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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
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Forord
Denne rapporten presenterer den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten 2014,
med omtale av produksjon, forbruk, handel og prisutvikling på internasjonale markeder.
Rapporten i år ser på utfordringene som klimaendringene utgjør for matproduksjonen og
spesielt for produksjonen av korn. I fjor var temaet norsk selvforsyning.
«Korn og konjunktur 2015» er andre rapport i rekken som tar for seg utviklingen av
kornproduksjonene nasjonalt og internasjonalt. Vi tror det er viktig med en årlig oversikt over
norsk produksjon og forsyningssituasjon for korn, som historisk sett har vist seg krevende for
Norge med jevne mellomrom. Videre er kornproduksjon og -prisen helt avgjørende for
produksjonen i det øvrige jordbruket.
AgriAnalyse har også rapportene «Korn og Klima» fra 2012 og «Korn og Krise» fra 2013,
som omhandler norsk kornproduksjon.
Thuen har hatt hovedansvar for kapittel 1 og 2, mens Eldby har hatt hovedansvar for
kapittel 3.
Rapporten har nytt godt av kommentarer og datamaterialet fra Sindre Flø, Marte Narvestad
og Ole Nikolai Skulberg. Takk til Dag Gundersen for språklig korrektur.
Vi takker Felleskjøpet Agri for et interessant oppdrag.

Chr. Anton Smedshaug,
Daglig leder
AgriAnalyse
Januar 2015
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Sammendrag

Thuen, A. og Eldby, H. (2015) Korn og konjunktur 2015. Gode avlinger nasjonalt og globalt;
usikre utsikter. Rapport 1 – 2015. AgriAnalyse: Oslo
Året 2014 har vært et godt år for norsk kornproduksjon sammenlignet med de siste fem år.
Prognosene for 2014/15 viser en tilgang på totalt 1 151 000 tonn norsk korn. Dette er en
oppgang på 28 % fra fjoråret, hvor tilgangen var på det laveste nivået siden 1976, og 14 %
høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene. Oppgangen skyldes en sesong med tidlig
vår og mye godt vær, selv om sommeren var noe tørr i visse områder. Det er ventet enn
oppgang i avlinger, og årets kornavling (kilo/daa) vil trolig ligge 21 % over fjoråret.
Dekaravlingene er høye, men ikke helt på høyde med 2008. I forhold til snittet de 10 siste
årene ligger årets avling på 7 % over.
Samtidig fortsetter kornarealet å gå ned i 2014, selv etter den ekstraordinære nedgangen i
2013 grunnet vanskelig vær på vårparten. I 2013 forsvant hele 108 000 dekar ut av
produksjon, mens det i 2014 er anslått en nedgang på omkring 7 500 dekar. Det er
tankevekkende at ikke årets kornareal økte, med historisk gode sesong i 2014.
Matkornforbruket i 2014/15 ventes å ligge noe under fjoråret, totalt på 320 800 tonn. På
grunn av svært god kvalitet på årets korn regner en med at 231 000 tonn av totalt forbruk vil
komme fra norsk korn1. Dette betyr at norske møller vil kunne ha en norskandel i mel- og
bakervarer på rundt 70 %.2 Importen av importert hel- og halvfabrikata fortsetter i 2014,
skjønt med noe lavere tempo enn i tidligere år. Fra 2005 til 2009 så man en årlig økning på
nær 6 %, mens det fra 2010 til 2014 har vært en årlig økning på 3 %. Det er importen av
produkter som bagetter, brød, knekkebrød og rundstykker som utgjør den største andelen, og i
2014 tilsvarte importen av ferdigvarer rundt 125 000 tonn matkorn. Dette fører til at norske
møller og bakerbransjen stadig mister markedsandeler og verdiskaping.
2014 har vært et godt år for grovfôrdyrking i Norge, selv om kvaliteten har vært noe
varierende. Som konsekvens er det ventet lavere kraftfôrforbruk enn fjoråret, totalt ned 0,8
prosent. Det er rimeligvis drøvtyggere som minsker sitt bruk av kraftfôr, mens det for kylling
og svin ventes en oppgang på henholdsvis omkring 1 % og 5 %. Kraftfôr består i hovedsak av
karbohydrater og proteiner, samt fett, mineraler og vitaminer. Det er karbohydratråvare som
utgjør den største andelen, som i år forventes å ligge på 72,3 %, en oppgang fra fjoråret.
Prognosen for 2014/15 viser at norsk korn vil utgjøre 67 % av total karbohydratråvare, en
markant oppgang fra fjoråret, da korn utgjorde rekordlave 52 % etter noen år med lave norske

1

Per 11. desember 2014 (Norske Felleskjøp 2014a).
I de to siste årene har bakekvaliteten på norsk matkorn, hovedsakelig hvete, vært lav. Møllene sitter igjen med
korn fra foregående år, noe som hindrer dem i å fullt ta i bruk den nye avlingen. Ifølge prognosene fra Norske
Felleskjøp per 11. desember vil årets hveteavling løfte norskandelen til rundt 70 % fra januar 2015.
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koravlinger. Andelen soya brukt i kraftfôr er synkende for andre året på rad. Totalandel av
norsk råvare i kraftforet er 52 %3.
Fôret til den norske laksen har endret seg mye de siste årene, og andelen marine
ingredienser har sunket fra rundt 90 % til 30 % mellom 1990–2013. Særlig soya og raps
utgjør viktig ingredienser. Med økende andel vegetabilier i fôret, kan det gjøres noen
sammenligner mellom kraftfôr oppdrettslaks og kraftfôr til husdyr.
Prognosen for 2014 viser at tilgangen på korn globalt vil ligge på 2 523 millioner tonn. Det
vil si at avlingene er ventet å holde seg på så å si samme nivå som fjoråret. De globale
hveteavlingene har økt og er ventet å bli rekordhøye, fôrkornproduksjonen er noenlunde lik
fjoråret, mens risproduksjonen er stabil.
Globalt er det få land, herunder USA, Kina, EU og India, som står for store deler av
produksjon av ris, hvete og fôrkorn. I 2014/15 er disse fire landene ventet å stå for totalt 59 %
av verdens totale produksjon.
Samtidig vil det globale kornforbruket øke i 2014/15. Det er særlig bruken av fôrkorn som
øker, og det ventes en oppgang på 2,5 %. Totalt sett vil 35 % av verdens kornavling gå til
dyrefôr, men etterspørselen etter husdyrprodukter antas å øke i et raskere tempo når flere land
endrer matvaner bort fra et kosthold med basis i kornprodukter. Bruken av korn til
menneskemat vil også øke noe, men forbruket per capita holder seg stabilt.
Prognosen for produksjon og forbruk i 2014/15 tilsier at verdens kornlager trolig vil nå 627
millioner tonn, opp 8,3 %. Det vil bli det høyeste nivået på 15 år. Det er, som i fjor, mais som
vil stå for den største økningen, etterfulgt av hvete. Også de globale lagrene for hvete
fortsetter å øke. Estimatet for verdens hvetelager var i 2013/14 på rundt 87 dagers forbruk, og
er ventet å stige til 93 dager i 2014/15.
Gode prognoser har ført til en nedgang i internasjonale priser, med unntak av ris. Til tross
for nedgang i kornpriser ventes det at prisene vil holde seg stabilt høyere enn på midten av
2000-tallet.4
Tabell 1
Norge
Verden

Estimert avling for Norge og verden (tonn) 2014/15, og endringer i de siste 3 år
Avling for kornåret 2014/15 Endring de 3 siste år, i %
1 151 000 tonn
+ 12 %
2 523 millioner tonn
+ 7,5 %

Årets kornavlinger, både nasjonalt og globalt, har vært gode. Vi har likevel valgt å løfte
blikket i årets utgave av korn og konjunktur og ser nærmere på hvilke utfordringer verden står
overfor resten av dette århundret. I 2015 skal verdens politiske ledere møtes i Paris for å
undertegne en avtale for å redusere klimagassutslippene i fremtiden. Verden er varmere enn
3

Estimert basert på 1 953 000 tonn kraftfôr, antatt 72,3 % karbohydratråvare og en tilgang på 962 000 tonn
karbohydratråvare (inkl. kli). Norskandelen i fett, proteiner, vitaminer og mineraler settes til 10 %, tilsvarende
andelen i 2013 (Norske Felleskjøp, 2014; Landbruksdirektoratet, 2013)
4
Ifølge Helen Henton, sjefsøkonom i sekretariatet for IGC (International Grain Council)

2

Rapport 1-2015

den har vært på flere hundre år, isbreer smelter og havnivået stiger. Været blir stadig mer
ustabilt og det er økte observasjoner av ekstremvær som med nedbør, flom, hetebølger og
sykloner. Målet er å hindre temperaturøkning utover 2 grader på lang sikt.
I siste kapittel går vi gjennom de siste rapportene som er levert av FNs klimapanel og
presenterer de funnene de har samlet sammen om endringene som skjer og prognoser
framover. De har også samlet inn det forskerne har funnet ut om hvordan klimaendringene
påvirker matproduksjonen i verden. Allerede i dag er det 870 millioner mennesker som ikke
har tilstrekkelig mat til å dekke sine behov. Det produseres per i dag tilstrekkelig til at alle
kunne blitt brødfødd dersom fordelingen av ressursene hadde vært bedre. Innen 2050 antas
det at verdens befolkning har økt til 9 mrd. mennesker, samtidig som de viktigste
basismatvarene vil gi lavere avlinger med et varmere klima. Verden står overfor store
utfordringer, både med hensyn til å begrense temperaturøkningen for at ikke problemene skal
bli så store at de kommer helt ut av kontroll, og med hensyn til å tilpasse
matvareproduksjonen slik vår evne til å produsere mat i en varmere verden blir best mulig.
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Innledning

Kornet står helt sentralt i mesteparten av verdens land, inkludert Norge, både som mat til
mennesker og som fôr til husdyr. Hvordan Norge skal forsynes med korn, har vært en aktuell
problemstilling i uminnelige tider.
Periodevis har Norge hatt høy selvforsyning på mat- og fôrkorn. I satsningen på norsk
kornproduksjon la man grunnlaget for å utnytte jordbruksareal, og norsk kornproduksjon økte.
Dette gjaldt særlig etter opptrapping av jordbruksproduksjonen på slutten av 1970- og tidlig
på 1980-tallet og fram mot midten av 2000-tallet. I de senere årene har en derimot sett en
utvikling mot færre bønder og mindre areal. Fra 2000 til 2014 har antall kornprodusenter
sunket fra 21 400 driftsenheter til under 11 500 driftsenheter, som tilsvarer en nedgang på
hele 46 %. I samme tidsrom har arealet brukt til korndyrking gått ned med 15 %. En av
driverne bak er svak lønnsomhet for bonden, knyttet til stigende priser på innsatsfaktorer.
Lønnsomheten svekkes også av endrede værforhold. Dårlig vær minsker matkornandelen,
svekker kvaliteten på fôrkornet og senker det totale volumet. Prognoser om et varmere og
våtere klima vil kunne gjøre denne situasjonen enda mer problematisk5.

