kan føre til ubalanse eller kriser i
verdikjeden for mat, og å kunne sette i verk tiltak som sikrer tilgangen til mat for
befolkningen slik at et tilnærmet normalt kosthold kan opprettholdes. Det vil være hendelser
som resulterer i tilbudssvikt, etterspørselssjokk og logistikkbrist, og som videre fører til
ubalanse i markedet og til at ikke alle får tilgang til de varene de ønsker eller har behov for å
opprettholde et tilnærmet normalt kosthold.

2.1.1 Mat og matforsyning
Ukraina-situasjonen viser også at de mest potente forsyningstruslene er mat og energi. Energi
har Norge nok av, mens på matsiden importerer vi drøyt 60 prosent av kaloriene i et
normalkosthold. Vi er svært sårbare i forhold til andre land på dette området, fordi vi har lange
forsyningslinjer og ikke ligger inntil noen andre store matproduserende regioner. Vi må stort
sett over hav, og selv de svenske områdene med store matoverskudd ligger godt unna
riksgrensen. Norge har jo derfor vært sårbart ved en rekke anledninger opp gjennom historien
og ved hver storkrig i Europa. Under både Napoleonskrigene 1798–1813, første verdenskrig og
andre verdenskrig har situasjonen knyttet til forsyninger vært svært krevende. Og det viser seg
at vi ikke har nådd «historiens slutt». Historiens klassiske utfordringer med allierte, forsyninger
og gode nasjonale løsninger går ikke av moten, selv om den internasjonale situasjonen
tilsynelatende er rolig. Og matsikkerhet må vi alltid ta på alvor. Uten matsikkerhet ryker
verdensordenen.
Begreper og definisjoner i matforsyningen:
Matsikkerhet – matsikkerhet eksisterer når alle mennesker til enhver tid har fysisk og
økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold, som møter deres
ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god
helse (DSB, 2017).
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Mattrygghet – betyr at maten vi spiser ikke inneholder mikroorganismer, miljøgifter eller
fremmedelementer som gjør oss syke. 8
Matvareberedskap – evnen til å sette i verk tiltak ved ubalanse eller kriser i verdikjeden for
mat som gir utslag i tilbudssvikt, etterspørselssjokk og logistikkbrist (DSB, 2017).
Matforsyning – matforsyning handler om «evnen til å sikre befolkningen tilgang til matvarer
slik at tilnærmet normalt kosthold kan opprettholdes» (DSB, 2017).
Ifølge FAO hviler matsikkerhet på fire pilarer: tilgjengelighet, tilgang, utnyttelse og
stabilitet. 9

8
9

•

Tilgjengelighet omfatter tilbud av mat. For bønder og fiskere er tilgjengeligheten
avhengig av hva de er i stand til å høste fra jord og sjø. Tilgjengelighet for urban
befolkning er mer avhengig av lagring, transport og handel.

•

Tilgang betyr blant annet å ha råd til å skaffe mat. Selv om det er god nok
tilgjengelighet av mat i et land, vil tilgangen være ujevnt fordelt i befolkningen.

•

Utnyttelse er knyttet til i hvilken grad menneskene evner å ta opp den næringen
kroppen trenger. Dette er blant annet betinget av et variert kosthold, helse og
mattrygghet.

•

Stabilitet betyr å ha tilstrekkelig med mat over en periode. Det handler om å sikre
både tilgjengelighet og tilgang gjennom skiftende miljømessige, politiske og
økonomiske forhold.

https://vitenparken.no/plantearv/matsikkerhet-og-selvforsyning-i-norge/
https://norad.no/tema/klima-miljo-og-naturressurser/matsikkerhet/matsikkerhet/
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Hvordan måle selvforsyning? 10
Begrepet «selvforsyning» måles gjerne på ulike måter. I denne rapporten forholder vi oss til
følgende definisjoner:
Selvforsyningsgraden: Hvor stor andel av engrosforbruket av matvarer (på energibasis)
som kommer fra norsk produksjon. Altså forbruk minus import, delt på forbruk. 11
Dekningsgrad: Selvforsyningsgraden som definert over, inkluderer ikke de eksporterte
varene. I en krisesituasjon kan det være relevant å eksportere mindre og heller forbruke noe
mer innenlands. Dekningsgraden er derfor et mål på selvforsyning, hvor eksport regnes som
innenlandsk forbruk. Altså forbruk pluss eksport minus import, delt på forbruk. 12
Selvforsyningsgrad korrigert for fôrimport: I en krisesituasjon kan en heller ikke anta at
en får importert tilstrekkelig ressurser som produseres utenlands. Dette har særlig blitt
diskutert når det gjelder fôret til husdyr og fisk, hvor store og viktige råvarer importeres. En
kan derfor beregne hva som produseres i norsk jordbruk på norsk fôr ved å korrigere tilgang
på matvarer for importert fôr.
Selvforsyningsevne: Ingen av beregningene over tar hensyn til at man også kan legge om
forbruket gjennom for eksempel å øke forbruket av planter eller endre kravene til matkorn.
Tidligere har det derfor også blitt beregnet en selvforsyningsevne, som beregnes ut fra en
rekke forutsetninger om omlegging av kosthold og produksjon for å få maksimalt ut av
nasjonale ressurser.
(Budsjettnemnda for jordbruket, 1995; Helsedirektoratet, 2013)

2.2 Matvareforsyning i Norge
Matforsyning handler om «evnen til å sikre befolkningen tilgang til matvarer slik at tilnærmet
normalt kosthold kan opprettholdes» (Mat og marked, 2020). Matvareforsyningen er knyttet
til nasjonal produksjon, import, distribusjon og omsetning av matvarer.
Ansvaret for koordinering av matvareforsyningen i Norge ligger hos Nærings- og
fiskeridepartementet (NFD), mens Rådet for matvareberedskap er rådgivende organ for NFD
ved beredskapslagring og kriser i fredstid.
Det er først og fremst de forskjellige aktørene i verdikjeden for mat som er ansvarlige for
matforsyningen her i landet. Verdikjeden består av primærnæringene,
næringsmiddelindustrien, importører, grossister og detaljister (DSB, 2017). Dersom det blir

Fra Korn og Krise, AgriAnalyse, 2013.
Selvforsyningsgraden: Selvforsyningsgraden er altså regnet ut fra den faktiske fordelingen av forbruket på
norske og importerte produkter i det enkelte året. Graden vil variere fra år til år på grunn av priser, kvalitet og
innenlandsk avlingsnivå. Selvforsyningsgraden = (forbruk-import)/forbruk x 100.
12
Dekningsgraden = {forbruk + (eksport-import)}/forbruk x 10.
10
11
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forstyrrelser i verdikjeden som gjør det vanskelig å levere nok mat til befolkningen, er det
myndighetene som har ansvar for å sikre forsyningen.
Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for å «bidra til å gjøre landet best mulig
dekket med innenlandsk produserte landbruksvarer i en krisesituasjon og i tillegg bidra til å
opprettholde forsyning av nødvendige landbruksvarer gjennom import» (Mat og marked,
2020).
Medlemmer og varamedlemmer i Rådet for matvareberedskap 13 er representanter fra Asko
i Norgesgruppen, Rema Distribusjon Norge AS, Servicegrossistene AS, Tine, Coop Norge
Handel, Tine Distribusjon, Rema og Coop (Mat og marked, 2020).
Likevel finnes det ingen særlige beredskapstiltak knyttet til norsk matvareforsyning i dag,
og det forutsettes at handelslinjene vil være åpne, og at forstyrrelser vil kunne løses innenfor
industriens og varehandelens løpende driftslager. DSB understreker også at «kortvarig svikt i
matvareforsyningen vil neppe utløse sult eller underernæring for folk i Norge i dag».
Det finnes ingen offisielle planlagte tiltak eller beredskapslager hverken privat eller statlig
som er satt opp for å ivareta større tilbudssvikt eller logistikkbrist i Norge i dag. Men i regi av
Landbruksdirektoratet har f.eks. Felleskjøpet Agri et overvåkningsansvar for
forsyningssikkerheten innenlands. Det er en økende erkjennelse av at tidene er urolige, ref.
den siste tidens utfordringer knyttet til medisinsk utstyr og energi, men når det gjelder
matvarer er Europa og Nord-Amerika store overskuddsområder. I forbindelse med medisinsk
utstyr eller energi dreier beredskap i Vesten seg om å ha kontroll på innsatsfaktorer som
plantevernmidler, diesel og ikke minst mineralgjødsel. Der er f.eks. EU en storimportør, mens
Norge er eksportør, som dog trenger å importere fosfat og kalium.
Det betyr at for Norges del dreier det seg om at handelsveier er åpne og at markedene
fungerer, men avstandene til store importland er relativet korte, dog er vi sårbare sjøveien. Vi
får vår vesentlige forsyning av sukker og korn fra Vest-Europa, som har overskudd av nesten
alle varene vi er avhengig av, med unntak av proteinvekster (soya) og vegetabilske oljer.
«Å sikre befolkningen tilstrekkelig matforsyning er grunnleggende for samfunnssikkerheten.
Selv om ernæringsmessige problemer som følge av akutt og omfattende matmangel i Norge i
dag generelt anses som lite sannsynlig, kan forstyrrelser i matforsyningen føre til uro og
utrygghet i befolkningen.» (DSB, 2017)

2.3 Selvforsyning
Selvforsyningsgraden beskriver hvor stor andel av det vi spiser i Norge i en normalsituasjon
som kommer fra norsk matproduksjon, det vil si jordbruksprodukter og fisk. Men den
beskriver ikke evnen vi har til å forsyne oss selv i en krisesituasjon. De siste årene har

13

Rådet for matvareberedskap - regjeringen.no: – «Vi har god kontroll», Mat og Marked.
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selvforsyningsgraden ligget i underkant av 50 prosent. Men mens den regner med import,
regner den ikke med de matvarene vi eksporterer, slik som store deler av fiskeproduksjonen.
I 2019 var selvforsyningsgraden 45 prosent, og uten fisk var den 44 prosent. Tar vi derimot
hensyn til at en del av fôret er importert og fjerner energien i de importere kraftfôrråvarene fra
beregningen, hadde vi en selvforsyning på 36 prosent (NIBIO, 2020).
Tabellen under viser de mest og minst selvforsynte landene i verden (tallene er fra 2010;
FAO, 2012). Disse tallene kan variere noe fra år til år, avhengig av faktorer som vær, sykdom,
osv. Tallene viser matproduksjon som en prosentandel av konsumert mat, og Norge ligger
blant de minst selvforsynte landene i verden i denne tabellen. Men vi vet at land som Japan 14
ligger enda lavere, med nivåer like under 40 prosent, der importbehov for hvete, planteoljer
og husdyrprodukter er over 80 prosent 15, og det primært er grønnsaker og ris, samt sjømat
hvor egenproduksjonen er høy. Et annet de facto i-land, Sør-Korea, ligger på norsk nivå med
om lag 46 prosent. Norge ligger lavest i Europa, med unntak av Island som har lite
produksjon av korn, men bruker drøvtyggere til å foredle gras til kjøtt og melk.
Tabell 2.1

De mest og minst selvforsynte landene i verden (i 2010). Kilde: Food and
Agriculture Organisation, 2012

De mest selvforsynte
landene
Argentina
Uruguay
Australia
Ukraina
New Zealand
Canada
De minst selvforsynte
landene
Norge
Belgia
Haiti
Somalia
Dominican Republic
Zimbabwe

273%
232%
207%
193%
185%
183%

50%
51%
51%
52%
54%
54%

Selvforsyningsgraden gir ikke et fullstendig bilde av mulighetene for å dekke matvarebehovet
med innenlandsk produksjon eller av innenlandsk produksjon ved mulig omlegging til
krisekosthold; f.eks. eksporteres det betydelige mengder fisk fra Norge som ikke kommer til
uttrykk i selvforsyningsgraden.

14
15

Japan’s Food Self-Sufficiency Rate Matches Record Low | Nippon.com
Can Japan feed itself? | Financial Times (ft.com)
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2.4 Ulike matvaregrupper
Dersom vi ser på selvforsyningen på ulike matvaregrupper (fig. 2.1), legger vi merke til at den
varierer stort der fisk produsert og fanget er langt større enn markedet i Norge, mens den for
resten av gruppene ligger om lag på eller langt under forbruket.
Hvis vi ser nærmere på denne fordelingen oppsplittet på vegetabilske og animalske
produkter, ser vi at Norge er langt mer selvforsynt på animalske enn på vegetabilske
produkter (fig. 2.2). Det betyr også at det er på vegetabilske produkter vi primært trenger
beredskapsløsninger, fordi det er her vi har et stort importbehov. Noe av importen av
vegetabiler går også til fôr, slik at vår animalske produksjonsevne også forutsetter import av
vegetabilske kraftfôrråvarer, som soya, raps, hvete og mais.

Figur 2.1

18

Selvforsyningsgrad for ulike matvaregrupper i 2020. (Kilde: Utvikling i norsk
kosthold, Helsedirektoratet, 2022)
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Tabell 2.2

Oversikt over norsk kosthold fordelt på animalske og vegetabilske produkter.
Animalsk står for om lag 38 prosent av energien, mens vegetabilsk står for ca.
62 prosent. Kilde: Animalia 16

Forbruksnivået av matvarer på energibasis på 35–40 prosent animalsk og 65–60 prosent
vegetabilsk har holdt seg rimelig stabilt siden 1950-tallet (tabell 2.3).
Tabell 2.3

Prosentvis sammensetning av matvareforbruket på energibasis. Kilde:
Helsedirektoratet, 2019
1953

1970

1979

1989

1999

2009

2017

-

2018
*

2019
**

1955
Vegetabilske
matvarer
Korn, som mel inkl.
ris
Poteter
Sukker,
sukkervarer
Erter, nøtter1
Kakao1
Grønnsaker
Frukt og bær
Margarin,
vegetabilsk

30

23

25

27

28,0

28,5

28,5

28,7

28,6

6
13

5
15

4
16

4
15

4,8
15,8

4,2
11,8

3,9
9,9

4,2
9,4

4,3
9,9

1

2

3

3

1,9

2,5

2,7

2,6

2,6

1,5

3,0

3,2

2,9

3,1

1,2
3,0
7,1

1,4
4,0
5,5

1,8
4,2
5,4

1,7
4,1
5,5

1,7
4,1
5,4

1
2
6

1
3
6

1
3
6

1
4
5

Animalsk viktig for selvforsyningsgraden. Hentet fra:
https://www.animalia.no/no/samfunn/arealbruk/animalsk-viktig-for-selvforsyningsgraden/
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Annet fett,
vegetabilsk
Sum veg.
matvarer
Animalske
matvarer
Kjøtt
Kjøttbiprodukter
Egg
Fisk
Helmelk
Lettmelk, ekstra
lettmelk
Skummet melk
Yoghurt
Melkeprodukter
Fløte/rømme
(38% fett)
Ost
Smør
Margarin
animalsk
Annet fett
animalsk
Sum animalske
matvarer
Matvarer i alt

3

3

1

3

3,0

3,1

3,2

3,3

3,3

62

60

59

63

66,4

64,0

62,7

62,4

63,0

7
1
1
2
11

8
1
1
2
11

9
1
1
2
10

9
1
2
2
4
4

10,6
0,4
1,2
1,8
2,1
3,2

12,1
0,7
1,3
1,9
1,3
2,4

13,0
0,7
1,5
1,7
1,2
1,9

13,0
0,7
1,5
1,7
1,1
1,9

12,8
0,7
1,6
1,7
1,1
1,9

-

1

1

1

1
1

1
2

1
2

1
2

0,8
0,7
2,5
2,2

1,0
1,0
3,3
2,3

1,0
1,1
2,9
2,6

1,0
1,2
2,9
2,6

0,9
1,1
2,7
2,5

3
3
9

3
4
7

4
4
5

5
2
4

4,7
2,3
0,8

5,5
2,0
0,6

6,3
2,6
0,6

6,4
2,7
0,6

6,4
2,7
0,6

-

1

2

1

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

38

41

41

37

33,6

36,0

37,3

37,6

37,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Særlig et produkt å tenke på er kaffe. Årlig importerer vi rundt 40 000 tonn kaffe til Norge,
over ti kilo per voksen innbygger. Dette gir oss andreplassen over de mest kaffetørste
nasjonene i verden. Nesten 40 prosent av kaffen vi importerer, kommer fra Brasil. 17 Ubrent
kaffe utgjør hoveddelen (31,8 mill. kg) av kaffen som ble importert i 2018 (44,6 mill. kg).
Denne vil fort bli et svartebørsprodukt og kunne gi vesentlige uregelmessigheter ved mangel.
Blant annet Sveits har egen lagerordning for kaffe, og kaffe er verdt å ha på radaren som et
vesentlig produkt i tillegg til dem som gir store energimengder, som korn, oljer, sukker og
kraftfôrråvare.

