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Forord
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Denne rapporten presenterer den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten
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Sammendrag

Een Thuen, A., Hageberg, E. og Smedshaug, C. A. (2013). Historisk lave avlinger i Norge,
rekordavlinger globalt. Rapport 1 - 2014. AgriAnalyse: Oslo
Kornhøsten 2013 i Norge har vært variabel og preget av en historisk vanskelig vår.
Prognosene for kornåret 2013/14 tyder på en total tilgang på 893 0001 tonn norsk korn. Dette
er det laveste siden 1976, og 15 % lavere enn gjennomsnittet de siste tre årene. Nedgangen
skyldes først og fremst en vår med mye tele og regn, men er også et resultat av en stadig
nedgang i norsk kornareal. De siste 10 årene har kornarealet blitt redusert med omkring
40 000 dekar årlig. Fra 2012 til 2013 har totalt antall dyrkede dekar falt med 112 000, men
Norske Felleskjøp antar at 50 % - 60 % av dette skyldes manglende såing på grunn av den
dårlige våren.
Matkornforbruket 2013/14 ventes å ligge på samme nivå som i 2012/13, rundt 338 000
tonn. Av den norske avlingen regner en per 22. november 20132 med at 176 000 vil kunne tas
i bruk av norske møller, noe som vil gi en norskandel i matkornet på 52 %. Det betyr at i
underkant av halvparten vil komme fra import, og det er hvete som i størst grad må
importeres. Videre fortsetter forbruket av importerte hel- og halvfabrikater, hvor det har vært
en 5 % økning årlig de siste fem årene. Det er særlig forbruket av produkter som bagetter,
paier, rundstykker og lignende som har den største økningen, og i 2012 tilsvarte importen
omkring 122 000 tonn matkorn. Utviklingen fører til at norske møller og bakerbransjen stadig
mister marked til fordel for importerte ferdigvarer.
Kraftfôrforbruket forventes å øke 2,5 % i sesongen 2013/14 og vil ligge i underkant av to
millioner tonn. Det ser ut til at trenden med en lavere karbohydratandel og høyere
proteinandel i kraftfôret vil fortsette. Prognosen per november 2013 viser en lav norskandel i
total karbohydratråvare, på omkring 52 %. Av det totale kraftfôrforbruket er norskandelen av
råvarer for 2013/14 ventet å være meget lav, 42 %3, mens 58 % er ventet å komme fra import.
Globalt står få land (Kina, USA, India og EU), for store deler av verdens produksjon av ris,
hvete og fôrkorn. Gode værforhold i blant annet USA, samt i deler av Asia og Europa, har ført
til at det globale bildet er betydelig lysere i prognosene for 2013/14 enn fjoråret. Tilgangen på
korn forventes å bli bedre enn i 2012/13, men dersom man tar det økende forbruket i
betraktning, er overskuddstilbudet likevel moderat. Kornlagrene forventes å bli de største på
1

Korrigert for 60 000 tonn til såkorn, avrens o.l.
Ved trykketidspunktet er det enda ikke publisert nyere prognoser, men Norske Felleskjøp forventer at mer av
matkornet vil måtte omdisponeres til fôr på grunn av problemer med proteinkvaliteten. Norskandelen i matkornet
vil dermed bli lavere.
3
Estimat basert på 1 970 000 tonn kraftfôrråvare totalt, antatt 71,5 % karbohydratråvare og en tilgang på
766 000 tonn norsk karbohydratråvare (inkludert kli). Norskandelen i protein, fett, vitaminer og mineraler settes
til 10 %, tilsvarende andelen i 2012. Informasjonen kommer fra Norske Felleskjøps november-prognose. Merk at
omdisponering av matkorn til fôr vil øke norskandelen.
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mange år, noe som i hovedsak skyldes en økning i maisavlingene på nær 14 %, og spesielt
USA har sett en stor oppgang i avlingene, med 29 %. Dersom man ser på hvete er den globale
produksjonen ventet å øke mer enn forbruket. Det vil gi en økning av globale lagre på
nærmere 7 %, som tilsvarer 87 dagers forbruk4. Til tross, selv om de globale lagrene ser ut til
å bli større i 2013/14, er eksporttilgjengeligheten av hvete lavere enn for bl.a. mais.
Tabell 1
Norge
Verden

Estimert avling for Norge og verden (tonn) 2013/14, og endringer i de siste 3 år
Avling for kornåret 2013/14 Endring de 3 siste år, i %
893 000 tonn
-15 %
2 500 millioner tonn
+9%

Norsk kornproduksjon i normalår har falt betydelig siden 1990, stort sett grunnet mindre
areal, men også grunnet en stagnasjon i arealproduktiviteten. Korn utgjør en stor del av
energitilførselen i norsk kosthold og er en viktig ingrediens i kraftfôr. Med lavere norsk
kornproduksjon og økende import av bakervarer blir selvforsyningsgraden fra norsk jordbruk
korrigert for fôrimport lavere. I følge FAO (2012) hadde Norge allerede i 2010 den laveste
selvforsyningen blant i–landene. Regnet på energibasis viser foreløpige anslag for
selvforsyningsgraden5 i 2013 en svak økning til 46 % fra fjorårets lavpunkt 43 %. Dette er på
samme nivå som i 2010, og lavere enn i perioden mellom 2003 og 2008, hvor
selvforsyningsgraden lå over 50 %. Nye tall på selvforsyningsgrad fra norsk jordbruk
korrigert for fôrimport er ikke tilgjengelige, men den siste beregninga for 2012 var på 40 %.
Norge er et rikt land og har bedre muligheter enn mange andre til å dekke stigende
importbehov så lenge internasjonale markeder fungerer. Norge er imidlertid ikke det eneste
kjøpesterke landet med lav selvforsyning, og vil konkurrere med andre pengesterke kjøpere
(som arabiske og asiatiske land) med importbehov. Selv om sannsynligheten for svikt i
internasjonale markeder eller svikt i tilgangen er lav, bidrar faktorer som økt global
etterspørsel og lavere produktivitetsvekst til høyere usikkerhet framover. Her er det verdt å
huske på de varslede klimaendringene som en kilde til økt uvisshet. IPCC forventer at
klimaendringene vil senke produksjonspotensialet i mange land, samt skape større variasjoner
i avlinger mellom år.

4
5

Regnet ut som forventet forbruk 2013/14 delt på forventet lager 2014.
Målt på energibasis som andel av engrosforbruk som er produsert innenlands, se faktaboks side 32.
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Tabell 2

Behov for mat og fôrkorn (tonn), fordelt på norsk og importert andel, 2013/146

Matkorn
Kraftfôr
-Karbohydratråvare
-Protein, fett mineraler og vitaminer
Totalt

Behov
338 000
1 970 000
1 409 000
561 000
2 308 000

Norskandel i %
52 %
42 %
52 %
10 %
43 %

Importandel i %
48 %
58 %
48 %
90 %
57 %

Når en vurderer risiko må en både se på sannsynlighet, og konsekvenser. Konsekvensene av
et importbortfall av korn og soya er store for det norske samfunnet. De langsiktige trendene
som denne rapporten viser fortsettelsen av også i sesongen 2013/14, tyder på at dette er risiko
som bør tas på alvor også framover. Norge har per dags dato heller ikke kornlagre for å buffre
i en eventuell usikker situasjon. Men for sesongen 2013/2014 ser forsyningssituasjon totalt
sett for det norske markedet ut til å være god.

6

Regnet ut på grunnlag av prognosene i november fra Norske Felleskjøp som er presenter i kapitel 3.
Norskandelen i proteinråvare er satt til 10 %, som i 2012, selv om dette varierer fra år til år.
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Innledning

Kornet har en helt sentral plass i Norge, som i alle andre land i verden, både som matvare til
mennesker og som fôr til dyr. Hvordan Norge skal forsynes med korn, har vært en aktuell
problemstilling i uminnelige tider. Lav egenproduksjon, lang vei til kornmarkeder i andre land
med større kornavlinger, mulighet for avsperring og lange transportruter har historisk gjort
Norge sårbart for svikt i kornforsyning. År med svake egne avlinger og ufredstid har historisk
skapt store problemer.
Periodevis har Norge hatt høy selvforsyning på fôr og matkorn, særlig etter opptrapping av
jordbruksproduksjonen på slutten av 1970- og tidlig 1980-tall og fram mot midten av 2000tallet. I de seinere årene har vi derimot sett en utvikling med færre kornprodusenter og et
mindre kornareal, noe som svekker den totale norske kornproduksjonen. 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 problematisk7. I de siste årene har særlig vått høstvær
svekket volum og kvalitet, mens våren 2013 var eksepsjonelt problematisk og ga rekordsent
såtidspunkt og lavt kornareal. Norge er i en situasjon der kornvolumet faller relativt raskt,
samtidig som folketallsveksten er høy.
Globalt driver en voksende middelklasse, usikker oljepris og klimaendringene trendene i
retning av økende etterspørsel og høyere pris. Verdensmarkedet har tre ganger på seks år hatt
en situasjon med forsyningsproblemer på ris eller hvete. Samtidig øker omfanget av
ekstremvær, noe som særlig truer matforsyningen av ris i tett befolkede områder i Asia. Det
kan i ekstreme fall gi store utslag på det knappe internasjonale markedet for ris, som vil kunne
påvirke hvetemarkedene. Totalt sett er det fare for at Norges importforsyning framover vil bli
mer usikker, og at prisene vil stige.
Historisk har beredskapslagring vært et mye brukt tiltak for å oppnå matsikkerhet.
Avviklingen av beredskapslagring av korn på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet i
Norge ble i første rekke begrunnet med den økte nasjonale produksjonskapasiteten, bortfall av
avsperringsscenarioet, og den økte nasjonale kjøpekraften på internasjonale markeder. I
tillegg blir det gjerne anført at vi har en rekke andre ressurser som kan erstatte korn ved en
eventuell krise. Nå er Norge neppe i en enestående situasjon hva gjelder kjøpekraft, og vi
konkurrerer i et mulig knapt marked mot land med stor kapitaltilgang som stater i Midtøsten,
samt Kina. De kan vi neppe overby. En mulig knapphet på verdensmarkedet kan derfor presse
også Norge inn i en vanskelig forsyningssituasjon.

7

For mer informasjon, se Eldby (Eldby, 2012).
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Disse utfordringene danner bakteppet for denne rapporten som søker å gi et mest mulig
presist bilde av den løpende situasjonen i norsk og internasjonal kornforsyning med
utgangspunkt i Norges behov for korn og fôrråvare det kommende år.
Rapporten presenterer den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten8 2013, som
sammen med prognoser gir bakgrunn for å vurdere forsyningssituasjonen nasjonalt og globalt
fram mot høsten 2014. I kapittel 2 diskuteres den aktuelle situasjonen for kornavlinger
globalt, med omtale av produksjon, forbruk, handel og prisutvikling på internasjonale
markeder. I kapittel 3 presenteres de nasjonale produksjonsvolumene for årets kornhøst,
fordelingen mellom fôrkorn og matkorn, forbruksprognoser og det prognoserte importbehovet
framover. I begge kapitler ser en på dagens produksjon i sammenheng med dominerende
trender de siste årene.
Det siste kapittelet ser den nasjonale og globale situasjonen i sammenheng, og setter den
aktuelle utviklingen opp mot mål for norsk forsyningssikkerhet. Her presenterer vi også noen
tiltak, foreslått av oss og andre.

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 Hvem har overskuddene, og hvorfor er korn
særlig viktig?

Korn utgjør den største kilden til kalorier og proteiner i verden. Ifølge FAO stod korn i 2009
for hele 46 % av total energitilførsel i den gjennomsnittlige kosten i verden, med variasjoner
fra 28 % i Norge til 58 % i de minst utviklede landene (MUL9). Korn står altså sentralt i
ernæringen i verden, i rike så vel som fattige land (se tabell 1 i vedlegget for detaljer).

Figur 1.1

Andel kilokalorier fra kornvarer, gruppert i fire kvartiler, 200910

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
9

Merk at FAOs tall avviker fra tallene som Helsedirektoratet oppgir for Norge. Ifølge Helsedirektoratet utgjør
korn 26 % av energitilgangen de siste årene (Helsedirektoratet, 2013a).
10
Kvartiler vil si at landene deles inn i fire like store grupper. En fjerdel 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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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.
Tre land og EU produserer nesten to tredjedeler av den samlede mengden hvete, ris og
fôrkorn på jordkloden. USA og Kina står for rundt 20 % hver, mens India og EU står for 12 %
hver. Noen land med store arealer, som Russland, Brasil og Indonesia, høster hver rundt 4 %
av verdensproduksjonen, mens 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 man tar bort korn som brukes til fôr, er bildet et litt annet. Ris dyrkes i all hovedsak i
Asia, med Kina og India som de største produsentene, fulgt av Indonesia og Bangladesh. 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. I disse landene er produksjonen vesentlig høyere enn nasjonalt
behov.
Hvetedyrking er mer jevnt fordelt over kloden, med store produsenter i Asia, Europa og
Nord-Amerika. I tillegg er det en rekke land som har høy produksjon i forhold til forbruk, for
eksempel Ukraina, Kasakhstan, Argentina og Australia. Og mens risen i hovedsak blir i
produksjonslandet, så går rundt 20 % av hveten 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. Skulle dette øke
ytterligere, for eksempel som følge av økt oljepris, vil knappheten på verdensmarkedet kunne
øke. Dessuten vet vi at tørke i de siste årene i sentrale eksportland har gitt store utfordringer i
markedet. Grunnet lave lagre spiller verden en form for værlotto med global matsikkerhet, der
mange land i økende grad er avhengig av et fungerende verdensmarked, ikke minst Norge.
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Tabell 1.1

De viktigste handelsvarer knyttet til nasjonal matsikkerhet, med andel av
produksjon i handel og hvor stor andel de tre største landene har av
verdensmarkedet, 2013/1411

Produkt
(total produksjon)
Hvete (709 mill. tonn)
Ris (492 mill. tonn)
Soya (502 mill. tonn)

11

8

Andel i
handel
20 %
8%
26 %

Tre største eksportland
(andel av total eksport)
Australia, USA, Canada (46 %)
Thailand, Vietnam, India (63 %)
Brasil, USA, Canada (74 %)

De tre største importland
Egypt, Brasil, Indonesia
Nigeria, Kina, Iran
Kina, EU, Mexico,

(FAO, 2013)
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2 Global kornsituasjon – 2013/14