Figur 1

Andel kilokalorier fra kornvarer, gruppert i fire kvartiler, 20096

5

For mer informasjon, se Eldby (Eldby, 2012).
Kvartiler vil si at landene deles inn i fire like store grupper. En fjerdedel av landene har mellom 22 % og 26 %
av energien fra korn, en annen fjerdedel har mellom 26 % og 37 % , en tredje gruppe mellom 37 % og 48 %, og
den siste gruppa inneholder landene med over 48 % av kaloriene fra kornvarer (Colorbrewer, 2006; FAOSTAT,
2013; Natural Earth, 2012).
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Globalt utgjør korn den største kilden til kalorier og proteiner i verden. Ifølge FAO stod korn i
2011 for hele 45 % av total energitilførsel i den gjennomsnittlige kosten i verden, med
variasjoner fra 28 % i Norge til 58 % i de minst utviklede landene (MUL7). Korn står altså
sentralt i ernæringen i verden, i rike så vel som fattige land (FAOSTAT, 2015) (se tabell 1 i
vedlegget for detaljer).
De to viktigste matplantene i verden er kornsortene ris og hvete. Ris er hovedføden for
nærmere halvparten av befolkningen i Asia og Afrika, mens hvete er basisen i kostholdet i
Europa, Nord-Amerika, Nord-Afrika og Midtøsten samt en rekke enkeltland. Hvete og rug er
de eneste kornslag som kan gjæres til brød.
Korn er også godt egnet som fôr til husdyr. Korn kommer dermed mennesker til gode både
gjennom mat som er rik på karbohydrater direkte, og ved at det brukes som fôr til husdyr som
igjen foredler kornet til protein- og fettholdig kjøtt og melk.
Korn er også en viktig handelsvare, fordi korn tåler lagring og transport godt. Andre
matplanter, for eksempel poteter, kassava og banan, er godt egnet til mat, men blir ødelagt av
slag og støt, og forringes raskere ved lagerhold og frakt. En rekke andre planter, som soya og
sukker, er ingredienser i matlaging, men ikke en hovedbestanddel i kostholdet.
Husdyrprodukter som kjøtt, egg og melk av forskjellige dyr er langt vanskeligere å frakte og
lagre enn korn og ris.
Kornets fleksibilitet som menneskeføde og dyrefôr gjør korn til et helt vesentlig produkt
for vår matsituasjon. Det betyr at produksjon, handel og lagerhold av de forskjellige kornslag
er viktig for nasjonal og internasjonal matforsyning. I tillegg kan korn reprodusere seg selv,
fordi det både er mat og frø i ett.
Verdens samlede mengde av hvete, ris og fôrkorn produseres hovedsakelig av noen få
land. USA står for hele 20 % av verdens produksjon, etterfulgt av Kina med 18 %. EU og
India står for henholdsvis 12 og 10 %, mens Russland og Brasil står for 4 % hver. Canada,
Argentina, Ukraina og Australia følger i kategorien under med rundt 2 % hver. Innenfor EU er
de største åkerarealene i Frankrike (180 millioner dekar), Spania og Tyskland (120 millioner
dekar) og Polen (100 millioner dekar).
Om en ser kun på ris, endres bildet. Av de 496 millionene tonn med ris som ventes i 2014,
produseres rundt 450 millioner tonn i Asia, det vil si nær 91 %. Her er Kina og India de
største produsentene med henholdsvis 142 og 104 millioner tonn. Ris gir et overlegent utbytte
per arealenhet i forhold til andre planter (gjennomsnittet i verden var 44 tonn per dekar i 2012,
i følge FAOSTAT). Den høye arealavkastningen, og at mange land kan ta flere risavlinger i
året, gjør at Asia kan greie seg med mindre jordbruksareal per person enn for eksempel
Australia og landene i Afrika sør for Sahara. De fleste asiatiske landene med stor
risproduksjon har også store befolkninger, og det gis dermed lite rom for eksport. For ris
handles bare rundt 8 % av produksjonen internasjonalt, og Thailand og Vietnam står for
halvparten av all riseksport.

7

Merk at FAOs tall avviker fra tallene som Helsedirektoratet oppgir for Norge. Ifølge Helsedirektoratet utgjør
korn 26 % av energitilgangen de siste årene (Helsedirektoratet, 2013a).
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Hvetedyrking er mer jevnt fordelt over kloden, med store produsenter i Asia, Europa og NordAmerika. I tillegg er det en rekke land som har høy produksjon i forhold til forbruk, for
eksempel Ukraina, Kasakhstan, Argentina og Australia. Rundt 21 % av hveten er i
internasjonal handel.
For oljevekster, der soya er den viktigste, står USA, Canada og Brasil for rundt 3/4 av
handelsvolumet i verden for denne dyrkingssesongen. En skal i den sammenhengen merke seg
at 72 % av verdens soyadyrking nå er gjort på genmodifiserte frø (GMO).
Slik produksjonsforholdene er i verden, avhenger rundt halvparten eller mer av eksporten
av overskuddet i 3–4 store eksportland i en verden med 200 stater. Det gjør verdensmarkedet
sårbart for endringer i produksjon og etterspørsel hos disse store eksportørene. Et eksempel på
dette er at om lag 40 % av USAs maisavling har gått til biodrivstoff de siste årene, det vil si
rundt 120 millioner tonn eller om lag 5 % verdens totale kornavling.
Tabell 2

De viktigste handelsvarer knyttet til nasjonal matsikkerhet, med andel av
produksjon i handel og hvor stor andel de tre største landene har av
verdensmarkedet, prognose 2014/15 (FAO, 2014)

Produkt
(total produksjon)

Andel i
handel

Tre største eksportland
(andel av total eksport)

De tre største
importland

Hvete (718,5 mill. tonn)

21 %

USA, Russland, Canada (46 %)

Egypt, Indonesia, Algerie

Ris (496 mill. tonn)

8%

Thailand, India, Vietnam (64 %)

Nigeria, Kina, Iran

Soya (311 mill. tonn)

26 %

Brasil, USA, Argentina (80 %)

Kina, EU, Mexico

Denne rapporten presenterer den globale kornsituasjonen og det norske kornåret8 2014/15,
som sammen med prognoser gir bakgrunn for å vurdere forsyningssituasjonen nasjonalt og
globalt fram mot høsten 2015. Kapittel 1 gir oversikt over den globale kornsituasjonene, mens
kapittel 2 presenter de nasjonale produksjonsvolumene for årets kornhøst, fordelingen mellom
fôrkorn og matkorn, forbruksprognoser og det prognoserte importbehovet framover. I tillegg
sammenlignes fôr til husdyr og fôr til fiskeoppdrett.
Det siste kapittelet ser nærmere på hvilke klimatiske utfordringer verden står overfor resten
av dette århundret, og det gjøres en gjennomgang av de siste rapportene som er levert av FNs
klimapanel, der funnene om endringer og prognoser presenteres.

8

Det er verdt å merke seg at en når det gjelder korn, kan snakke om ulike tidsperioder. Kvoteåret varer i dag fra
1. september til 31. august, og angir perioden som den fastsatte kvoteandelen skal importeres innenfor. Kornåret
varer i dag fra 1. juli til 30. juni.
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1 Global kornsituasjon – 2014/15

Kapitlet gir en oversikt over verdens kornsituasjon når det gjelder produksjon, prisutvikling,
handel og forbruk. Mye av kildematerialet er hentet fra FAOs rapport «Food Outlook» fra
oktober 2014 og International Grain Council (IGC). Når vi her snakker om den totale
kornproduksjonen, refereres det til alle korntyper, inkludert ris og mais. Begrepet fôrkorn
(coarse gain) brukes om korn utenom hvete og ris, hovedsakelig mais, bygg, rug, havre og
sorghum, som tradisjonelt sett i OECD brukes til dyrefôr. I tillegg til korn vil soya bli omtalt,
fordi soya er viktig både som mat og fôr.
Verdens totale kornproduksjon, forbruk og lager i perioden fra 2003/2004 til 2013/14, med
prognoser for 2014/15, er vist i figur 2.1 (FAO, 2014a).

Figur 1.1

Verdens kornproduksjon, forbruk og lager i perioden 2003/04 til 2012/13,
estimat for 2013/14 og prognoser for 2014/15 (FAO, 2014a)
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1.1 Produksjon – høye avlinger
Verdens totale kornproduksjon er ventet å gå noe ned i 2014, fra estimert 2526 millioner tonn
i 2013 til en prognose på 2523 millioner tonn i 2014, noe som tilsvarer en nedgang på 0,1 %.
Til sammenligning var økningen fra 2012 til 2013 på nær 10 %.
Globale hveteavlinger har økt, fôrkorn er noenlunde som fjoråret, mens risproduksjonen
går ned med 0,4 %, hovedsakelig grunnet ugunstig vær (FAO, 2014). Totalt sett brukes 35 %
av produksjonen til dyrefôr.
Tre land og EU produserer nesten to tredjedeler av den samlede mengden hvete, ris og
fôrkorn på jordkloden (figur 2.2). USA står for hele 20 % av verdens produksjon, etterfulgt av
Kina med 18 %. EU og India står for henholdsvis 12 og 10 %, mens Russland og Brasil står
for 4 % hver.

Figur 1.2

Verdens seks største kornprodusenter, estimat for 2014 (FAO, 2014)
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Verdens totale hveteproduksjon, forbruk og lager i perioden fra 2003/2004 til 2013/14, med
prognoser for 2014/15 er vist i figur 1.3. Prognosene for 2014 viser at en forventer ny rekord
for hveteproduksjonen globalt med en avling på nær 720 millioner tonn, marginalt høyere enn
i 2013, men opp 7 % fra gjennomsnittlig hveteavling mellom 2010–2012. Det er ventet en
oppgang i produksjonen i viktige hveteproduserende land, som Russland, Kina og India.
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Figur 1.3

Verdens hveteproduksjon, forbruk og lager i perioden 2004/05 ti 2012/13,
estimat for 2013/14 og prognoser for 2014/15 (FAO, 2014a)
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Europa forventer en 5 % økning i sin hveteproduksjon, til totalt 236 millioner tonn. Dette er
det høyeste nivået siden 2008. Russland er her en viktig bidragsyter, og en forventer en
oppgang på 13 %. EU venter en moderat øking med 2 %, til totalt 147 millioner tonn. I
Ukraina veide høyere avlinger opp for et mindre plantet areal, og totalt spås det en oppgang
på 5 % fra 2013 til 2014.
Nord-Amerika venter en nedgang i sin hveteproduksjon. I USA, til tross for større areal,
ventes en 5 % lavere produksjon i 2014 enn i 2013. Tørt vær har ført til lavere avlinger. I
Canada ventes en nedgang på over 26 %, noe som tilsvarer nær 10 millioner tonn. Lavere
priser på hvete førte til at 11 % mindre areal ble plantet, i tillegg til lavere avlinger, noe som
ytterligere reduserte produksjonen.
I Asia er det ventet at hveteproduksjonen øker noe, fra 319 millioner tonn i 2013 til 321
millioner tonn i 2014. Kina forventer ny rekord med 125 millioner tonn, stort sett grunnet
høyere avlinger, som følge av gode værforhold. Både India og Pakistan har både større areal
og økte avlinger, som resulterer i produksjonsvekst.
Hvetehøsten 2014/15 på den sørlige halvkule nærmer seg. Prognosene er positive og en
forventer en oppgang på 25 % i Sør-Amerika, til totalt 24 millioner tonn. Både i Argentina og
Brasil er det ventet en oppgang på henholdsvis 25 % og 39 %. Dette er mye grunnet større
plantet areal. Sør-Amerika utgjør en relativt liten, men ikke ubetydelig del av global
hveteproduksjon med i overkant av 3 %.
Maisavlingene er spådd å overstige rekordåret 2013 med omkring 1 %, og er ventet å bli
spesielt gode i USA med 366 millioner tonn (av totalt 1018 millioner tonn), en oppgang på
rundt 3 %.
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Figur 1.4