17

https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/kaffeavhengige-nordmenn
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Tabell 2.4

Engrosforbruk av ubrent kaffe, mill. kg. Kilde: Utviklingen i norsk kosthold,
2019
1989

1999

2009

2017

2018*

2019**

Ubrent kaffe

39,4

41,7

34,4

34,5

31,3

33,6

Brent kaffe1

1,9

1,8

4,1

8,1

8,3

8,0

Kaffekonsentrater1

1,9

4,0

5,3

4,8

5,0

4,9

Sum forbruk ubrent kaffe

43,2

47,6

43,9

47,5

44,6

46,5

Kg pr. innbygger

10,2

10,7

9,1

9,0

8,4

8,7

Kg pr. innbygger (ubrent kaffe)2

10,1

9,9

9,4

9,0

..

..

1. For brent kaffe har vi benyttet en omregningsfaktor på 1,19 og på kaffekonsentrat har vi anvendt en omregningsfaktor på
2,6.
2. Beregnet av Norsk kaffeinformasjon. F.o.m. 2017 anvendes omregningsfaktor på 1,19 for brent kaffe i tråd med
internasjonal standard. Tall t.o.m. 2016 omfatter omregningsfaktor på 1,15 for brent kaffe.

2.4.1 Selvforsyningsevne
En viktig forutsetning ved selvforsyningsevnen er at produksjonsapparatet kan omstilles. Det
betyr at kunnskap, areal, dyr og kapitalutstyr (fjøs, traktorer, etc.) må være i stand til å
fremskaffe det varegrunnlaget man behøver raskt nok. 18
Norsk matsikkerhet er nok mer omfattende enn de 40 prosentene selvforsyning (hensyntatt
import av forråvare) skulle tilsi. Et kosthold med mer korn, fisk, poteter og (rot)grønt vil om
nødvendig kunne bidra med mer energi. Vår grovfôrbaserte melk- og kjøttproduksjon er
fleksibel med tanke på foredling av gras- og beiteressurser, grisen og kyllingen utnytter
fôrkorn og andre ressurser effektivt, og egg fra verpehøns gir et særlig viktig tilskudd til
kostholdet. Likevel forutsetter økning i disse produksjonene at fôrimporten går som planlagt,
og at det er lite trolig at øvrig matimport svikter.
Selvforsyningsgraden viser hvor stor andel av den maten vi spiser i en normalsituasjon,
som er produsert i Norge. Vi har ikke noe klart mål for selvforsyningsevne, dvs. i hvilken
grad vi kan dekke vårt ernæringsbehov gjennom kostholdsomlegging til et krisekosthold. Et
sted å begynne er å se på «dekningsgrad». I Norge er dekningsgraden omtrent 90 prosent, dvs.
den andelen kalorier som landet produserer totalt. Det vil si at dersom vi ikke eksporterer noe
mat, og heller ikke spiser noe importert mat, får vi teoretisk dekket 90 prosent av
energibehovet vårt.
Det er i hovedsak fisk som utgjør den store forskjellen mellom selvforsyningsgrad og
dekningsgrad. Det vil si at vi må endre kostholdet dramatisk og spise ekstreme mengder fisk
for å dekke energibehovet vårt, dersom vi kun skulle spise det som produseres her i landet.
Dette er ikke realistisk.
Fisk utgjør i dag kun 1–2 prosent av daglig energiinntak, tilsvarende et årlig konsum på
snaut 120 000 tonn. Siden villfangst av matfisk normalt utgjør minst 1 500 000 tonn i året, er
det altså betydelig rom for økt fiskekonsum i en krisesituasjon, selv om vi forutsetter at
1818

http://landbruksalliansen.no/2013/03/05/ulike-mal-pa-selvforsyning/
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oppdrettslaksen med sine importerte fôrråvarer i mindre grad vil bidra over tid. Dog vil jo
laksen, som en fettholdig proteinkilde, kunne bidra uforholdsmessig mye i en eventuell
utslaktingsperiode. Basert på historiske tall fra siste krig kan det anslås at fiskekonsumet i
hvert fall kan femdobles, til 10 prosent. Likevel er dette langt fra hypotetiske 40 prosent av
energien som fisken står for om vi ser på eksportmengden. Men fordi fisk er et lite fleksibelt
produkt så er nok 10 prosent av energien det mest sannsynlige anslaget i et krisekosthold.
Poteter og rotgrønnsaker gir den største energimengden per arealenhet i Norge. Ett mål
med en god avling av potet og gulrot kan dekke 3-4 personers årlige energibehov, mens
tilsvarende tall for hvete er rundt 1,5-2 personer. Selv om poteter og rotgrønnsaker er en
ubetydelig bidragsyter til energi per i dag, så har de med andre ord et stort potensial til å bidra
betydelig mer. Poteter og rotfrukter har den fordelen at de kan dyrkes over det meste av
landet.
Fisk, melk og andre animalske matvarer er også rike kilder til vitaminer og mineraler, og
vil dermed dekke behovet for de fleste andre viktige næringsstoffene. Men frukt og grønt er
en unik kilde til vitamin C i kostholdet, og er også en viktig kilde til blant annet folat. Det er
med andre ord nødvendig å inkludere frukt og/eller grønt i kostholdet, ikke minst i krisetider.
Utfordringen er at frukt- og grøntsektoren er arbeidskrevende og ofte basert på utenlandske
sesongarbeidere, noe som kan gjøre produksjonsvolumene utsatt for tilgang til arbeidskraft,
ikke minst i en krisesituasjon.
Den viktigste matberedskapen er vår løpende produksjon og vår omstillingsevne ved en
mulig krise, både gjennom økt og endret produksjon, og tilpasset kosthold.
Lagerhold vil øke fleksibiliteten og ikke minst svekke behovet for import fra et mulig
presset verdensmarked til fordel også for øvrige importører. Selv med betydelig omlegging
fra normalkosthold til krisekosthold vil behovet for import være stort. Ikke minst av sukker,
planteoljer (fett) som til sammen utgjør ¼ av dagens energi, og kornprodukter, selv om vi vil
spise mer grøt, gryn og ugjæret brød.
Kravene til kvalitet på maten ville trolig også vært lavere i en krisesituasjon enn det de er i
dag. 19 Ut fra en rent overordnet vurdering kan vi tenke oss at Norge ved forsyningssvikt over
tid vil kunne øke selvforsyningen fra knappe 40 prosent til rundt 60 prosent ved å øke
forbruket av fisk til 10 prosent av energien, og forbruket av poteter, rotgrønnsaker, grøt,
flatbrød og annet ugjæret korn, samt mer innmat fra husdyr pluss noe mer frukt og bær.
Hovedproblemet vil være fett i form av planteoljer og sukker, samt at det er uvisst hvor mye
animalsk produksjon som vil falle bort avhengig av kraftforråvaretilgang og effektivitet i
omleggingen. Men den primære gevinsten vil være ved å øke bruken av nasjonale
vegetabilske produkter. Da vil trolig animalsk holde seg eller øke svakt gjennom at fisk mer
enn kompenserer for andre reduksjoner.

19

https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-selvforsyningsgrad/
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2.5 Import av korn i dag
Det norske importbehovet for mathvete i form av korn ligger på om lag 100–150 000 tonn per
år, målsetningen er å få redusert dette gjennom bedre overlagring av ulike kvaliteter og
justering av klassifikasjon i samråd med sluttbruker. I tillegg importeres (2021) om lag
140 000 tonn korn i form av pasta, gryn, halvferdige bakervarer, langtidsholdbare
kornprodukter, m.m.
Figur 2.2

Estimert korninnhold i RÅK-import og mel. Kilde: Felleskjøpet Agri

Når det gjelder bruk av bygg, havre og rug til menneskelig forbruk, er vi i hovedsak
selvforsynt. Dette utgjør samlet 60 000 tonn, der havre står for 2/3 av dette volumet.
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Figur 2.3

Mengde foredlet mathvete i Norge årlig. Kilde: Smedshaug & Pettersen, 2021.
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Når det gjelder import av råvarer til kraftfôr som foredles videre til melk, kjøtt og egg, er
importandelen på omlag 45 prosent (fig 2.3).

Figur 2.3

Forbruk av kraftfôrråvarer i perioden 2009–2021. Kilde:Landbruksdirektoratet,
2022 20
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Fordelingen av det totale importbehovet for Norge mer detaljert viser at det store volumet av
import av kornvarer går til husdyra gjennom import av kraftforråvare (fig 2.4). Det betyr også
Kraftfôrstatistikk Hentet fra: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/statistikk-og-utviklingstrekk/utvikling-ijordbruket/kraftforstatistikk
20
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at ved langvarig leveringssvikt eller bortfall av import vil husdyrsektoren måtte redusere
produksjonen.
Figur 2.4

Norskprodusert mat- og fôrkorn og import på kvotene for matkorn og
karbohydratråvarer. Kilde: Landbruksdirektoratet, 2022 21

2.6 Dyrka mark – en del av beredskapen
Det er landets løpende produksjon og omstillingsevne som er den viktigste beredskapen vi
har, og da samlet i jordbruk- og fiskesektorene.
Kun 3 prosent av landet er innmark, hvorav 1 prosent er kornareal, vekstsesongen er kort,
og produksjonen er i stor grad avhengig av været. Det vil si at selvforsyningsgraden vil
variere fra år til år, og det er dermed viktig å ha en robust og godt tilpasset jordbruksnæring
til de naturgitte forhold. Likevel vil vår egen produksjon som kilde til forsyning i en
krisesituasjon variere fra år til år.
Vi har i tillegg dyrkbar mark her i landet som ikke dyrkes i dag, men kvaliteten på denne
jorda varierer, og den vesle delen av kornarealet som kan brukes til å dyrke vekster direkte til
menneskemat, dvs. korn, protein- og oljevekster, er ikke lett å øke vesentlig. Derimot er
dyrking av mer grønt og poteter avhengig av etterspørsel, og areal for økt produksjon av
poteter og rotgrønnsaker er tilgjengelig dersom etterspørselen øker.
For å kunne produsere i krisetider må man ha et velfungerende produksjonsapparat. Men
det vil likevel ta tid å legge om dagens produksjon til mer kaloriintensiv produksjon.

21

Hentet fra Markedsrapport 2021. Landbruksdirektoratet, 2022. Rapport nr. 3/2022.
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2.7 Historisk organisering av beredskapslager
Beredskapsarbeidet i Norge var fram til 1990 basert på at forsyningskriser kunne være
langvarige. Erfaringer fra tidligere krigs- og blokadesituasjoner hadde vist at
forsyningskrisene ofte var et resultat av fysisk avsperring fra ressurser og markeder, eller at
det faktisk var mangel på varer (Hageberg & Smedshaug, 2013). Mel og sukker ble regnet
som kritiske varer, og det ble bygd lager for disse.
Slutten på den kalde krigen, utviklingen mot en mer liberalisert verdenshandel gjennom
GATT, etableringen av WTO og Uruguay-avtalen i 1995 gjorde at beredskapslagre ble bygd
ned i mange land. Økt selvforsyning av matkorn bidro også til at man i Norge anså behovet
for kornlager som mindre enn før (DSB, 2017).

Kornlager
Tabell 2.5

Tidslinje – beredskapslagring av matkorn

1914–1918
1928
1940
1995

1. verdenskrig og forsyningsutfordringer, korn lagret på skip
Kornloven, lagerkapasitet oppbygd, Statens kornforretning etablert
Kornlager benyttet, ca. 400 000 tonn på lager 9. april
Endret krav om lager fra 12 md. til 6 md. normalt forbruk

2000

Kornforvaltningsloven og avvikling av krav til beholdning

2003
2012

Ordning avviklet. Kornlagre ombygd
Beredskapslagring av såkorn etablert

Kravet om beredskapslager av korn og mel ble nedfelt i kornloven av 22.6.1928, og lagrene
ble bygd opp i mellomkrigstiden. Da Norge ble innvadert 9. april 1940, hadde Norge
anslagsvis 400 000 tonn korn på lager, som skulle dekke såkorn, mat og dyrefôr i 6 måneder
(Steien, 2016). Dette var ikke minst muliggjort gjennom økt import etter krigsutbruddet 1.
september 1939. I mellomkrigstiden ble det bygd opp beredskapslagre, og disse ble brukt i
1940. Beholdningene var store nok til å forsyne landet med mat- og fôrkorn fram til utgangen
av 1941, og ga slik sett nettopp den fleksibiliteten man ønsket, i motsetning til under første
verdenskrig da matforsyningsbekymring ga kortvarig panikk, og det endte med kornlager på
skip ved kai. Etter krigen og fram til 1958 var det strenge valutarestriksjoner, importforbud
på norskproduserte jordbruksvarer og lisenser for nødvendig import. Viktige unntak var korn,
kraftfôr og ull. For korn og kraftfôr hadde Statens kornforretning importmonopol.
Vurderingen av trusselbildet endret seg totalt da Berlinmuren falt og den kalde krigen var
over. Landbruksmeldinga «Norsk landbrukspolitikk: Utfordringer, mål og virkemidler» som
Alstadheim-utvalget leverte i 1991, analyserte dette, og foreslo likevel fortsatt
matvareberedskap som det øverste samlende målet for norsk landbrukspolitikk, men nå med
en annen begrunnelse. I stedet for den tradisjonelle faren for avsperring og krigsrisiko, pekte
26

Rapport 5-2022

utvalget på faren for økologiske kriser. Videre la man opp til å redusere kornprisen og få ned
kostnadene i kraftfôrproduksjonen.
Utvalget uttalte videre at «ut fra dagens teknologiske, økonomiske og miljømessige forhold
er det all grunn til å betrakte den framtidige forsyningssituasjon som bekymringsfull» (NOU,
1991, s. 8). Utvalget gikk ut fra at lagerholdet ville fortsette, og anbefalte økt
produksjonsgrunnlag i tilfelle krise.
Omleggingen fra statlig kornmonopol til dagens markedsordning for korn ble påbegynt i
1995, etter GATT-avtalens ratifisering i 1994 i forbindelse med forhandlingene kalt
Uruguayrunden. Avvikling av Statens kornforretning og importmonopolet skjedde som følge
av at importvernet ble omgjort fra et kvantitativt importvern til et tollbasert importvern
kombinert med tollfrie kvoter. Uruguayrunden endret da importvernet og tillot
eksportordninger. Samtidig ble det stilt krav om reduksjon i subsidiering av jordbruksvarer i
alle i-land, og WTO ble etablert 1. januar 1995, som en etterfølger til GATT. Det betød at
Norge ikke lenger kunne ha importmonopol med Statens kornforretning som eneste importør.
Fram til 1995 var kravet at per 1. januar skulle beholdningene av matkorn og mel dekke ett
års forbruk. Ved omlegging av markedsordningen i 1995 ble beredskapskravene endret til 6
måneders normalforbruk for matkorn/mel og 3 måneders forbruk for fôrkorn og kraftfôr. Her
ble også registreringstidspunktet endret fra 31. desember til 1. juli. Statens kornforretning stod
ikke lenger som eier av beholdningene, men måtte kjøpe inn lagringsplass fra markedsaktører.
En egen beredskapsplan gjaldt for Nord-Norge, hvor 12 måneders kornforbruk skulle være
lagret. For Sør-Norge var beredskapen oppfylt ved å ta hensyn til ordinære forretningsmessige
beholdninger (Utredning av partssammensatt arbeidsgruppe, 1998).
Dette ble bare en midlertidig ordning, og i 2000, da kornloven av 1928 ble erstattet av
kornforvaltningsloven (01.07.2000) som hjemlet ny markedsordning og ga tilpasning til
WTO-avtalen, var det ikke lenger krav om kornlager.
Videre ble det innført ny markedsordning for korn, og da ble Statens kornforretning
avviklet. Dermed måtte også prissystemet endres. Kornforretningens vedtatte pris ble erstattet
med målpris på korn, men mottaksplikt og forsyningsplikt ble opprettholdt, da gjennom
Norske Felleskjøp, nå en del av Felleskjøpet Agri.
Fram til 2000 hadde Statens kornforretning ansvaret for å holde tilfredsstillende beredskap
på matkorn, fôrressurser og såkorn.
En annen analyse av trusselbildet kom i «Langtidsplan for den sivile beredskap 1995 til
1998». Her ble det slått fast at varslingstiden på konflikter var økt, og at faren for avsperring
hadde falt bort. Men i denne langtidsplanen, og i forbindelse med statsbudsjettet for 1995, ble
det pekt på at den norske produksjonen nå var så stor at beredskapskravene var dekket av
normale forretningsmessige lagre (Forsvarskomiteen, 1995; Justis- og politidepartementet,
1998; Utredning av partssammensatt arbeidsgruppe, 1998). Det begrunnet videre avviklingen
av lagre.
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2.8 Beredskapslager i dag
I dag reguleres beredskapsarbeidet for både mat, medisiner og øvrig utstyr gjennom Lov om
næringsberedskap.