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
november 2013 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 2012/13, med
prognoser for 2013/14, er vist i figur 2.1 (FAO, 2013). Det antas at den globale
kornproduksjonen vil øke betydelig i 2013/2014 sammenlignet med 2012/2013. Dette har
medført at prisen på korn nå går ned etter en prisoppgang i september 2012, men prisen ligger
fortsatt på et generelt høyere nivå enn før. Forbruket av korn er ventet å fortsette å stige, men
forbruksøkningen er mindre enn produksjonsøkningen, noe som medfører at kornlagrene
trolig går mot de største på tiårsperioden vi ser på her. Dette skyldes i hovedsak store
maisavlinger, de antatt største på 13 år. Merk at en må se lagernivået opp i mot det økte
forbruket, dette kommer vi tilbake til.
Figur 2.1

Verdens kornproduksjon, forbruk og lager i perioden 2003/04 ti 2011/12,
estimat for 2012/13 og prognoser for 2013/14 (FAO, 2013; FAOSTAT, 2013)
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2.1 Produksjon – rekordhøye avlinger
Verdens totale kornproduksjon vil trolig gå opp 8 % fra 2012 til 2013, til totalt 2498 millioner
tonn. Dette skyldes bedre avlinger på den nordlige halvkule, i land som EU, USA, Canada og
Ukraina. I tillegg er økte maisavlinger i USA en viktig grunn til oppgangen. Den nordlige
halvkule står for minst 85 % av verdens totale kornproduksjon, og gir dermed en god
indikator på årets resultat.
Tre land og EU produserer nesten to tredjedeler av den samlede mengden hvete, ris og
fôrkorn på jordkloden (figur 2.2). USA og Kina står for rundt 20 % hver av verdens
produksjon, mens India og EU står for 12 % hver. Hvetedyrking er mer jevnt fordelt over
kloden, med store produsenter i Asia, Europa og Nord-Amerika. I tillegg er det en rekke land
som har høy produksjon i forhold til forbruk, for eksempel Ukraina, Kasakhstan, Argentina og
Australia.
Figur 2.2

Verdens seks største kornprodusenter, prognoser for 2013 (FAO, 2013)
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Verdens totale hveteproduksjon, forbruk og lager i perioden fra 2003/2004 til 2012/13, med
prognoser for 2013/14 er vist i figur 2.3. I 2013 er produksjonen antatt å øke med 7,4 % fra
fjoråret, opp mot 708 millioner tonn, og ligger dermed over gjennomsnittet for perioden
2009–2011. Mye av veksten kommer fra Samveldet av uavhengige stater12 og Asia, hvor en
nå ser en økning etter tørke og reduserte avlinger i 2012. Oppdaterte prognoser fra FAO

12

Forkortet SUS på norsk og CIS på engelsk. En allianse som består av 9 av 15 tidligere sovjetrepublikker: Armenia,
Aserbajdsjan, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviterussland, Moldova, Russland, Tadsjikistan og Usbekistan.
Ukraina og Turkmenistan er uoffisielle medlemmer
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(2013) viser at både Russland og Ukraina venter en oppgang på 36 % i 2013 forhold til 2012,
mens Kazakhstan venter en oppgang på hele 66 %13.
Figur 2.3

Verdens hveteproduksjon, forbruk og lager i perioden 2004/05 ti 2011/12,
estimat for 2012/13 og prognoser for 2013/14 (FAO, 2013; FAOSTAT, 2013)
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Også EU forventer en økning i sin hveteproduksjon med 9 % til totalt 224 million tonn,
samtidig som Canada sine prognoser viser en mulig økning på 22 % til 33 millioner tonn.
Dette står i motsetning til hveteproduksjonen i USA, som er ventet å synke med 7 %, fra 61 til
57 millioner tonn. I Asia holder produksjonen av hvete seg relativt stabil, mens produksjonen
i Nord-Afrika er noe høyere enn tidligere, skjønt med nasjonale forskjeller.
På den sørlige halvkule er innhøstingen av hveten nå i gang. Det er usikkerheter rundt den
argentinske produksjonen, og selv om hvetearealet har økt, har avlingen blitt utsatt for tørke.
Situasjonen er lignende i Brasil. Til tross for dette er den totale produksjonen av hvete i de to
landene ventet å overstige 2012.
Økte hveteavlinger i de siste årene har stort sett kommet fra høyere avlingsnivåer heller enn
større areal (figur 2.4). For mais har det vært en økning både i avlinger og areal.
Maisavlingene er spådd å bli spesielt gode i USA i 2013/14, mulig de største noensinne, men
vekst er også ventet i Sør-Afrika, Argentina og Brasil. Prisutviklingen favoriserer i stor grad
soya, og det forventes mer soyaplanting på bekostning av mais, grunnet gode priser på soya.

13

Noe av årsaken til at enkelte kornslag øker og andre synker ligger sannsynligvis i en kombinasjon av
avlingsvilkårene og hvordan den enkelte bonde tilpasser seg prisbildet i forhold til dyrkingsforholdene.
Eksempelvis ser vi en trend mot at maisareal byttes ut med soya. Totalarealet som benyttes til produksjon av
korn totalt og oljefrø trenger ikke å endre seg. Vi går ikke inn i årsakene til denne substitusjonen, og drøfter den
heller ikke inngående.
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Figur 2.4

Hveteproduksjon og areal i perioden 2004/05 til 2011/12, med estimat for
2012/13 og prognoser for 2013/14 (FAO, 2013; FAOSTAT, 2013)
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Produksjonen av oljefrø, herunder soya, vil trolig øke med 5–6 % fra 2012/13 til 2013/14,
totalt til rekordhøye 282 millioner tonn. Denne produksjonen avhenger av landene Argentina,
Brasil og USA, som er de største produsentene av soyabønner. Særlig vil økningen være stor i
Brasil, som med en ventet produksjon på 88 millioner tonn vil overta som verdens ledende
soyaprodusent. I de søramerikanske eksportlandene ventes en rekordstor avling i mars/april
2014. FAO (2013) understreker at ugunstige værforhold og sykdomsproblemer vil ha stor
effekt på den globale situasjonen, og prisene vil da fort kunne bli uforutsigbare.

2.2 Forbruk – økt etterspørsel etter fôrkorn
Selv om en nå ser økt kornproduksjon, vil dette i stor grad bli absorbert av økt etterspørsel
etter fôrkorn og korn til industrielt bruk. Ifølge IGC vil etterspørselen etter fôrkorn øke med
2,5 % årlig frem mot 2017, mens matkornetterspørselen er forventet å øke med 1, 2 % årlig.
Både etterspørselen av mais og soya vil ifølge prognoser gjort av IGC, øke kraftig, først og
fremst grunnet økt bruk til dyrefôr. I kontrast vil risforbruket vokse i et moderat tempo (figur
2.5) (International Grains Council, 2012).
Økt etterspørsel etter fôrkorn henger sammen med endrede spisevaner, hvor en ser et skifte
mot dietter med høyere proteininnhold, dvs. mer inntak av kjøtt og meieriprodukter. En slik
endring går på bekostning av mer tradisjonell basismat som for eksempel ris (IGC, 2012).
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Figur 2.5

Verdens kornforbruk i perioden 2003/04 til 2011/12 med estimat for 2012/13 og
prognoser for 2013/14 (FAO, 2013)14
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Forbruket av hvete vil øke i 2013/14, først og fremst på grunn av et høyere forbruk av
mathvete. Det totale hveteforbruket er ventet å nå 696 millioner tonn, en økning på 1,4 % i
forhold til 2012/13. Av de 696 millioner tonnene hvete vil omtrent 482 millioner tonn blir
brukt som vegetabilsk næring av mennesker, en oppgang på 1,6 %. Den største veksten finner
man i utviklingsland, hvor forventet forbruk til mennesker er 348 millioner tonn, opp 2,1 %.
Ut av dette konsumeres nærmere halvparten i Kina og India.
Det er særlig Kina sin import som er økende, med overraskende stor vekst i importen av
mathvete av høyere kvalitet. Dette kommer av dårlig vær i deler av Kina, både under såing og
høsting, noe som har ført til lavere avlinger, samt at kvaliteten på årets produksjon generelt er
dårligere på grunn av værforholdene. I tillegg har den nasjonale forsyningssituasjonen blitt
ytterligere forverret av at deler av hveten i nasjonale lagrene eldes og må nedgraderes til fôr.
Kina offentliggjør ikke data om sine nasjonale hvetelager, noe som gir usikkerhet rundt hvor
mye hvete og av hvilken kvalitet Kina vil importere.
Videre brukes 148 millioner tonn hvete til fôr, hvor det er liten endring (0,6 %) fra
2012/13 til 2013/14. Fôrprodusentene er fleksible, og det må antas at de velger råstoffer ut fra
pris og næringsstoffer. Større tilgang på mais gir lavere priser på dette produktet, noe som gir
lav vekst i etterspørselen etter hvete som fôr.

2.1.1 Lageroppbygging – hovedsakelig mais
De globale lagrene av korn vil trolig øke med 13 % fra 2012/13 til 2013/14. Den totale
lageroppbyggingen er dermed den høyeste på 10 år, mens oppgangen fra fjoråret i hovedsak
er drevet av velforsynte maismarkeder. Totalt vil dette gi sluttlager tilsvarende 84 dagers
forbruk i sesongen 2013/14, en oppgang fra de historiske lave lagrene i 2007/08, hvor kun 67
14

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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dagers forbruk kunne dekkes av sluttlagrene (FAO, 2013)15. Selv om lageret øker i 2013, er
ikke tilgangen rikelig dersom man tar det økende forbruket i betraktning. Det er likevel nok til
at prisene på de fleste korntyper har falt fra 2012.
De globale hvetelagrene går også opp og forventes å øke med 10 millioner tonn i
2013/2014. Estimatet for verdens hvetelager var i 2012/13 på rundt 83 dagers forbruk, og er
ventet å stige til 87 dager i 2013/14. Dette er en oppgang på 6,7 %, men likevel under
lagernivået fra 2011/12 (IGC, oktober 2013). Det er fortsatt et lavt nivå, og dårlige
værforhold, som tørke eller store nedbørsmengder, vil kunne føre til en anstrengt situasjon.
De landene som øker sine hvetelagre, er Kina med 5 millioner tonn, Canada med 3,3 millioner
tonn og EU med 2,6 millioner tonn, i tillegg til Iran og Russland, som har en økning på rundt
1, 7 millioner tonn hver.
Samtidig ser en at nivået på sluttlagrene hos store hveteeksportører i forhold til innenlands
bruk pluss eksport forventes å holde seg lave. Prognosen for dette målet på tilgjengeligheten
av hvete i det globale markedet ved utgangen av 2013/14 ligger på 50 dagers forbruk og
eksport. Dette er bare litt over den rekordlave målingen på 47 dager i 2007/08. Det betyr at
selv om de globale lagrene ser ut til å bli mer komfortable i 2013/14, er
eksporttilgjengeligheten av hvete lavere enn for andre korntyper (FAO, 2013).
Dersom man ser på prognosene for fremtidig lageroppbygning, vil den trolig ikke øke mot
2017 fordi forbruket vil fortsette å stige som et resultat av økt befolkningstilvekst. Samtidig
har forbruksmønsteret endret seg, spesielt i mange mellominntektsland som Kina og Brasil,
hvor man ser økende bruk av kjøtt og meieriprodukter. En kan derfor havne i en mer sårbar
situasjon i årene fremover dersom produksjonen svikter, blant annet på grunn av de spådde
klimaendringene.

Ekstremvær – redusert risavling i India
I løpet av oktober og november 2013 ble Indias østkyst truffet av to sykloner. Begge
syklonene traff delstaen Andhra Pradesh, et viktig område for landets risproduksjon, og rundt
400 000 hektar høstningsklar ris ble ødelagt. Området ventet særlig gode avlinger, men
hendelsene knuste Indias ønske om å nå en totalproduksjon på over 100 millioner tonn.
Videre spekuleres det nå i muligheten for økte rispriser, grunnet redusert tilgjengelighet.

15

Dette beregnes som sluttlager delt på totale forbruk i FAO-statistikken, multiplisert med 365.
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2.3 Økt handel – Kina som viktig aktør
Størstedelen av kornproduksjonen i de enkelte land brukes innenlands, og bare rundt 14 % av
den globale totalproduksjonen handles på tvers av landegrensene (figur 2.6). Ifølge FAO
(2013) er det antatt at handelen øker med 1,7 % fra 2012/13 til 2013/14, og når 314 millioner
tonn, som er ny rekord. Det er særlig handel med fôrkorn som øker, som forventes å nå 135
millioner tonn, opp 2, 1 %. I motsetning ventes handelen med ris å gå ned.
Figur 2.6

Verdens kornhandel, estimat for 2013 og prognose for 2013/14 (FAO, 2013)
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Mye av oppgangen i handelen skyldes den økende importen til Kina, som har steget sterkt
gjennom de siste 10 år. Kina vil øke sin import av hvete betydelig, og øker videre importen av
fôrkorn med 38 %, fra 11 til 15 millioner tonn. Kina har i tillegg en sterkt voksende import av
soya, som har økt fra nesten ingenting til 70 millioner tonn i 2013. Dette utgjør nærmere 25 %
ut av verdens totale soyaproduksjon, som forventes å ligge på 282 millioner tonn i 2013/14,
og rundt halvparten av den totale handelen med soya. Dette gjør Kina til en viktig aktør i
markedet.
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Figur 2.7: Global handelsbalanse for
mais, hvete og oljefrø m. produkter, i
millioner tonn. Prognoser for
2013/14 (FAO, 2013a)
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Verdens handel med hvete øker grunnet større forsyninger i 2013/14 og vil ligge på 143
millioner tonn, en oppgang på 1,9 % fra 2012/13, men fortsatt 4 % lavere enn i 2011/12.
Hovedårsaken til veksten i hvetehandelen er endringer i importen til Asia, som stiger med
rundt 5 millioner tonn. Det er særlig Kina som står for mye av økningen (figur 2.8), på grunn
av høy etterspørsel etter mathvete med høy kvalitet, samtidig som den nasjonale prisen er nær
et rekordhøyt nivå. Importen av hvete til Kina er ventet å nå 9,5 millioner tonn i 2013/14, opp
4,5 millioner tonn fra forrige sesong, og det høyeste tallet siden midten av 1990-tallet. I
tillegg vil både Pakistan, Filippinene og Indonesia øke sin import i år. Indonesia vil trolig ha
en økning på rundt 500 000 tonn, og vil nærmer seg 7,5 millioner tonn i 2013/14. 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 og er videre ventet å øke i årene fremover
for å holde trinn med et intensiverende forbruk.
I Europa vil hveteimporten synke noe, med en nedgang på 800 000 tonn til 7,6 millioner
tonn i 2013/14 sammenlignet med 2012/13. Hovedårsaken er synkende etterspørsel fra
Russland, som i 2013/14 vil ha bedre nasjonal forsyning. Både i Afrika og Sør-Amerika vil
importen av hvete forbli relativt stabil.