Hveteproduksjon og areal i perioden 2004/05 til 2012/13, med estimat for
2013/14 og prognoser for 2014/15 (FAO, 2014a; FAO, 2014b)
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Produksjonen av oljefrø, herunder soya, er ventet å øke med 5 % fra 2013/14 til 2014/15, til
totalt 535 millioner tonn. En venter et nytt rekordår for verdens soyaproduksjon. Tilnærmet all
vekst i produksjonen av oljefrø er tillagt soya, som forventes å øke med hele 10 %, fra 282
millioner tonn i 2013/14 til 311 millioner tonn i 2014/15.
Denne økningen skyldes både rekordstort areal som er plantet, og de største
gjennomsnittlige avlingene noensinne. Produksjonen er ventet å stige i viktige land som USA,
Canada, Russland og Ukraina. I USA forventes en oppgang på hele 11 %. Rekordsåing, igjen
på bekostning av korn, etterfulgt av ideelle forhold, har ført til avlinger som overstiger 3 tonn
per hektar.
I Sør-Amerika er høsten 2014/15 i gang, og også her ventes en økt produksjon, men dette
avhenger av værforholdene utover. Brasil og Argentina er de største produsentene og
eksportørene av soyabønner.
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1.2 Forbruk – økt etterspørsel fôrkorn, stabilt forbruk per
capita
Totalt globalt kornforbruk vil øke med 1,8 % fra 2013/14 til 2014/15. Korn brukt til
menneskemat vil øke med rundt 1 %, noe som betyr at forbruk per capita vil holde seg stabilt
på 153 kilo per år. Etterspørselen etter fôrkorn vil derimot trolig øke med 2,5 % i 2014/15
(FAO, 2014).
Ifølge IGC sitt anslag for global tilbuds- og etterspørselsprognose fra 2014 vil totalt globalt
kornforbruk fortsette å øke med omkring 1 % de neste årene. Per capita vil det være lite
endring i forbruket, men befolkningsøkningen opprettholder en oppadgående trend i
totalforbruket av kornvarer.
Etterspørselen etter husdyrprodukter antas å øke i et raskere tempo når flere land endrer
matvaner bort fra et kosthold med basis i kornprodukter (IGC, 2014). I mange land ser en et
skifte mot dietter med høyere proteininnhold, dvs. mer inntak av kjøtt og meieriprodukter.
Fôrbehovet vil dermed øke mer enn korn til andre bruksområder. En slik endring går på
bekostning av mer tradisjonell basismat som for eksempel ris (IGC, 2012).
Figur 1.5

Verdens kornforbruk i perioden 2003/04 til 2012/13 med estimat for 2013/14 og
prognoser for 2014/15 (FAO, 2014)9
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Fôrkorn refererer til andre korntyper enn ris og hvete, i OECD-land det som hovedsakelig er brukt som dyrefôr. I denne
statistikken er ikke soya inkludert.
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Bruken av hvete i 2014/15 er ventet å øke, hovedsakelig på grunn av høyere forbruk av hvete
til fôr. Totalt hveteforbruk vil nå 701 millioner tonn, opp 1,7 % fra 2013/14.
486 millioner tonn vil bli brukt direkte til menneskemat, noe som utgjør en oppgang på 1
% fra 2013/14. Mesteparten av økningen i forbruket vil skje i utviklingsland, som utgjør 352
millioner tonn. Kina og India står for henholdsvis 25 % og 22 % av forbruket i utviklingsland.
Hveteforbruket per capita globalt er ventet å holde seg stabilt på 67 kilo per år. I
utviklingsland er gjennomsnittet 60 kilo per capita, mens det er 96 kilo i industriland.
Hvete til bruk som fôr vil øke 3,1 %, til totalt 133 millioner tonn. Dette er hovedsakelig på
grunn av økt etterspørsel både i Asia og Europa. I Asia vil mesteparten av økningen skje i
Kina, med en oppgang på hele 5,6 % fra 2013/14. I EU er det ventet en oppgang i bruken av
fôrhvete på 5 millioner tonn, til totalt 50 millioner tonn. Dette skyldes større tilgang på hvete
av lavere kvalitet grunnet for mye fuktig vær i en rekke viktige hveteproduserende land i
2014. I USA vil forbruket av hvete som fôr minke noe, gitt prognosen for rikelig tilgang til
mais i 2014/15.

2.1.1 Lageroppbygging – høyest på 15 år
Prognosen for produksjon og forbruk i 2014/15 tilsier at verdens kornlager trolig vil nå 627
millioner tonn, opp 8,3 %. Det vil da bli det høyeste tallet på 15 år. Det er, som i fjor, mais
som vil stå for den største økningen, etterfulgt av hvete. Rislagrene er derimot ventet å synke i
2014/15, riktignok fra et rekordhøyt nivå. Totalt vil dette gi et sluttlager tilsvarende 93 dagers
forbruk i sesongen 2014/15, en oppgang fra de historisk lave lagrene i 2007/08, hvor kun 67
dagers forbruk kunne dekkes av sluttlagrene (FAO, 2013)10.
Hvetelagrene er også ventet å øke etter rekordavling og vil i 2014/15 trolig nå 192
millioner tonn, en oppgang på 9 % fra 2014. Estimatet for verdens hvetelager var i 2013/14
på rundt 87 dagers forbruk, og er ventet å stige til 93 dager i 2014/15. Dette er en oppgang på
7 %.
Det er India som øker sine lagre mest, med 5,4 millioner tonn, etterfulgt av Kina, hvor
lagrene trolig vil øke med 3,5 millioner tonn. De største hveteeksportørene, USA, EU,
Russland11, som til sammen står for rundt 50 % av hveteeksporten, er alle ventet å øke sine
hvetelagre. Det gir bedre tilgjengelighet på det globale markedet.
Til tross for høy etterspørsel har dermed de gode hveteavlingene klart å holde
hvetemarkedet forsynt, slik at lagrene har bygget seg noe opp. Ifølge femårs prognosene fra
International Grain Council (IGC, 2014) vil trolig hveteproduksjonen øke mot 2019/20, men
ikke slik som det er observert de siste to årene. Det er dermed ventet at lagrene vil minke noe,
men fortsatt holde seg på et komfortabelt nivå. Prognosene for IGC spår at etterspørselen vil
øke i noe mindre fart enn i de senere årene, og kommer i størst grad fra etterspørsel til mat.
Handelen med hvete er ventet å øke, særlig grunnet økende etterspørsel i Asia og Afrika.
10

Dette beregnes som sluttlager delt på totalt forbruk i FAO-statistikken, multiplisert med 365.
Canada og Australia er også viktige eksportland med ventet eksport på henholdsvis 21,4 millioner tonn og
18,5 millioner tonn i 2014/15, noe nedgang fra fjoråret.
11
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1.3 Handel – nedgang i handel etter fjorårets rekordår
Størstedelen av kornproduksjonen i de enkelte land brukes innenlands, og bare rundt 13 % av
den globale totalproduksjonen handles på tvers av landegrensene (figur 1.6). Positive
prognoser har resultert i en nedgang i internasjonale priser, med unntak av ris. Likevel, lavere
priser internasjonalt er ikke ventet å føre til økt handel. Det er fordi viktige importland selv er
ventet å ha stor produksjon. Det er spådd en nedgang i handelen på 5 % fra 2013/14 til
2014/15, til totalt 337 millioner tonn.
Figur 1.6

Verdens kornhandel, estimat totalt produksjon i 2014 og prognose for handel
2014/15 (FAO, 2014)
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Figur 1.7
Global handelsbalanse for
mais, hvete og oljefrø, i millioner tonn.
Prognoser for 2014/54 (FAO,2014
Appendix tabel 2(A), 4(A) og 8 (A))
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Prognosen for verdens handel med hvete for sesongen 2014/15 er 150 millioner tonn, ned 2,7
% fra rekordåret 2013/14. Asia er den verdensdelen som importerer mest hvete. I Asia vil
total hveteimport trolig være 2 millioner tonn lavere enn fjorårets sesong. Kina står for
hoveddelen av det antatte fallet, hvor det er ventet en økning i egen hveteproduksjon.
Flere land, som Iran, Pakistan, Yemen og Usbekistan, er ventet å minske importen av hvete
i 2014/15. Indonesia vil derimot trolig fortsette å øke sin hveteimport. Indonesia er et land
som selv ikke produserer hvete og er derfor avhengig av import. I Indonesia har importen av
hvete vokst i et jevnt, men raskt tempo på grunn av landets voksende etterspørsel etter
hvetebaserte produkter, og er videre ventet å øke i årene fremover for å holde tritt med et
intensiverende forbruk.
I Afrika er total import av hvete ventet å synke fra 44 millioner tonn i 2013/14 til 41
millioner tonn i 2014/15, selv om noen land, blant dem Algerie, Egypt og Marokko, er ventet
å øke sin hveteimport. Europa er derimot ventet å øke sin import av hvete med 1,6 millioner
tonn til totalt 8,1 millioner i 2014/15 sammenlignet med 2013/14. Økningen er hovedsakelig
knyttet til EU, til tross for et rekordår for hveteproduksjon. Lavere kvalitet i flere EU land er
ventet å føre til større innkjøp. I Sør-Amerika vil importen av hvete forbli relativt stabil.
Figur 1.8

Største eksportland av hvete (a), største importland av hvete (b), estimat
2013/14, og prognoser for 2014/15 (FAO, 2014)
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USA vil se det største fallet i hveteeksport i 2014/15, en nedgang på 6,6 millioner tonn til
totalt 25 millioner tonn. Dette skyldes i hovedsak fallende importbehov globalt, og en fortsatt
sterk dollar som svekker landets konkurransekraft. Russland, et annet viktig eksportland, går
derimot mot en eksportrekord på 22, 5 millioner tonn i 2014/15. Sør-Amerika øker også sin
eksport, takket være Argentina, som etter en unormalt lav sesong i 2013/14, vil øke med minst
4,5 millioner tonn, til totalt 6 millioner tonn i 2014/15.
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Korneksport fra Russland12
Flere aviser og nettsteder meldte i slutten av desember 2014 at Russland planlegger
restriksjoner på eksporten av korn fordi fallet i rubelens verdi gjorde at korn på
verdensmarkedet fikk høyere verdi. For å hindre at dette slo inn på nasjonale brødpriser,
ble det lansert restriksjoner på eksport. Russland leverer til blant annet Tyrkia, Iran og
Egypt, som er spesielt sårbare for forstyrrelse i leveranser.
Russland skal mot slutten av 2014 ha redusert antall forsendelser med båt ved å nekte
sertifikater som trengs før utsending. Tidligere skal også kvalitetskontrollen ha blitt
skjerpet. Arkady Zlochevsky, presidenten av Russlands kornunion, skal ha uttalt at alle
forsendelser ble stoppet 18. desember. Dette er for å beskytte innenlands forsyning.
Ifølge en avis planlegger Russland nå å innføre eksportavgifter, som et ledd i å
redusere forsendelser etter at rubelen stupte og matvareprisene har økt, blant annet har
prisen på brød økt.
Slike restriksjoner følger eksportavgifter innført i 2008 og eksportforbudet i 2010, etter
et svært dårlig år med tørke og avlingssvikt. Dette blir i så fall den tredje restriksjonen på
seks år.

1.4 Prisutvikling – lavere priser grunnet gode avlinger
Årets prognoser viser at gode forsyninger av korn allerede har ført til nedgang i internasjonale
priser, med unntak av ris. De internasjonale prisene på ris ble stadig høyere i 2014, noe som
reflekterer bekymring for hvordan uberegnelig vær vil påvirke avlinger. Det er også knyttet
usikkerhet til en mulig ny El Niño. Til tross for nedgang i kornpriser formoder Helen Henton,
sjefsøkonom i sekretariatet for IGC, at prisene vil holde seg stabilt høyere enn på midten av
2000-tallet, mye grunnet stigende produksjonskostnader.

12

Hentet fra nettstedene : http://www.bloomberg.com/news/2014-12-24/russia-clampdown-on-grain-exportsstrands-wheat-headed-for-egypt.html
http://www.voanews.com/content/reu-farm-lobby-says-russia-grain-exports-stop/2571892.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-12-18/russia-puts-brakes-on-grain-cargoes-as-extra-rules-slowexports.html
http://www.hurriyetdailynews.com/russias-grain-exports-stop-amidconcerns.aspx?pageID=238&nID=76058&NewsCatID=345
http://www.abc.net.au/news/2014-12-30/wheat-prices-up-as-russia-imposes-tariff-30-12-14/5992704
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Figur 1.9

Internasjonale hvetepriser (ukentlige oppdateringer) i perioden 2000 tom 26.
desember 2014 (januar 2000=100) (Internasjonal Grain Council13, basert på
FAO)
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Hveteprisen har hatt en nedgang på grunn av god forsyning internasjonalt. Mellom januar og
mai 2014 økte prisen kraftig, men sank igjen i juni med forbedrede prognoser. I september
2014 ble prisen målt til 279 USD per tonn, det laveste gjennomsnittet på 4 år og 11 % lavere
enn på samme tid i fjor. Det har vært noe oppgang grunnet bekymringen for kvalitet i Europa
og USA, men samlet bærer internasjonale priser preg av en rekordhøy produksjon.
Tradisjonelt har verdens hvetepris holdt seg nominelt stabil i de siste 50 siste årene. I 2007
økte imidlertid prisen, før gode avlinger i 2008/09 og 2009/10 igjen reduserte den noe. Siden
har prisen holdt seg stabilt høyere enn før 2007.
Fra midten av 2014 har de internasjonale prisene på oljefrø, herunder soya, falt. Dette fallet
i pris er utløst av en stor avling i Sør-Amerika samme år, som endte en midlertidig knapphet i
det globale markedet. Prognosen for 2014/15 er positiv, med forventet høy produksjon.
Likevel, lave priser forutsetter gode vekstvilkår, ellers vil prisene kunne forbli ustabile.