Lov om næringsberedskap (16.12.2011)
§ 4.Lovens begreper
I denne lov menes med:
etterspørselssjokk: etterspørselen øker så sterkt at næringslivet støter på
a) kapasitetsbegrensninger som raskt medfører økte markedspriser og som medfører
utilstrekkelig tilgang til varer og tjenester
b)

tilbudssvikt: knapphet på varer og tjenester som raskt kan medføre økte
markedspriser og som medfører utilstrekkelig tilgang til varer og tjenester

c)

logistikkbrist: plutselig avbrudd i normal logistikk og infrastruktur som medfører
utilstrekkelig tilgang til varer og tjenester

d)

særskilte tiltak: enkeltvedtak ved beredskapsforberedelser og krisehåndtering

2.8.1 Beredskapslager av mat
Beredskapsarbeidet under den kalde krigen tok utgangspunkt i et mulig scenario der landet
ble avsperret opp mot et år. Man hadde fokus på rasjoneringsordninger, prioriteringer og
produksjonsomlegginger. Etter den kalde krigen har man vært opptatt av at handel kan
fortsette også i kriser, men med mulighet for forstyrrelser og forsinkelser i tilførselen av varer.
De siste felles planleggingsforutsetningene for den sivile beredskapen var nedfelt i kgl. res.
av 21. april 1995, «Nye nasjonale forutsetninger for den sivile beredskapsplanlegging».
For beredskapslagre av mat ble det satt et mål om 30 dagers forbruk, målt i kalorier, for
befolkningen nord for Ofoten. Dette ble etter hvert organisert ved at de forhåndsskaffede
lagrene utgjorde forbruk for 10 dager, der to av dagene ble dekket av
Landbruksdepartementets matmelordning for Nord-Norge, og de resterende 20 dagene ble
dekket av lageroppbyggingsplaner. Matmelet var eid av Landbruksdepartementet, mens resten
av lageret var eid av Næringsdepartementet og plassert flere steder i landet.
Det er Næringsdepartementet som har ansvaret for et kriselager med mat i Norge. Dagens
kriselager tilsvarer kaloribehovet for 30 000 personer for tre dager, dersom annen mat ikke er
tilgjengelig. Lageret består av hermetisk og frysetørret mat.
Det er 8 lagre som ligger i Nord-Norge, og disse skal kunne fylles i løpet av 30 dager og da
kunne holde i 20 dager.
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Det vi har igjen av lagre nå, er produkter som er hensiktsmessige i situasjoner der det er
nødvendig raskt å gi tilgang til enkelt tilberedt hermetisk eller frysetørret mat til
husholdninger som av en eller annen grunn ikke har tilstrekkelig annen mat tilgjengelig eller
til mennesker på flukt fra uroligheter eller katastrofe i en akuttfase. Disse lagrene tilsvarer
kaloribehovet for ca. 30 000 personer i 3 dager dersom de ikke har annen mat tilgjengelig.
(Næringsminister Iselin Nybø på spørsmål fra Geir Pollestad, Hvor omfattende kriselager av
mat er det i Norge?, besvart 22.04.2020.

2.8.2 Lager
Argumentasjonen for en lagerstrategi ligger allerede i flere offentlige dokumenter om
matforsyning og sikkerhet. For eksempel formulerte risiko- og sårbarhetsanalysen som lå til
grunn for avskaffelsen av beredskapslagre i Nord-Norge, seg slik:
Myndighetene bør […] løpende vurdere om vesentlige endringer på
verdensmarkedet eller i den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør oppbygging av lager
av korn nødvendig for å sikre norske innbyggere langsiktig matsikkerhet (Tørmo,
2002, s. 39).

I lys av situasjonen som er beskrevet i de forrige kapitlene mener vi at denne vurderingen bør
gjøres på nytt i dag. Da er det et positivt tegn at regjeringen Stoltenberg II gjeninnførte
ordningen med tilskudd til såkornlagring, og at den anerkjente behovet for matkornlagring i
landbruksmeldinga «Velkommen til bords»:
De siste årene har det, både i Norge og andre land, vært problemer med
værforholdene (flom/tørke). Flere store kornproduserende land har i perioder innført
eksportrestriksjoner. Egen matproduksjon, supplert med import, kan løse mulige
utfordringer knyttet til nasjonal matforsyning. I lys av erfaringene med de senere års
matvarekriser, vil det bli satt i gang et utredningsarbeid der det gjøres en vurdering
av behovet for å gjeninnføre nasjonale beredskapslagre av matkorn (Landbruks- og
matdepartementet, 2012a, s. 17).

Vissheten om at det finnes nasjonalt lager vil også bidra til å hindre kaos og individuell
lagring i tilfelle en usikker situasjon, noe som kan føre til at verdikjeden kneler slik
situasjonen er i dag. Man var svært nær problemer i verdikjeden ved starten av koronakrisen,
men unngikk dette, og det ble heldigvis heller ikke forstyrrelser i den globale matvarekjeden
som ga større problemer.
Et annet aspekt å ta stilling til er hvor lagret bør legges. Skal det ligge ved noen store
havneanlegg, vil lagrene samtidig være sårbare for sabotasje, bombing og lignende. Om
lagrene i større grad blir på gårdsbrukene ved at tørke- og silokapasiteten utvides hos
produsentene, vil man oppnå to ting: mindre sårbarhet og større produksjonspotensial for
nasjonal produksjon. Tidligere undersøkelser (Eldby, 2012) viser at egen tørke er en viktig
tilpasning til våte høster, når tørking er nødvendig for å sikre både kvalitet og mengde på
avlingen. Dette er funn som også støttes av ekspertgruppen for økt kornproduksjon
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(Ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon, 2013; Eldby, 2012). Men uansett vil det trolig
være klokt å knytte dette til dagens verdikjede og øke kapasiteten i denne for å bidra til økt
total lagerkapasitet.
Under Solberg-regjeringen var ikke disse ordningene aktuelle å utvide. Men med Støreregjeringen er dette igjen på dagsorden, og i Hurdalsplattformen heter det at: «Regjeringen vil
etablere beredskapslagring for korn». Dette er fulgt opp gjennom et mandat som ble gitt våren
2022 til Landbruksdirektoratet om å utrede etablering av beredskapslagring for matkorn 22.
Der heter det bl.a.:
Selv om handelssystemene normalt fungerer, kan det oppstå ulike utfordringer knyttet til
naturhendelser med påfølgende avlingssvikt som kan medføre forstyrrelser i verdikjedene. Dette
kan utfordre forsyningssikkerheten på matområdet. Klimaendringer og mer ekstremvær i framtida
kan påvirke hyppigheten av avlingssvikt og gjøre forsyningssikkerheten fra verdensmarkedet mer
utfordrende. Andre store miljøødeleggelser, sikkerhetspolitiske kriser og andre kriser som
pandemier, kan også forstyrre verdikjedene.

Denne rapporten ble levert av Landbruksdirektoratet 15. juni 2022 og utgjør et viktig
grunnlag for det videre arbeidet med saken. I sammendraget heter det:
Landbruksdirektoratet gir ingen klar anbefaling om valg av tilnærming, men foreslår at man
med utgangspunkt i de følgende forutsetningene vurderer videre i en konseptfase:
• Et lager tilsvarende normalforbruk i 6 måneder
• Integrert lagring og statlig eierskap til kornet
• Lagringen i form av korn, ikke mel
• Anleggsstrukturen bør i størst mulig grad styres av markedet
• Utforminger med norsk og/eller importert vare bør vurderes

Dette blir videre behandlet i anbefalinger i rapporten.

2.9 Beredskapslager for andre innsatsfaktorer – for
matproduksjon
Jordbrukets funksjon er avhengig av en rekke innsatsfaktorer. Man kan si at jordbruket er en
stor logistikkoperasjon som ved bruk av 100 000 tonn mineralgjødsel, 139 mill. liter diesel og
52 000 tonn såkorn gir et utbytte på 1,2 mill. tonn korn, 350 000 tonn kjøtt og 1,5 mill. tonn
melk. I tillegg kommer grasproduksjon med frakt til fjøs, blanding av kraftfôr og ikke minst
utkjøring av 2 mill. tonn kraftfôr til våre husdyr.

22

mandat-ldir-utredning-av-etablering-av-beredskapslagring-for-matkorn.pdf (regjeringen.no)
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I tillegg trengs aminosyrer, vitaminer og mineraler i moderne fôr i et omfang av 100 000
tonn, plantevernmidler, og selvsagt redskaper og reservedeler til maskiner, samt veterinære
vaksiner og medisiner.
Dette er reflektert i tabell 2.7 med en oppsummering av hva Sverige hadde på lager etter
1988 av innsatsfaktorer i jordbruket, samt veterinære legemidler og kjemikalier til
vannrensning. Nå er nok ikke dette aktuelt å se nærmere på i første omgang, all den stund
Norge har god dekning på mineralgjødsel i form av to gjødselfabrikker, Herøya og
Glomfjord, der Glomfjord i hovedsak produserer for det norske markedet. Derimot kan
vitaminer og mineraler til husdyrfôr være verdt å granske nærmere senere, samt
plantevernmidler og muligens veterinære legemidler.
Tabell 2.6

Lagringsvarer i tonn i Sverige (1988). Kilde: Totalförsvarets forskningsinstitut,
2019
Maks lagring etter 1988

Fôr
Aminosyrer

146 000
100

Gjødsel
Plantevernmiddel
Vegetabilske frø

265 000
900
15

Veterinærlegemiddel
Vannkjemikalier
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3 Beredskap av legemidler og utstyr

«Helseberedskapens formål er å verne liv og helse og bidra til at befolkningen kan tilbys
nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester ved kriser og katastrofer i fredstid og krig.» (Fra
Nasjonal Helseberedskapsplan, 2018)
Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har det overordnede ansvaret for
beredskapsplanlegging og krisehåndtering i helse- og omsorgssektoren i Norge.
Lovverket består av helseberedskapsloven og annen helselovgivning. Fire grunnleggende
prinsipper er utgangspunktet i arbeidet med beredskap og kommer også til uttrykk gjennom
de lover og forskrifter som regulerer legemiddelberedskapen i Norge (Helsedirektoratet,
2019):
•

•
•
•

Ansvarsprinsippet betyr at den myndighet, virksomhet eller etat som til daglig har
ansvar for et område, også har ansvaret for forebygging, beredskapsforberedelser og
iverksetting av nødvendige tiltak ved kriser og katastrofer.
Likhetsprinsippet betyr at den organisasjonen man opererer med under kriser, skal
være mest mulig lik organisasjonen man har til daglig.
Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på lavest mulig
nivå.
Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et
selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og
virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
§ 1-1. Lovens formål og virkemidler
Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp,
helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved
kriser og katastrofer i fredstid.
For å ivareta lovens formål, skal virksomheter loven omfatter kunne fortsette og om
nødvendig legge om og utvide driften under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på
basis av den daglige tjeneste, oppdaterte planverk og regelmessige øvelser, slik det er bestemt
i eller i medhold av loven. (Kilde: Lovdata, 2021)
Organiseringen av det offentlige helsevesenet har vært gjennom store endringer siden
1980-tallet. Et notat som beskriver de største endringene er lagt ved som vedlegg 1.
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Legemiddelberedskap
Legemiddelberedskap er en viktig del av helseberedskapen og skal sikre at tilgangen til
legemidler i Norge ikke forstyrres selv ved forsyningssvikt eller etterspørselssjokk, og at
nødvendig medisinsk behandling kan opprettholdes (Helsedirektoratet, 2019).
Beredskapslager skal sikre befolkningen forutsigbar tilgang på viktige legemidler, ikke
bare i akutte situasjoner. Beredskap av legemidler og også utstyr, som smittevernutstyr,
inkluderer både lagre og mulighet for produksjon ved behov. Da man må ha både kompetanse
og kapasitet, og råvarer og virkestoff til produksjon. I tillegg vil det være viktig med både
nordisk og europeisk samarbeid om produksjon av legemidler som har gått av patent, og som
brukes av store pasientgrupper.
I 2018 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å foreta en
vurdering av legemiddelberedskapen i Norge. I 2019 kom rapporten med vurderinger og
anbefalinger 23. En egen delrapport om produksjon av legemidler kom våren 2020. Rapporten
peker på at legemiddelforsyningen var sårbar da vi hadde begrensede lagre, var helt avhengig
av import, og virkestoffprodusenter er konsentrert til noen få land. Helsedirektoratet
identifiserte i rapporten svakheter ved både organisering, forsyning og rutiner, og 29 tiltak ble
anbefalt. Tiltakene er inndelt i grupper på internasjonalt, nasjonalt og regionalt/lokalt nivå
(Helsedirektoratet, 2019).
Noen av konklusjonene i rapporten:
•

•

•

•

Legemiddelberedskapen er uoversiktlig når ansvaret er fordelt over så mange
aktører. Særlig pekes det på at primærhelsetjenesten ikke er godt nok organisert for
å håndtere legemiddelmangler.
Forsyning: Beredskapslagre er hovedsakelig konsentrert på Østlandet og er
mangelfulle. Mange kommuner har ikke sikret en lokal beredskapsforsyning for de
helsetjenestene de tilbyr. Spesialisthelsetjenesten har bedre lager, men det brukes
andre legemidler her slik at beredskapsnytten for kommunene er begrenset.
Rutiner rundt varsling og analyse av legemiddelmangler er mangelfulle, spesielt i
primærhelsetjenesten, og det er vanskelig å nå fram med informasjon til pasienter,
fastleger og annet helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Rutinene for samarbeid mellom forsvarssektoren og den sivile helsetjenesten er
uklare. Dette kom fram under NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018
(Helsedirektoratet, 2019).

Med Covid-19 ble behovet for et beredskapslager av legemidler og utstyr til bruk ved kriser
som denne tydeligere for mange, og det var mange oppslag i media. Spesielt mangelen på
smittevernutstyr ga store nyhetsoppslag både nasjonalt og globalt da dette var med på å
forverre situasjonen i mange land, spesielt i starten av pandemien. Uten tilstrekkelig og
godkjent utstyr ble smitte overført både fra pasienter til helsearbeidere, fra helsearbeidere til
andre helsearbeidere, og fra helsearbeidere til pasienter. Med et just in time-prinsipp for
Flere avgrensninger ble gjort, blant annet er vaksiner og smittevernberedskap ikke inkludert i rapporten.
Legemidler til dyr er heller ikke inkludert.
23
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handel med legemidler og smittevernutstyr var det mange land som ikke klarte å skaffe nok
beskyttelsesutstyr for bruk i helsevesenet da «alle» skulle handle inn store mengder samtidig.
I Norge var det også mangel på utstyr, og utstyr som ikke var godkjent ble brukt på sykehus i
noen tilfeller. Norge fikk en ekstra stor utfordring da EU-kommisjonen fra 14. mars vedtok å
innføre eksportrestriksjoner på ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr til land utenfor EU.
Dette mens det manglet hundretusener av munnbind nasjonalt (Aftenposten, 2020), da det var
svært varierende hva helseforetak og kommuner hadde av lager.
Den raske nedstengingen av landet og usikkerheten på verdensmarkedet førte også til
hamstring og mangel på flere medisiner i Norge, og mange var redde for å gå tom for
livsnødvendige medisiner. Da det ble anbefalt med vaksine mot lungebetennelse for eldre og
andre i risikogruppene, gikk apotekene tidlig tomme, og det tok lang tid å få inn nye
forsyninger. Paracet ble anbefalt å ha i hus i tilfelle man ble smittet og syk, butikkhyllene ble
raskt tømt, og rasjonering innført både i apotek og dagligvarehandel (Healthtalk, 2020). Selv
om det var kortvarig og ikke livstruende, førte det til noe uro i befolkningen og demonstrerte
hvor sårbare vi er når slike situasjoner oppstår.
Mangel på legemidler 24 er ikke nytt, og antall tilfeller av legemiddelmangel i Norge har
økt årlig mellom 2013 og 2020. I 2020 var det 1391 innmeldte mangeltilfeller av legemidler,
mens tallet gikk ned igjen til 1105 i 2021 (se fig. 3.1). Det er ikke forventet at nedgangen
nødvendigvis skal fortsette. I 2021 oppga legemiddelfirmaene produksjonsproblemer,
forsinket levering og utilstrekkelige leveranser som følge av økt salg som årsaker til
mangeltilfellene. I en normalsituasjon vil likevel pasienten som oftest få den behandlingen
legen har bestemt, enten ved en utenlandsk pakning eller tilsvarende legemiddel fra en annen
produsent.
Det økende antallet tilfeller av legemiddelmangel også i en normalsituasjon viser likevel at
legemiddelforsyningen i landet blir mer og mer sårbar. Det er mange grunner til å utvide
beredskapslagrene og øke produksjon av flere legemidler nasjonalt. Faren for nye pandemier
er bare én av dem.