Figur 2.8
Største eksportland av hvete (a), største importland av hvete (b), estimat
2012/13, og prognoser for 2013/14 (FAO, 2013a)
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Leveransene av hvete fra store eksportland, som Russland og Ukraina, vil øke med
henholdsvis 5 og 3 millioner tonn. I tillegg vil eksporten fra EU, USA og Canada øke, mens
det er ventet lavere eksport fra den sørlige halvkule i land som Argentina, Australia og Brasil.
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2.4 Prisutvikling – stabilt høyere priser
Prisnivået i kornmarkedet høsten/vinteren 2013 er i gjennomsnitt 16 % lavere enn for ett år
siden, grunnet bedre tilførsel. Sjefsøkonom i sekretariatet for IGC, Helen Henton, formoder at
prisene vil holde seg stabilt høyere enn på midten av 2000-tallet, mye grunnet stigende
produksjonskostnader.
Tradisjonelt har verdens hvetepris holdt seg nominelt stabile i de siste 50 siste årene. I 2007
økte i midlertid prisen, før gode avlinger i 2008/09 og 2009/10 igjen reduserte den noe. Siden
har prisen holdt seg stabilt høyere enn før 2007.

Figur 2.9

Prisindeks hvete hos store eksportører, 2000-2014 (januar 2000 = 100)16
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Hveteprisen i 2013/14 er antatt å ligge på et lavere nivå enn fjoråret, grunnet økte forsyninger.
Likevel har prisen på hvete økt kraftig fra september 2013. Bakgrunnen for dette er eksport
fra USA (støttet av en svak dollar) sammen med bekymringer over våte værforhold som
utsetter såing i Russland og Ukraina, to viktige hveteprodusenter. I tillegg er det bekymring
for dårlige værforhold i Argentina, som opplever kulde og tørke, noe som kan påvirke
avlingene (FAO, 2013a).
Til tross for et lavere prisnivå på hveten i 2013/14 har prisen på mathvete med høy kvalitet
handlet fra KCBT (Kansas City Board of Trade) holdt seg stabilt høy. Dette reflekterer en lite
fleksibel eksporttilgjengelighet av slik høykvalitets mathvete.
For soya vil økt produksjon kunne senke høye priser, fordi forventet produksjon er større
enn forventet forbruk. Likevel, lave priser forutsetter gode vekstvilkår, ellers vil prisene
kunne forbli ustabile.
16

(International Grains Council, 2014)
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2.4.1 Drivkrefter bak den internasjonale utviklinga
På etterspørselssida bidrar befolkningsvekst og en voksende middelklasse med endrede
preferanser i retning av mer kjøtt i kosten, til stigende etterspørsel etter korn. Omkring tre
milliarder mennesker klatrer nå på velstandspyramiden og øker sitt kjøtt- og meierikonsum.
Spesielt i Kina er kjøttkonsumet stigende. Flere land er med i handelen på verdensmarkedet,
og kampen om å sikre seg både fôrkorn og mathvete med høy kvalitet blir større. Egypt, til nå
det største importlandet på hvete, har fått konkurranse av Kina og andre asiatiske land. Det er
særlig etterspørsel etter fôrkorn som driver den stigende etterspørselen, men også
biodrivstoffindustrien (OECD & FAO, 2013).
På tilbudssida har høyere priser ført til høyere produksjon, men som flere har påpekt har
ikke produksjonen til nå vært høy nok til å senke prisen. Økende kostnader, inkludert olje- og
energipriser, begrenset tilgang på nye arealer, et forverret klima og en stagnasjon i utviklingen
i arealeffektivitet kan ha bidratt til at prisnivået nå har lagt seg på et høyere nivå enn tidligere
(OECD & FAO, 2013).
Her merker vi oss at Saudi-Arabia legger ned sin hveteproduksjon etter mange år, da den
ikke lenger er bærekraftig fordi den går utover vannreservene i landet. Fra 1970-tallet økte
Saudi-Arabia sin hveteproduksjon fra omkring 0 til 3,8 millioner tonn i 1991, og Saudi-Arabia
var verdens sjette største hveteeksportør i 1992. I de senere årene har produksjonen falt til ca.
1 million tonn i 2011/12, og er meldt å skulle være avviklet til 2016. Dette betyr at de vil bli
mer avhengig av handel med hvete på det internasjonale marked, og at etterspørselen vil øke
mens produksjonen går ned (Bailey & Willoughby, 2013; Smedshaug, 2012).
Samlet sett betyr økt etterspørsel og lavere kapasitet for produksjonsøkning på sikt lavere
mulighet for lageroppbygning, og økte muligheter for svingninger i pris.

Lavere og mer usikker produksjon med klimaendringer
FNs klimapanel (IPCC) lanserte i 2007 sin forrige gjennomgang av forskningen på effekter av
klimaendringer på matproduksjon. Her fant de det middels sannsynlig at avlinger kan øke noe
ved små temperaturøkninger (1–3 °C) i områder ved høye breddegrader, men synke i områder
på lave og middels breddegrader. Med noe mer usikkerhet mener de at økning i
gjennomsnittstemperaturen over 3 °C vil gi lavere avlinger i alle områder. Samlet sett
vurderer de det altså slik at den globale matproduksjonen kan øke ved små
temperaturøkninger, men falle ved økninger over dette (Easterling mfl., 2007).
IPCC mente det var høy sannsynlighet for at økte tilfeller av ekstremvær (som hetebølger,
tørke og flom) vil skade matproduksjonen. I tillegg vil økt ekstremvær og økt
middeltemperatur kunne føre til hyppigere forekomster av sjukdommer hos dyr og planter
(Easterling mfl., 2007).
En ny IPCC-rapport om klimaeffekter, tilpasninger og sårbarhet skal lanseres i 2014. En
lekkasje av sammendraget for beslutningstakere, merket som endelig utkast per 28. oktober
og omtalt av blant andre New York Times, kaster lys over utviklinga i den vitenskapelige
konsensusen på området siden 2007. Her slås det fast med middels sannsynlighet at uten
tilpasningstiltak vil det globale avlingsnivået av hvete, mais og ris kunne synke, selv om det i
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enkelte områder vil kunne øke. IPCC understreker at dette vil føre til økte problemer med å
møte etterspørsel etter matvarer. De peker også på at det finnes gode muligheter for tilpasning
for temperaturøkninger opptil 2 °C. Merk at dette kan endre seg fram til publisering i mars
2014 (Gillis, 2013).
Klimabelastninger vil sammen med andre økende kostnader og begrensninger i
tilgjengelige ressurser bidra til en fallende produksjonsvekst framover, og produsenter av korn
vil i mindre grad være i stand til å møte den økte etterspørselen. Konsekvensen vil på middels
sikt være et høyere prisnivå.
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3 Norsk kornproduksjon – 2013/14

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) og Statens
landbruksforvaltning (SLF), samt Ekspertgruppen for økt kornproduksjon.
I tabell 3.1 ser vi prognoser for tilgang og forbruk av norsk korn 2013/14. Oppsummert er
totalproduksjonen i 2013 ventet å være på 892 500 tonn, den laveste på 37 år. En viktig grunn
til den lave produksjonen har vært de vanskelige værforholdene i store deler av landet, særlig
på Østlandet. I tillegg kommer den vedvarende nedgangen i norsk kornareal. Denne
nedgangen fortsatte også i 2013.
Den delen av det norske forbruket som ikke kan dekkes av norsk produksjon, må
importeres. Med den laveste avlinga på 37 år vil behovet for import i sesongen være stort.
Tabell 3.1
Kornslag
Hvete
Rug
Bygg
Havre
Totalt

Produksjon norsk mat- og fôrkorn (tonn), november prognoser 2013 (Norske
Felleskjøp, 2013a)
Produksjon
195 000
12 500
470 000
215 000
892 500

Bruk til matkorn
140 700
11 600
2 000
22 000
176 300

Bruk til fôrkorn
54 300
900
468 000
193 000
716 200

3.1 Lav kornproduksjon
Bildet av korntilgangen i 2013 er variabelt. Den totale produksjonen av mat- og fôrkorn i
2013 ventes å bli i underkant av 892 500 tonn17. Dette er det laveste nivået siden 1976, 12 %
lavere enn i 2012 og 19 % lavere enn gjennomsnittet for de siste fem årene. Nedgangen
skyldes først og fremst at avling per dekar har gått ned. I tillegg har det vært en nedgang i
kornarealet over flere år.
En kald og våt vår i 2013 har ført til at store kornarealer ble skadet og noe forble usådd. I
tillegg førte dyp tele til at våronna ble sen og det kraftige regnet i flere områder etter såing har
skapt problemer. Sommeren har til gjengjeld vært bra i store deler av landet, noe som har
bidratt til lite vekstskader og sykdommer. Trøndelag har generelt sett hatt bedre vilkår enn
Østlandet (Statens landbruksforvaltning, 2013a).
Årets avling føyer seg dermed inn i bildet av fallende totalvolum de 10 siste årene.
17

Ikke inkludert oljefrø og erter
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Figur 3.1

Kornavlinger 1960-2013 (tonn)18
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3.1.1 Synkende areal
Kornarealet ligger i 2013 på 2,87 millioner dekar. Over halvparten av dette brukes til bygg,
deretter følger havre og hvete, mens kun minimalt av arealet blir brukt til rug. I de tre siste
årene har arealet av vårhvete og bygg økt noe, til tross for at vårhveten har hatt en betydelig
nedgang i 2013. Generelt har arealet på høsthvete, havre og rug gått ned, selv om det har vært
en oppgang fra 2012, som til gjengjeld var et dårlig år. Trenden med synkende andel
høsthvete er knyttet til vanskelige værforhold som har ført til dårlig innhøstings- og så-forhold
om høsten (Norske Felleskjøp, 2012a, s. 9).
Totalt sett har det vært en betydelig nedgang i norsk kornareal, en trend som forsterkes i
2013 (figur 3.2). I de siste 10 årene har kornarealet blitt redusert med omkring 40 000 dekar
årlig, mens det bare fra 2012 til 2013 er ventet en reduksjon av kornarealet i overkant av
112 000 dekar. Kornarealet har dermed ikke vært mindre siden 1973. Nedgangen har vært
størst i de sentrale østlandsområdene, mens kornarealene i Trøndelagsfylkene har holdt seg
stabilt, med en svak oppgang de siste 10 årene (Ekspertgruppen for korn, 2013:30).

18

(Norske Felleskjøp, 2013a; SSB & NOS Jordbruksstatistikk, udatert; Statistikkbanken, 2012)
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Figur 3.2

Arealutvikling for korn og oljevekster (dekar) i perioden 2003–2012, med
prognoser for 2013 (Norske Felleskjøp, 2013a; SSB, 2013a)
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3.1.2 Noe lavere avling per dekar
For korn totalt vil avling per dekar i 2013 ligge i gjennomsnitt 8,5 % under fjoråret.
Gjennomsnittet vil ligge noe høyere i Oppland og Hedmark, mens ellers i landet vil avling per
dekar være lavere enn 2012. Hveteavlingene vil trolig ligge 5 % under fjoråret, mens
rugavlingene vil ligge omtrent 14 % over. Bygg og havre har en nedgang i avling per dekar på
henholdsvis 12 % og 2 %. Nedgangen er knyttet til en sen vår med mye tele og store
nedbørsmengder som utsatte såingen.
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 3.3 (Ekspertgruppen for økt
kornproduksjon 2013:31).
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Figur 3.3
Avling i kilo per dekar i perioden 2003 til 2012, med prognoser for 2013
(Norske Felleskjøp, 2013b)
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Samtidig er kornavlingene svært avhengige av været. Det er derfor store svingninger i
avlingene fra år til år, i Norge som i resten av verden. I de fire siste årene har været skapt
problemer både med såing og innhøsting mange steder i landet. Sommeren og høsten 2011
hadde rekordstore nedbørsmengder mange steder, spesielt på Østlandet. Det gjorde
innhøstingen vanskelig, noe som igjen påvirket både den totale avlingsmengden og
kornkvaliteten.
Utfordringene den norske kornproduksjonen har sett i de siste årene, samsvarer dermed
med de ventede endringene som er spådd som følge av klimaendringene.
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Norsk kornforsyning gjennom tidene
Dansketiden (1536–1814) var vanskelige tider for kornforsyning, med lav utvikling i
avkastning, lite nye redskaper og tidvis hungersnød. Den lille istid fra 1739 til 1743 skapte
sult, ikke minst siden det kun var tillatt å importere dansk korn fra 1735 til 1788. Da
Danmark-Norge gikk inn på fransk side i Napoleonskrigen i 1807, ble norskekysten blokkert,
noe som fikk katastrofale konsekvenser for mattilførselen. Satsing på nasjonal forsyning fikk
et oppsving etter disse harde årene, med økninger i totale avlinger fram til 1870.
Etter dette gled forsyningen igjen over mot import, etter som transport ble billigere og
handelslovgivning ble liberalisert. Kornimporten fordoblet seg fra 1875 til 1900.
Produksjonen gikk ned etter som billig importkorn utkonkurrerte norsk produksjon. Første
verdenskrig viste at en ikke kunne stole på importforbindelser, ettersom Tyskland med sin
ubåtkrig gjorde handel over sjøen svært vanskelig.
I mellomkrigstida utviklet kornspørsmålet seg til en stor politisk strid.
Kompromissløsningen ble innføring av støtte til kornprodusenter, toll på import av korn,
lagerhold og importmonopol til Statens kornforretning. Ved utbruddet av andre verdenskrig
ga lagrene rom for tilpassing til nye forhold og omlegging av kosthold i retning av mer
nasjonalt produserte ressurser. Kornvarer ble viktigere i kostholdet, mens fett ble vanskeligere
tilgjengelig. Til tross for denne økte statsstyrte satsinga var Norge fortsatt avhengige av
import.
Etter krigen var produksjonsnivået fortsatt på samme nivå som på midten av 1800-tallet.
1950-årene innledet «det andre hamskiftet», fire tiår med produksjonsfokus. En rekke faktorer
bidro til at kornarealet steg fra 1955 til 1991, slik at totalarealet i 1990 var det dobbelte av
arealet i 1939, arealproduktiviteten 55 % høyere, og avlingene nådde en topp på 1,5 millioner
tonn, over fire ganger mengden produsert i 1952. Norskandelen i alt korn som gikk til
foredling til mat, økte fra 4 % i 1973 til 41 % i 1990. Allikevel var bare en liten del av de
norske kornavlingene egnet for produksjon til mat (2 % i 1973 og 10 % i 1990).
På 1990-tallet var en da havnet i en situasjon hvor kornarealet og kornavlingene hadde økt
stort over lengre tid. Den kalde krigen var over, og med opprettelsen av WTO i 1995 ble
handelsregimet lagt om. Siden 1990 har de totale kornavlingene begynt å bli lavere, og fra
1991 har også arealet begynt å avta. En langtidsplan for beredskap slo i 1995 fast at den
nasjonale produksjonen var blitt så stor at beredskapskravene til lagerhold av kraftfôr,
matkorn og mjøl var oppfylt med normale forretningsmessige lagre. Dette var begynnelsen på
en utfasingsprosess, som endte med vedtak i statsbudsjettet for 2003 om utfasing av lagre av
korn og mjøl i Norge.
(Hageberg & Smedshaug, 2013)
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3.2 Forbruk og import av matkorn
Som vist i figur 3.4 er matkornforbruket hos norske møller ventet å ligge på 338 000 i
sesongen 2013/14 (korrigert for såkorn og avrens) (Norske Felleskjøp, 2013). Fra 2008/09 til
2011/12 har det vært en nedgang i forbruket, mens det har vært noe oppgang de to siste årene.
Figur 3.4