13

http://www.amis-outlook.org/index.php?id=40255
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Figur 1.10

Månedlig endring i internasjonale priser kjøtt, melk, korn og oljefrø fra 2000 til
januar 2015 (FAO, 2015)
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2 Norsk kornproduksjon – 2014/15

Dette kapitlet gir en oversikt over status når det gjelder produksjon, forbruk og import av
norsk korn. Mye av kildematerialet er hentet fra Norske Felleskjøp (NFK),
Landbruksdirektoratet og SSB.
I tabell 3.1 ser vi prognoser for tilgang og forbruk av norsk korn 2014/15. Oppsummert er
totalproduksjonen i 2014 ventet å være på 1 151 000 tonn. En viktig grunn til det gode
resultatet har vært godt vær og gode vekstforhold, som har ført til høyere kornproduksjon enn
på flere år. Samtidig fortsetter kornarealet å gå ned i 2014.
Tabell 2.1
Kornslag
Hvete

Produksjon norsk mat- og fôrkorn (tonn), november prognoser 2014 (Norske
Felleskjøp, 2014a)
Produksjon
361 000

Bruk til matkorn
175 000*

Bruk til fôrkorn
170 500

Rug
Bygg

39 000
476 000

23 000
2 700

14 000
478 400

Havre

275 000

30 100

244 900

Totalt

1 151 000

230 800

912 800

*16 000 er forutsatt overført til neste sesong

2.1 Et godt kornår, men arealnedgangen fortsetter
Bildet av korntilgangen i 2014 er godt. Den totale mat- og fôrkornproduksjonen i 2014
sesongen ventes å bli på 1 151 000 tonn (Norske Felleskjøp, 2014a). Her er ikke erter og
oljefrø inkludert, som ventes å bli på henholdsvis 2 000 og 9 000 tonn. Dette er en oppgang
på 28 % fra fjoråret, da tilgangen var på det laveste nivået siden 1976, og 14 % høyere enn
gjennomsnittet for de siste fem årene.
En tørr høst 2013, gunstig vinter, tidlig vår og varmt vær har bidratt til at 2014 har blitt et
bra kornår. Den varme sommeren har vært positiv, men det har også blitt litt tørt noen steder,
som i Hedmark og Oppland. Det meldes om noe lav hektolitervekt på havre, blant annet i
Viken-området. Både Romerike og Hedmark melder om mindre sykdommer og insektangrep
enn fjoråret (Norske Felleskjøp, 2014c).
Samtidig fortsetter kornarealet å gå ned i 2014, selv etter den ekstraordinære nedgangen i
2013 grunnet vanskelig vær på vårparten (Norske Felleskjøp, 2014c).
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2.1.1 Høyere avling per dekar
For korn totalt vil årets kornavling (kilo/daa) ligge 21 % høyere enn fjorårets. Dekaravlingene
er høye, men ikke helt på høyde med 2008 (figur 2.1). Rug ventes å ha en økning på hele 53
% fra fjoråret, mens både hvete, havre og bygg trolig vil ha omkring 18 % økning. Ifølge
Norsk Landbruksrådgiving har høsthveten generelt gitt gode avlinger i store deler av
kornområdene. Vårkornet har vært noe mer variert, som i Romerike og Viken-området,
grunnet den tørre sommeren. I Sør-Trøndelag ble det meldt om omkring 30 % mer korn enn
for fjoråret.
Figur 2.1

Avling i kilo per dekar i perioden 2003 til 2013, med prognoser for 2014
(Norske Felleskjøp, 2014c)
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Generelt ser man at utviklinga i avling per dekar i Norge stagnerte på 1980-tallet, og har
deretter vært stabil eller svakt synkende. Grunner til utflatingen i avlingsnivået per dekar kan
være forholdet mellom kornpris og arealtilskudd, samt andre agronomiske forhold som dårlig
drenering, jordpakking, redusert jordarbeiding m.m. (Ekspertgruppen, 2013: 32).
Ifølge Ekspertgruppen er det grunn til å tro at arealet som har gått ut av produksjon i de siste
årene, har hatt lavere avling per dekar enn det som fortsatt drives. Dermed kan utviklingen i
avlingsnivå være mer negativ enn det som fremgår av figur 1.2 (Ekspertgruppen for økt
kornproduksjon 2013:31).
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2.1.1 Fortsatt synkende areal
Kornarealet i 2014 ser ut til å være på 2,88 millioner dekar14 (Landbruksdirektoratet, 2015).
Omkring 44 % av arealet ble brukt til bygg, etterfulgt av hvete og havre med henholdsvis 27
% og 25 %. Kun minimalt av arealet blir brukt til rug.
Arealet til høsthvete har trolig mer enn doblet seg fra 2013 til 2014. Fra tidligere år har
trenden vært synkende andel høsthvete, som har vært knyttet til vanskelige værforhold, noe
som har ført til dårlig innhøstings- og så-forhold om høsten (Norske Felleskjøp, 2012a).
Arealet med rug har også doblet seg fra 2013 til 2014, selv om det her er snakk om mindre
kvanta, med totalt 61 000 dekar i 2014. Arealet med bygg har gått ned omkring 25 % og
ligger nå på i overkant av 1 260 000 dekar, mens arealet med havre har gått noe opp, til totalt
715 000 dekar (Landbruksdirektoratet, 2015).
Figur 2.2

Arealutvikling for korn og oljevekster (dekar) i perioden 2003–2013, med
prognoser for 2014 ( Landbruksdirektoratet 2015; Norske Felleskjøp, 2014c)
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Selv om produksjonen av korn er bedre i år enn på flere år, er norsk kornareal synkende. I fjor
gikk rundt 108 000 dekar ut av produksjon. I 2014 er det ventet at omkring 7 500 dekar vil gå
ut, til tross for at 2014 har vært et godt kornår (Landbruksdirektoratet, 2015; Norske
Felleskjøp, 2014c). Det er tankevekkende at kornarealet ikke øker etter den drastiske
nedgangen i 2013.

14

Dette inkluderer areal til erter, åkerbønner og oljevekster
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Korn i Norge produseres først og fremst i lavlandsbygdene på Østlandet og i Trøndelag. Det
er også noe kornproduksjon i skogbygdene på Østlandet, langs kysten, og i dal- og
fjellbygdene i Sør-Norge. Figur 2.3 viser hvor stor prosentvis nedgangen det har vært i
kornarealet i de forskjellige deler av landet fra 2000 til 2012. Kornarealet har totalt gått
tilbake med omkring 10 % i perioden 2000–2012. Nær 70 % av denne nedgangen har skjedd i
de mest produktive kornområdene i jordbruksregionen «Lavlandet Østlandet». Den relative
nedgangen har vært størst i de mer marginale kornområdene. I Trøndelag har utviklingen gått
i motsatt retning, hvor kornarealet har økt litt gjennom hele perioden (Stokstad & Skulberg,
2014).
Figur 2.3

Prosentvis endring av areal med korn i perioden 2000–2012 (Stokstad &
Skulberg, 2014)
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Det er ulike grunner til at korn går ut av drift, men en viktig årsak er at kornarealet blir
erstattet av gras brukt som dyrefôr. I 2014 venter blant annet fylkene Oppland, Vestfold,
Østfold samt Trøndelagsfylkene en nedgang i sitt kornareal (figur 2.4). Samtidig er det ventet
vekst i annet areal, som hovedsakelig består av grovfôr, men også areal brukt til potet,
grønnsaker, frukt og bær. Oppland ser ut til å ha den største nedgangen i kornareal på
nærmere 4000 dekar, samtidig som en ser en økning i annet areal på rundt 6000 dekar.
Fylkene Hedmark, Buskerud og spesielt Akershus venter å ha en økning i sitt kornareal. Det
er viktig å merke seg at i 2013 var arealnedgangen usedvanlig stor, med 108 000 dekar, mens
en fra 2013 til 2014 venter en nedgang på omkring 7 500 dekar (Landbruksdirektoratet,
2015).
Figur 2.4

Utvikling av arealet brukt til korn og andre vekster (grovfôr, potet, grønnsaker,
frukt og bær), foreløpige tall 2014 (Landbruksdirektoratet, 2015)
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2.2 Forbruk og import av matkorn
Forbruket av matkorn hos norske møller er ventet å ligge på 328 800 tonn i 2014/2015
(Norske Felleskjøp, 2014a). Fra 2006/07 til 2011/12 har det vært en nedgang i forbruket, før
det var noe oppgang i forbruket i 2012/13. Fra 2013/14 til 2014/15 ser det igjen ut til å bli en
nedgang fra 338 000 til 328 800 (figur 2.5).
Figur 2.5

Forbruk av matkorn i perioden 2006/07 til 2013/14, med prognoser for 2014/15
(Norske Felleskjøp, 2014a).
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Tabell 2.2 viser det antatte importbehovet av matkorn for 2014/15. Ut av de 328 800 tonn er
det per 11. desember 2014 antatt at rundt 231 000 tonn kommer fra norsk korn, noe som gir et
importbehov på 98 000 tonn. Det norske matkornet har bra kvalitet, men det må importers
noe mathvete.
Tabell 2.2

Importbehov av matkorn, desemberprognose for sesongen 2014/15 (Norske
Felleskjøp, 2014a)
Importbehov matkorn

Forbruksprognose
Norsk korn
Import

Korn og konjunktur 2015

Hvete
273 000
175 000

Rug
23 000
23 000

Bygg
2 700
2 700

Havre
30 100
30 100

Totalt
328 700
231 000

98 000

0

0

0

98 000
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Hvetekvaliteten deles opp i fem kategorier, hvor kategori 1 har høyest proteininnhold og
kategori 5 har lavest. Kornsortene i klasse 1–4 regnes som klasser med sterk proteinkvalitet,
mens klasse 5 regnes for å ha svak proteinkvalitet (Felleskjøpet, 2014). «Svak» kvalitet er
ikke dårlig kvalitet, men mel som gir mindre sterke glutenfibre i brøddeigen. I mel trengs det
en blanding av de ulike kategoriene, avhengig av hva melet skal brukes til.
Norsk kornproduksjon dekker i minkende grad spekteret av ulike hvetekvaliteter som
etterspørres. I de siste årene har produksjonen av norsk mathvete i stor grad konsentrert seg
om klasse 2, 3 og 4. Andelen korn i klasse 2 er synkende, det samme er klasse 3. Klasse 4
øker mye og klasse 5 øker noe. Klasse 1 av norsk opprinnelse er i praksis ikke tilgjengelig
lenger (tabell 2.3). Ideelt sett bør klasse 1 og 2 utgjøre omtrent 50 %, og mens klasse 3 og
klasse 4–5 bør utgjøre henholdsvis 25 % hver (Norske Felleskjøp, 2014c).