Legemiddelmangel er et «avbrudd i flyten av legemidler fra et ledd til det neste i forsyningskjeden», og kan
oppstå før den påvirker pasienten. Det kan være for eksempel et avbrudd i forsyningen av et legemiddel inn til
grossist i Norge (Helsedirektoratet, 2019).

24
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Figur 3.1

Antall tilfeller av legemiddelmangel i Norge, 2008 til 2021. Kilde: Statens
legemiddelverk, 2022
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Lagerstyring basert på «just-in-time»
I 2020, da koronapandemien startet, hadde vi så små lagre som mulig for å holde
lagerkostnadene nede. Det vil si at alle ledd i forsyningskjeden for legemidler, fra
produsentene via grossistene til apotekene, sykehusene og institusjonene, hadde så små lagre
som mulig. Det produseres heller ikke flere legemidler enn det som forventes solgt, og
grossistene bestiller kun inn det som er beregnet etterspørsel.
Sykehus og apotek bygges nå med små medisinrom og begrenset lagringskapasitet.
Grossister, apotek, sykehus og institusjoner har lagre som dekker to til tre ukers forbruk.
Apotekene er avhengig av daglige leveranser fra grossist. Denne mangelen på buffer i alle
ledd i forsyningskjeden har gjort oss sårbare.

3.1 Norsk beredskap – før og nå
Som mange andre land, hadde også Norge større lagre av både legemidler og utstyr tidligere. I
tillegg produserte vi før også en del legemidler selv. I 1940 opprettet regjeringen
Medisinaldepotet, som fungerte i Storbritannia under krigen. Etter krigen ble det opprettet et
grossistmonopol på legemidler i Norge (Sommerfelt-Pettersen, J. et al., 2020). Norsk
Medisinaldepot hadde enerett til import, eksport og engrossalg av legemidler i Norge for å
ivareta statens monopol som importør og grossist på legemiddelmarkedet (SommerfeltPettersen, J. et al., 2020). Norsk Medisinaldepot var ansvarlig for beredskapslagrene av
medisiner i Norge fram til disse ble nedlagt.
Forsvaret hadde i tillegg lagre flere steder i landet med legemidler og sanitetsutstyr. Disse
lagrene ble nedlagt i 2005, og forsyningen ble satt ut på anbud til Norsk Medisinaldepot
(Sommerfelt-Pettersen, 2022).
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Det ble opprettet et sanitetslager på Haakonsvern fra 2006, og i 2014 ble det opprettet et
Sentralt Distribusjonssenter Sanitet. Disse lagrene var små i forhold til de store
sanitetsmagasinene fra den kalde krigen (Sommerfelt-Pettersen, 2022)

Norsk Medisinaldepot (NMD)
Norsk Medisinaldepot (NMD) ble opprettet ved et lovvedtak i Stortinget i 1953 og var et
statlig import- og engrosselskap. Gjennom NMD hadde staten kontroll på både innkjøp og
distribusjon av legemidler, samt utlevering til apotek. NMD var også ansvarlig for et
beredskapslager av medisiner i Norge. Fram til 1. januar 1994 hadde NMD enerett til import,
eksport og engrossalg av legemidler i Norge. Som følge av EØS-avtalen ble denne eneretten
avviklet og fri konkurranse i grossistleddet innført (Store norske leksikon, 2021). Selv om
nasjonal beredskapslagring av legemidler ikke er forbudt i EØS-avtalen, ble det nasjonale
beredskapslageret nedskalert og monopolet opphevet. Hvem som nå hadde ansvar for et
beredskapslager, var ikke lenger like klart (NRK, 2020).
Ved apotekreformen i 2001 ble NMD solgt til private investorer og er i dag ordinær
grossisthandel uten noen monopolrettigheter (eier apotekkjeden Vitus). Tre utenlandske
private aktører er nå medisingrossister i Norge, og disse eier også apotekene (Dagens
Næringsliv, 2020).
Da Helsedirektoratets rapport kom ut (2019), bestod beredskapslagrene av 15 utvalgte
legemidler, og de nasjonale lagrene var hovedsakelig konsentrert på det sentrale Østlandet. Et
av tiltakene foreslått i rapporten var å utvide utvalget av legemidler i beredskapslageret.
Våren 2020 vedtok regjeringen å opprette to nivå av nasjonal lagring av legemiddel. Nivå
1 omfatter 3 til 6 måneder med forbruk av de 50 mest kritiske (50-lista) legemidlene for
primærhelsetjenesten (kommunene), 3 måneder med forbruk av legemiddel på Covid-19listen for inntil 800 intensivpasienter og 2 måneder med forbruk av H-reseptlegemiddel
(legemiddelbehandling utenfor sykehus). Helse Vest fikk i mai (2020) ansvaret for å etablere
dette beredskapslageret i Norge med 50 legemidler innen 15. juli (Sjukehusapoteka Vest,
2021).
Helse Vest fikk også i oppdrag å opprette lageret på nivå 2, og ga ansvaret for å lede og
gjennomføre arbeidet til Sjukehusapoteka Vest HF. Lagrene på nivå 2 skal inneholde 6
måneder forbruk av et utvalg spesielt prioriterte legemidler for spesialisthelsetjenesten, samt
noen legemidler for primærhelsetjenesten utover de 50 på nivå 1. Listen over legemidler blir
godkjent av Helsedirektoratet 25. Legemidlene på lager skal rulleres og være legemidler som
brukes i en normalsituasjon, og som vil være i omløp hele tiden. Lagret vil være en buffer i
normal drift og vil føre til at man ved alle typer svikt i forsyning kan holde fram med normal
drift (Sjukehusapoteka Vest, 2022). Når lagrene er fulle, vil det være legemidler verdt rundt
1,6 milliarder kroner på lager (Sjukehusapoteka Vest, 2021).
I juni 2022 var det 229 legemidler (virkestoff) på listen, 180 dagers forbruk på lager for de fleste. I tillegg har
sykehusene beredskap for andre kritiske legemidler for 1–3 måneder.
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Tabell 3.1

Beredskapslager legemiddel. Kilde: Helsedirektoratet, 2019; Sjukehusapoteka
Vest, 2022
Lagersituasjon

2019 Alle ledd i forsyningskjeden for legemidler har så små lagre som
mulig for å holde lagerkostnadene nede. Nye sykehus og apotek
bygges med små medisinrom og liten mulighet for lagring
over tid. Grossistene, apotekene, sykehusene og institusjonene har
lager tilsvarende omtrent to-tre ukers forbruk, og mindre lager for
spesielle legemidler.
Beredskapslager for 15 utvalgte legemidler.
Nivå 1 Nivå 1 omfatter 3 til 6 måneders forbruk av de 50 mest kritiske
(2021) («50-lista») legemidlene for primærhelsetjenesten (kommunene), 3
måneder forbruk av legemiddel på Covid-19-lista for inntil 800
intensivpasienter og 2 måneder forbruk av H-reseptlegemiddel
(legemiddel utenfor sykehus).
Nivå 2 Nivå 2 omfatter inntil 6 måneder med normalt forbruk av utvalgte
(2021) legemidler brukt på sykehusene. I tillegg skal lagrene ha
legemidler til primærhelsetjenesten utover det på nivå 1. Senere
inkluderes også 50-lista fra nivå 1.
Fulle lager vil ha legemidler til en verdi av rundt 1,6 milliarder
kroner.

Forbruk i
normalsituasjon
2–3 uker

3–6 måneder

6 måneder

Militær beredskap
Fram til 1990-tallet hadde Forsvaret i Norge 37 lette feltsykehus. Med omlegging av
Forsvaret rundt 2000 ble det meste destruert eller solgt. Forsvaret hadde også to hospitalskip
og seks syketransportskip, samt flere ambulansefartøy. Denne ordningen finnes ikke i dag.
I 2003 ble en ny og moderne kirurgisk enhet anskaffet av Forsvaret, og i tillegg til dette har
de nå også tre containerbaserte feltsykehus med om lag 50 sengeplasser i hver (NRK, 2020).
Fra 2021 ble Sjøforsvarets logistikkskip KNM Maud operativt. Fartøyet har blant annet et
sykehus med betydelig kapasitet om bord. Merk også at Lov om adgang til rekvisisjon av
skip m.v. under krig eller kriseforhold (1952-12-19) fortsatt gjelder.
Forsvarssektoren er ikke en del av den sivile helsetjenestens apparat for
legemiddelberedskap.
Tabell 3.2

Utvikling beredskapsarbeid – legemidler.

År

Hendelse

1940

Regjeringen opprettet et
Medisinaldepot som fungerte i
Storbritannia under krigen.

Kommentar
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1953

Norsk Medisinaldepot (NMD)
etablert ved lov.

Hadde enerett til import, eksport og
engrossalg av legemidler i Norge for å
ivareta statens monopol som importør
og grossist på legemiddelmarkedet.
Hadde lagre flere steder i landet.

1993

Omorganisert etter lov om
aksjeselskaper fra 1. jan. 1993, med
Sosial- og helsedepartementet som
eneeier.

Fra 1. jan. 1994 ble eneretten til import,
eksport og engrossalg av legemidler i
Norge avviklet som en følge av EØSavtalen, og det ble innført fri
konkurranse i grossistleddet.
Selv om nasjonal beredskapslagring av
legemidler ikke er forbudt i EØSavtalen, ble beredskapslagrene skalert
ned.

1998

NMD delprivatisert.

2001

NMD solgt til utenlandsk selskap
(McKesson). Etablerte apotekkjeden
Vitus.

2005

Forsvarets lagre med legemidler og
sanitetsutstyr ble nedlagt.

2020

Beredskapslager for legemidler
utvides fra 15 legemidler til 50
legemidler (NIVÅ 1).

Helse Vest er ansvarlig.

2021

Beredskapslager opprettet for utvalgte
legemidler utover de på 50-lista.
Lager for normalt forbruk i 6
måneder.

Helse Vest er ansvarlig.
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Er i dag ordinær grossisthandel uten
noen monopolrettigheter.
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3.2 Forsyningskjeden for legemidler
Forsyningskjeden for legemidler omhandler alle aktiviteter fra produksjon av virkestoff til
legemiddelet er hos pasienten. Den går på tvers av landegrenser og involverer aktører som
Norge i liten grad kan påvirke eller styre.
Forsyningskjedene for legemidler er ofte komplekse og uoversiktlige. Produksjonen
foregår gjerne i flere land, med produksjon av forskjellige virkestoff i et eller flere land,
mellomprodukt i et annet og sluttprodukt i et tredje. De aller fleste legemidlene produseres i
andre land enn i Norge. En stor del av produksjonen av både råstoff og ferdige legemidler,
spesielt de eldre generiske legemidlene, foregår i Kina og India. Ved produksjonsproblemer i
disse landene kan konsekvensene være store også for forsyningen i Norge (Statens
legemiddelverk, 2020b).
I tillegg er den globale legemiddelindustrien markedsstyrt og preget av produsenter som
kjøpes, selges og splittes, og produksjon som flyttes fra land til land. Det er heller ikke slik at
produsenter har leveringsplikt, og produsentene kan når som helst velge å trekke et
legemiddel fra det norske markedet.
Figur 3.2

Sårbarheter knyttet til forsyningskjeden for legemidler. Kilde: Helsedirektoratet
(2019).
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3.3 Produksjon av legemidler som en del av beredskapen
Som en del av det å bygge opp bedre beredskap av legemidler og utstyr, er det naturlig at man
også ser på mulighetene for å produsere flere legemidler i Norge for bruk i Norge.
Selvforsyning av legemidler er ikke målet, det er heller ikke realistisk. Et samarbeid med
andre land i Norden og også Europa vil være aktuelt for både innkjøp, lager og produksjon.
Likevel må Norge se på i hvilken grad vi kan øke beredskapen knyttet til egne bedrifter.
Det finnes 12 produksjonsbedrifter for legemidler i Norge, men kun to har norske eiere:
Vistin Pharma og Curida. Det meste som produseres i Norge av virkestoffer eller ferdige
legemidler, går til eksport. Internasjonale firma bestemmer hva som skal produseres og hvor
varene skal selges. Også de norskeide selskapene driver ofte leieproduksjon for andre aktører
og har ikke selv markedsføringstillatelser (MT). De norskeide selskapene konkurrerer i det
internasjonale markedet, men har også anledning i større grad til å velge å produsere for det
norske markedet (Helsedirektoratet, 2020).
Apotektilvirkning dekker behovet for legemidler som ikke tilbys av de kommersielle
legemiddelprodusentene, men også denne produksjonen er avhengig av importerte råvarer og
vil således også være avhengig av det globale markedet for virkestoff og råvarer. 26 Antall
apotek med egen tilvirkning er også synkende.
Produksjon av legemidler kan grovt sett deles i følgende grupper:
1) produksjon av virkestoff (API) og råvarer gjennom kjemiske eller biologiske prosesser.
2) produksjon av bruksferdig legemiddel basert på innkjøpte råvarer (virkestoffer og
hjelpestoffer) og pakningsmateriell.
(Helsedirektoratet, 2020)
I 2019 kom en delrapport til Helsedirektoratets rapport Nasjonal legemiddelberedskap fra
2019, som så nærmere på produksjon av legemidler i Norge som en del av
legemiddelberedskapen. I rapporten anbefales det en tilnærming der det bør legges til rette for
økt nasjonal, nordisk og europeisk produksjon av legemidler, og som et grunnprinsipp
anbefales en statlig forsikringsordning i form av insentiver eller regulatoriske initiativ i
kombinasjon med lønnsom virksomhet (Helsedirektoratet, 2020).
Storparten av legemidlene som benyttes i Norge, er fremstilt industrielt i andre land og har
markedsføringstillatelse (MT). Apotektilvirkning av legemidler går til lagerhold, etter den
enkelte resept eller det som er tilberedning (istandgjøring). De legemidlene som fremstilles på
apotek til lagerhold, har ikke markedsføringstillatelse og kan kun produseres dersom det ikke
finnes tilsvarende legemiddel med MT (Helsedirektoratet, 2020).
Selv om produksjonsbedriftene til sammen har kompetanse, teknologi og kapasitet til å
produsere flere legemiddelformer enn de gjør i dag, vil det ta lang tid å starte opp produksjon

26

Ikke alle apotek kan apotektilvirke
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av helt nye produkter, og godkjenningsordningen er også tidkrevende. For å være en del av
legemiddelberedskapen må derfor produsentene være forberedt slik at responstiden blir kort
(Helsedirektoratet, 2020). Det kan være tidkrevende og kostbart å starte med produksjon av
nye produkter, og statlige insentiver og ordninger som deler på kostnadene, kan være
nødvendig.
De aller fleste legemidler som brukes i Norge, er produsert i utlandet. Norge er derfor
avhengig av import for å dekke behovet for legemidler. Norsk industriell
legemiddelproduksjon består av et fåtall produsenter av enten virkestoff eller ferdig
legemiddel. Størstedelen av det som produseres, går til eksport. Nesten all produksjon av
legemidler i Norge foregår i regi av internasjonale firma som disponerer varene til globale
markeder. De norske delene av firmaene har liten styringsrett over hva som skal produseres
for det norske markedet. De norskeide selskapene er ofte ikke selv innehavere av MT-er og
driver i hovedsak leieproduksjon for andre aktører. De norskeide selskapene konkurrerer i
det internasjonale markedet, men har selv i større grad anledning til å velge å produsere for
det norske markedet der dette er formålstjenlig (Helsedirektoratet, 2020).
Blant tilfellene av legemiddelmangel de siste årene er de fleste mangler på eldre legemidler,
med utgått patent, som er viktige for behandling av de store folkesykdommene. Når patentene
går ut på legemidler som fortsatt brukes, slik som blant annet eldre antibiotika, blir generika
(kopilegemidler) med samme virkestoff tilgjengelig, og prisen går ned. Når lønnsomheten i
produksjonen går ned, flyttes produksjonen til land med lavere kostnadsnivå. De store
legemiddelprodusentene selger ut hele eller deler av generikaporteføljene, vanligvis til
selskaper som bare satser i generikamarkedet. I dette markedet er trenden at det blir færre og
færre aktører da de minste blir kjøpt opp. Dette kan resultere i færre MT-er i et marked som
igjen gir økt fare for forsyningssvikt. Norge er et lite marked, og det er liten grunn til å tro at
vi blir prioritert ved internasjonale mangelsituasjoner. Dette er gjerne legemidler det er fullt
mulig å produsere i Norge.