Forbruk av matkorn fra norske møller, i perioden 2006/07 til 2012/13, med
prognoser for 2013/14 (Norske Felleskjøp, 2013c).
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Ut av de 338 000 tonn er det per 22. november antatt at 176 300 tonn19 kommer fra norsk
korn. Tabell 3.2 viser det antatte importbehovet av matkorn for 2013/14. Litt under halvparten
av totalforbruket vil være importert korn, og det er hvete som i størst grad importeres.
85 % av årets hveteproduksjon vil regnes som matkorn, da det er høyt falltall20 og lite
sykdom (mykotoksin) på kornet. Til tross for at en stor andel av hveten regnes som matkorn,
betyr ikke dette at melet har gode bakekvaliteter. Proteinnivået på årets hvete er generelt lavt,
og konsekvensen er at melet har svakere bakekvalitet enn normalt. Viktige egenskaper, som
kornets evne til å ta opp vann, er i år ventet å være dårligere enn tidligere år.
Hvetekvalitet kan deles inn i fem kategorier, hvor kategori 1 har høyest proteinkvalitet og 5
har lavest. I mel trengs en blanding av de ulike kategoriene, avhengig av hva melet skal
brukes til. Norsk produksjon dekker i minkende grad spekteret av ulike hvetekvaliteter som
etterspørres, og de siste årene har produksjonen av norsk mathvete konsentrert seg om
klassene 2, 3 og 4. Klasse 1 av norsk opprinnelse er i praksis ikke tilgjengelig lenger. Derfor

19

Ved trykketidspunktet er det enda ikke publisert nyere prognoser, men Norske Felleskjøp forventer at mer av
matkornet vil måtte omdisponeres til fôr på grunn av problemer med proteinkvaliteten. Norskandelen i matkornet
vil dermed bli lavere.
20
Falltall er et kvalitetsmål for brødkorn som viser stivelsens kvalitet. Falltallet stiger under kornets modning, og
er høyest mellom gulmodning og fullmodning; det faller sterkt ved antydning til groing (Store norske leksikon,
2012).
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må mathvete importeres selv om Norge skule klare å produsere et tilstrekkelig volum
mathvete (FK, 2013c).
Tabell 3.2

Importbehov av matkorn, november prognoser for sesongen 2013/14 (Norske
Felleskjøp, 2013a) 21

Importbehov matkorn
Hvete
Rug
Bygg
2000
Forbruksprognose 283 000 26 000
140 700 11 500
2000
Norsk korn
Import
142 300 14 200
0

Havre
27 000
22 000
5 000

Totalt
338 000
176 300
161 300

Det vil dermed ikke være mulig å bruke all tilgjengelig norsk mathvete (Norske Felleskjøp,
2013a). For å øke proteininnholdet i melblandingene må norske møller importere mer hvete
med høy kvalitet, som blandes med det norske kornet. Importkvoten for hvete for 2013/14 ble
i november 2013 utvidet med 25 000 tonn, men denne kvoten vil trolig øke ytterligere. Det
har skapt et overskudd av norsk mathvete på 25 000 som er omdisponert til fôr.
Prognoser viser at 20 % av den totale norske kornproduksjonen går til matmel i 2013/14.
Videre utgjør norsk matkorn 52 % av kornet som brukes av norske møller i sesongen (Norske
Felleskjøp, 2013a).

Figur 3.5
Andel norsk korn som holder matkvalitet og norsk korn i totalt forbruk,
prognoser for 2013/1422.
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21

Ved trykketidspunktet er det enda ikke publisert nyere prognoser, men Norske Felleskjøp forventer at mer av
matkornet vil måtte omdisponeres til fôr på grunn av problemer med proteinkvaliteten. Norskandelen i matkornet
vil dermed bli lavere.
22
Som nevnt over: Ved trykketidspunktet er det enda ikke publisert nyere prognoser, men Norske Felleskjøp
forventer at mer av matkornet vil måtte omdisponeres til fôr på grunn av problemer med proteinkvaliteten.
Norskandelen i matkornet vil dermed bli lavere.
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Historisk sett er norsk matkornproduksjon en suksesshistorie. Fra 1970 har andelen norsk
matkorn økt kraftig og utgjorde i perioden 2000–2008 rundt 2/3 av totalt matkornforbruk,
tross store variasjoner fra år til år.
Dersom man ser på det totale forbruket av matkorn og -mel i norske møller, som består av
både norsk og importert råvare, har forbruket vært fallende. Bare i de siste 10 årene har
forbruket falt med rundt 57 000 tonn.
Derimot øker forbruket av importerte hel- og halvfabrikater, og det er særlig forbruket av
produkter som bagetter, paier, rundstykker og lignende som har den største økningen. For
norske møller kan dette sees som en urovekkende utvikling, hvor man ser at de stadig mister
marked til importert hel- og halvfabrikater. Figur 3.6 viser norskandelen av korn til norske
møller og norskandelen av norsk korn dersom man inkluderer melet fra importerte hel- og
halvfabrikater.
Figur 3.6
Norskproduserte andeler av totalt matkornforbruk, med og uten forbruk av
importerte ferdigvarer, i prosent, perioden 2000–201223
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(SSB, 2013b; Statens landbruksforvaltning, 2013b)
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Figur 3.7
Totalt matkornforbruk inkludert importert ferdigvare, forbruk av matkorn ved
norske møller, forbruk av norsk matkorn 2000–201224
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(SSB, 2013b; Statens landbruksforvaltning, 2013b)
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Økt import av ferdigvarer
Importen av ferdig brød og bakervarer har økt. 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 trådde i kraft. Bare de 10
siste årene har importen doblet seg fra ca. 61 000 tonn til nærmere 122 000 tonn, når vi regner
om til kornekvivalenter.
Dette betyr at i de siste fem årene har importen vokst med 5 % årlig. Denne importen av
ferdige RÅK-varer utgjør et betydelig volum matkorn, og beregninger utført viser at importen
av ferdige brød- og bakervarer utgjorde omkring 122 000 tonn matkorn i 2012.
Figur 3.8
(tonn) 25

Import av brød og bakervarer, omregnet til kornekvivalenter, 1988 til 2012
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De praktiske konsekvensene av dette er at norsk næringsmiddelindustri som lager produkter
av norsk mel, i stadig større grad blir utsatt for konkurranse fra importert bakverk i det norske
markedet. Dette vil kunne få følger for både den norske næringsmiddelindustrien og norske
kornprodusenter. Ifølge beregninger utført av NILF for Orkla sto norsk RÅK-industri for 71
% 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).

25

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 esimert til 60 %, andre varer til 50 %. Utmalingsgrad 72 %.
Usikkert estimat, se kortnotatet i vedlegget for drøfting av andre omregninger (SSB, 2013b).

30

Rapport 1-2014

3.3 Forbruk og import av fôrkorn
I Norge omfatter dyrefôr både grovfôr og kraftfôr. Grovfôret er i all hovedsak produsert i
Norge og består av ferskt gress (beite), ensilert gress (surfôr) og tørt stråfôr (høy, halm),
hvorav surfôr er strekt dominerende i rasjoner til drøvtyggere. I motsetning til grovfôret
kommer kraftfôret både 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 22, 8 % fra importert råvare, mens 77, 2 % kommer fra Norge26. Dersom en kun ser
på kraftfôr, er norskandelen råvare ventet å ligge på 42 %, mens den importerte andelen ligger
på 58 %. Det er tidligere ikke gitt så store importkvoter som november prognosen fra Norske
Felleskjøp gir grunnlag for (Norske Felleskjøp, 2013a). Det totale kraftfôrforbruket i Norge er
ventet å øke med rundt 2,5 % fra 2012/13 til 2013/14 og vil totalt ligge i underkant av 2
millioner tonn (tabell 3.3).
Ifølge Helsedirektoratet (2013b) har kjøttforbruket i Norge økt betydelig over lengre tid,
særlig gjelder dette forbruk av fjørfekjøtt (10, 2 %) men og gris, dyr som hovedsakelig lever
på kraftfôr. I melke -og kjøttproduksjonen på drøvtyggere øker andelen kraftfôr i rasjonen
samtidig som kraftfôrsammensetningen endres mot en høgere andel importerte råvarer.
Tabell 3.3
Kraftfôrforbruk til ulike dyrearter(tonn), perioden 2009/10 til 2012/13 og
prognoser for 2013/14 (Norske Felleskjøp, 2013a).

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014*

Drøvtygger
903 234
905 520
975 091
995 582
973 000

Svin
484 983
490 110
490 463
482 352
478 000

Fjørfe
384 490
384 220
409 564
446 937
491 000

Annet
31 411
33 233
30 080
28 590
28 000

Sum
1 804 118
1 813 073
1 905 198
1 953 461
1 970 000

Karbohydratråvare utgjør den største andelen i kraftfôrsammensetningen og består
hovedsakelig av korn. Figur 3.9 viser imidlertid hvordan karbohydratandelen sank fra over 75
% i 2005 til 72 % i 2010, før den gikk opp igjen til nærmere 73 % i 2012. I prognosene for
2013 ser man igjen at andelen karbohydratråvare vil få en nedgang og forventes å ligge på 71,
5 % (Norske Felleskjøp, 2013a).

26

Dette er beregninger gjort med tall over «Fôrtilgang i alt» fra Totalkalkylen for jordbruket, 2013
(Budsjettnemnda for jordbruket, 2013).
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Figur 3.9
Andel karbohydratråvare i kraftfôr i perioden 2005–2012, med prognoser for
2013 (Norske Felleskjøp, 2013a).
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Prognosen for 2013/14 viser en rekordlav norsk andel i total karbohydratråvare, på omkring
52 %. Det er dermed de importerte råvarene som i økende grad erstatter det norske kornet.
Tabell 3.4 viser prognose over importbehovet for karbohydratråvare.
Tabell 3.4
Importbehov for karbohydratråvare i kraftfôret, prognose 2013 (Norske
Felleskjøp, 2013a)
Importbehov karbohydratråvare
Forbruk av kraftfôr
1 970 000
Andel karbohydratråvare i kraftfôret
71,5 %
Kjøp av karbohydratråvare
Forbruk av norsk kli
Tilgang på norsk korn til kraftfôr etter svinn*
Importbehov karbohydratråvare

1 409 000
–56 000
–710 000
643 000

*Svinn 1 %

Proteinråvarer består hovedsakelig av soyamel, raps-pellets, maisgluten, oljefrø og fiskemel.
Andelen av norske proteinråvarer i kraftfôret har vært synkende de 10 siste årene og utgjorde
omkring 10 % i 2012. Blant proteinråvarene er soya klart viktigst, og soya har økt sin andel
fra 120 500 tonn i 2000 til 210 500 tonn i 2012 (Norske Felleskjøp, 2012b). Andelen rapspellets og maisgluten har også økt, mens andre råvarer som fiskemel og oljefrø har minsket
sin andel de siste 10 årene.
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Soya i norsk kraftfôr
Denofa importer årlig omkring 420 000 tonn soyabønner. Bønnene kommer fra Brasil og
Nord-Amerika til prosessanlegget i Fredrikstad, hvor de prosesseres om til 330 000 tonn
soyamel, 85 000 tonn soyaolje og 2 500 tonn lecitin.
I 2012 inngikk det omkring 210 000 tonn soyamel i norske kraftfôrblandinger, hvorav 165
000 tonn kom fra Denofa. Det resterende soyamelet produsert av Denofa blir eksportert til
nabolandene Sverige og Finland.
Av soyaoljen brukes rundt 8000 tonn olje til norske kraftfôrblandinger. Den resterende
delen blir levert til andre formål i Norge og andre land i Europa, ettersom soyaoljen har en
rekke bruksområder og kan brukes i blant annet i matvareindustrien, i kosmetikk og i kjemisk
og teknisk industri. Denofa bruker kun GMO fri soya.
(Kilde: Denofa/ Norske Felleskjøp)

Sammensetningen av råvarer (tonn) i kraftfôret fra 2003 til 2012 er vist i figur 3.10. Dersom
man ser på trenden i de siste 10 årene, har det totale kraftfôrforbruket i Norge økt, samtidig
som den norske karbohydratråvareandelen har sunket, selv om norsk karbohydratråvare
fortsatt utgjør den største andelen i kraftfôr. Likevel er det 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
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:3).
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Figur 3.10
Andelen av ulike råvarer i kraftfôret i perioden 2003–2012 (Norske Felleskjøp
& Statens landbruksforvaltning, 2013; Norske Felleskjøp, 2012b)
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4 Norsk forsyningssituasjon