Tabell 2.3

Prosentvis fordeling av ulike proteinklasser i 2012/13, 2013/14 og prognose for
sesongen 2014/15 (Norske Felleskjøp 2014a)

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5

2012/13
0,1 %
27,6 %
70, 6 %
1,1 %
0,6 %

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

Prognose 2014/15
0%
17 %
55 %
25 %
4%

Innenfor de ulike klassene er det likevel svært god kvalitet på mathveten i 2014. Årets avling
har unike bakeegenskaper, både i norsk og internasjonal sammenheng, hvor store deler av
Europa har en hatt en unormalt dårlig sesong kvalitetsmessig. Det ble i fjor innført nye
kvalitetskrav i Norge, noe som har styrket kvaliteten og samtidig redusert kvantumet med
mathvete.
En ny kornavling blir gradvis faset inn i forbruket hos møllene. Møllene har resepter som
brukes, og disse endres ved å gradvis inkludere nytt korn. Det henger sammen med at nytt
korn har andre kvaliteter enn eldre korn. Det nye kornet må dermed testes ut gjennom
bakeforsøk gjennomført av møllene.
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Figur 2.6 Andel norsk korn som holder matkvalitet og norsk korn i totalt forbruk,
prognoser for 2014/15 (Norske Felleskjøp 2014a)

Norsk kornavling
totalt 1 151 000 (100 %)
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møller 328 800 (100 %)
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I de to siste årene har bakekvaliteten på norsk matkorn, hovedsakelig hvete, vært lav. Møllene
sitter igjen med korn fra foregående år, noe som hindrer dem i å fullt ta i bruk den nye
avlingen før starten av 2015. Norskandelen i kornet i fjorsesongen lå i underkant av 40
prosent, noe som også preger høsten 2014, men ifølge prognosene fra Norske Felleskjøp, per
11. desember, vil årets hveteavling løfte norskandelen til rundt 70 % når det blir tatt i bruk
for fullt av møllene i januar 2015 (figur 2.7) (Norske Felleskjøp, 2014a).
Figur 2.7

Andelen norsk mathvete i bruk av møllene, fra september 2013 med prognose
tom. Norskandel
juli 2015 (Norske Felleskjøp
2014a) 2013-2015
matkveite
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Importen av ferdigvarer øker
Importen av ferdig brød og bakervarer øker. Det er importen av hel- og halvfabrikkerte
bakverk (RÅK-varer) som øker sterkt, særlig fra EU (Norske Felleskjøp 2012a). Økningen av
importen startet for alvor fra 1994, samme året som EØS-avtalen trådte i kraft. I de siste 10
årene har det vært en økning fra 76 000 tonn til 125 000 tonn, dersom en regner om til
kornekvivalenter.
Denne importen av ferdige RÅK-varer utgjør et betydelig volum matkorn, og beregninger
utført viser at importen av ferdige brød- og bakervarer utgjorde omkring 125 000 tonn
matkorn i 2014.
Figur 2.8
Import av brød og bakervarer, omregnet til kornekvivalenter, 1988 til 2014
15
(tonn) (Egne beregninger basert på SSB, 2014)16
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De praktiske konsekvensene av økende import er at norsk næringsmiddelindustri som lager
produkter av norsk mel, i stadig større grad blir utsatt for konkurranse fra importert bakverk i
det norske markedet. Dette vil kunne få følger for både den norske næringsmiddelindustrien
og norske kornprodusenter. Ifølge beregninger utført av NILF for Orkla sto norsk RÅKindustri for 71 % av avsetninga av norsk matkorn i 2012. Dersom norsk bakerbransje taper i
konkurransen mot importerte bakervarer, kan avsetningsmulighetene for norsk matkorn bli
mindre (Nersten & Aanerud, 2013).

15

Estimat på korninnhold i importert pasta, brød og bakervarer. 11 tollinjer fra kapittel 19.01, hele kapittel 19.05
og 19.02.1900 (ukokt pasta). Mjølinnhold i 19.05 estimert til 60 %, andre varer til 50 %. Utmalingsgrad 72 %
(SSB, 2015). Usikkert estimat, se kortnotatet i Korn og Konjunktur 2014 for drøfting av andre omregninger.
16
Tollinje 19.01 9099 ble i 2014 splittet opp til 19.01.9091 som er Osteerstatninger (analogost) og 19.01.9098
som er Tilberedte næringsmidler, i.e.n. 19.01.9091 er dermed skilt ut og er ikke med i beregningen for 2014.
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2.3 Forbruk og import av fôrkorn
I Norge omfatter dyrefôr både grovfôr og kraftfôr. Grovfôret er i all hovedsak produsert i
Norge og består av ferskt gras (beite), ensilert gras (surfôr) og tørt stråfôr (høy, halm), hvorav
surfôr er dominerende i rasjoner til drøvtyggere. Grovfôret kommer fra Norge, mens
kraftfôret både stammer fra norske og importerte råvarer, og består av karbohydrater (korn,
mais og melasse), proteiner (soya, rapspellet og maisgluten), samt fett, vitaminer og
mineraler.
Beregninger fra totalkalkylen i 2013 viser at dersom en ser på både kraftfôr og grovfôr,
kommer 23 % fra importert råvare, mens 77 % kommer fra Norge17. Dersom en bare ser på
kraftfôret, tilsier prognosen at norskandelen råvare vil ligge på 46 %, mens den importerte
andelen vil ligge på 54 %.
2014 har vært et godt år for grovfôrdyrking i Norge, selv om kvaliteten har vært litt
varierende (Bondebladet, 2014). Som konsekvens er det ventet noe lavere kraftfôrforbruk enn
i fjoråret, totalt ned 0,8 %. For drøvtyggere er det ventet at bruken av kraftfôr reduseres med i
overkant av 2 %, mens både svin og kylling venter en oppgang på henholdsvis 1 prosent og
5,3 prosent (tabell 2.4).
Tabell 2.4

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015*

Kraftfôrforbruk til ulike dyrearter(tonn), perioden 2010/11 til 2013/14 og
prognoser for 2014/15 (Norske Felleskjøp, 2014)
Drøvtygger
905 520
975 091
992 119
998 189
969 000

Svin
490 110
490 463
482 004
481 603
487 000

Fjørfe
384 220
409 564
446 184
460 639
470 000

Annet
33 233
30 080
28 456
28 457
27 000

Sum
1 813 073
1 905 198
1 948 763
1 968 888
1 953 000

Karbohydrater
Karbohydratråvare utgjør den største andelen i kraftfôrsammensetningen og består
hovedsakelig av korn. Norsk korn vil utgjøre 67 % av forbruket av karbohydrater i kraftfôret
(Norske Felleskjøp, 2014).
Figur 2.9 viser hvordan karbohydratandelen sank fra over 75 % i 2005 til 72 % i 2010, før
den gikk opp igjen til nærmere 73 % i 2012. I 2013 sank karbohydratandelen til 71,5 prosent,
før en forventer en oppgang til 72,3 % i inneværende prognoseperiode (Norske Felleskjøp,
2014).
17

Dette er beregninger gjort med tall over «Fôrtilgang i alt» fra Totalkalkylen for jordbruket, 2013 (BFJ, 2013).
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Figur 2.9

Andel karbohydratråvare i kraftfôr i perioden 2005–2013, med prognoser fra
andre kvartal 2014 (Norske Felleskjøp, 2014)
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Med en norskandel i karbohydratråvare på 72,3 % vil en ha en et importbehov av
karbohydratråvare på 450 000 tonn (tabell 2.5), en nedgang i importen på rundt 30 % fra
fjoråret.
Tabell 2.5

Importbehov for karbohydratråvare i kraftfôret, prognose 2014 (Norske
Felleskjøp, 2014)

Importbehov karbohydratråvare
Forbruk av kraftfôr
1 953 000
Andel karbohydratråvare i kraftfôret
72,3 %
Kjøp av karbohydratråvare
Forbruk av norsk kli
Tilgang på norsk korn til kraftfôr etter svinn*
Importbehov karbohydratråvare

1 412 000
–58 000
–904 000
450 000

*Svinn 1 %
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Proteiner
Proteinråvarer består hovedsakelig av soyamel, raps-pellets, maisgluten, oljefrø og
fiskemel/fiskeensilasje. Andelen av norske proteinråvarer i kraftfôret har vært synkende de 10
siste årene og utgjorde omkring 8 % i 2013. Blant proteinråvarene er soya klart viktigst,
etterfulgt av raps. Andelen soya har vært sterkt økende de siste årene med nær en dobling fra
120 000 tonn i 2000 til 220 000 tonn i 2011. Andelen soya har derimot gått noe ned i de siste
par årene og lå på 204 000 tonn i 2013, samme nivå som i 2008 (figur 2.10). Soya utgjør
omtrent 10 % av kraftfôret totalt. Raps har hatt en stor økning fra i overkant av 2000 tonn i
2000 til 123 000 tonn i 2013. De andre råvarene har holdt seg relativt stabile de siste 10 årene.
Figur 2.10

De viktigste proteinråvarene i kraftfôr i perioden 1997 til 2013 (Norske
Felleskjøp, 2012b; Landbruksdirektoratet, 2012; Landbruksdirektoratet
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Sammensetning av råvarer i kraftfôret
Sammensetningen av råvarer (tonn) i kraftfôret fra 2003 til 2013 er vist i figur 2.11. Dersom
man ser på trenden i de siste 10 årene, har det totale kraftfôrforbruket i Norge økt, selv om
prognoser for 2014/15 viser en liten nedgang.
Samtidig, dersom en ser på den langsiktige utviklingen, har den norske
karbohydratråvareandelen sunket, selv om norsk karbohydratråvare fortsatt utgjør den største
andelen i kraftfôr. Det er derfor verdt å notere seg utviklingstrekk som kan føre til mindre rom
for norsk korn i kraftfôret, og se på de viktigste årsakene til denne utviklingen.
Husdyrproduksjonen i Norge er økende både totalt og per individ, og mye av økningen er
basert på et økende forbruk av kraftfôr. Det er drøvtyggere som er de største forbrukerne av
kraftfôr, med omkring 50 %. Særlig i melkeproduksjonen går utviklingen i retning av større
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besetninger, større kvoter og økende ytelse per ku. Utviklingen i retning av høyere ytelse per
ku betyr at en større kraftfôrandel er nødvendig, og stiller også andre krav til
sammensetningen av næringsstoffer i fôret. Krav om høyere proteininnhold og energiinnhold
fører til reduksjon i rommet for norsk korn i kraftfôret (Norske Felleskjøp, 2012b:3)
Produksjonen av fjørfekjøtt er utelukkende basert på kraftfôr. For å oppnå høy fôrutnyttelse
har det vært sterkt fokus på høyere energikonsentrasjon og proteininnhold i fôret. Det har
igjen har ført til mindre rom for karbohydrater, det vil i stor grad si norsk korn (Norske
Felleskjøp, 2012b).
Figur 2.11

Andelen av ulike råvarer i kraftfôret i perioden 2003–2013 (Norske Felleskjøp,
2012b; Landbruksdirektoratet, 2012; Landbruksdirektoratet, 2013)
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2.4 Fôr til lakseoppdrett
Total tilgang på fisk fortsetter å øke i 2014. Ifølge prognosen fra FAO for 2014 vil
produksjonen av fisk ligge på 166 millioner tonn, 1,9 % over fjoråret. Av dette utgjør fanget
fisk 92 millioner tonn og akvakultur 74 millioner tonn (FAO, 2014). Akvakultur er en raskt
voksende produksjon, med en årlig vekst på 8,8 % mellom 1980 og 2010 (FAO, 2012), mens
fra 2013 til 2014 har denne veksten vært noe lavere med rundt 5 %. I motsetning til dette har
fangsten av vill fisk holdt seg relativt stabil over flere år, og akvakultur beveger seg raskt mot
å bli større enn fanget villfisk (FAO, 2014). Kina er en av de største produsentene innen
akvakultur.
Av den totale fiskeproduksjonen brukes omkring 87 % til menneskemat, mens 13 % brukes
til ikke-mat, blant annet som fiskeolje og fiskemel (FAO, 2014; Ytrestøyl m.fl., 2014).
Prognosene for 2014 viser at dette gir totalt 20 kg fisk per person (FAO, 2014), noe som gjør
at fisk står for rundt 17 prosent av det globale proteininntaket (Ytrestøyl m.fl., 2014).
I 2014 er det ventet at oppdrettsfisk står for en større del av menneskelig fiskeforbruk enn
villfisk, med henholdsvis 10,2 kilo per person per år mot 9,8 kilo (FAO, 2014).
Figur 2.12

Verdens fiskeproduksjon fra 1980 til prognose for 2014. Viser total produksjon,
og fordeling mellom akvakultur og fanget villfisk (FAO, 2014;
http://www.fao.org/3/a-i3740t.pdf)
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Produksjonene av atlantisk laks har mer doblet seg siden 2000 og er prognosert å ligge på
2,09 millioner tonn i 2013. Produksjonen av stillehavslaks er ventet å ligge på rundt 2,2
millioner tonn. Stillehavslaksen blir i hovedsak produsert i Chile, mens produksjonen av
atlantisk laks er størst i Europa, hvor Norge står for over halvparten av produksjonen (FAO,
2014; Ytrestøyl m.fl., 2014).
De tre største fiskefôrselskapene i Norge er Skretting, Biomar og Ewos Norge. I 2012
brukte disse selskapene rundt 1 630 000 tonn ingredienser til å produsere fôr til akvakultur i
Norge18. Av disse var rundt 31 % fra marine ingredienser, mens 66 % var plantebasert. Nær 4
% er mikroingredienser, det vil si tilsetningsstoffer som er brukt i små kvanta, som vitaminer,
mineraler og konserveringsmidler. Av fôret brukt til akvakultur ble omkring 1 452 000 brukt i
produksjonen av oppdrettslaks, det vil si omkring 90 % (Ytrestøyl m.fl., 2014).