Antibiotikaproduksjon i Norge
I Norge er penicilliner et viktig legemiddel i primærhelsetjenesten, og rundt 40 prosent av
antibiotikaen som brukes i Norge, er penicilliner, som er en smalspektret antibiotika.
Smalspektret antibiotika er med og reduserer faren for økt antibiotikaresistens, og gir flere
valgmuligheter mot bakterier. Produksjonen av penicilliner foregår i dag i stor grad i land
med lave produksjonskostnader, som Kina og India. Det er få produsenter av sluttprodukt,
mellomprodukt og virkestoff i Europa.
Norge er blant de landene med forholdsvis lav antibiotikaresistens og som fortsatt bruker
smalspektret antibiotika, sammen med Sverige, Danmark og Nederland. Dette betyr også at
markedet for slike smalspektrede antibiotika blir mindre og mindre, noe som igjen gjør det
enda mer sårbart.
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Når det snakkes om å produsere flere legemidler i Norge, er det antibiotika, spesielt
penicilliner, som trekkes fram.

Curida AS:
Et norskeid farmasøytisk selskap med produksjonsfasiliteter på Elverum. Selskapet ble stiftet
for å videreføre virksomheten da Takeda Nycomed AS la ned, og flere av aksjonærene er
tidligere ansatte. Curida AS har spesialisert seg på produksjon av flytende legemidler og
sterile injeksjonsvæsker. Deres virksomhet er i hovedsak kontraktproduksjon for
internasjonale legemiddelselskaper. 27
Allerede før Covid-19-pandemien, i 2017, inngikk Forsvaret en beredskapsavtale med Curida
for å sikre seg tilgang til viktige legemidler i krig og krisesituasjoner
Curida ønsker å utvide produksjonen sin til blant annet smalspektret antibiotika.

Vaksiner
Koronapandemien har også ført til spørsmål om vaksineberedskapen kan bedres gjennom å
legge til rette for lønnsom vaksineproduksjon i Norge. En samlet helse- og omsorgskomité på
Stortinget vedtok i mai 2021 å be regjeringen om å gå i dialog med relevante
produksjonsmiljøer for å inngå beredskapsavtaler for norsk produksjon av legemidler, i tillegg
til å gå i dialog med private aktører som ønsker å etablere vaksineproduksjon i Norge.
Dette er de to vedtakene som en enstemmig komité stilte seg bak:
1. «Stortinget ber regjeringen umiddelbart gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med
sikte på å inngå beredskapsavtale for norsk produksjon av viktige legemidler.
2. Stortinget ber regjeringen utrede og om mulig inngå forhåndskjøpsavtaler med private
aktører som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon. 28

Oslo Economics kom i januar 2022 med en rapport om vaksineproduksjon i sammenlignbare
land. Rapporten ble igangsatt for å vurdere mulighetsrommet for offentlig/privat samarbeid
om produksjon eller delproduksjon av vaksiner i Norge våren 2021. Finland, Østerrike,
Portugal, Latvia og Slovakia ble valgt ut som sammenlignbare land i studien. Utvalget er
basert på kriterier som antall innbyggere, økonomiske forutsetninger, markedsstørrelse og
størrelsen på landenes farmasøytiske industri. Kartleggingen viser at selv om myndighetene i
utvalgte europeiske land har vurdert virkemidler for å etablere eller oppskalere
vaksineproduksjon, er få konkrete tiltak iverksatt. Årsakene til dette er:

27
28

https://forsvaret.no/presse/beredskapsavtale-om-legemidler
https://www.lmi.no/2021/05/06/flertall-for-norsk-vaksine-og-legemiddelproduksjon/
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•
•
•
•

at vaksineproduksjon 29 er kompleks og ressurskrevende, ikke minst knyttet til
uttesting
at det er tvilsomt om egenproduksjon vil gi bedre og raskere tilgang til vaksiner
erfaringer fra den pågående pandemien som tyder på at land med vaksineproduksjon
ikke har hatt bedre tilgang til vaksiner
at regelverk for statsstøtte og offentlige anskaffelser begrenser virkemiddelbruken

(Oslo Economics, 2022)

3.4 Smittevernutstyr
Det er naturlig å se på situasjonen da koronaviruset kom til Norge. Da gikk landet raskt fra en
normalsituasjon til en pandemi vi ikke hadde forutsett rekkevidden av, og beredskap ble et
tema. I mars 2020 var lagrene minimale, og det var stor etterspørsel og mangel på
smittevernutstyr globalt. Etterspørselen globalt økte allerede i januar, og grossister meldte om
forsyningsutfordringer som gjorde at lagrene allerede var redusert da viruset kom og da Norge
stengte ned i mars 2020. Tabellen under viser hva som lå på lager, og tallene viser forbruket i
en normalsituasjon. Forbruket i en normalsituasjon kan ikke sammenlignes med forbruket i en
smittsom pandemi som korona, og 4 ukers munnbind i en normalsituasjon varer ikke lenge
når landet står i en pandemi.
I uke 11 2020 ville heller ikke Helsedirektoratet gå ut med hvor mye smittevernutstyr de
hadde tilgjengelig i helsetjenesten og begrunnet det blant annet med at tallene ville skape frykt
og usikkerhet i samfunnet. I uke 33 derimot hadde man bygd opp lagre og var trygg på at man
kunne håndtere et økt antall innlagte pasienter over lengre tid (Helse Sør-Øst, 2022a).
Tabell 3.3

Smittevernutstyr på lager i uke 11, 19 og 33, 2020. Tallene beskriver forbruket i
en normalsituasjon. Kilde: Dagens Medisin, 2020 og Helse Sør-Øst, 2022a

Smittevernfrakker /
stellefrakker
Hansker
Kirurgiske
munnbind
Åndedrettsvern
Øyebeskyttelse/visir
Operasjonsluer

Uke 11, 2020
18 uker

Uke 19
35 uker

7 uker (samt at grossist
hadde lager)
4 uker

7 uker
123 uker

41 uker
45 uker

550 uker
2040 uker

4 uker

4 uker

Uke 33
165 uker (6,3
millioner)
32 uker (64,7
millioner)
460 uker (54,3
millioner)
685 uker (950 000)
910 uker (2,5
millioner)
63 uker (4,7 millioner)

Det var lite på plass ved nedstengning 12. mars 2020. Smittevernutstyret er vanlig i bruk i en
normalsituasjon også, og et rullerende lager er mulig for en viss mengde. I tillegg viste ukene
etter at korona kom til Norge at det er mulig for flere virksomheter som produserer helt andre
29

Norge har jo allerede en ganske stor vaksineproduksjon bl.a. rettet mot fisk.
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ting, å snu seg rundt og produsere forskjellig typer smittevernutstyr, selv uten en plan eller idé
om dette bare uker før.
Avtaler om produksjon av smittevernutstyr ble inngått med norske virksomheter allerede i
slutten av mars 2020 (tabell 3.3), og flere ble inngått i april og utover våren og sommeren i
2020. Avtalene med virksomhetene som inngikk kontrakter om å levere utstyr, gjaldt for
kortere perioder opp til 2 år og omfattet blant annet munnbind, visir og smittefrakker (Helse
Sør-Øst, 2022b). Gjennom disse tiltakene og økt innhandling steg lagrene betraktelig.
Tabell 3.4

Norsk produksjon av smittevernutstyr. Kilde: Helse Sør-Øst (2022b)

Artikkel
Åndedrettsvern
Munnbind

Smittefrakker

Leverandør

Volum

Uniqon AS

2,5 millioner innen 2
år
20 millioner
munnbind

Smittevernproduksjon
AS

ASAP Norway AS

Ekornes AS

Visir
Operasjonsluer
Desinfeksjonsmiddel hud og
overflate
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Less AS
RK Grafisk AS og
Grafisk Kompani AS
Janusfabrikken AS
Wilhelmsen Chemicals
AS

600.000 engangssmittefrakker i løpet
av de neste 6-7
månedene
I første omgang
produsere 2300 slike
smittefrakker. Disse
leveres i begynnelsen
av april
500 000 engangsvisir
500 000 engangsvisir

Dato for
kontrakt
13.07.2020

Kommentar

20.05.2020

Den nasjonale
innkjøpsordningen for
smittevernutstyr som
forvaltes av Helse SørØst RHF og
Sykehusinnkjøp HF

19.03.2020

30.03.2020

Flergangs
smittefrakker

28.03.2020
27.03.2020

6 måneder

24.04.2020
18.03.2020
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3.5 Forslag statsbudsjett - 2023
Bevilgningene etter mars 2020 har økt betydelig knyttet til beredskap for medisiner og utstyr.
Etter oppbyggingen de siste tre årene er budsjettet her på drøyt 300 mill kroner (Tabell 3.5)
Tabell 3.5
Forslag til vedtak forbudsjettåret 2023. Kilde: Helse- og
omsorgsdepartementet, 2022)

I mai 2021 ble det vedtatt av Stortinger at: «Stortinget ber regjeringen umiddelbart gå i
dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for norsk
produksjon av viktige legemidler.» Legemiddelverkets kartlegging av produksjonskapasitet
våren 2020 viste at det kun var mulig å egenprodusere noen få legemidler.
Departmentet har videre foreslått å opprette et Nasjonalt legemiddelberedskapsråd som
skal gi faglige anbefalinger i legemiddelberedskapssørsmål og sikre større grad av
samhandling mellom både etatene og primær og spesialhelsetjenesten.
I 2021 ble det bevilget 771 mill. kroner som et engangsbeløp til oppbygging, drift og
vedlikehold av et nasjonalt lager for smittevernutstyr 30. Lageret har et volum tilsvarende seks
måneder pandemiforbruk. De regionale helseforetakene eier varebeholdningen, står for
innkjøp, rullering og utvikling av lagrene. Lagrene blir videreført inn i 2023. Med en
holdbarhet på 5 år vil det være behov for å kassere store volum årlig da lageret er langt større
enn det helsetjenesten årlig kan rullere. Gitt en holdbarhet på 5 år, er det estimert en
gjenanskaffelsesverdi på om lag 133 mill. kroner eksklusive mva. De regionale
helseforetakene har utredet tiltak som kan redusere årlig kassering og kostnader. De foreslår
blant annet tiltak som å inngå beredskapsavtaler med produsenter om produksjon ved behov
og avtaler og avtaler hvor varepartier kan returneres med et minimum gjenstående holdbarhet.
(Helse- og Omsorgsdepartementet, 2022)
I proposisjonen vektlegges det at den langsiktige løsningen for robust forsyning av
smittevernutstyr vil være å basere den nasjonale beredskapen på Nasjonalt beredskapslager

30

Jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Innst. 11 S (2020–2021)
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for smittevernutstyr, forskriftsfestet krav om beredskapslagre i sykehus/kommuner,
beredskapsavtaler med leverandører (tjeneste-/produksjonsavtaler) og mulig avtaler om
nasjonal produksjon.
I 2024 vil regjeringen legge frem en melding om helseberedskap som gir overordnede
føringer for fremtidens helseberedskap.

3.6 Ny legemiddelstrategi i EU
Også i EU har medisinmangel vært et tema i flere år, og som i Norge har Covid-19-viruset
forsterket kravene om nye tiltak. En ny legemiddelstrategi har blitt framskyndet, og sentrale
temaer er mangel på legemidler, forsyningskjeder, beredskapslagre, egenproduksjon av
legemidler og råvaretilgangen til aktive farmasøytiske ingredienser fra India (Stortinget,
2021).
Norge har deltatt aktivt i det europeiske legemiddelsamarbeidet for å både forebygge og
redusere legemiddelmangel i Europa. Under pandemien var dette samarbeidet spesielt viktig.
EU-kommisjonen jobber også med flere nye tiltak for å redusere sårbarheten i
legemiddelforsyningen i Europa. Blant annet gjøres det studier for å kartlegge årsakene til
legemiddelmangel slik at riktige tiltak kan iverksettes. En gjennomgang av det europeiske
regelverket skal tydeliggjøre ulike aktørers ansvar.
Siden Covid-19-pandemien startet har flere konkrete tiltak blitt iverksatt:
-

EUs smittevernbyrå (ECDC) og EUs legemiddelbyrå (EMA) får utvidet mandat.
Samarbeidet om alvorlige grensekryssende helsetrusler styrkes.
En ny helseberedskaps- og krisehåndteringsmyndighet, Health Emergency
Preparedness and Response Authority (HERA), er etablert.

HERA – helseberedskaps- og tiltaksmyndighet
HERA skal operere i beredskapsmodus og også være klar til å håndtere en krise. HERA har
ansvaret for at det ved neste krise skal utvikles, produseres, anskaffes og distribueres Europas
behov for nødvendige medisinske mottiltak. Dette gjelder alt fra legemidler og vaksiner til
medisinsk utstyr.
HERA spiller en viktig rolle i den koordinerte europeiske innsatsen rettet mot Ukraina
(Regjeringen, 2022a).
Regjeringen har besluttet at de vil søke seg inn i HERA og arbeider for en løsning som skal gi
Norge størst mulig påvirkning gjennom fulle deltakerrettigheter (Regjeringen, 2022b).
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4

Beredskapsarbeid i andre land

Mens de fleste land har bygd ned eller fjernet beredskapslagre de hadde før, er det noen land
som fortsatt har betydelige lagre av både matvarer, legemidler og andre viktige varer, som
f.eks. innsatsfaktorer i matproduksjon.
Mens Sverige bygde ned beholdt Finland sine lagre, og mens Finland tidligere lærte av
Sverige er det nå Sverige som ser over til Finland når de nå bygger sine lagre opp igjen.
I dette kapittelet skal vi se litt nærmere på hva situasjonen var da Covid-19-pandemien
startet i Sverige, Finland og Sveits, og si litt om hva slags endringer som har kommet siden.

4.1

Sverige

I Sverige ble beredskapslagre bygd opp etter andre verdenskrig, og de vokste stadig fra 1960tallet og fram til slutten av den kalde krigen. Da de var på sitt mest omfangsrike, var det snakk
om flere hundre lagre som var spredt utover i landet, med nok mat for ett år (Aftonbladet,
2020). Beredskapsarbeidet ble kraftig endret etter Berlinmurens fall i 1989-1990 og Sveriges
medlemskap i EU fra 1995. Ved inngangen til år 2020 og starten på Covid-19-pandemien var
det i Sverige kun nødlager av drivstoff til om lag 90 dager. Man antok at det var nok mat på
lager i butikker og hos grossister til én uke, ifølge Civilförsvarsförbundet (Aftonbladet, 2020).
Lagrene før nedbyggingen startet var bygd på retningslinjene for hvilke varer som skulle
lagres, det skulle være få produkter, det skulle være varer med så lang lagringstid som mulig,
og produktene skulle kunne omsettes kontinuerlig gjennom salg til mat- og fôrindustrien. For
de varene som er mer lagringssensitive, som råkaffe, vegetabilsk olje, grønnsaksfrø,
veterinære legemidler og kjemikalier, hadde man spesielle avtaler direkte med industrien.
Mot slutten av 1990-tallet og slutten av beredskapslagringsepoken i Sverige var det
beredskapslager for mat, matråvarer og innsatsvarer for jordbruket, vannkjemikalier og
veterinære legemidler (Totalförsvarets forskningsinstitut, 2019).
Tabellen under viser lagring av en rekke varer fra 1988.
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Tabell 4.1

Lagringsvarer i tonn (1988). Kilde: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2019
Maks lagring etter 1988

Korn
Gule erter
Ris
Grønne linser
Brune bønner
Sukker
Margarinråvarer
Rapsolje
Kaffe (ubrent og pulverkaffe)
Tørrmelk
Konservert kjøtt
Tørrgjær
Salt
Innsatsvarer for margarinindustrien
Fôr
Aminosyrer
Gjødsel
Plantevernmiddel
Vegetabilske frø
Veterinærlegemiddel
Vannkjemikalier

145 000
5 000
8 000
4 000
4 000
45 000
15 000
25 000
6 000
5 400
4 000
1 500
8 000
700
146 000
100
265 000
900
15
40
2 100

Medisiner
Det statlige Apoteksbolaget hadde fra 1970 til tidlig på 1990-tallet beredskapslager av
medisiner, samt at staten hadde lager med medisinsk utstyr. På den tiden var ikke
engangsartikler like mye brukt, og mer av utstyret ble vasket på sykehusene. Helsevesenet
baserte seg også på at sykehusene kunne lage en del selv, og skoler var klare til å brukes i
krisetider dersom sykehusene ble fulle.
Da Covid-19-pandemien kom, fantes det ikke nasjonale føringer for lager av medisinsk
utstyr, og det var opp til hver region hva og hvor mye som ble lagret. De fleste regioner hadde
gått over til «just in time»-leveranser, noe som gjorde helsevesenet svært sårbart for
forstyrrelser i forsyningskjeden (Aftonbladet, 2020).