I de foregående kapitlene har vi sett at den globale kornproduksjonen har bedret seg, mens
den norske produksjon har vært svært lav grunnet en dårlig vår og fortsatt arealnedgang.
Over lengre tid ser vi at Norge har hatt et betydelig fall i kornproduksjonen, stort sett
grunnet synkende areal, men også grunnet en stagnasjon i arealproduktiviteten. Dette skjer
samtidig som det er betydelig mer ustabilitet i verdens kornmarked. Etter flere tiår med
voksende produksjon og fallende priser internasjonalt, ser enn nå høyere priser, selv om
produksjonen også vokser. Dette er en mer krevende situasjon, og et dårlig år kan føre til høye
og ustabile priser, som i 2008.
I dette kapittelet diskuteres disse trendene i lys av norsk forsyningssikkerhet. I tråd med
tidligere avgrensninger ser vi på forsyningssikkerhet som en kombinasjon av tilstanden i den
nasjonale produksjon og sikkerheten i internasjonale markeder. Det førstnevnte vurderes i lys
av ulike beregninger av selvforsyning, mens det sistnevnte vurderes mer kvalitativt.
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Hvordan måle selvforsyning?
Begrepet selvforsyning brukes gjerne på ulike måter, alt etter hva formålet med bruken er.
Alle målene beregnes enten med utgangspunkt i energi (målt i kalorier) eller volum. I dette
kapitlet benytter vi tall på energibasis. Disse beregningene gir mer mening når en slår sammen
flere ulike produkter, og er også mer relevant når målet er å vurdere forsyningssikkerhet.
Omregning fra volum til energi krever anslag på hvor store deler av varene som er spiselige,
og hvor stort energiinnhold disse har. For en grundigere diskusjon av måling av
matvareforbruk, se kortnotatet i vedlegget. I denne rapporten forholder vi oss til følgende
definisjoner:
Engrosforbruk: Den mengde mat som tilføres markedet fra primærprodusent til første
ledd på mottakersiden, altså all mat solgt av primærprodusenter. I tillegg inkluderer dette
produsentenes eget forbruk, mat som befolkningen høster, fisker og fanger på egen hånd, og
importerte matvarer (ubehandlede og behandlede matvarer). Svinn i forbindelse med
innhøsting, lager og transport hos primærprodusent er trukket fra.
Selvforsyningsgrad: Hvor stor andel av det totale engrosforbruket av matvarer som
kommer fra norsk produksjon. Altså engrosforbruk minus import, delt på engrosforbruk. Kan
også beregnes som norsk produksjon minus eksport dividert på norsk engrosforbruk.
Selvforsyningsgrad i norsk jordbruk: Hvor stor andel av engrosforbruket av matvarer
som kommer fra produksjonen i norsk jordbruk. Beregnes som norsk produksjon (uten fisk)
minus eksport (uten fisk), dividert på totalt engrosforbruk (inkludert fisk)
Dekningsgrad: Selvforsyningsgraden som definert over inkluderer ikke energien fra de
eksporterte varene som er tilgjengelig for innenlandsk forbruk. Hvis en skal benytte
selvforsyning som et mål på forsyningssikkerhet, må en ta hensyn til at det i en krisesituasjon
kan være relevant å eksportere mindre og forbruke mer av egen produksjon innenlands.
Dekningsgraden er derfor et mål på selvforsyning, hvor eksport regnes som innenlandsk
forbruk. Beregnes som engrosforbruk pluss eksport minus import, delt på engrosforbruk.
Selvforsyningsgrad i norsk jordbruk korrigert for fôrimport: I enkelte krisesituasjoner
kan en heller ikke anta at en får importert tilstrekkelige ressurser som produseres utenlands.
Dette har særlig blitt diskutert i forhold til 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 beregningen av tilgang på matvarer for importert fôr. Beregningen gjøres
grovt på data i Totalkalkylen ved å korrigere mengden husdyrprodukter med andelen av total
fôrtilgang som er importert.
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,
eller at produksjonen vil kunne legges om. 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, 2013b; Svennerud, 2013)
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4.1 Korn fortsatt sentralt for norsk forsyning
Av total beregnet energitilgang i Norge utgjorde kornvarer27 26 % i 2013. Det vil si at en
fjerdedel av de tilgjengelige kaloriene i det norske kostholdet i disse to årene kom fra ulike
kornvarer. Denne andelen har vært forholdsvis konstant siden 1999. Dette understreker hvor
viktig korn er for norsk matforsyning.
Siden kornet utgjør en så stor del av de tilgjengelige kaloriene, blir størrelsen på den
norske kornproduksjonen og matkornkvaliteten i avlingene en av hovedfaktorene som
forklarer variasjonen i norsk selvforsyning over tid. I 2008 var norskandelen i
matkorntilgangen høy, og norsk korn utgjorde hele 14 % av den totale energitilgangen i
Norge. I 2009 var 9 % av den totale tilgjengelige energien i norsk kosthold fra norskprodusert
korn. I 2012 lå andelen nede på 4 %, på grunn av den dårlige høsten 2011. Anslaget for 2013
er noe bedre enn dette; her anslås det at 7 % av den totale tilgjengelige energien kommer fra
norsk korn. Dette er allikevel betraktelig under energimengden i et godt år som
200828(Helsedirektoratet, 2013a, 2013b).
Med lavere norsk kornproduksjon og økende import av hel- og halvfabrikat bakervarer blir
også den generelle selvforsyningsgraden lavere. Regnet på energibasis var den samlede
selvforsyningen29 i Norge 48 % i 2011 og 43 % i 2012. Foreløpige anslag for
selvforsyningsgraden i 2013 (som publisert i Utviklingen i norsk kosthold 2013) tyder på en
svak økning fra fjorårets lavpunkt, til 46 %. Dette er fortsatt på et lavere nivå enn i perioden
mellom 2003 og 2008, hvor selvforsyningsgraden lå over 50 %. Det er også under
gjennomsnittet på 51 % for perioden 1989–2012 (Helsedirektoratet, 2013a).
Spørsmålet er om dette er permanent eller heller en effekt av dårlige værforhold. Trendene
med redusert kornareal og økt import av ferdige bakervarer vil kunne gi en permanent lavere
selvforsyningsgrad, som indikerer at Norge i økende grad er avhengig av import. Med
selvforsyningen på et lavere nivå vil konsekvensen av dårlig vær i framtida øke
importavhengigheten ytterligere. Her er det verdt å huske på klimaendringer. IPCC har uttalt
at en av utfordringene de er sikrest på er økte forekomster av ekstremvær. Dette er trender
som ser ut til å fortsette inn i 2014.

27

Her inkludert mais og importerte bakervarer, men uten ris.
Disse svingningene vises også i selvforsyningsgraden for kornvarer. I siste tilgjengelige beregning vises en
selvforsyningsgrad på kornvarer på 32 % i 2011, 15 % i 2012 og prognose på 24 % i 2013. 2013 ser ut til å ha
vært et svakt år, men bedre enn 2012.
29
Målt på energibasis som andel av engrosforbruk som er produsert innenlands, se faktaboks side 32.
28
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Figur 4.1

Selvforsyningsgrad og selvforsyning av jordbruksprodukter produsert på norsk
fôr, 1990–2012, Norge30
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Når en benytter selvforsyningsgraden som indikator på forsyningssikkerhet, er det mange som
mener at en kun bør regne med det som produseres i Norge på norske ressurser. Dette
innebærer som oftest en korrigering mot andelen av fôrressursene som er importerte, der
husdyrprodukter som produseres på importerte fôrråvarer, tas ut. Her ser vi at andelen av
engrosforbruket som er produsert i det norske jordbruket på norske fôrressurser, var 40 % i
2012, 7 prosentpoeng lavere enn selvforsyningsgraden.
Vi vet at gapet mellom energitilgangen produsert på norske fôrressurser og energitilgangen
fra norsk jordbruk totalt31 har blitt større siden år 2000. Dette stemmer overens med bildet av
økende import av råvarer til kraftfôrproduksjon som vi dokumenterte i kapittel 3.
Tilsynelatende blir gapet mindre i 2012. Her er det imidlertid viktig å huske på at anslagene
på selvforsyningsgrad fra norsk jordbruk er nyere enn anslagene på selvforsyningsgrad
korrigert for fôrimport. De nyere anslagene er lavere enn tidligere beregninger. Det virker
rimelig å tro at nye anslag på energitilgangen med basis i norske fôrressurser må justeres ned
for 201232.
I diskusjonen om norsk forsyningssikkerhet er det viktig å vurdere bidraget fra matvarene
som i dag eksporteres, men som det i noen krisescenarioer kan være aktuelt å forbruke mer av

30

Begrepene er definert som i faktaboksen «Hvordan måle selvforsyning?». Beregning av fiskeforbruket ble lagt
om til forbruksundersøkelser i 1995. Beregning av energiinnholdet i fiskeforbruket ble oppdatert 2009 og
andelen fisk til menneskeføde 2013 (Helsedirektoratet, 2013a; NILF, 2013; Svennerud, 2013).
31
Ikke vist i figuren, men svært lik selvforsyningsgraden i samme periode ettersom fisk og sjødyr i hovedsak
eksporteres.
32
Det er verdt å bemerke at forskjellen mellom hva som var produsert på norske fôrressurser og
selvforsyningsgraden for øvrig, var høy også på starten av 1990-tallet: I 1989 var selvforsyningsgraden 50 %,
andelen produsert i norsk jordbruk 44 % og andelen produsert i norsk jordbruk på norske fôrressurser 36 %
(Helsedirektoratet, til publisering, 2013).
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her hjemme. Indikatoren for dette er dekningsgraden33, som sier oss noe om hvor stor del av
det innenlandske energiforbruket vi kunne dekket, hvis vi i tillegg til det vi forbruker av egen
produksjon i dag, hadde forbrukt alle eksportvarer selv.

4.1.1 Fiskens rolle for norsk matforsyning
Norge har en matreserve i fiskeri- og havbruksnæringen, og argumenter om muligheten for
omlegging av kosthold tar gjerne utgangspunkt i denne reserven. Beregnet dekningsgrad i
2012 for fisk var 2 060 % – altså at vi har tilgang på 20 ganger nasjonalt forbruk av fisk.
Enkelte argumenterer med at økningen i produksjon av fisk til eksport har styrket
forsyningssikkerheten på en slik måte at det har motvirket fallet i kornproduksjon og den økte
avhengigheten av importerte fôrråvarer. Det er imidlertid to forbehold som må tas ved å
trekke fisk inn direkte som løsningen på importavhengighetsproblemet i en krisesituasjon:
muligheten for omlegging av kostholdet og omfanget av fôrimport til oppdrettsnæringa.
Erfaringer fra tidligere kriser kan si oss noe om hvor mye fisk kostholdet kan inneholde.
Under andre verdenskrig anbefalte Statens kostholdsnemnd å bruke 150 g fisk daglig,
tilsvarende om lag 225 kilokalorier per person per dag. Beregninger av selvforsyningsevne
utført for Alstadheimutvalget i 1991 antok at fisk kunne dekke ca. 240 kcal per person per
dag, når det ble brukt i mat, som olje og i margarin. I begge anslagene tilsvarer energien fra
fisk om lag 9 % av totalforbruket det ble siktet til (ca. 2 500 kilokalorier i 1939, og 2 630
kilokalorier eller 90 % av tilgang under normale forhold i perioden 1985–1990) (Flaten, 1999;
NOU 1991:2B, 1991; Statens kostholdsnemnd, 1939).
Tallet 240 kilokalorier per person per dag er ikke tilfeldig, men tilsvarer anslaget fra
Fiskeridepartementet i 1991 på hvor mye fisk som kan være tilgjengelig fra havfiske i en
konfliktsituasjon. Energi fra oppdrettsfisk kommer altså i tillegg, og det er dermed i prinsippet
tilgang på mer energi fra oppdrettsnæringen.
Imidlertid er det grunn til å stille spørsmål ved hvor realistisk en slik større omlegging er.
En økning til 240 kilokalorier/person/dag vil være en betydelig økning i forhold til dagens
forbruk. «Utviklingen i norsk kosthold» indikerer at vi i dag har tilgang på ca. 50 kcal per
person per dag fra fisk, under 2 % av den totale energitilgangen. En økning til 240
kilokalorier per person per dag fra fisk vil være en økning på nesten fem ganger fra dagens
forbruksnivå. Dette kan altså være en av de mer drastiske kostholdsendringene som vil være
aktuelle ved krise. Flaten (1999) peker på at selv om tilgangen kan settes høyere på grunn av
nedslakting av oppdrettsfisk, så vil det kanskje være en øvre grense for hvor mye fisk som kan
spises.
Det andre forbeholdet mot å bruke fiskeproduksjonen direkte som økning av norsk
selvforsyningsevne skyldes at oppdrettsnæringa, i likhet med deler av norsk
jordbruksproduksjon, er avhengig av importert fôr. Det er rimelig å tro at produksjonen av
fisk i oppdrettsanlegg vil være lavere ved bortfall av fôrimport. Ifølge Fiskeri- og
havbruksnæringens landsforening ble det i 2012 produsert 1,7 millioner tonn fôr til havbruk.
33

Målt som andel av engrosforbruk som er produsert innenlands, pluss energiinnholdet i eksporterte varer. Se
faktaboks side 32..
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Vegetabilske råvarer har blitt en viktigere ingrediens i fiskefôret de siste årene (67 % av
råvarene var vegetabiler i 2012), og importen av proteinråvarer som soya har økt deretter. Det
importeres også fiskemel fra den sørlige halvkule. Totalt anslår SLF at det ble importert
nærmere 1,3 millioner tonn råvarer til produksjon av fiskefôr i 2012. Dermed vil et grovt
anslag være at produksjonskapasiteten kan reduseres med ¾ av dagens fiskevolum.
Formodentlig vil fôrsammensetningen til oppdrettsfisk (i likhet med fôret til landbasert
produksjon) til en viss grad kunne justeres i retning av ressurser som kan produseres i Norge
(Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, 2013; Statens landbruksforvaltning, 2013c).
Disse opplysningene kan brukes til å lage et anslag på hvor mye selvforsyningsgraden kan
heves med basis i fisk alene, alt annet likt.








Vi tar utgangspunkt i gjennomsnittsverdier for perioden 2010-2012, hentet fra
«Utviklingen i norsk kosthold». Gjennomsnittet for denne perioden for den totale
energitilgangen for Norge er anslått til 21 567 terrajoule (TJ), herav 360 TJ fra fisk,
9 883 TJ norskprodusert energi (46 %) og 8 699 TJ produsert i norsk jordbruk på
norske fôrressurser (40 %). Disse selvforsyningstallene er noe under snittet for
2003-2013.
En økning i tilgang på fisk til 240 kilokalorier per person per dag34 gir (multiplisert
med middelfolkemengden i de tre årene) i snitt 1 816 TJ totalt, eller 9 % av den
totale tilgangen. Hvis vi i tillegg anslår at det er mulig å øke det daglige
fiskeinntaket til 360 kilokalorier per person per dag med basis i oppdrettsfisk35, kan
dette øke fiskens andel til 13 % av den totale tilgangen og den norske produksjonen
til 9 883 TJ.
Hvis denne økte fisketilgangen erstatter importvarer 100 %, kan en ved å øke
fiskeforbruket øke selvforsyninga til 57 %. Selvforsyning korrigert for fôrimport
kan økes til 52 %. Dette er økninger på 11 prosentpoeng fra gjennomsnittsnivået.
Hvis en i tillegg reduserer det totale energiforbruket med 90 %, men beholder den
norske produksjonen på dagens nivå, vil norsk fisk utgjøre 14 % av tilgangen.
Selvforsyningsgraden vil da kunne økes til 63 %. Korrigert for fôrimport vil den
kunne økes til 57 %. Dette er økninger på 17 prosentpoeng fra gjennomsnittsnivået.