Figur 2.13

Sammensetning av fôr til oppdrettslaks i Norge, planteingredienser fra 2013 og
marine ingredienser fra 2012, i tonn (basert på Ytrestøyl m.fl., 2014).
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Fôret til den norske laksen har endret seg mye de siste årene, og fra 1990 til 2013 har andelen
marine ingredienser sunket fra rundt 90 % til i overkant av 30 %.
Med de store endringene som er gjort innen utviklingen på fiskefôrsiden, med økende
andel vegetabilier i fôret, kan det gjøres noen sammenligner mellom kraftfôret til
oppdrettslaks og kraftfôret til husdyrproduksjon.

18

FHL (2013) melder at Norge totalt produserte 1 700 000 tonn i 2012.
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Mens laksen har rundt 2/3 plantebasert kost, er denne andelen så å si 100 % for norske husdyr.
Den største ingrediensen i fiskefôret er soya, som utgjør over 350 000 tonn. Dette tilsvarer
rundt 23 % totalt. Deretter følger raps på litt over 300 000 tonn, som tilsvarer totalt rundt 20
% av fôret (figur 2.13). I kraftfôr til husdyr er det bygg og hvete som utgjør den største delen
med henholdsvis 30 % (560 000 tonn) og 14 % (270 000 tonn). Soya og raps er også viktige
ingredienser med rundt 10 % (204 000 tonn) og 6 % (123 200 tonn) (Se vedlegg 2 og 3 for
detaljer).
Tabell 2.6

Sammenligning av fôr til oppdrettslaks og husdyrproduksjon (egen fremstilling,
omtrentlige tall basert på Norske Felleskjøp, 2014; Ytrestøyl m.fl., 2014)

Fôr
Kraftfôr mengde
-Importandel
Total importandel fôr
Plantebasert fôr
Største produsenter av fôr

Produksjon
Produksjon

Lakseoppdrett

Husdyrproduksjon

1 452 000 tonn19
7621 %
76 %
66 %
Ewos, Biomar, Skretting

1 953 000 tonn20
48 %
23 %
100 %
Felleskjøpet Agri,
Felleskjøpet RA og MR,
Norgesfôr, Fiskå Mølle

1 260 900 tonn22

601 900 tonn23

Tabell 2.6 gir et bilde av forbruket av kraftfôr og produsert mengde fordelt mellom
husdyrproduksjonen og lakseoppdrett.

19

Tall for 2012 (Ytrestøyl m.fl., 2014). I 2013 ble det produsert 1,17 millioner (SSB 2014, tabell 07326).
Prognosert produksjon av kraftfôr 2014/2015 (Norske Felleskjøp, 2014). Til husdyr brukes også grovfôr.
21
Det tas her utgangspunkt i total fôrproduksjon på 1 700 000 (FHL, 2013) og tall fra Statens
Landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) som anslår at det ble importert 1,3 millioner tonn råvarer til
fiskefôr i 2012 (Thuen m.fl. 2014 side 40).
22
Dette er levende vekt (Ytrestøyl m.fl., 2014).
23
Slaktevekt av storfe, sau/lam, geit, svin, kylling, egg og tørrstoff melk fra ku og geit (tall fra BFJ, 2014).
Forutsetter 12,9 % tørrstoff melk (4 % fett, 3,2 % protein, 4,7 % laktose, 1 % mineraler).
20
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3 Korn og klima

I 2015 skal verdens politiske ledere komme fram til en ny global klimaavtale, som skal gjelde
fra 2020. Det har vært avholdt 20 klimatoppmøter siden klimakonvensjonen ble undertegnet i
Rio de Janeiro i 1992. Likevel er verdens utslipp av klimagasser mer enn doblet siden Rio24.
Klimakonvensjonen pålegger alle land å møtes en gang i året for å forhandle, men det eneste
reelle gjennombruddet i løpet av disse årene var undertegningen av Kyotoprotokollen i 1997,
der noen av de rike land forpliktet seg til å redusere utslippene sine. Problemet har vært å få
land til å forplikte seg til kutt. Det skyldes dels uenighet om hvem som skal ta byrden med å
redusere utslippene. De rike landene har stått for det aller meste av verdens utslipp og har
dermed et spesielt ansvar. Andre land er i kraftig økonomisk vekst, og har økende utslipp.
USA er i en spesiell posisjon, der en forpliktelse ikke har mulighet til å få flertall i
kongressen.
I følge FNs klimapanel må de globale klimagassutslippene minst halveres innen 2050, og
videre kuttes ned mot null i år 2100, dersom verden skal nå målet om å unngå en høyere
temperaturøkning enn to grader. Forskerne viser til at to grader økning er grensen for hva
naturen kan tåle før klimaendringene blir alvorlige og ukontrollerbare. Målet er i hovedsak25:





Å begrense tørke i løpet av den varmeste årstiden på lavere breddegrader
Å begrense global havstigning
Å redusere muligheten for forsterkende tilbakekoplinger i nord, for eksempel knyttet
til smelting av permafrosten i nordområdene
Å unngå økt hyppighet av omfattende og ødeleggende ekstremvær

Det hviler dermed et stort ansvar på verdens ledere for å finne løsninger på hvordan reduksjon
i klimagassutslipp skal reduseres når de møtes i Paris i år.
Det er også lyspunkter. FNs klimapanel har arbeidet med å skaffe dokumentasjon på
hvilken oppvarming vi kan se for oss, og for å dokumentere effekten av oppvarmingen.
Sikkerheten i disse studiene er atskillig bedre enn tidligere, og dermed kan det ikke lenger
reises tvil om utfordringen vi står overfor og hva den skyldes. I dag er det også utviklet langt
flere alternativer til fossil energi, noe som gjør det mulig å foreta en omlegging.

24

Aftenposten, Ingen avtale i Lima, men, av Ole Mathismoen, 7.12.2014.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Ingen-avtale-i-Lima_-men--7816495.html
25
http://www.fn.no/Tema/Klima/Klimaforhandlinger/Hva-er-Togradersmaalet
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3.1 Jorda er allerede blitt varmere
Både IPCCs Summary for Policymakers (IPCC 2007 og IPCC 2013) gir en gjennomgang av
klimaendringene og hvilke konsekvenser disse har for miljøet på jorda. IPCC slår fast at
mesteparten av økningen i temperaturen siden midten av forrige århundre skyldes økningen i
utslipp av drivhusgasser. Sannsynligvis ville den menneskeskapte temperaturøkningen vært
enda sterkere, hvis det ikke hadde vært for kortvarig temperaturdempende effekten av
vulkanutslipp og utslipp av aerosoler.
Hvert av de tre siste tiårene har vært varmere enn hvert eneste forutgående tiår siden 1850.
På den nordlige halvkulen, var perioden 1983–2012 sannsynligvis den varmeste 30årsperioden på 1400 år. Figuren 3.1 under viser årlige gjennomsnittstemperaturer for jorda fra
1880 og fram til i 201026
Figur 3.1

Utvikling i gjennomsnittstemperatur for land- og havområder (1880–2010)

Havene har økt temperaturen mest i de øvre lagene. De øverste 75 meterne har økt
temperaturen med 0,11 grader per tiår i perioden 1971–2010 (IPCC, 2013). Det er også
sannsynlig at temperaturen har steget på dyp på over 3000 meter. Denne oppvarmingen bidrar
til at havvannet utvider seg og medfører igjen økt havnivå. Isbreer i fjellene og snødekke har i
gjennomsnitt gått tilbake på begge halvkuler. Dette bidrar også til høyere havnivå.
I løpet av de to siste tiårene har Grønlandsisen og isen på Antarktis mistet masse. Isbreer
over hele verden har fortsatt å gå tilbake, og den arktiske havisen og det nordlige snødekket
har fortsatt å minske i omfang. På Grønland og i Antarktis skjer dette både gjennom at isen
26

Løpende middel for 12 måneder, fra Hansen og medarbeidere (2010) J. Hansen og medarbeidere, 2010.
Global Surface Temperature Change. Reviews of Geophysics:
http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=8413
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dreneres fra undersiden og kalver hyppigere enn tidligere. Denne prosessen bidrar til
mesteparten av issmeltingen i Antarktis og omtrent halvparten av Grønlands tap. Resten
skyldes at smeltingen av overflaten i sommerhalvåret har vært større enn tilførsler av snø om
vinteren. Begge disse prosessene bidrar til økt havnivå.
I perioden 1901–2010 steg havet 19 cm. Havet stiger i gjennomsnitt mer per år de siste
årene enn i første del av forrige århundre. Det er svært sannsynlig at den gjennomsnittlige
havstigningen var 1,7 mm per år mellom 1901 og 2010, 2 mm per år mellom 1971 og 2010 og
hele 3,2 mm per år i perioden 1993–2010 (IPCC, 2013). I Arktis har
gjennomsnittstemperaturen økt med omtrent det dobbelte av jordas gjennomsnittstemperatur.
Satellittdata siden 1978 viser at gjennomsnittsstørrelsen på havisen har gått tilbake med 2,7
prosent per tiår, med større tap i sommerstørrelse; 9,8 prosent per tiår (IPCC, 2007).
Fra 1950-tallet har det vært registrert en økning i ekstreme værforhold. Noen av disse
endringene har vært koblet til menneskeskapte klimaendringer. Det har også vært en økning i
nedbørsmengder i flere regioner. Det er også svært sannsynlig at det er færre kalde dager og
netter og en økning i varme dager og netter har økt på global skala. Det er også en doblet
sannsynlighet for hetebølger i noen områder. Flere områder som har opplevd svært store
nedbørmengder enn områder hvor nedbørsmengdene har gått tilbake.
Mange er svært sårbare for de endra klimatiske ekstreme værforhold, enten det er
hetebølger, tørke, oversvømmelser, sykloner eller skogbranner (IPCC, 2014).

3.2 Framskrivinger av temperatur
Dersom vi fortsetter med klimautslipp på dagens nivå eller øker utslippene, så vil dette føre til
store endringer i verdens klimasystem i løpet av inneværende århundre. Verden opplever
allerede klimaendringer og de vil bli enda mer omfattende enn de vi har sett så langt. IPCC
har laget flere scenarioer for temperaturendringer, med ulike utslippsmengder av
drivhusgasser. Figur 3.2 under viser ulike scenarioer for utslipp av drivhusgasser etter hvilken
utvikling verden tar med hensyn til forbruk, fordeling, bruk av miljøteknologi og
befolkningsvekst. I figuren er drivhusgassutslippene målt i karbondioksidekvivalenter27.