Endringer på gang
I 2019 kom det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med en rapport for det
svenske justisdepartementet om beredskapslagring. Rapporten skulle gi en kunnskapsoversikt
over beredskapslagring som et verktøy for ökad försörjningsberedskap i Sverige.
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Beredskapslager regnes som ett av flere verktøy for økt svensk forsyningsberedskap. Men
lagrene var minimale i mars 2020. Også i Sverige førte Covid-19-pandemien til uro i
markeder og fokus på beredskap. I perioden siden pandemien startet har det skjedd mye i
Sverige, spesielt på lokalt nivå. Pandemien økte bevisstheten rundt krisehåndtering, og
aktørene ble tvunget til å jobbe med egen krisehåndtering. Dette førte til at flere kommuner
utviklet beredskapsplaner for å sikre matforsyning (Regeringskansliet, 2022a).
Med Covid-19 var det særlige behovet for lager med medisinsk utstyr og medisiner som
ble tydelig. I begynnelsen var det også tendenser til hamstring og tomme butikkhyller for
noen matvarer, men dette var kortvarig. Beredskapslagring og selvforsyning har i enda større
grad vært på agendaen den siste tiden etter at krigen i Ukraina startet. Krigen har for alvor satt
fokus på matsikkerhet og innsatsfaktorer i matproduksjon i et lengre perspektiv.
I april 2022, med bakgrunn i en ønsket oppbygging av totalforsvaret, bestemte regjeringen
med landsbygdsministeren i ledelsen at det skal utredes hvordan matberedskapen kan
forsterkes i Sverige slik at det er nok mat til hele befolkningen i tre måneder i tilfelle en
sikkerhetspolitisk krise der logistikkstrømmen med omverdenen er begrenset. Denne
utredningen skal være ferdig i desember 2023 (Regeringskansliet, 2022b).
I mai 2022 presenterte den svenske regjeringen en myndighetsreform for sivilforsvar og
kriseberedskap for å styrke landets motstandskraft under krisetider i både krig og fred. Denne
reformen vil føre til endringer i både strukturen og mht. hvem som skal være ansvarlig
myndighet for matberedskapen.

4.2 Finland
Mens andre europeiske land, som Norge og Sverige, bygde ned beredskapslagrene sine på
1990-tallet og framover, beholdt Finland sine lagre og sitt system. Erfaringene fra blant annet
vinterkrigen i 1939–1940 satte dype spor i den finske mentaliteten, og lærdommen var at de
må kunne klare seg selv (Aftenposten, 2022). Landets lange grense med Russland, i tillegg til
at de er avhengig av sjøruter gjennom Østersjøen for handel med resten av verden, er med på
å forsterke denne tankegangen.
I 2018 la den finske regjeringen fram målene med forsyningsberedskapen, basert på en
sikkerhetsstrategi for det finske samfunnet (Statsrådets beslut om målen med
försörjningsberedskapen, 2018). Målet er at forsyningsberedskapen skal kunne håndtere
unntakstilstander med nasjonale tiltak, men innenfor rammen av et velfungerende
internasjonalt marked, en diversifisert industribase, stabil offentlig økonomi og en
konkurransekraftig økonomi (Landbruksdirektoratet, 2022).
I Finland er beredskapssystemet et samarbeid mellom private og offentlige instanser.
Finland har en egen etat for forsyningsberedskap, Försörjningsberedskapscentralen, under
Arbeids- og næringsdepartementet. Styret består av et flertall representanter fra staten, men
har også representanter fra næringslivet. En representant for næringslivet leder
Forsyningsberedskapsrådet, som foreslår næringslivets representanter til styret, og som
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opprettholder og utvikler kontakten med samarbeidspartnere. Dette rådet følger også
tilstanden til forsyningsberedskapen og legger fram forslag til tiltak.
Kostnadene med å opprettholde forsyningsberedskapen dekkes sentralt fra
forsyningsberedskapsfondet som ligger utenfor statsbudsjettet og forvaltes av
Försörjningsberedskapscentralen. Forsyningsberedskapsfondets inntekter kommer fra en
forsyningsberedskapsavgift på energi. Inntektene tilsvarer ca. 42,5 millioner euro per år.
Forsyningsberedskapsfondets balanse er 2 milliarder euro. 31

Beredskapslager for mat og matproduksjon
Finland har flere typer beredskapslager litt avhengig av varetypen. For matkorn er det 6
måneders forbruk som skal være på lager til enhver tid. Dette legges ut på anbud, og i
anbudsrunden oppgir selskapene hvor mange euro per tonn per måned de vil ta betalt for å
lagre kornet. Det er minstekrav til kvaliteten på kornet som lagres, og staten eier kornet.
Selskapet som lagrer kornet, kan likevel disponere det slik de ønsker så lenge selskapet til
enhver tid har den avtalte mengden korn på lager. Finland er i praksis selvforsynt med korn,
og det er i hovedsak finsk korn som lagres (Landbruksdirektoratet, 2022).
Tabell 4.2

Ulike lagerordninger i det finske beredskapssystemet, basert på obligatoriske
lager, beskyttelseslager og sikkerhetslager 32. Finland anslår selv at de har 80
prosent selvforsyningsgrad for matvarer 33.

Vare
Matkorn
Medisiner

Omfang
6 md.
3–10 md.

Importert
drivstoff

5 md.

Organisering
anbud
Pliktlagring sykehus, apotek,
grossister
2 md. pliktlagring for aktørene i
markedet

Kommentar
Staten eier kornet
1400 ulike typer

For matberedskapen er det to strategiske målsetninger som skal oppfylles. Den første er å
sikre primærproduksjonen innenfor matforsyningen og den andre å ivareta foredling og
distribusjon av mat. Matberedskapen sikres i stor grad dels ved at landet er selvforsynt med de
fleste jordbruksprodukter til næringsmiddelindustrien, og dels ved lagring av korn og noen
innsatsvarer slik at næringsmiddelindustrien i enhver situasjon kan foredle nok mat til normalt
konsum. Det lagres også frø, proteinvekster og andre nødvendige varer for å ivareta
primærproduksjonen.
Finland har store beredskapslagre med viktige krisevarer, drivstoff, dagligvarer, metall og
reservedeler til landbruket. Drivstofflagrene skal til enhver tid sikre opp mot 5 måneders
forbruk (Vårt Land, 2020). Lagrene inneholder utenom mat også frø, metaller, malm,
oljeprodukter, kjemikalier, ugressmiddel og råvarer til disse, plast, tekstiler, deler og tilbehør
til elektroniske og elektriske apparater og maskiner, samt kjemikalier for å behandle vann
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sv/organisation/finansiering-och-lagstiftning
Janne Känkänen, FBC: Kriget i Ukraina orsakar inga ohanterbara konsekvenser för Finlands
försörjningsberedskap - Huoltovarmuuskeskus
33
Aktuella frågor och svar om försörjningsberedskap - Huoltovarmuuskeskus
31
32
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(Totalförsvarets forskningsinstitutt, 2019). Hensikten er å sikre tilførselen av ressurser til
landet dersom leveransene forstyrres. Lagringsplikten dekker råolje og oljeprodukter
tilsvarende gjennomsnittlig import over 2 måneder.

Såkornlager tatt i bruk
I mars i år bestemte finske myndigheter seg for å bruke av beredskapslageret for såkorn, som
en følge av en høst med dårlig vær og reduserte avlinger i Finland som gav mangel på såkorn
for årets sesong. 15 000 tonn såkorn av havre og hvete, i tillegg til 50 000 tonn raps, blir brukt
fra beredskapslageret. Lagrene skal fylles opp igjen når produksjonen tillater det. (Kilde:
Nationen, 2022)

Medisinske lager
Finland har også en pandemi-beredskapsplan som ble oppdatert etter svineinfluensaen i 2009,
og ifølge direktør i Sosial- og helsedepartementet, Tuija Kumpulainen, kunne landet stort sett
dekke behovet for beskyttelsesutstyr og materialer med det de allerede hadde på lager da
Covid-19 kom til landet 34. Under koronakrisen ble lagrene av medisinsk utstyr brukt for første
gang siden andre verdenskrig (Aftenposten, 2020b). Selv om maskene var gamle, ble de testet
og kunne brukes.
Finske legemiddelmyndigheter har en liste med 1 400 medisintyper som blir lagret på
omsetningslager, der en til enhver tid skal ha nok til 3–10 måneders forbruk. Normalforbruket
blir regnet ut fra fjorårets forbruk. Produsenter, grossister og sykehus har plikt til å ha
rullerende lager (Vårt Land, 2020). Disse lagrene er altså obligatoriske.

4.3 Sveits
Sveits har 8,6 millioner innbyggere og er hverken medlem av EU eller NATO. Sveits har om
lag like store arealer med dyrka jordbruksareal som Norge, men landet har en mye større
andel av landarealet som er dyrka. I 2017 var denne andelen 38,7 prosent. Jordbruket i Sveits
har mange likhetstrekk med det norske. Det vil si at det meste av det dyrkede arealet er gras,
og kjerneproduksjonen er grovfôrbasert husdyrhold. Selv om Sveits har større befolkning enn
Norge, og omtrent like store jordbruksarealer, har landet en betydelig større
selvforsyningsgrad enn Norge. Men befolkningen har de siste årene økt mer enn
matproduksjonen. Selvforsyningsgraden har ligget rundt 60 prosent i årene 1990 til 2014, men
siden har den gått nedover, og i 2020 var den 56 prosent, ned fra 57 prosent i 2019. Korrigert
for importert fôr var netto selvforsyning 49 prosent i 2020 (FSO, 2021 og FSO, 2022). Som i
Norge er selvforsyningsgraden høyest på melk og andre animalske produkter (Berntsen &
Tufte, 2018).

34

(https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/0ny30o/finland-aapner-hemmelige-noedlagre-fra-den-kalde-krigen)
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Sveits er blant de landene med høyest importert mengde jordbruksprodukter per person.
For noen grunnleggende basisvarer er landet helt avhengig av import.
I Sveits utgjør pliktlagring den mest omfattende delen av beredskapslagret. Systemet er i
hovedsak basert på lagre i privat sektor, der store internasjonale selskaper betales for å holde
en viss mengde av produktene de omsetter, på lager. Ordningen er finansiert med
skattepenger og utgjør om lag 14 sveitsiske franc per person i året (Expat info, 2022).
Lagret består av mineraloljeprodukter, legemidler (for både mennesker og dyr), gjødsel,
dyrefôr og matvarer. For husdyrproduksjonen er det også lagret energi- og proteinrikt fôr.
Lagret inneholder matvarer som hvete, ris, sukker, kaffe, matolje og matfett. Alle foretak
som importerer eller tilbyr større mengder av en vare på det sveitsiske markedet, er ansvarlig
for å opprettholde et lager tilsvarende flere måneders normalt forbruk. Gjennom
pliktlagringsavtaler med staten via Federal Office for National Economic Supply (FONES)
fastsettes hvilke varer og mengder som skal lagres, og hvilken kvalitet varene skal ha når de
lagres.
Det obligatoriske lagersystemet er basert på samarbeid mellom staten og privat sektor.
Regjeringen bestemmer hvilke varer som må være på lager og hvor mye som skal være på
lager av de ulike varene. Det er ikke myndighetene som eier lagrene, men selskapene selv.
Tabell 4.3

Matvarer i beredskapslager i Sveits med måneder og mengde i tusen tonn
(2019). Kilde:FONES, 2019 35

Product
Sugar
Rice
Cooking oils and fats
Coffee
Soft wheat (for human consumption)
Durum wheat (for human
consumption)
Soft wheat (for dual use)
Energy/protein-rich feedstuffs
Nitrogen fertilisers (in pure N)
Total

Type of
stock
compulsory
compulsory
compulsory
compulsory
compulsory
compulsory
compulsory
compulsory
compulsory

Quantity
55 000
16 000
36 000
19 000
160 000
23 000
402 000
710 000

Demand coverage
(projected)
3 months
4 months
4 months
3 months
4 months
4 months
3 months
2 months
1/3 of requirement for
growing season

I tillegg til matvarer og fôrråvarer har Sveits også lager av drivstoff, energi, diesel og
fyringsolje til 4,5 måneder. Det er også 600 tonn med uran på lager, men det er forventet at
disse lagrene vil avta etter hvert som atomkraftverkene avvikles (Expat info, 2022).

Medisinsk lager
Sveits har også beredskapslagre for legemidler og medisinsk utstyr som skal dekke
etterspørselen i 2 til 4 måneder. Sveits har også en egen militær farmasøytisk fabrikk i Bern
Compulsory stock amounts: Foodstuffs. Hentet fra:
https://www.bwl.admin.ch/bwl/en/home/themen/pflichtlager/pflichtlagersortiment/pflichtlager_ernaehrung.html
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som kan produsere tabletter, ampuller, hetteglass m.m. av utvalgte legemidler som er lagret
eller innkjøpt. I fredelige tider benyttes fabrikken til å produsere lite lønnsomme små serier
for farmasøytisk industri for å opprettholde kompetanse i fabrikken (Sommerfelt-Pettersen,
2022).
Tabell 4.4

Legemidler og utstyr på lager. Kilde: FONES, 2019 36

Product
Human anti-infective drugs (dosed formulations)
Human anti-infective drugs (active ingredients)
Veterinary anti-infective drugs
Neuraminidase inhibitors
Strong analgesics and opiates
Vaccines
Blood bag systems

Type of stock Demand coverage
(projected)
compulsory
3 months
compulsory
2–3 months
compulsory
2 months
compulsory
Pandemic
compulsory
3 months
compulsory
4 months
supplementary
3 months

Endringer
Etter at landet under første verdenskrig opplevde store forsyningsmangler, har Sveits bygd
opp store lagre, og er av de landene som er best forberedt på krise, matvaremangler og mangel
på både innsatsvarer, medisiner og medisinsk utstyr. Men også her har pandemi og den
pågående krigen i Ukraina ført til at man har gjort nye vurderinger av hva som bør lagres og
hvor mye man skal lagre. Systemet med beredskapslagring er dynamisk, og endringer kan
medføre både å utvide lagrene og å nedskalere eller fjerne varer fra lager.
Jordbruksproduksjonen i Sveits har gått ned samtidig som befolkningen har økt, og dermed
har matproduksjon per capita falt de siste årene. Resultatet er at landet blir stadig mer
avhengig av import. I 2020 var det Covid-19-pandemien som forstyrret forsyningskjedene,
men den viste også at beredskapen i landet var god.
I januar 2022 ble det bestemt at Sveits skulle innføre obligatorisk lagring av rapsfrø til
produksjon av rapsolje. Reserven som skal bygges opp, skal være nok til det årlige behovet
for rapsolje i landet, som er avhengig av import av såfrø til rapsproduksjon. Frø av andre
plantearter kan også lagres i framtida. Fram til 1990-tallet hadde Sveits obligatoriske frølagre,
men disse ble avskaffet da man ønsket å nedskalere obligatorisk lagring.
I juni 2022 ble det kjent at Sveits vurderer beredskapslagre av ytterligere produkter. Blant
annet vurderer landet å legge til råvarer for produksjon av plastemballasje til bruk i
matindustrien på listen over produkter som skal lagres.