Det er altså mulig å øke selvforsyninga noe med basis i fisk alene, men ikke over 60 %
korrigert for fôrimport til landbruket i årene vi ser på her. Dette er også forutsatt at forbruket
av fisk kan økes til åtte ganger over dagens nivå, til å utgjøre totalt 14 % av kostholdet, omlag
tilsvarende energitilførselen fra kjøtt i dagens kosthold. Tidligere utredninger og beregninger
gjort med selvforsyningsmodellen viser at for å øke selvforsyningen utover dette i en
krisesituasjon bør legge om kostholdet mer i retning av økt forbruk av korn, rotfrukter og

34

Merk at dette tallet var et anslag basert på mulig fiske i en konfliktsituasjon på slutten av 1980-tallet. Vi har i
dag en mye høyere befolkning, men også andre konfliktscenarioer å forholde oss til. Vi beholder derfor dette
tallet.
35
Skjønnsmessig vurdering.
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melkeprodukter (Budsjettnemnda for jordbruket, 1995; Flaten, 1999; Hageberg &
Smedshaug, 2013).

Omlegging av kostholdet
Som selvforsyningsstatistikken illustrerer, er Norge helt avhengig av import av en rekke varer
for å dekke et normalt forbruk. Når målsettingen for beredskapsarbeidet er å opprettholde et
normalt forbruk, må også importen antas å kunne opprettholdes. Hvis import ikke er mulig
eller begrenset, blir vi nødt til å legge om kostholdet slik at vi spiser mer av det som
produseres nasjonalt. Dette er mulig å få til uten at den totale energitilgangen blir knapp.
Det ble utført analyser av selvforsyningsevnen i forbindelse med Alstadheimutvalgets
NOU, avgitt i 1991. Kostholdsplanene som ble avledet fra dette arbeidet, skulle dekke 90 %
av forbruket i en normalsituasjon. Utredningen fant at norsk produksjon kunne dekke et slikt
kosthold, gitt tilstrekkelig tilførsel av plantevernmidler og kunstgjødsel. Kostholdet innebar
da økt forbruk av korn til mat, med grovere utmalinger og mer innblanding av bygg og havre i
mel av hvete og rug. Videre fant de at økt forbruk av poteter, rotfrukt og andre grønnsaker er
energieffektivt, sammen med økt bruk av fisk som diskutert over. Økt bruk av korn til mat vil
gi mindre korn til dyrefôr, men det er også slik at store deler av norsk landskap er best egnet
til produksjon av grovfôr. Siden mjølkekyr er mer effektive enn andre husdyr på omdanning
av gras til menneskemat blir særlig melkeproduksjon anbefalt økt. I tillegg beregnes det at et
fiskeforbruk på 240 kilokalorier per dag vil være hensiktsmessig, som pekt på over (NOU
1991:2B, 1991).
Alt i alt demonstrerer slike utredninger at det på slutten av 1980-tallet var teoretisk mulig
for Norge å være selvforsynte, forutsatt en voldsom omlegging av kosthold, samt tilgang på
kunstgjødsel og plantevernmidler. Utredningene omtaler i liten grad hvorvidt en slik
omlegging lar seg gjennomføre i praksis, og hvordan dette i så fall skal gjøres.

4.2 Hva betyr den internasjonale utviklingen for Norge?
I forrige delkapittel så vi at norsk selvforsyning har ligget på ca. 50 % de siste ti årene, men at
den kan være på vei nedover til et permanent lavere nivå. I internasjonal sammenheng har
Norge spesielle utfordringer her, ettersom Norge i følge FAO-statistikk er et av landene i
verden med lavest selvforsyningsgrad. Data mangler imidlertid for en rekke land, deriblant
arabiske land, Sør-Korea og Japan som det ville vært naturlig å sammenlikne Norge med. Det
understreker allikevel at Norge som land bør være særlig interessert i den internasjonale
utviklingen (FAO, 2012).
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Tabell 4.1
Danmark
Finland
Sverige
Kina
Sveits
Nederland
Norge

Selvforsyningsgrad i noen utvalgte land, 201036
108 %
93 %
91 %
90 %
63 %
54 %
50 %

Når en skal vurdere hva den internasjonale utviklingen konkret betyr for Norge, er det viktig å
bruke et ryddig begrepsapparat for å gjøre disse vurderingene.






For det første gir det mening å skille mellom kort sikt og lengre sikt, der kort sikt er
hva som skjer i 2014, mens lengre sikt er tidsrommet utover dette.
For det andre må en i vurderinger av risiko ikke bare vurdere sannsynligheten eller
usikkerheten for at en hendelse skal inntreffe, men også kostnaden ved en hendelse.
For det tredje bør vi skille mellom utfordringer knyttet til tilgangen på varene som
Norge ønsker, på de markedene vi benytter oss av (tilgangsrisiko), og utfordringer
knyttet til prisutviklingene på varene som er tilgjengelige på disse markedene
(prisrisiko).
For det fjerde er det da også grunn til å skille mellom vurderinger gjort med antakelsen
om fungerende internasjonale markeder, og vurderinger gjort uten en slik antakelse.

På kort sikt ser vi at årets hvetehøst på den nordlige halvkule, inkludert Europa, har vært god.
Høyere tilgang på hvete er positivt for Norge, men vi ser at det er særlig høykvalitets
mathvete norske møller har behov for. Tilgangen burde være god fra Europa etter denne
høsten, men prisen antas å bli høy.
Man forventer høye soyaavlinger i Sør-Amerika våren 2014. Soyaprisen er fortsatt høy,
men ustabil, og vil være avhengig av værforholdene fram til høsting på den sørlige halvkule.
Store soyaavlinger vil være positivt for norsk fôrproduksjon, ettersom proteinandelen
forventes å stige også denne sesongen (gunstige priser påvirker selvsagt også etterspørselen).
Siden Norge kun kjøper soya som ikke er genmodifisert, og siden det sies at andelen slik soya
ikke stiger i takt med tilgangen på soya totalt, vil vi anta at prisen fortsatt vil være høy.
Videre kan det også være grunn til å vurdere risiko forbundet med transporten av
soyabønner til Norge, siden dette er en vare med få og små lagre i Norge og 100 %
importavhengighet. En gang i måneden mottar produksjonsanlegget Denofa i Fredrikstad en
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FAO beregner selvforsyningsgrader etter prosedyren beskrevet i FAO (2001). Innrapporterte data på
produksjon konverteres til ekvivalenter for primærproduktene, som regnes om til næringsinnhold etter en
standardisert tabell. Selvforsyningsgraden beregnes så som produksjon delt på produksjon + import – eksport,
altså tilsvarende som den norske definisjonen. Den største forskjellen til norske tall er at FAO benytter andre
faktorer for omregning fra vekt til kaloriinnhold enn Helsedirektoratet og NILF gjør i den norske statistikken.
Beregningene avviker dermed fra Helsedirektoratets beregninger. Data mangler for en rekke land (FAO, 2001,
2012)
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båtlast med rundt 25 000–30 000 tonn soyabønner. Ifølge Ekern i Aftenposten er Norge
dermed i stor grad avhengig av «en båtlast i måneden». På kort sikt er altså størst
tilgangsrisiko knyttet til transport av soya (Ekern, 2013).
På lengre sikt kan det være grunn til noe mer skepsis. For det første har vi økt usikkerhet
knyttet til pris. Vi har i denne utredningen dokumentert trender mot økt forbruk og lavere
evne hos produsentene til å møte denne fortsatte forbruksveksten. OECD og FAO påpeker at
når lagrenes andel av forbruket går mot historiske dybder, kan det oppstå økt usikkerhet om
pris. Dette gjelder særlig hvis store uforutsette hendelser rammer større produsentland eller
handelsforbindelser. Et nylig eksempel er tørken i 2012, som rammet USA og SUS-landene.
OECD og FAO oppsummerer dette med å peke på økt sannsynlighet for prissvingninger, økt
sannsynlighet for at disse svingningene er store, og større sannsynlighet for at de presser
prisen opp enn ned (OECD & FAO, 2013).
Vurdert relativt til andre land i verden ser prisrisiko ut til å kunne være en mindre
bekymring for Norge. Det finnes imidlertid også andre kapitalsterke land med importbehov.
Vurderingen av prisrisiko forutsetter også at den norske befolkning er villig til å kjøpe korn
som potensielt kunne vært kjøpt av mindre velstående land. Dette trenger ikke noen større
utgreiing her, siden det handler mer om andre lands forsyningssikkerhet enn norsk
forsyningssikkerhet. Det kan allikevel være verdt å huske på at i tilfeller med knappe, men
fungerende internasjonale markeder vil kornvarene gå til landene med høyest kjøpekraft. Som
vist i kartet på side 5 har kornvarer en større rolle som kalorikilde i kostholdet andre steder i
verden enn Norge.
Disse vanlige betraktningene om prisrisiko forutsetter også at verdensmarkedene er
fungerende, og at det er tilstrekkelig med forsyninger til at vi får dekket våre behov. Dette
leder oss over til vurderinger av forsyningsrisiko.
For å konsentrere oss om det første poenget, så viser nyere erfaringer fra matvarekrisen i
perioden 2007–2010 at en rekke land var villige til å innføre ulike eksportrestriksjoner for å
sikre egne forsyninger og eget prisnivå når matressursene ble knappe. Dette gjaldt blant annet
Ukraina og Russland. Strategiske vurderinger vil da kunne styre kornhandelen, heller enn
hvem som kan tilby mest penger. Her må vi imidlertid også peke på at våre vanligste
importpartnere i kornhandelen er andre europeiske land, land som mindre grad har vært kjent
for å ta i bruk eksportrestriksjoner (Hageberg & Smedshaug, 2013; Sharma, 2011).
For det andre hjelper det lite med stor kjøpekraft hvis tilgangen er lav på internasjonale
markeder. Her minner IPCC om at sannsynligheten for uheldige værforhold vil kunne øke
framover, noe som vil kunne ramme matproduksjonen hos viktige produsenter. All den tid
verdensmarkedet for hvete og soya forsynes av et fåtall produsenter, kan dette bety økt
usikkerhet. Her er det imidlertid også sant at Norge trenger et lite volum i internasjonal
sammenheng.
Samlet sett virker det ikke urimelig å anslå sannsynligheten for forsyningssvikt som heller
lav. Allikevel bidrar mulig knappere internasjonale markeder, økende konkurranse, små lager,
potensial for dårlige værforhold og eksportrestriksjoner til at usikkerheten kan anslås å være
høyere i dag og framover enn tidligere.
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Som nevnt er det imidlertid ikke sannsynligheten alene som må avgjøre om en trussel skal
tas på alvor, men også kostnaden. Generelt kan en vurdere kostnaden som høy ved svikt i
tilførsel av importerte fôrråvarer og matvarer i en situasjon med lite på lager og høy
avhengighet av importvarer. Vi kan illustrere dette ved å se på statistikken for total
matforsyning (målt på energibasis) til Norge. Her har importerte kornvarer utgjort om lag 20
% av total tilgjengelig energi i de siste fire årene. En reduksjon av de importerte kornvarene
med 50 % vil således redusere den totale tilgjengelige energien med 10 prosentpoeng –
tilsvarende reduksjonen som ble betegnet som «krisekosthold» av Alstadheimutvalget.
En reduksjon av importen på dette nivået eller høyere vil kunne klassifiseres som en
alvorlig konsekvens, og en reduksjon på mellom 49 % og 11 % klassifiserer vi som en
middels alvorlig konsekvens. Ifølge det vi har diskutert over, virker det rimelig å tro at et slikt
bortfall kan kompenseres for gjennom tilpasninger som ekstraordinær import, mer poteter og
fisk i kostholdet, og så videre. Imidlertid kan vi anta at kostnaden ved å skulle gjøre slike
tilpasninger vil være høye. En reduksjon på 10 % eller lavere gir ikke nevneverdige
reduksjoner utover årlige svingninger i kaloritilgang per person, og kan klassifiseres som en
lite alvorlig konsekvens. Begrepene er ikke strengt definert i denne utredninga
Liknende argumenter kan gjøres for tilførselen av fôrråvarer. En dyptgående drøfting av
risiko og sårbarhet i norsk kornforsyning liker utenfor mandatet til denne utredninga, men vil
være av interesse for framtidige undersøkelser.
Tabell 4.2

Illustrasjon av vurdering av usikkerhet og konsekvens ved ulike reduksjoner av
kornimporten

Usikkerhet

Lav

Konsekvens
Lav
Middels
0-10 % reduksjon 11–49 % reduksjon
av kornimport
av kornimport

Høy
50–100 % reduksjon
av kornimport

Middels
Høy

4.3 Tiltak i norsk politikk
Vi har i denne rapporten vist hvordan kornvarer spiller en viktig rolle i norsk
matvareforsyning, enten direkte i form av brød og boller, eller indirekte som fôr til dyr. Den
siste landbruksmeldinga understreker også dette. Den slår fast at «Nasjonal kornproduksjon er
av stor betydning for norsk selvforsyning». Meldinga påpeker at kornarealet er en begrenset
ressurs som Norge har mindre av enn andre OECD-land, som derfor bør tas godt vare på for
framtidige generasjoner. Det settes som et generelt mål at landbruksproduksjonen skal ha
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mulighet til å øke i takt med den økende befolkninga (Landbruks- og matdepartementet,
2012).
Dette er ambisiøse mål for norsk kornproduksjon, og det er usikkert hvorvidt og hvordan
Regjeringen Solberg vil prioritere dette i praksis. Men vi vet at Høyre, Fremskrittspartiet,
Venstre og Kristelig folkeparti i den såkalte Samarbeidsavtalen skriver at det legges vekt på
forutsigbarhet i landbrukspolitikken, og vi går dermed ut fra at det ikke vil skje store
omveltninger i de formelle målene. Det vi vet er at «Velkommen til bords» la vekt på
beredskapshensyn og matsikkerhet, noe også Regjeringen Solberg la vekt på i sin
regjeringserklæring. Her uttaler de at «regjeringen vil [..] arbeide for en høyest mulig
selvforsyning av mat av beredskapshensyn» (Høyre & Fremskrittspartiet, 2013; Landbruksog matdepartementet, 2012; Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, & Høyre, 2013).
Denne rapporten peker på at den nasjonale kornproduksjonen er fallende og at mye areal
fortsetter å gå ut av drift. Dette igjen svekker den nasjonale forsyningen av mat og fôrkorn,
både på kort og lang sikt. Framskrives dagens trender, ser vi at selvforsyningsevnen framover
vil kunne falle. Dette skjer i en situasjon der verdensmarkedet for korn er mer sårbart enn
tidligere. Det er kun et lite kvantum av verdens totale produksjon som omsettes internasjonalt.
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 på egen
forsyningsevne. Selv om Norge er et kjøpesterkt marked i internasjonal sammenheng, er det
en risiko knyttet til å gå mot et årlig importbehov på mellom 0,9 og 1,3 millioner tonn korn og
karbohydratråvarer i et normalår. Risikoen kan forventes å øke når klimaendringene slår inn.
Med andre ord er den globale sårbarheten økende og vår nasjonale forsyningsevne fallende.
Målsettingen om opprettholdt produksjon, ivaretakelse av kornareal og tilfredsstillende
beredskap har i de siste årene ligget til grunn for en rekke utredninger og prosjekter knyttet til
disse utfordringene. Utredningene peker på at årsaken til nedgang i norsk kornareal er
kompleks, og det er derfor argumentert for at ingen enkelte tiltak vil være tilstrekkelige, her
trengs det en rekke virkemidler. Ekspertgruppen for økt kornproduksjon peker allikevel på to
viktige faktorer: svak lønnsomhet og manglende fokus på produksjon i forskning, rådgivning
og undervisning. Vi skal i det følgende ta kort for oss noen tiltak som kan styrke produksjon,
ivareta kornareal og øke beredskapen (Ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon, 2013).