27

En ekvivalent er en blanding av drivhusgasser, som er omregnet til effekten som CO2 har på oppvarmingen.
GtCO2eq er 1 mrd. tonn CO2ekvivalenter.
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Figur 3.2

Scenarioer for ulike utslippsalternativer fram mot år 2100

Kilde: IPCC: http://www.ipcc.ch/graphics/syr/fig3-1.jpg

Scenarioene er utviklet for å vise ulike utviklingstrekk. A1-scenarioene baserer seg på at
verden opplever rask økonomisk vekst, at befolkningen kommer opp i 9 mrd. i 2050, så
avtakende befolkningsvekst. Rask spredning av effektiv teknologi, og at inntekt og levesett i
ulike deler av verden nærmer seg hverandre. A1FI er en variant som er basert på fossil energi.
A1B er basert på mer blandet energibruk, og A1T er basert på ikke fossile energikilder. A2scenarioene er basert på en verden med større ulikhet, der hvert land er uavhengig og
selvforsynt, og det er kontinuerlig befolkningsvekst. Den økonomiske utviklingen er regionalt
orientert.
B1-scenarioene viser utviklingen for en mer integrert og økologisk verden, med rask
økonomisk vekst som i A1, men med endringer i retning av tjenester og
informasjonsteknologi. Befolkningen øker til 9 mrd. i 2050 og så vil veksten avta som i A1.
Det vil være reduksjon i forbruk, og ressurseffektive teknikker vil tas i bruk. Det er en
vektlegging av globale løsninger på økonomiske og sosiale problemer og miljø. B2scenarioene viser utviklingen for en verden med større ulikheter, men mer miljøvennlig. Det
er befolkningsvekst, men i en lavere takt enn A2. Lokale snarere enn globale løsninger på
økonomiske og sosiale problemer, middels utviklingstakt, lavere og mer fragmentert
teknologisk endring enn i A1 og B128.

28

Forklaringen på forskjellen mellom de ulike scenarioene er funnet her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Report_on_Emissions_Scenarios
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Disse scenarioene danner utgangspunkt for å beregne temperaturutviklingen i verden fram
mot år 2100. Den aller verst tenkte scenarioet er en framskriving av utviklingen vi hadde i det
20. århundre. Den vil gi en temperaturøkning på mellom 2,2 og 6,3 grader, med 4 grader som
mest sannsynlig (referansepunktet er gjennomsnittstemperaturen for perioden 1980 til 1989).
A2, som er scenarioet som viser kontinuerlig befolkningsvekst, også etter 2050; stor grad av
ulikhet mellom land og regionalt orientert utvikling, er det scenarioet som vil medføre nest
mest oppvarming, med 3,8 grader i 2100 (mellom 2 og 5,3 grader). B1-scenarioet, viser en
temperaturutvikling på mellom 1 og 2,9 grader, med 1,9 grader som den mest sannsynlige
økningen. Det er dermed dette scenarioet verden bør bestrebe seg på å klare, dersom det skal
være et håp om å nå 2-gradersmålet. To grader temperaturøkning vil bety dramatiske
endringer i leveforholdene til store deler av jordens befolkning. Og dersom verden ikke klarer
å bli enige om forpliktende tiltak, vil temperaturen etter all sannsynlighet øke ytterligere, med
konsekvenser som over grensen for hva naturen kan klare før konsekvensene blir svært
alvorlige og ukontrollerbare.
Figur 3.3

Temperaturøkninger for ulike utslippsscenarioer for perioden 2000–2100

Kilde: IPCC: http://www.ipcc.ch/graphics/syr/fig3-2.jpg

3.3 Hvordan virker klimaendringene på matproduksjonen?
Da den siste IPCC-rapporten ble lagt fram uttalte lederen for Klimapanelet, Rajendra Pachauri
følgende:
Situasjonen er alvorlig. Flere hundre millioner rammes av endret vannforsyning,
arter flytter, matproduksjonen er negativ, det blir helsekonsekvenser og økt
dødlighet, ekstremhendelser truer liv og eiendom over hele kloden. Det er risiko for
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å nå vippepunkter i klimasystemet selv om vi ikke kan si nøyaktig og og hvordan.
Menneskers sikkerhet trues, faren for konflikt kan øke. 29

Påvirkningen på verdens matvareproduksjon er behandlet i den siste IPCC-rapportens kapittel
sju. Kapittelet heter: Food Security and Food Production Systems (Porter, J.R. m.fl. 2014).
IPCC behandler innledningsvis spørsmålet om matvaresikkerhet. Det er to ulike innganger til
matsikkerhet. Tidligere definisjoner dreide seg om matproduksjonen, og om denne var
tilstrekkelig til å kunne dekke befolkningens behov. Senere definisjoner dreier seg om
hvorvidt alle har tilgang til tilstrekkelig trygg og næringsrik mat til å dekke deres behov for å
kunne ha et aktivt og sunt liv. I dag produseres det mer enn nok mat per innbygger til å fø
verdens befolkning. Likevel var det 870 millioner mennesker som ikke fikk dekket sine behov
i 2012.
Spørsmålet som klimapanelet stiller, er hvordan klimaendringene vil påvirke dagens
produksjonssystem og matsikkerhet og i hvilken grad det vil gjøre det i framtida.
De fleste i verden har i dag tilstrekkelig mat. Den store majoriteten av underernærte lever i
utviklingsland. Det er to måter å beregne antallet underernærte. Man kan ta utgangspunkt i
antall kalorier tilgjengelig på aggregerte nasjonale nivåer. Men resultatene vil da være i
teorien, siden ikke alle har tilgang til like mye mat. Mer presise beskrivelser er mulig hvis
man går inn på detaljerte husholdstudier, som ofte viser høyere tall for manglende
matvaresikkerhet enn dataene som er estimert av FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO,
viser. Hvis man bruker energiunderskudd som mål på matsikkerhetsstatusen, så beregnet
Smith et. al. (200630) at i gjennomsnitt 59 prosent i 12 afrikanske land hadde tilgang til for lite
mat, mot 39 prosent estimert av FAO for den samme perioden. Afrika Sør for Sahara har den
høyeste andelen av mennesker som ikke har matsikkerhet. Det er beregnet at i gjennomsnitt
26,8 prosent av befolkningen er underernærte i 2010–2012, og det er rater helt oppe i 50
prosent.
Det største antallet underernærte finner vi i Sør-Asia, hvor omtrent 300 millioner
mennesker er underernærte.
I tillegg til vanlige mål for kaloritilgjengelighet, kan matvaresikkerhet også anses å
inkludere tilgang til et sunt og variert kosthold, altså en diett som ikke bare består av
basismatvarer. Det betyr at den også må gi tilgang til grønnsaker, frukt, kjøtt, melk, egg og
beriket mat. Det er stor enighet blant forskerne om at mangel på livsviktige
mikronæringsstoffer, som zink og vitamin A, rammer hundrevis av millioner i tillegg.
Det er også enighet om at verden per i dag kan produsere tilstrekkelig mat til at alle kunne
fått dekket sine behov dersom fordelingen av maten hadde vært bedre. Men dette vil bli en
utfordring i årene som kommer. FAO beregner at ut fra forventet befolkningsvekst skal ni
milliarder mennesker brødføs i 2050. Samtidig vet vi at sammensetningen av kostholdet
endres med økt inntekt. Dette innebærer at forbruket av kjøtt og meierivarer øker, noe som
forsterker behovet for å øke produksjonen av fôr. Da kan det tenkes at matvaresikkerhet ikke
lenger er først og fremst et fordelingsproblem, men at produksjonen rett og slett ikke er
29
30

http://www.fvn.no/okonomi/siste_nytt/Klimapanelet-i-natt-Ingen-slipper-unna-2581495.html
Referert til i: (Porter m.fl.
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tilstrekkelig stor til at alle kan brødføs. Tiltak for å øke produksjonen av mat er derfor uansett
nødvendig, siden 60 prosent mer mat vil være nødvendig innen 2050 gitt dagens
konsumtrender, og ingen store endringer i mengden mat som kastes (Porter m.fl. 2014).
Betydningen av klimaendringer er forventet å bli omfattende, komplekse, og å variere
geografisk og tidsmessig. Et varmere klima har negativ effekt på planteproduksjonen, og
reduserer avlingene på basismatvarer som hvete, ris og mais. Avlingsnivåene på disse varene
varierer mellom verdensdeler og regioner etter hvilken bredde- og høydegrad de befinner seg
på. Økt temperatur vil ha negativ effekt i allerede varme områder, men mer positiv effekt i
områder som er kaldere. Nedbør spiller også en stor rolle, og tørke har en større effekt på
avlingsnivåer på globalt nivå enn flom har. Økt CO2 i atmosfæren medfører økt avlingsnivå
på kort sikt, gjennom å øke effektiviteten til fotosyntesen. Men det er stor usikkerhet om hvor
stor denne CO2-effekten er, og betydningen av hvordan den virker sammen med andre
forhold. Utslipp av CO2 følges ofte av utslipp økte utslipp av ozon (O3), og dette har motsatt
effekt på planteproduksjonen.
Det er stor usikkerhet og stor variasjon i forhold til hvilke effekter klimaendringene har på
jordbruksproduksjonen. Så godt som alle studier gjort av hveteproduksjon viser en nedgang
ved varmere klima. Det er dette kornslaget som ser ut til i størst grad å få en negativ effekt.
Mais og ris, som også er svært viktig i for å dekke matbehovet store deler av jordas
befolkning, er også negativt påvirket. Soya er unntaket, der studiene ser ut til ikke å påvise
avlingsnedgang.
Figur 3.4

Oppsummering av betydningen av observerte klimaendringer på avlinger i
perioden 1960–2013 for fire store kornslag (med antallet analyserte studier
gitt i parentes).

Kilde: IPCC: http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-5127.pdf
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Siden forutsetningene for å dyrke vil endre seg, vil noen områder oppleve forbedringer. Dette
er områder som ligger på høye breddegrader. De vil få lengre dyrkingsperioder. Dette gjelder
deler av Europa. Men endringer i temperatur og fuktighet vil gi større variasjon fra år til år. I
tropiske områder, hvor fuktighet og temperatur begrenser lengden på vekstsesongen, der vil
egnetheten for jordbruksproduksjon gå tilbake. For eksempel vil halvparten av de nordindiske
elveslettene få for høy temperatur innen 2050, mens det vil bli mulig å dyrke hvete lengre mot
nordøst. Tilsvarende geografiske endringer i produksjonen vil skje i afrikanske land. Innen
2050 vil halvparten av de afrikanske arealene som i dag dyrkes, være uegnet for jordbruk,
mens andre områder vil få bedre betingelser. Når klimaet endres, vil forholdet mellom
vannressurser og jordbruk bli viktigere, og tilgangen på vann vil bli en knapphetsfaktor.
En negativ effekt på verdens matproduksjon som følge av klimaendringene vil ifølge
studiene først komme til syne etter 2030, og tydeligst etter 2050. Anslaget er null til to prosent
reduserte avlinger per tiår etter 2030. Etter 2050 antas det at avlingssvikt eller redusert
avlinger som følge av klimaendringene blir så betydelige at de får konsekvenser i form av
økte matpriser på verdensmarkedet. Graden av avlingssvikt avhenger av hvilken
temperaturstigning som legges til grunn og selvfølgelig hvordan verdens bønder tilpasser seg.
Figur 3.5 viser konsekvenser av klimaendringene for hvete, ris, mais og soya. Disse fire
kornslagene står for nær to tredeler av den samlede kalorimengden som jordbruket produserer
i verden per i dag (Ray D.K. m.fl. 2013). Figuren 3.5 viser at i perioden 2010 til 2029 vil de
negative utslagene av klimaendringene langt på vei oppveies av positive effekter. Men jo
lenger tidsperspektivet er, dess sterkere virker de negative trendene, og reduksjonen overgår
langt den framskrevne avlingsøkningen.
Figur 3.5

Oppsummering av framskrevne avlingsendringer, som følge av klimaendringer
i det 21. århundre.