Compulsory stock volumes: Therapeutic products. Hentet fra:
https://www.bwl.admin.ch/bwl/en/home/themen/pflichtlager/pflichtlagersortiment/pflichtlager_heilmittel.html
36
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5 Anbefalinger

5.1 Mat
Utfordringen knyttet til å ha et beredskapslager er å håndtere svikt i forsyninger, dvs. at
varene ikke kommer inn gjennom import, eller at forbindelsen mellom nord og sør i Norge
blir brutt. Dette er i motsetning til prissikring, slik Vista Analyse hadde i mandatet for sin
rapport fra 2022 (Riekeles mfl., 2022), der de bl.a. sier at «sannsynlighet for forsyningskrise
er liten» og understreker at denne ligger på en årlig sannsynlighet på «om lag 1 %».
Hensikten med lager for Norges del er ikke primært å sikre seg mot prisvekst (til det vil
lagrene være for små), men å være en buffer i tilfelle nettopp forsyningssvikt, slik Europa nå
har opplevd to ganger på to år av vitale varer, smittevernutstyr og energi. I en konflikt kan
forbindelsen mellom landsdelene i Norge bli kuttet og transport over Nordsjøen og Skagerak
bli vanskelig. Hovedhensikten med beredskapslager slik vi ser det er ikke prissikring, men
forsyningssikring.
I perioder kan det være slik at markedene ikke virker, men at det er noe korn som fordeles
etter eksportørens politiske og strategiske prioriteringer. Norge opplevde dette like etter første
verdenskrig da Fridtjof Nansen forhandlet på statens vegne, og med stor personlig kreativitet,
for å sikre forsyningene i 1919, dvs. etter våpenstillstanden i november 1918. Tilsvarende var
årene etter andre verdenskrig og fram til 1960-tallet preget av markeder med lite overskudd
og kvotefordeling av korn, med utgangspunkt i USAs kornoverskudd. Europa var da fortsatt
et underskuddsområde for mat. Det kan også forekomme direkte hindringer i eksportveiene,
noe Norge er særlig sårbare for da vi ikke grenser til nærområder med produksjon. Dette har
preget vår historie under Napoleonskrigene og under 1. og 2. verdenskrig.
I den sammenheng er det verdt å nevne at grunnet den nevnte erfaringen fra 1. verdenskrig
ble Statens kornforretning etablert i 1928 for å fylle to roller: både å sikre en buffer i
forbindelse med mulig importsvikt og å styrke norsk produksjon ved å legge til rette for bedre
lønnsomhet i kornproduksjonen. Dette viste seg svært vellykket i 1940, da lagrene var
breddfulle, og Norge hadde god tid til tilpasning.
Prioriteringer fra eksportørene ble særlig tydelig for ris i 2008, da alle land utenom
Thailand innførte eksportforbud, mens det ble stat til stat-forhandlinger mellom Filippinene
og Thailand. Riktignok steg prisene, men det var ikke prisen som avgjorde hvem som kjøpte,
men ulike forhold mellom eksportør og importør. Det samme så vi under Covid-19-krisene.
Det var ikke prisen på munnbind og beskyttelse som gikk i taket, men tilgangen stoppet opp –
uansett betalingsevne.
Å unngå å havne i denne situasjonen er formålet med et beredskapslager, samt selvsagt å
sørge for buffere mot mindre alvorlige kriser. Om store importland hadde hatt 6 måneder
lager eller mer, for eksempel i 2022, så hadde prisene med stor sannsynlighet steget mindre
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globalt. Det hadde gjort prissvingningene lavere og situasjonen lettere, ikke minst for land i
Sør med lav kjøpekraft og behov for import.
Det er også stadig større risiko for statens omdømme og tillit om den skulle havne i en ny
mangelsituasjon uten å ha tatt rimelige forholdsregler, slik vi så land erfarte etter 12. mars
2020 under koronakrisen og i den nå krevende energisituasjonen etter Russlands invasjon av
Ukraina 24. februar 2022.

5.1.1 Norge: Korn
Det er om lag 10 prosent av verdens totale matproduksjon som omsettes internasjonalt, og
erfaringer fra 2008 og framover viser at noen eksportører ikke nøler med å sette inn
eksportrestriksjoner når knapphet på nasjonale markeder gir økte priser og usikkerhet om
egen forsyningsevne. Man så tendenser til det samme i forbindelse med koronakrisen, men da
falt dette fort tilbake. I forbindelse med Ukraina-krisen er eksportrestriksjoner imidlertid igjen
brukt av en rekke land, f.eks. India, Serbia og Kasakhstan.
Selv om Norge er et kjøpesterkt marked i internasjonal sammenheng, er konsekvensene av
å ikke få tilgang til et årlig importbehov på mellom 0,9 og 1,3 millioner tonn korn og
proteinkilder store for landet. Om verden skulle få flere år på rad med svak kornhøst, store
værforstyrrelser eller politisk uro, kan også vår kornforsyning bli uviss. Denne risikoen kan
forventes å øke når klimaendringene slår inn og så lenge Norge og andre importavhengige
land ikke bygger opp buffere for å håndtere slike hendelser.
Med andre ord er den globale sårbarheten økende, vår nasjonale forsyningsevne blant de
laveste i den vestlige verden og den nasjonale beredskapen begrenset. Det svekker også vårt
utenrikspolitiske handlingsrom i en gitt situasjon, og selvsagt samfunnsstabiliteten.
Videre kan det tilføyes at substituttmulighetene for korn er dårligere enn ofte antatt. Særlig
fisk blir trukket fram som en god erstatning for korn. Tidligere erfaringer viser imidlertid at
det tar tid å bytte om på matvaner, og at omlegging av kosthold dermed først er aktuelt ved
lengre kriser. Fisken kan heller ikke antas å utgjøre mer enn maks 10 prosent av
energiinntaket i et krisekosthold.
Tilsvarende tar det også tid å øke produksjonskapasiteten ved å ta i bruk brakklagt areal og
nydyrke arealer, eller heve produksjonen på eksisterende åker ved investeringer som
drenering, bedre høstingskapasitet og korntørker (Eldby, 2012). Videre krever omlegging til
stivelsesrike rotgrønnsaker og poteter en del tid og ofte minst én sesong.
Totalt sett gjør dette at vi mener at forutsetningene som lå til grunn for å avvikle norsk
kornlager for over tyve år siden, nå er fundamentalt endret. Lagring av korn er en sikkerhet
mot (kortsiktige) bortfall/reduksjon av importmulighetene. Dette hjelper ikke bare Norge,
men bidrar til at presset i markedet reduseres for alle, ikke minst for land i Sør. Videre gir
beredskapslager et verktøy som gir tid til å gå over til annet kosthold, øke
produksjonskapasiteten og omstille husdyrproduksjonen til større bruk av nasjonale
fôrressurser.
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5.1.2 Hvor mye bør lagres?
Matkorn
Hvilket nivå på lagret vil gi tilstrekkelig sikkerhet? Fram til 1992 var det ved utgangen av
andre kvartal over 12 måneders forbruk av matkorn og mel på lager i Norge, mens det i dag er
omtrent 2-3 måneders forbruk i de eksisterende forretningsmessige strukturene.
Vi anbefaler en ordning for norsk kornberedskap der Norge i første omgang har lager
tilsvarende 6 måneders forbruk av korn inkl. ferdigvarer ved utgangen av 2. kvartal hvert år.
Vi inkluderer her forbruk av matkorn i importerte bakervarer i lageret av matkorn 37. Dette vil
være en ordning som ligner på den som var gjeldende fram til 1995. Tidspunktet er noe før
det absolutt laveste nivå på året, som nok er i august, men likevel slik at det er tilstrekkelig
rom for tilpasning fram til neste årets kornhøst dersom det skulle bli nødvendig. Det vil også
være i tråd med tidligere vurdering, da det var beregnet 12 måneder før innhøsting, dvs. da
lagernivået var lavest.
Et slikt lager vil sikre at hvis avlinger neste høst svikter i sentrale eksportland, vil vi
fortsatt ha korn på lager og kan gjøre tilpasninger utover vinteren og våren før neste
avlingssesong. Siden den langt største delen av kornet høstes på den nordlige halvkule, er det
lite nytt korn som blir tilgjengelig på verdensmarkedet etter høstingssesongen juli–september.
Med utgangspunkt i gjennomsnittlig forbruk de siste tre årene tilsvarer et lager av 6 måneders
totalt importbehov ca. 185 000 tonn matkorn 38.
Landbruksdirektoratet skisserte nylig hvordan et slikt lagersystem kan se ut:
-

lager tilsvarende normalforbruk i 6 måneder
integrert lagring og statlig eierskap til kornet
lagringen i form av korn, ikke mel
anleggsstrukturen bør i størst mulig grad styres av markedet
utforminger med norsk og/eller importert vare bør vurderes

Fôrkorn og protein
I en krisesituasjon er tilgangen til proteinressurser til husdyr særlig krevende med tanke på å
opprettholde produksjonen, der særlig egg- og melkeproduksjon vil være viktig. I
melkeproduksjonen er alternative fôrressurser aktuelt å utnytte slik at mulig redusert tilgang
til fôrkorn og dermed karbohydrat vil kunne kompenseres med andre fôrkilder i rimelig grad.
Proteinkilder er derimot mer krevende, og det vil være en fordel å ha en rimelig buffer for
disse til forsyningene gjenopprettes, eller til omstilling.
Vi mener derfor at også denne ressursen bør ha en lagerstrategi. Vår anbefaling er 4–6
måneders normalforbruk, dvs. om lag 200 000 tonn soyabønner av en årlig import på ca.

Det bør bemerkes at anslagene på matkornandelen i denne importen som til nå er gjort, er usikre. En mer
detaljert gjennomgang av matkorninnholdet av importen er nødvendig for å få presise anslag. Vi legger våre
anslag til grunn.
38
Landbruksdirektoratet, 2022, s. 15.
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400 000 tonn 39. Det vil kunne gi nødvendig buffer mot kortvarig forsyningssvikt, eller
tilpasning til en situasjon der fôrprodusenter og andre kunder må endre strategiene. Volumet
inkluderer også erstatning for rapspellets som sammen med soya brukes i kraftforet i et
omfang på omlag 350 000 tonn årlig.

Såkorn og frø
Såkorn er helt nødvendig for den nasjonale delen av matforsyningen. Uten godt og
tilstrekkelig såkorn er egen kornproduksjon vanskelig. Vi anbefaler derfor å øke såkornlageret
som nå reetableres, fra 20 prosent av behovet og opp til rundt 1/2 av behovet. Da har vi mye
mer å gå på for det mest kritiske leddet i matforsyningen. Tørkesommeren 2018 viste også at
grasfrø kan bli en begrensende faktor fordi langvarig tørke eller andre forstyrrelser inntreffer
over større områder når de først skjer, og det da blir vanskelig å få såvare fra naboland som
bruker andre sorter og arter, og gjerne vil ha behov selv også. Også her bør det vurderes å
etablere et minimumsnivå for lagerbeholdning.
Med tanke på at den fremste landbruksberedskapen Norge har på kort sikt er økt
produksjon av poteter og rotgrønnsaker, bør det også lages et lagersystem for grønnsaksfrø fra
aktuelle arter for å sikre rask ekstra produksjon til fôr og humant forbruk om situasjonen
krever dette.
Tabell 5.1

Oversikt over samlet anbefalt lagerstrategi. Volum i tonn

Produkt
Såkorn
Settepotet,
grønnsaksfrø
Matkorn
Soya/raps

Anbefalt
volum (tonn)
40 000

Situasjon i
dag
15 000

Forbruk for

Kommentar

2/3 av et årsforbruk

Obligatorisk lager,
støttet av staten

Vurderes
nærmere
185 000

Intet

6 md.
Inkl. RÅK

Driftet privat, eid av
staten

200 000

Intet

4–6 md.

Driftet privat, støttet av
staten

Organisering
Med dette som utgangspunkt er det naturlig å bruke dagens verdikjede som basis for framtidas
lagring, dvs. at såkornlageret utvides hos leverandørene med statlig dekning av kostnader, og
at soya- og proteinforsyningen sikres større buffere hos aktørene i verdikjeden, også med
dekning av den ekstra kapasiteten. Dette er sammenlignbart med den finske modellen der
private aktører sikrer lagringen, som dekkes gjennom offentlige midler.
Mesteparten av importen av soyabønner importeres ifølge handelsstatistikken til andre formål enn dyrefôr.
Etter «crushing» til blant annet soyamel og soyaolje selges produktene videre. Kraftfôrindustrien er den viktigste
avtakeren av soyamel, og har ifølge Felleskjøpet Agri brukt ca. 160 000 tonn soyamel i gjennomsnitt de siste tre
årene (Norske Felleskjøp, 2012a; Statistisk sentralbyrå, 2012c).
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Det er særlige utfordringer knyttet til større volumer av matkorn. Det vil kreve økt
kapasitet, i første omgang på minst 200 000 tonn, fordi siloene som nå er tommest mulig for
ny innhøsting skal innholde mer korn, og vi trenger også høyere kapasitet for å håndtere
toppår som i 2022. En slik løsning vil frigjøre dagens bruk av Stavanger Havnesilo som har
kapasitet på 180 000 tonn og samtidig styrke norsk kornproduksjonen om denne kapasiteten
heller blir tilgjengelig i kornområdene. Slik bedres kjeden, og Norge får mulig tilgang til
frigjort lagerkapasitet.
I tillegg vil nye anlegg kunne være mer effektive og ha flere celler for større fleksibilitet i
lagring når det gjelder ulike kvaliteter av f.eks. hvete, ulike kornarter, proteinvekster og
økologisk korn m.m. Dessuten sitter vi med siloplassering tilpasset lavere kornproduksjon og
annen fordeling enn da dette ble bygd opp.
Det innebærer videre at det bør satses på å øke lagerkapasiteten både hos mottakene og
særlig hos de små og mellomstore brukene, spesielt fordi små og mellomstore bruk sliter med
å finne lønnsomhet i investeringer på egen gård. I et beredskapsperspektiv vil dette også spre
risiko ved at det blir mange lagerpunkter og ved at de vil ligge et stykke unna sjøen og ikke
konsentrere for mye korn på ett sted.
En fordeling av dette på volumet med f.eks. 1/4 på 100–150 tonns kornbruk, 1/4 på 200–
300 tonns bruk og 1/2 på kornmottakene vil kunne bidra til dette. Eventuelt kan noe mer tas
på kornmottakene for å sikre lager- og leveringskapasitet, eller om målsetningen økes noe
totalt for å se dette i sammenheng. Større gårdsbruk vil i større grad kunne finansiere silo- og
tørkekapasitet med dagens ordninger. Situasjonen i Nord bør vurderes særskilt. Det er ingen
matmøller i nord der det er naturlig å lagre korn, den nordligste er i Buvika i Trøndelag 40.
Et videre aspekt her for å koble beredskap og verdikjede er å legge til rette for økt lagring
av ulike hvetekvaliteter på mottakene. Det betyr at de ulike klassene av hvete som er
nødvendig for å få god bakekvalitet på melblandingene, vil kunne være tilgjengelig i større
grad fra norsk kornhøst, særlig om det også finnes noe overlagringskapasitet mellom år for
norsk vare. Slik vil vi både kunne styrke selvforsyningen av korn og heve norsk matmelandel
vesentlig fra dagens drøye 50 prosent til kanskje opp mot 90 prosent over tid, samtidig som
kostnadene i kjeden dekkes. Vi kan også over tid tenke oss mer lagring av både norsk og
importert korn ved matmøllene, og at dette kan være en del av dekningen av Norges
importbehov.
Lykkes vi med å gjøre dette riktig, vil investeringene fremme en økt norsk matmelandel og
dermed også senke beredskapsbehovet over tid.
Samlet sett vil rett organisering styrke norsk matkornproduksjon ved å sikre arealer og
marginale bruk, bedre kvaliteten, styrke logistikken og fremme økt bruk av norsk matkorn,
samtidig som det frigjøres plass til beredskapslager på kort sikt. På lengre sikt bør det ses på
nybygg av en eller flere moderne handelsmøller på egnet sted for å fylle et langsiktig
lagerbehov.

40

Se kart s. 29 i Landbruksdirektoratets rapport 31/2022.
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5.1.3 Nasjonal produksjon
Beredskapslager er et tiltak med begrenset langsiktighet, og vil være en buffer ved kriser av
ymse slag og gjøre at Norge kan kjøpe seg tid til tilpasning gjennom økt nasjonal produksjon
og endret kosthold, samt arbeide for ny import. Det er helt utenkelig at vi kan sikre norsk
forsyning ved en langsiktig krise uten å ha en størst mulig egenproduksjon. Det vil kreve
tiltak for å heve dagens lønnsomhet i løpende drift, samt langsiktige investeringsvirkemidler i
jord, og korntørker og -siloer hos produsentene slik at produksjonsapparatet videreutvikles og
fornyes.
Norge har i de siste to århundrene gått gjennom tre store forsyningskriser med til dels
alvorlig matmangel. Vår plassering geografisk og vårt begrensede kornareal tilsier at
myndighetene må ha fokus på både egenproduksjon og lager – i den rekkefølgen – for å sikre
nasjonal forsyning i et generasjonsperspektiv.