4.3.1 Produksjonsstyrkende tiltak
Når det gjelder lønnsomhet, ser vi at på begynnelsen av1990-tallet ble den norske kornprisen
redusert med 1 kr per kilo. Kornprisen falt helt fram til 2008, og har etter det hatt en viss
økning. Driftskostnadene har derimot steget betydelig, særlig i de siste 10 årene. Det betyr at
kornproduksjonen knapt har hatt nominell vekst i lønnsomheten siden 2000. Dette er motsatt
av andre samfunnsgrupper som i samme tidsrom har hatt en betydelig inntektsvekst
(Ekspertgruppen for korn, 2013:38).
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Figur 4.2

Utviklingen av prisindeksen for inntektene i kornproduksjonen og for ulike
innsatsfaktorer (Budsjettnemnda for jordbruket) 1990=100
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Å øke prisen på korn er et tiltak som vil kunne gi bedre lønnsomhet. En undesøkelse utført av
AgriAnalyse i 2012 fant at to av tre bønder mente at økt kornpris er et av de viktigste tiltakene
myndighetene kan gjøre for å styrke kornproduksjonen i Norge. Høyere pris kan gi bedre
lønnsomhet for bonden, og stimulere til økt kornproduksjon. Korn har målprisordning37; det
gir myndighetene i samarbeid med næringa adgang til å øke prisen, noe de også ble enige om
i jordbruksforhandlingene 2013. (Eldby, 2012; Statens landbruksforvaltning, 2013d, udatert).
Det er allikevel slik at mye av kostnadsveksten må kompenseres gjennom økt produktivitet
og effektivitet, og også andre tiltak kan tas i bruk for å stimulere til økt kornproduksjon. Noe
kan legges til rette av offentlige myndigheter og andre aktører rundt næringa. Ekspertgruppa
framhevde for eksempel at forskning, rådgivning og undervisning burde bruke mer tid på
tiltak for økt avling. Det er så opp til bonden å sette dette ut i praksis.

4.3.2 Sikre tilstrekkelig areal
Ta vare på små arealer: Det totale kornarealet lå i 2013 på 2,87 millioner dekar, og et
gjennomsnittlig kornareal er på rundt 240 dekar per bruk. Ekspertgruppa for økt
kornproduksjon påpekte at rundt 600 000 dekar av kornarealet – ca. 20 % – er på skifter under
20 dekar. Slike relativt små jorder kan gi mindre avlinger på grunn av problemer med
jordpakking på vendestykker og lavere avlinger langs kanter. I tillegg kan de være mer tid- og
kostnadskrevende å drive, spesielt dersom jorden/teigen ligger langt unna gården. Disse
problemene kan føre til at jordstykkene går ut av produksjon. For å opprettholde små skifter
anbefaler Ekspertgruppa økonomisk støtte til å ivareta disse arealene, eksempelvis gjennom

37

Målpris er ”prisen som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå ut fra balanserte markedsforhold, det fastsatte
importvernet og de markedsreguleringsmuligheter som er til disposisjon”. Målprisen avtales i jordbruksavtalen.
For korn noteres det priser per uke på Felleskjøpets anlegg ved Oslofjorden. Disse noteringsprisene skal ikke
avvike fra målprisen med mer enn 10 %.

46

Rapport 1-2014

areal- og kulturlandskapstilskudd, samt tilrettelegging for arronderingsdyrking
(Ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon, 2013).
Jordvern: Norge har høy befolkningsvekst, og utbyggingsbehovet er stort, særlig i byer og
rundt tettsteder i produktive jordbruksområder. Fra 2005 til 2012 ble 114 70038 dekar dyrket
og dyrkbar jord omdisponert til ulike utbyggingsformål, noe som gir et gjennomsnitt på
nærmere 14 500 dekar omdisponert jord per år. Av disse var 57 900 dekar plassert i de åtte
fylkene med størst kornproduksjon39. Det kan derfor være behov for styrket jordvern, og
ekspertgruppen for korn (2013) oppfordrer til særskilt vern av matjord (Ekspertgruppen for
økt norsk kornproduksjon, 2013; SSB, 2013c).
Korn på arealer egnet for korn: Ekspertgruppa for økt kornproduksjon peker på at arealer
hvor det tidligere har blitt dyrket korn i kornfylkene på Østlandet, har blitt lagt om til
grasarealer på 2000-tallet. Siden arealene som er egnet for korndyrking, er begrenset, peker
Ekspertgruppa på at areal- og kulturlandskapstillegg for kornareal bør gi insentiver til å
beholde kornarealet.
Nydyrking: Både Ekspertgruppa for økt kornproduksjon og Bioforsk legger vekt på at selv
om alt areal opprettholdes på dagens nivå, vil det bli vanskelig å skulle øke produksjonen i
takt med forventet befolkningsøkning. Det må derfor legges til rette for nydyrking.
Ekspertgruppa peker på at dette er dyrt, og at jorda sjelden er like produktiv som det
eksisterende kornarealet (Ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon, 2013; Hoel &
Abrahamsen, 2013).

4.3.3 Øke arealproduktiviteten
Som nevnt har avling per dekar vært stabil de siste 10–15 årene. Samtidig har avkastningen i
sortsforsøk fortsatt å øke, uten at dette har blitt tatt ut i praktisk dyrking. Her er det viktig med
systemer for å gjøre kunnskap tilgjengelig, samtidig som god praksis støttes opp under med
støtteordninger som sikrer investeringer selv om økonomien i dag er dårlig.
Grøfting/drenering: Drenering er et svært viktig område der investeringene må økes; noe
som vil gi økte avlinger og mindre miljøbelastninger. To tredjedeler av de spurte oppgir
dreneringstilskudd (sammen med prisøkning) som ett av de to viktigste tiltakene for å styrke
norsk kornproduksjon. Særlig bønder i Trøndelag og bønder med store arealer prioriterer
dreninger (Eldby, 2012).
Agronomiske tiltak: Det finnes en rekke agronomiske tiltak og dyrkingsteknikk som kan
øke avlinger. Bioforsk framhever redusert jordpakking, drenering, vekstskifte, og optimal
bruk av plantevernmidler mot sopp. I bunnen for økt kornproduksjon ligger god agronomisk
kompetanse og driftsteknikk for å møte fremtidens utfordringer; tilgang på gode kornsorter,
utprøving av sorter, presisjon innenfor planteverntiltak, jord og jordstruktur
De agronomiske flaskehalsene og tiltak for forbedret agronomi er detaljert beskrevet i
Ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon sin rapport fra 2013 «Økt norsk

38

Av disse var 64 300 var dyrka jord og de resterende dyrkbar jord. Snittet for dyrka jord blir dermed 8 036 dekar, og for
dyrkbar 6 299.
39
Akershus/Oslo, Østfold, Hedmark, Nord-Trøndelag, Vestfold, Buskerud, Oppland og Sør-Trøndelag
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kornproduksjon. Utfordringer og tiltak», samt i Bioforsk-rapportene «Tiltak for å forbedre
avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon» og «Forprosjekt ‘Fra utredning til handling‘ –, en
oppfølging til Ekspertgruppens rapport». Alle rapporter er fra 2013. (Ekspertgruppen for økt
norsk kornproduksjon, 2013; Hoel & Abrahamsen, 2013; Strand, Sundgren, & Hage, 2013)

4.3.4 Beredskapstiltak
Som overordna mål for beredskapsarbeidet legger vi i likhet med myndighetene til grunn at
politikken skal sikre et mest mulig opprettholdt forbruksnivå i krisesituasjoner. En
krisesituasjon kan forstås som en situasjon hvor en hendelse gjør at en større mengde av
befolkningen ikke får tilfredsstilt sin etterspørsel etter matvarer. For å nevne noen typer sjokk
så kan det skje endringer i mengden som etterspørres/tilbys, typen mat som etterspørres/tilbys,
prisen på mat som etterspørres/tilbys, eller transporten av mat til/fra markedet. Vi ser at siden
starten av 1990-tallet har både myndigheter og private aktører blitt mer opptatt av scenarioer
som innebærer kortvarige regionale og lokale kriser med kort varslingstid (Hageberg &
Smedshaug, 2013; Nærings-og handelsdepartementet, 2011).
Gode beredskapstiltak er tiltak som er effektive i en lang rekke slike tenkelige situasjoner.
Derfor er sikring av produksjon og produksjonskapasitet, samt gode forhold til stabile
eksportører, viktig for å ivareta forsyningssikkerheten.
Nærings- og handelsdepartementet er i dag koordinerende instans for
matvareberedskapsarbeidet i Norge. Landbruks- og matdepartementet har fagansvar for sin
del av verdikjeden. Videre er forsyningsberedskapen i Norge innenfor matvaresektoren basert
på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan opprettholdes også i krisetider.
Dagen beredskap baserer seg dermed på at verdensmarkedet skal fungere til enhver tid.
Den nasjonale produksjonen er synkende og en rekke faktorer peker mot mer usikkerhet og
uforutsigbarhet i globale kornmarkeder framover. Dette er også konklusjonen Statens
landbruksforvaltning kom med i februar 2013 i en utredning for LMD, hvor de anbefaler
gjeninnføring av beredskaper for korn. «Korn og krise» drøftet samtidig samme
problemstilling, uten kjennskap til SLFs utredning, og kom fram til samme konklusjon
(Hageberg & Smedshaug, 2013; Statens landbruksforvaltning, 2013e).

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. Den forrige regjeringen anerkjente behovet for matkornlagring i
landbruksmeldinga ”Velkommen til bords”:
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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, 2012, s. 17).

Et beredskapslager bør være et nasjonalt ansvar, lagt til offentlige myndigheter, for eksempel
Nærings- og handelsdepartementet, fordi dette angår fundamentale forhold ved
samfunnssikkerheten. Som blant andre Flaten og Romstad påpeker, kan matsikkerhet være en
form for offentlig forsikring, hvor befolkningen føler seg tryggere når de vet at det finnes en
tilstrekkelig nasjonal strategi for matsikkerhet (Flaten, 2001; Romstad, Vatn, Rørstad &
Søyland, 2000).
Hvilket nivå på lageret vil gi tilstrekkelig sikkerhet? Fram til 1992 var det ved utgangen av
andre kvartal over 12 måneders forbruk av matkorn og mjøl på lager i Norge, mens det i dag
er omtrent 3 måneders forbruk på de eksisterende forretningsmessige lagrene. Vi anbefaler en
ordning for norsk kornberedskap der Norge har lager tilsvarende 12 måneders import av matog fôrkorn (inkludert karbohydratressurser) per 31. desember hvert år. Dette vil være en
ordning som likner på den som var gjeldende fram til 1995. Tidspunktet tilsier at den aktuelle
reguleringsaktøren kan beregne importbehovet i forhold til årets avling, og at en vil kunne
sette opp en prognose for hvor mye importvarer en vil trenge det neste kalenderåret, årets
kornhøst tatt i betraktning.
Et slikt lager vil sikre at hvis avlinger neste høst svikter i sentrale eksportland, så vil vi
fortsatt ha korn på lager og kan gjøre tilpasninger utover høsten. Siden langt den største delen
av kornet høstes på den nordlige halvkule, så er det lite nytt korn som kommer ut på
verdensmarkedet etter høstingssesongen juli–september.
I likhet med SLF vurderer vi det slik at det vil være hensiktsmessig å legge til forbruk av
matkorn i importerte bakervarer til det totale beregnede forbruket40.
Med utgangspunkt i gjennomsnittlig import de siste fem årene (inkludert prognose fra 22.
november for kornsesongen 2013/14) tilsvarer et lager av 12 måneders importbehov 296 000
tonn matkorn. For karbohydratråvare til kraftfôr kan importbehovet beregnes til nærmere
410 000 tonn.
Såkorn er helt nødvendig for den nasjonale delen av matforsyningen. I de siste årene har
høstene vært svake og såkorn har vært mangelvare. Kun overskudd og lager hos
handelspartnere, ikke minst Finland, har bidratt til at vi har fått tilstrekkelig såvare også i
Norge. I en mer kritisk situasjon vil dette bli vesentlig vanskeligere. Uten godt og tilstrekkelig
såkorn er egen kornproduksjon umulig. Vi anbefaler derfor å øke såkornlageret opp til rundt
2/3 av behovet.
Det er i en krisesituasjon fullt mulig, og anbefalt, å benytte fôrkorn til mat for mennesker.
Dette vil svekke produksjonen av husdyrprodukter. Hvis denne produksjonen skal
40

Det bør bemerkes at de 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.
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opprettholdes, er det derfor også nødvendig med lagring av fôrressurser i tillegg til
karbohydratråvare. Dette gjelder ikke minst for proteinressursen soya, som Norge er helt
avhengig av import for å ha tilgang på. I dag er norsk landbruk «bare en båtlast unna»
knapphet på soya (Ekern, 2013). Vi mener derfor at også denne ressursen bør ha en
lagerstrategi. Vår anbefaling er minimum 6 måneders normalforbruk; det vil si 200 000 tonn
av en årlig import på om lag 400 000 tonn41. Det vil kunne gi nødvendig tid til tilpasning til
en ny situasjon for fôrprodusenter og andre kunder i en kritisk situasjon, eller en buffer mot
kortvarig forsyningssvikt.