Figuren inkluderer ulike utslippscenarioer, for tropiske og tempererte regioner.
Kilde: http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-5127.pdf
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CICERO har laget en oversikt over hvilke konsekvenser man kan forvente av
klimaendringene i de ulike verdensdelene de neste hundre årene. De har i hovedsak
benyttet informasjon hentet fra IPCC. Klimapanelet presenterer utviklingstrekk ut fra
sannsynlighet. Veldig sannsynlig betyr med 95 prosent sannsynlighet eller mer, stor
sannsynlighet er fra 67 til 95 prosent, middels sannsynlig; fra 33 til 67 prosent, liten
sannsynlighet; 5 til 33 prosent og veldig liten sannsynlighet; 5 prosent eller mindre. I deres
oversikt er bare de utviklingstrekkene som har minst middels sannsynlighet presentert, og
de er rangert med de mest sannsynlige øverst. I det følgende er bare de konsekvensene som
vil ha direkte eller indirekte betydning for matvaresituasjonen tatt med.
Afrika
Svak økonomi gjør at de har vanskelig for å tilpasse seg klimaendringer. Generelt stor sårbarhet, særlig på
grunn av stor avhengighet av jordbruk uten kunstig vanning.
 Mer tørke, flom og andre ekstremhendelser vil virke negativt inn på vann- og mattilgang, helse og
infrastruktur og svekke utviklingen i Afrika.
 Havnivåstigning vil gi hyppigere flommer og mer kysterosjon. Flere land i Afrika er særlig utsatt for
dette.
 Kornhøsten forventes å gå ned, noe som kan gi matmangel, spesielt i land med lite mat-import.
Elvene i de nordlige og sydlige landene i Afrika vil få redusert vannføring.
 Ørkenspredning vil øke i tempo (på grunn av redusert nedbør), spesielt i Sør-, Nord- og Vest-Afrika.
 Flere plante- og dyrearter vil bli utryddet, noe som igjen får negative konsekvenser for landbruk og
turisme.
Asia
I Asia er det stor forskjell på landenes sårbarhet for klimaendringer. De fattige er svært sårbare og vil ha
vanskelig for å tilpasse seg, mens de rike er lite sårbare og vil ha lett for å tilpasse seg.
 Ekstremhendelser som flom, tørke, skogbranner og tropiske sykloner øker i de varmeste delene av
Asia.
 Havnivåstigning og økt intensitet på tropiske sykloner vil gjøre boplassene til et titalls millioner
mennesker ubeboelige i kyststrøkene i det tempererte og tropiske Asia. Havnivåstigning vil også true
kystøkosystemer, spesielt mangrove-trær og korallrev.
 Redusert produksjon innen landbruk og fiskeoppdrett i tropiske områder. Økt jordbruk i nordlige
områder.
 Dårligere tilgang på vann flere steder i sør, mens det blir bedre tilgang flere steder i nord.
 Klimaendringene vil øke energibehovet.
 Klimaendringene vil øke sannsynligheten for at utryddelsen av dyre- og plantearter vil gå raskere.
Australia og New Zealand
Australia og New Zealand har generelt stor tilpasningskapasitet og er derfor lite sårbare. Unntaket er
urbefolkningsgruppene.
 Mer tørke vil gjøre vanntilgang til et viktigere spørsmål og øke sannsynligheten for skogbranner.
 Noen arter med klimaavhengige nisjer, og som på grunn av forhold knyttet til topografi og landskap
vil ha vanskelig for å flytte på seg, vil kunne bli truet og utryddet. Blant annet gjelder dette
korallrevene.
 Konsekvensene for jordbruket forventes til å begynne med i hovedsak være positive. Men ved
ytterligere klimaendringer vil det for enkelte typer jordbruk og i enkelte områder bli mer negative
enn positive konsekvenser.
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Europa
Europa har generelt god tilpasningsevne. Sør-Europa og områder ved Arktis er noe mer sårbare enn øvrige
deler av Europa.
 Mer nedbør i nord, og mindre nedbør i sør. Sørlige deler vil dermed bli noe mer sårbar for tørke.
 Biologiske soner, for eksempel tregrensene, vil forflytte seg nordover og oppover. Noen arter vil
miste sine nisjer og dermed kunne bli utrydningstruet.
 Faren for elveflom vil øke i store deler av Europa.
 Kystområder vil være mer utsatt for flom og erosjon, noe som vil være til skade for kystbosetting
og jordbruk.
 Permafrost (jordgrunn som er frosset året rundt) forsvinner flere steder.
 For jordbruket vil det i hovedsak være positive effekter i nord, mens produksjonen i Sør- og ØstEuropa ventes å gå noe ned.
Latin-Amerika
Latin-Amerika er sårbare for klimaendringer, og har liten tilpasningskapasitet, spesielt når det kommer til
ekstremhendelser.
 Isbreer vil reduseres/forsvinne, noe som vil få store negative konsekvenser for tilgangen på
ferskvann i områder hvor dette er en viktig kilde til ferskvann.
 Både flom og tørke vil skje hyppigere. Flommene vil svekke vannkvaliteten i enkelte områder.
 Jordbruket forventes å få lavere avkastning. I enkelte regioner vil næringsgrunnlaget bli truet av
dette.
Nord-Amerika
Generelt stor tilpasningskapasitet og dermed liten sårbarhet. Unntak for enkelte urbefolkningssamfunn.
 Økt hastighet i tap av biodiversitet.
 Havnivåstigning vil resultere i økt kysterosjon, tap av våtlandsområder og oftere stormflo, spesielt
i Florida og langs USAs Atlanterhavskyst.
 Mer værskader ventes og dermed også økt forsikringspremie på slike forhold.
 Kyst-bosettinger, næringsvirksomhet, infrastruktur og økosystemer (spesielt knyttet til mangrovetrær) vil bli negativt påvirket av havnivåstigning.
 I sum vil klimaendringene være positive for jordbruket, men konsekvensene vil variere mellom
ulike regioner og typer jordbruk.
Øystater
Øystatene er svært sårbare, og har liten tilpasningskapasitet.
 Havnivåstigning vil gjøre stor skade: Økt kysterosjon med tap av land og eiendom, økt stormflo
og saltinfiltrasjon i ferskvannet vil ramme hardt, og det er svært ressurskrevende å tilpasse seg
slike endringer.
 Svekkelse av kystøkosystemene vil true fiskerinæringen, med negative konsekvenser i
matsikkerhet og økonomi.
 Jordbruket vil lide under begrenset areal til dyrking og saltifisering av jordmonnet.
Kilde: http://www.cicero.uio.no/abc/konsekvenser.aspx
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3.4 Vi må ta vare på jordbruksarealene
Basisen for all jordbruksproduksjon og matproduksjon er omfanget av planteproduksjonen,
enten planteproduksjonen går til menneskemat eller til fôr til husdyr for å fremskaffe melk og
kjøtt til menneskemat. Det vil igjen si at det er omfanget av egnede jordbruksarealer og
avlingene arealet gir, som avgjør den samlede planteproduksjonen og dermed det totale
matproduksjonspotensialet som er tilgjengelig (Arnoldussen m.fl. 2014). Som vi har sett i
dette kapittelet er store arealer som i dag benyttes til matproduksjon under press, og det er
forventet en fortsatt befolkningsvekst i verden.
Orkla har laget en figur over sammenhengen mellom befolkningsutviklingen og utviklingen i
arealet som er tilgjengelig for matproduksjon. Sammenstillingen er basert på tall fra FAO.
Framskrivninger viser at dyrket jord per innbygger går tilbake, etter hvert som befolkningen
øker.
Figur 3.6

Sammenhengen mellom jordbruksareal og befolkningsvekst

Mens store deler av verden kan vente seg nedbørunderskudd og vannmangel kombinert med
for høye temperaturer, så vil Norge på mange måter kunne vente seg bedre betingelser for å
drive jordbruk. Vekstsesongen vil bli lenger og temperaturene i områder som nå er for kalde
for jordbruk vil også øke og kan gi nye muligheter. Befolkningsveksten i verden kombinert
med reduserte muligheter til å dyrke mat i andre deler av verden, vil også kunne føre til
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høyere priser. Men det vil også kunne bli utfordringer som plantesykdommer vi har vært spart
tidligere, og ikke minst mer ustabilt vær og svingninger fra år til år31.
De globale utviklingstrendene, med økte temperaturer, befolkningsvekst og redusert
avlingsutvikling av de store basismatvarene, innebærer at arealer kan bli en langt større
knapphetsfaktor enn tidligere. I et slikt perspektiv betyr det at tilgjengelig jordbruksareal i
verden, inkludert det norske, ikke må forringes eller tas ut av produksjon i et
langtidsperspektiv.

31

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/34571/Virkning%20av%20klimaendringer%20p%C3%A5%20landb
ruk%20i%20nord.pdf
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Vedlegg

Tabell 1 Matforsyning og proteintilførsel i verden, MUL og Norge, etter noen
hovedgrupper matvarer (per person per dag, 2011)32

Total
Vegetabilier totalt
Animalier totalt
Korn (eks. øl)
Vegetabilsk olje
Kjøtt
Sukker og søtstoff
Stivelsesvekster
Melk (eks. smør)
Fisk og sjømat

Matforsyning
Proteiner
(kcal/person/dag)
(g/person/dag)
Verden
MUL Norge Verden MUL Norge
2868
2324
3484
80
61
109
2362
2129
2363
49
47
45
507
195
1121
32
14
64
45 %
58 %
28 %
40 % 52 %
26 %
10 %
7%
12 %
0%
0%
0%
8%
3%
11 %
18 %
9%
21 %
8%
5%
9%
0%
0%
0%
5%
9%
3%
3%
4%
2%
5%
3%
10 %
10 %
6%
20 %
1%
1%
3%
7%
6%
14 %

32

Dette er estimerte data på tilgang på næringsstoffer, ut fra total produksjon. Det er altså ikke totalt matforbruk
basert på kostholdsundersøkelser, men engrosforbruk eller tilgang. Det er dermed ikke korrigert for ulike typer
svinn (FAOSTAT, 2015).
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Tabell 2 Marine- og planteprodukter brukt i laksefôr i Norge, planteingredienser fra
2013 og marine ingredienser fra 2012 (basert på Ytrestøyl m.fl., 2014)

Planteingredientser

2013 (tonn)

%

% av
total fôr
23 %
6%
4%
0,5 %
1,5 %
2%

Proteiner

Soyaproteiner
Hvetegluten
Solsikkemel
Erteproteinkonsentrat
Åkerbønne
Mais

364 980
99 348
65 039
7 917
24 971
28 640

34 %
9%
6%
0,7 %
2%
3%

Olje

Raps
Andre

309 497
0

29 %
0%

20 %

Bindemiddel

Hvete
Erter
Tapioka

158 992
22 055
0

15 %
2%

10 %
1,5 %

1 081 439

100 %

69 %

2012 (tonn)
142 463
207 361
96 231
39 300

%
29 %
43 %
20 %
8%

9%
13 %
6%
2,5 %

485 356
1 566 795

100 %

SUM planter
Marine ingredientser
Forage fisk
Avskjærings- og biprodukter
SUM marine produkter
Totalt fôr
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Fiskeolje
Fiskemel
Fiskeolje
Fiskemel

31 %
100%
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Tabell 3 Bruk av ingredienser til dyrefôr i Norge
2013 (tonn)

% av total fôr

Karbohydrater
Mais/maisgrits
Durra
Hvete
Rug/rughvete
Bygg
Havre
Kli
Melasse
Annet karbo

105365
72
268 947
650
559 954
208 449
86 826
71 719
114 912

5%
0%
14 %
0%
29 %
11 %
4%
4%
6%

Proteiner
Fiskemel
Maisgluten
Soyamel
Raps-pellets
Oljefrø
Fiskeensilasje
Urea
Annet protein

8726
39877
204468
123189
10037
8889
3389
10604

0%
2%
10 %
6%
1%
0%
0%
1%

Fett
Destruksjonsfett
Annet fett
Totalt fett

18863
33872
52735

3%

Vitaminer og mineraler

84553

4%

1963361

100 %

SUM
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