5.2 Beredskapslager av legemidler og smittevernutstyr
Situasjonen knyttet til lagring av legemidler og smittevernutstyr er prinsipielt ganske
annerledes enn kornlagring. Kornlagring skjer av en vare som vi kjenner forbruket av, slik at
dette bare er en forskuttering av senere forbruk. Her ligger kostnaden i kapitalbinding av vare
og lagersvinn, samt infrastrukturen for lageret.
Når det gjelder smittevernutstyr og medisiner, er situasjonen annerledes. Her dreier det seg
om varer som vi ikke vet om samfunnet får bruk for i det aktuelle omfang, eller vi sitter med
produksjonskapasitet for medisiner og utstyr som kanskje aldri blir benyttet. Det gjør både
estimater for mengde og optimal rullering vanskelig. Det kan også føre til uunngåelig
destruksjon av beredskapsmateriell som går ut på dato. Dette er likevel kostnader som i et
visst omfang må aksepteres ved slik beredskapslagring. Spørsmålene rundt organisering og
rullering blir da ekstra viktige, samt hvilke volumer som skal rulleres. Beredskapslagrene
bygges opp betydelig, og vi står langt bedre rustet enn for bare to år siden. Det er viktig å
understreke at løpende kompetanse og industriell kapasitet er avgjørende for å nå
forsyningssikkerhet av legemidler i Norge.
I det norske beredskapssystemet inngår det nå mellom to og tre hundre legemidler for 180
dager, i tillegg har sykehusene beredskap for en del kritiske legemidler. (Til sammenligning
har Finland 1400 legemidler på lista.)
Videre krever samfunnets robusthet og redundans et mangfold av tiltak. For legemidler må
relevante legemidler lagres distribuert i et volum tilpasset krig og andre alvorlige situasjoner.
Det kan også være nyttig med lagring av virkestoff som kan omgjøres til tabletter, ampuller,
hetteglass o.l. I tillegg vil leveransekontrakter med produsenter av legemidler og annet
helseutstyr etableres. Denne lista må løpende revideres og ulike avtaler må være spesielle i og
med at de ikke kan annulleres av nasjonale forhold i de land de er inngått med. Under
pandemien så vi eksempler på at grenser ble stengt med henvisning til den pågående krisen.
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Tiltak
•

•

•

•

•
•
•

I tillegg til gode lagre vil det være nyttig å legge til rette for produksjon av noen flere
legemidler her i landet 41. Dette innebærer bl.a. større lager av innsatsfaktorer i
industrien og en mulig godtgjøring for å sitte med ekstra lager, maskinell kapasitet og
andre kritiske faktorer.
Samarbeid med både nordiske land og med EU vil også være viktig mht. både
produksjon og fordeling av legemidler. Vi kan ikke produsere alt selv, men vi kan
produsere noe, og vi kan samarbeide med andre land om produksjon og lage avtaler
om hvordan legemidler og utstyr fordeles i tilfelle krise.
For å følge likhetsprinsippet 42 er det viktig at de som leverer helsetjenester, også har
en plan for å bruke alternative forsyningskjeder og produksjonsvirksomheter ved
behov, slik at disse også blir ansvarlige leverandører i krise. Det er viktig med en god
oversikt over hvilke bedrifter som har mulighet til å levere smittevernutstyr,
medisiner, etc. på kort varsel, og hva som er evt. minimumsfaktorer med hensyn på
råstoff.
Tiltak: Inngå forutsigbare avtaler med disse produsentene i god tid:
o Produksjonsavtale for beredskapslagring
o Forutsigbarhet mtp. volum som skal leveres
o Avtale om råvaretilgang/lagring
o Konkretisering av insentivordninger
For framtida bør man se på avtaler om produksjon av smittevernutstyr ved behov som
en ekstra beredskap.
Det bør settes opp en egen beredskap for medisinsk utstyr, f.eks. respiratorer.
Produksjon av nye vaksiner er trolig best løst i samarbeid med andre land.

Arbeidet må kontinuerlig følges opp, og hva slags legemidler man har i beredskapslagre og
størrelsen på lagrene må oppdateres. Forsyningssituasjonen endrer seg fort.

5.3 Sluttbetraktninger
Kriser og beredskap dreier seg om hvordan vi i fellesskap løser kjente og ukjente problemer
gjennom staten. Eller som økonomen Alfred Marshall sa: «Staten er den mest dyrebare av alle
menneskelige frambringelser, og ingen anstrengelse er stor nok for å gjøre den i stand til å
utføre sin oppgave på best mulig måte.» Beredskap styrker statens og fellesskapets funksjon,
som når de trengs er en forutsetning for (normal) samfunnets funksjon.

Legemiddelberedskap og nasjonal egenproduksjon (farmaceutene.no)
Likhetsprinsippet betyr at den organisasjonen man opererer med under kriser skal være mest mulig lik den
organisasjonen man har til daglig

41
42
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USAs president 1933–1945, Franklin D. Roosevelt, sa i 1930-årene at «det eneste vi har å
frykte, er frykten selv». En godt forberedt stat og innbyggere har mindre å frykte ved
uforutsette hendelser enn en stat som satser på forsynet, markedet og den globale landsbyens
leveringsevne. Med beredskap får vi større sikkerhet for folks helse og matforsyning, vi
trenger i langt mindre grad å skade økonomien gjennom ekstreme tiltak, og det er lettere å ta
vare på frihet og demokrati.
Til forskjell fra smittevernutstyr og medisiner er matforsyningen i større grad i
utgangspunktet norskbasert og med stor omstillingsevne. Det gir oss både verdiskaping i gode
tider og trygghet i dårlige. Da gjenstår å etablere kornlager, så vi har tilstrekkelig fleksibilitet
for omstilling eller buffer for kortvarige kriser. Mangel på smittevern og organisering for
smittsom sykdom har kostet oss flere hundre milliarder. Kostnadene for et smart oppbygd
kornberedskapssystem, som også bidrar til større produksjon i Norge, kan hindre/begrense et
evt. sjokk på dette området.
Det er verdt å understreke at dette prosjektet ikke har sett nærmere på behovet for f.eks.
veterinærmedisin, behovet for reservedeler og kapasitet på oljer, plantevernmidler og
dieselraffinering etc., som også er relevant i det større bildet og som bl.a. var en del av det
svenske beredskapslageret før avviklingen. En kritisk innsatsfaktor er mineralgjødsel, men der
har Norge to fabrikker i landet, slik at dette burde være relativt trygt.
Videre er den geografiske dimensjonen i landet ikke særskilt vurdert, annet enn at det er
viktig med særlige beredskapsløsninger også i Nord, grunnet mulige kutt i forbindelsen NordSør. Og med en kornlagring som i utgangspunktet vil ligge i matkornområdene og nordligste
matmølle ligger i Trøndelag bør det sees på egne løsninger for Nord-Norge for mat. Dette
momentet må også tillegges vekt knyttet til medisinsk beredskap.
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Vedlegg

Vedlegg 1
Tabell 5.2

Fra DSB – rapport (2017)

AKTØR/VIRKSOMH
ET
Nærings- og
fiskeridepartementet
(NFD)

Landbruks- og
matdepartementet
(LMD)

Fiskeridirektoratet

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet
Næringsdrivende i
verdikjeden for mat
Kommuner
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ANSVAR OG OPPGAVER
NFD har koordineringsansvaret for forsyningsberedskapen når det gjelder
matvarer. NFD har også ansvar for beredskapen innen fiskeri, havbruk,
matvareindustri og omsetning av dagligvarer. NFD skal bidra til at
næringslivet er i stand til å levere varer og tjenester i kriser. Planlegging
og håndtering av forsyningskriser innen matvaresektoren gjøres i
samarbeid med andre myndigheter og næringsdrivende.
LMD skal innenfor sin sektor bidra til at industri og handel kan
opprettholdes for å sikre forsyninger av jordbruksvarer til det norske
markedet i eventuelle kriser. Dette gjør departementet bl.a. ved å legge til
rette for kontinuerlig produksjon, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget
og ved å bidra til nødvendig supplering av norsk produksjon gjennom
import.
Direktoratet er underlagt NFD og har ansvar for forvaltnings- og
kontrollvirksomhet på regionalt og lokalt plan. Direktoratet gir
fiskerisjefene i fylkene faglige direktiver som danner grunnlag for
fiskerisjefenes beredskapsplaner.
Landbruksdirektoratet er underlagt LMD. Direktoratets oppgaver omfatter
håndtering av hendelser og kriser innen matforsyning. Direktoratet har
ansvar for avlingsskadeordningen og ordningen med tilskudd til
beredskapslagring av såkorn.
Direktoratet forvalter importvernet for landbruksvarer gjennom bl.a. tolladministrering og tollkvoter.
Mattilsynet har ansvar for å sikre forbrukerne trygg mat og trygt
drikkevann.
Næringsdrivende i verdikjeden for mat har gjennom lov om
næringsberedskap plikt til å bidra til å løse alvorlige forsyningsproblemer.
Kommuner skal bistå med planlegging, forberedelse og gjennomføring av
beredskapsoppgaver. Kongen i statsråd kan gi forskrift om plikt for
kommuner til i rimelig utstrekning og uten kompensasjon å forberede eller
gjennomføre særskilte tiltak ved behov for varer og tjenester, når disse
fremgår av kommunens beredskapsplaner.
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Vedlegg 2 Matvareforbruk 1953–2000 (Utviklingen i norsk kosthold 2022)

*) Foreløpige tall.
Norskprodusert i alt (selvforsyningsgrad) = all norsk matproduksjon minus eksportert mat delt
på totalt matvareforbruk (engros).
Produsert i norsk jordbruk = all norsk matproduksjon minus eksportert mat og minus fisk (vill
+ oppdrett) delt på totalt matvareforbruk (engros).
Produsert i norsk jordbruk på norsk fôr = all norsk matproduksjon (ekskl. fisk) minus
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eksportert mat og korrigert for importerte kraftfôrråvarer, delt på totalt matvareforbruk
(engros).
Matvareforbruk i engros = all norsk matproduksjon + import – eksport

Beredskap i helseomsorg prop1 s 34
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Vedlegg 3

Notat om helsetjenesten i Norge
Jan Sommerfelt-Pettersen, jan@sommerfelt-pettersen.no 2022-09-07

Helsesektoren
Tidligere var mange av sykehusene eiet av staten og styrt av Helsedirektoratet. I tillegg var
noen sykehus driftet av fylkene, kommunene eller private ideelle organisasjoner.
Distriktslegene var embedsmenn og også underlagt Helsedirektoratet. I tillegg fantes det
private allmennleger og spesialister som virket som frie yrkesutøvere.
Fra 1980-tallet ble strukturen radikalt endret på flere vis.

Primærhelsetjenesten
Alle bor i en kommune. Det gjør også alle pasienter. Opprinnelig var primærhelsetjenesten
statlig (med et privat tillegg). I 1982 ble primærhelsetjenesten kommunal ved innføringen av
driftstilskudd 43 (med et privat tillegg). 44 Primærhelsetjenesten ble ytterligere omorganisert
gjennom den kommunale fastlegeordningen fra 2001. 45 Grensesnittet mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten ble endret ved samhandlingsreformen i
2012. 46 Reformen flyttet en rekke oppgaver til kommunehelsetjenesten og fastlegene, og
kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenestene ble tydeliggjort. 47 Et av
hovedgrepene for bedre samhandling er et lovpålagt avtalesystem mellom kommuner og
helseforetak og regionale helseforetak. 48 Den 1. januar 2020 hadde vi redusert antall
kommuner i Norge fra 428 til 356. Kommunen er det laveste administrative og folkevalgte
nivået i Norge. Et av kommunens viktige ansvarsområder er primærhelsetjenesten.
I et beredskapsperspektiv har primærhelsetjenesten i kommunene et meget stort ansvar for
en stor del av tjenestene. Samvirke med spesialisthelsetjenesten er essensielt, og samarbeid
med de øvrige samvirkepartnere, sivile som militære, er avgjørende for å oppnå målet om å
ivareta helse for hele befolkningen. Etter at alle statlige evakueringsplaner ble fjernet vil
kommunenes evne til å ivareta store personell- (og pasient-) grupper være avgjørende.
Etter hvert som Sivilforsvaret ble nedskalert, er det kommunen som i hovedsak må ivareta
egen befolkning på egen hånd. 49 Nedbyggingen av Heimevernet medfører også at
kommunen må ta et større ansvar for egen befolkning enn tidligere.

LOV-1982-11-19-66 Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) [Opphevet].
LOV-1982-11-19-66 Lov om helsetjenesten i kommunene [kommunehelsetjenesteloven]. [Opphevet].
45
FOR-2000-04-14-328 Forskrift om fastlegeordning i kommunene.
46
St. meld. nr. 47 (2008–2009). Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
47
LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).
48
St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
49
Det er åpenbart av mye av kunnskapen om hvorledes man skal beskytte sivilbefolkningen ved krig er gått i glemmeboken. Hvis ikke denne
kunnskapen revitaliseres og innarbeides i dagens planverk, vil antall sivile skadde bli vesentlig høyere enn nødvendig og presset på
helsetjenesten større enn nødvendig (Lackenbauer H. et al. 2022. Protection of Civilians and the Swedish Civil Military Defence. I Lunden J.
et al. 2022. Another Rude Awakening. Making Sense of Russia’s War Against Ukraine. Stockholm, FOI R5332; 67-72.)
43
44
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Krig er ikke nevnt i samhandlingsreformen. I stortingsmeldingen er heller ikke forsvaret
nevnt, men helseberedskap er nevnt noen få ganger. Imidlertid er systemet med
avtalebasert samvirke mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten en endring i
riktig retning som kan gi et bedre grunnlag for samvirke mellom helsenivåene, også i krise,
katastrofe og spesielt krig. Erfaringene fra Helse Bergen med avtaler inngått høsten 2019 og
deres anvendelighet under Ccovid-19-pandemien er svært relevante I et sivilt-militært
samvirkeperspektiv.
Utfordringer som kan være utfordrende for helsetjenesten på flere nivåer er tversektorielle
problemstillinger, spesielt i hybride situasjoner hvor det «egentlig» ikke er krig. Hvis det
erklæres krigsskueplass er i og for seg ansvarsforholdene avklart, men samvirkearenaer,
systemer og prosedyrer er ikke på plass.

Spesialisthelsetjenesten
Spesialisthelsetjenesten ble reorganisert i foretak fra 2001. 50 Helseforetakene er fullt
statseide, men egne rettssubjekter med egen handlingsevne, rettslig og økonomisk, og med
arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Det er i dag fire regionale helseforetak i Norge. De
regionale helseforetakene eier et antall underliggende helseforetak. Hvert helseforetak
ledes av et styre og en administrerende direktør oppnevnt av styret i det regionale
helseforetaket. I 2002 var det 47 helseforetak i Norge. I 2022 var antallet redusert til 32. 51
De regionale helseforetakene har ansvaret for å sørge for 52 at personer med fast bopel eller
oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste. De skal sørge for at
pasientenes rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp oppfylles. Dette omtales ofte som
et sørge for-ansvar. 53 Helseforetakenes hovedoppgaver er spesialisthelsetjeneste, forskning
og undervisning. Det er de enkelte helseforetakene som faktisk yter spesialisthelsetjenester
til befolkningen.
Det er etablert en rekke foretak som ivaretar forskjellige funksjoner på vegne av flere
foretak. Sykehusbygg HF, Sykehusinnkjøp HF, Luftambulansetjenesten HF, Pasientreiser HF
og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) er eiet av de fire regionale
helseforetakene.
De regionale helseforetakene eies av staten ved HOD og denne eierfunksjonen ivaretas av
Eieravdelingen. HOD utarbeider årlig et spesifisert oppdrag til de regionale helseforetakene
gjennom et oppdragsdokument. Årlig gjennomføres det et foretaksmøte mellom
departementet og det regionale helseforetaket. Foretaksmøtet er øverste myndighet i
foretaket.
I Helse Vest RHF er det utover Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF og Helse
Førde HF, følgende fellesinstitusjoner: Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF.
Tilsvarende finner vi i de andre regionale helseforetakene.

Sentrale helseinstitusjoner
Under HOD ligger en rekke sentrale helseinstitusjoner utover foretakene.

LOV-2001-06-15-93. Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven).
https://no.wikipedia.org/wiki/Helseforetak Anvendt: 2022-06-30.
«§ 2-1a. De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys
spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon» (LOV 1999-07-02-61 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)).
53
NOU 2019-24. Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.
50
51
52
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Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som skal bidra til å gjennomføre
nasjonal helse- og sosialpolitikk, samt gi råd til sentrale myndigheter, kommuner,
helseforetak og frivillige organisasjoner. 54
Folkehelseinstituttet er et forvaltningsorgan med helseovervåking, forskning, tjenesteyting
og rådgivning som arbeidsfelt. 55
I tillegg kan nevnes Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Statens
legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Direktoratet for e-helse og
Mattilsynet.

54
55

https://sml.snl.no/Helsedirektoratet Anvendt: 2022-06-30.
https://snl.no/Folkehelseinstituttet Anvendt: 2022-06-30.
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