Tabell 4.3

Oversikt over samlet anbefalt lagervolum. Volum i tonn42

Produkt
Såkorn
Matkorn
Karbohydrater
til kraftfôr
Soya

Anbefalt
volum (tonn)
50 000
296 000

Situasjon i
dag
15 000
0

Forbruk for

Kommentar

2/3 av et årsforbruk
12 md

410 000

0

12 md

210 000

0

6 md

Løpende rullering
Volum pr. 31. desember.
Inkl. korn i RÅK-varer.
Beregnet på bakgrunn av
importbehov i kornåret
Løpende rullering

Stavanger havnesilo – halvparten av tilgjengelig lagerkapasitet ut for salg
I drøftingen av hvor et eventuelt beredskapslager kan ligge, lander SLF på at eksisterende
matmelmøller med ledig plass og siloer ved havneanlegg er mest tilgjengelige. De lister opp
seks anlegg med totalt 413 000 tonn total kapasitet, og derav er 195 000 tonn ved Stavanger
havnesilo. Denne ligger sentralt ved sjøen i Stavanger, i et område omregulert til bolig- og
kontorformål i 2003. Siloen er nå lagt ut for salg for eiendomsutvikling. Dette vil gjøre det
vanskelig å finne plass til et halvt års beredskapslager, og veldig langt vanskeligere å finne
plass til 12 måneders lager. I forhold til volumene foreslått i tabell 4.2 er det allerede i dag for
lite plass ved anleggene SLF lister opp.
(Jupskås & Seglem, 2013; Statens landbruksforvaltning, 2013e)

41

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 Norske Felleskjøp brukt ca. 216 000 tonn soyamel i gjennomsnitt de siste tre
årene (Norske Felleskjøp, 2012c; SSB, 2013b)..
42
Beregnet ut fra historiske data for matkornimport fra SLF i kalenderår, supplert med prognose for importbehov
for kornåret 2013/14. Gjennomsnittlig matkornimport i 2009–2013 ligger på 190 872 tonn. I tillegg legger vi til
estimerte kornekvivalenter fra import av RÅK-varer med utgangspunkt i beregnede andeler for 2012 (111 640
tonn, se fotnote og faktaboks på side 26 for beregningsgrunnlag).
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5 Konklusjon

Oppsummert har vi i denne rapporten sett at årets norske kornavlinger ble historisk lave, og at
internasjonale avlinger kan bli historisk høye. På kort sikt betyr dette at Norge ikke bør ha
problemer med importforsyning. På lengre sikt føyer imidlertid året og prognosene seg inn i et
bilde hvor Norge blir stadig mer avhengig av import. Samtidig bidrar faktorer som
etterspørselsvekst, lavere produksjonsvekst, klimaendringer og få sentrale eksportører, til at
usikkerheten på internasjonale markeder er høyere i dag enn tidligere.
Årets kornhøst ble dårligere enn ventet, med en anslått totalavling på 893 000 tonn. Dette
er den laveste avlinga siden 1976, og 19 % mindre enn gjennomsnittet de siste fem årene.
Hovedårsaken til det dårlige resultatet er lave avlinger per dekar, noe som skyldes en sein vår
med mye regn. En fortsatt arealnedgang bidrog også. Året føyer seg dermed inn i nedgangen
vi har sett over lengre tid generelt, samt de siste årenes spesielle værutfordringer.
På grunn av det lave avlingsnivået er også tilgangen på matkorn lav i forhold til møllenes
behov. Det er per 22. november forventet at det norske kornet vil kunne dekke 52 % av
møllenes etterspørsel i sesongen 2013/1443.
Avlinga som ikke kan brukes til mat, går til fôr. Siden avlinga er lav, og kraftfôrforbruket
er forventet å fortsette å øke, blir det også her behov for suppleringsimport. Prognosene tyder
her på at norskandelen i karbohydratråvarene kan bli 52 %, noe som sammen med en
vedvarende økning i soyaimporten formodentlig vil gjøre den totale norskandelen av
kraftfôrressursene rekordlav. Norske Felleskjøp melder at det aldri tidligere har blitt gitt så
store importkvoter som de anbefaler med bakgrunn i deres november-prognose.
Siden norsk korn utgjør en potensielt stor andel av kaloriene i norsk matforsyning, vil den
lave mengden norsk matkorn i 2013 slå inn i produksjonen av brød og bakervarer i 2014, og
dermed selvforsyningsgraden for 2014.
Videre er det mange som ser til selvforsyningsgrad fra norsk jordbruk korrigert for
fôrimport. Med en lavere selvforsyningsgrad og en høyere andel importerte kraftfôrressurser
framover, er det liten grunn til å tro at denne, alt annet likt, vil bli mye høyere for 2014 enn i
2012, hvor den lå på 40 %.
Internasjonalt ventes det derimot rekordstore avlinger. Av særlig interesse for Norge er de
høye hveteavlingene denne høsten og de forventede store soyaavlingene våren 2014. Norges
tradisjonelle handelspartnere for hvete ligger i Europa og Canada, og også her forventes
avlingene å bli store.
Dersom man ser på hvete, en viktig korntype for Norge, er produksjonen ventet å øke mer
enn forbruket, noe som vil gi en økning av globale lagre. Men hvis vi ser store eksportørland
43

Ved trykketidspunktet er det enda ikke publisert nyere prognoser, men Norske Felleskjøp forventer at mer av
matkornet vil måtte omdisponeres til fôr på grunn av problemer med proteinkvaliteten. Norskandelen i matkornet
vil dermed bli lavere.
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sine sluttlagre for 2013/14 i forhold til deres innenlands forbruk og eksport, forventes
overskuddet å holde seg lavt. Dette betyr at selv om de globale lagrene ser ut til å bli større i
2013/14, er eksporttilgjengeligheten av hvete lavere enn for andre korntyper.
På kort sikt er altså situasjonen slik at de ekstraordinære lave avlingene i Norge
sammenfaller med gode avlinger internasjonalt, slik at forsyningen nok skal bli tilstrekkelig.
Prisene på høykvalitets mathvete og GMO-fri soya er imidlertid høye.
På lengre sikt er det grunn til å peke på noen utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt.
For det første er Norge inne i en trend hvor avling per dekar ikke stiger, og arealet faller. De
siste 10 årene har kornarealet blitt redusert med omkring 40 000 dekar årlig.
Produksjonspotensialet er altså fallende.
For det andre utfordres avsetningsmulighetene for norsk mat- og fôrkorn. Norsk matkorn
utfordres av det økende forbruket av importerte bakervarer. Utviklingen fører til at norske
møller mister marked til fordel for importerte ferdigvarer. Dette kan på sikt bety at norsk
matkorn blir utkonkurrert. Avsetningsmulighetene for norsk fôrkorn utfordres av at trenden
mot en lavere karbohydratandel og økt proteinandel i kraftfôret fortsetter. Rommet for norsk
korn i kraftfôret blir dermed lavere, både som en konsekvens av færre karbohydrater og fordi
en trenger andre karbohydrater enn norsk korn. Dette kan på sikt bety overskudd på norsk
fôrkorn.
Lavere egenproduksjon og høyere etterspørsel etter importvarer øker avhengigheten av
fungerende internasjonale markeder. Markedene her blir i stor grad forsynt av få land. Globalt
står Australia, USA, Canada og EU for mye av hvetehandelen, og Brasil, USA og Canada for
74 % av soyahandelen. Dette gjør internasjonal handel sårbar for hendelser i disse landene.
Videre ser OECD og FAO trender mot økt etterspørsel og lavere kapasitet for
produksjonsøkning på sikt, noe som gir lavere mulighet for lageroppbygning, og økte
muligheter for svingninger i pris. Klimaendringene kommer i tillegg som en faktor som bidrar
til lavere produksjon, og økt usikkerhet på grunn av ekstremvær.
I situasjoner med knapphet og høye priser har nyere historie vist at enkelte eksportører
tenker på egen befolkning først, og begrenser eksporten for å ivareta forsyning til rimelige
priser på egne markeder. Det er altså utviklingstrender som skaper økt usikkerhet om
internasjonale kornmarkeder vil fungere i krisesituasjoner, eller om eksportrestriksjoner og
strategisk bruk av handelsvarer vil bli viktigere enn hvem som kan betale mest. Det er også
verdt å tenke på hvor mye en kan bli nødt til å betale (prisrisiko), siden det finnes flere
kjøpesterke land med høye importbehov, for eksempel på den arabiske halvøy.
Her er det også viktig å minne om at det ikke bare er sannsynligheten for en hendelse som
må være avgjørende for å ta den på alvor, men også konsekvensene. Konsekvensene av et
bortfall av soyaimport vil være skadelig for fôrindustrien og dermed norsk husdyrproduksjon.
En reduksjon av de importerte kornvarene med 50 % vil redusere den totale tilgjengelige
energien med 10 prosentpoeng – tilsvarende reduksjonen som ble betegnet som
«krisekosthold» av Alstadheimutvalget. Dette vil innebære behov for betraktelige
omlegginger av kostholdet, noe dagens kriseberedskap tar utgangspunkt i at ikke skal være
nødvendig.
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Her kan det også være rom for å vurdere konsekvensene for andre av at Norge kjøper mat
på internasjonale markeder og som kjøpesterk aktør bidrar til å presse prisene opp.
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Vedlegg

Tabell1

Matforsyning og proteintilførsel i verden, MUL og Norge, etter noen
hovedgrupper matvarer (per person per dag, 2009)44

Total
Vegetabiler 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
2831
2298
3453
79
60
108
2330
2120
2340
48
47
43
501
178
1113
31
13
65
46 %
58 %
28 %
40 % 53 %
27 %
10 %
7%
10 %
0%
0%
0%
8%
3%
11 %
18 %
8%
21 %
8%
5%
12 %
0%
0%
0%
5%
9%
4%
3%
4%
3%
5%
3%
10 %
10 %
6%
20 %
1%
1%
3%
7%
6%
14 %

Kort notat om indikatorer for måling av matvareforbruk
En kan måle matvareforbruk på ulike nivåer i forbruksprosessen, basert på ulike kilder. Det
mest overordna er tilgangstall eller engrosforbruk, tall som er basert på oppgaver av import,
produksjon og eksport av matvarer til matvareforbruk. Varer som går til teknisk bruk eller
som brukes som innsatsfaktorer i ny produksjon, ekskluderes (såkorn, rugeegg). Dette er tall
som viser mattilførsel til landet heller enn faktisk matvareforbruk. Her vurderer
Helsedirektoratet opplysningene om kornvarer, meierivarer, kjøtt og margarin som sikre,
mens fisk, poteter, grønnsaker, frukt og andre fettvarer er mer usikre .
Deretter har vi tall fra forbruksundersøkelser, i Norge basert på representative
spørreundersøkelser utført av SSB. Disse dataene viser hvor mye mat et utvalg private
husholdninger i en gitt tidsperiode kjøper, produserer selv, mottar som gave, osv. Mat som
kjøpes og spises utenfor husholdningen, som restaurantmåltider, inkluderes dermed ikke i
tallene.
Den undersøkelsen som kommer nærmest til å måle det faktiske matforbruket, er
kostholdsundersøkelsene. Disse er gjerne utført for spesifikke demografiske grupper.

44

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, 2013).
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Figur 1

Måling av forbruk på ulike nivåer45

Import

Bearbeiding og
svinn

Bearbeiding og
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Det øverste nivået blir gjerne brukt som en indikasjon på forbruk, fordi dette er tilgjengelige
størrelser som lar seg regne om til tall som sier noe om hjemmemarkedsandelene for korn og
kornvarer. Det er slikt datamateriale vi bruker i denne rapporten. Å bruke disse tallene som
synonyme for hva som faktisk forbrukes av den norske befolkning, er problematisk av flere
grunner. Det er klart at de aller fleste datakilder har feil og mangler. Spørsmålet er om
feilkildene er så store at de påvirker vår forståelse av problemstillingen vi forsøker å beskrive.
Svinn: I forhold til å bruke tilgangstall som mål på hva som faktisk forbrukes, er det
problematisk at det ikke tas hensyn til svinn og endringer i matvarene som følge av
bearbeiding fra engroslager til matbord. Det faktiske forbruket kan dermed være betydelig
lavere enn anslag basert på tilgangstall sier. Dette er imidlertid et mindre problem så lenge en
husker det konseptuelle skillet mellom virkelig konsum og landets matforsyning.
Import av ferdigvarer: Mer alvorlig er det at importen av ferdigvarer vanskelig kan
fordeles på de ulike postene for råvarer, slik at hvis en ønsker å bryte tilgangen opp på
separate varer (som korn eller mel), vil en potensielt få en stor feilkilde. Et eksempel er hvor
stor tilgang på kornvarer som kommer fra importerte brød, sauser og pizzaer.
Det finnes ingen eksakte beregninger av hvor mye matkorn som innføres til Norge på
denne måten. Hageberg og Smedshaug (2013) gjør et anslag basert på Tufte (2011), hvor de
beregner mjølinnhold på 50 % i varer på HS-kapittel 19.01 (deig og annet) og 60 % på HS45

(Helsedirektoratet, 2013b)
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kapittel 19.05 (brød, pizza, kjeks, knekkebrød), med antatt utmalingsgrad fra korn til mjøl på
72 %. Dette gir et overslag på import av 111 634 tonn korn i form av ferdigvarer i 2012, eller
hele 25 % av den totale tilgangen på matkorn (439 243 tonn når en inkluderer ferdigvarene).
Korrigert på denne måten finner forfatterne at den reelle norskandelen i matkornet har vært
mellom 5 og 15 prosentpoeng lavere i perioden 1997–2012 enn det ukorrigerte estimatet
anslår (Hageberg & Smedshaug, 2013; Tufte, 2011).
Det er betraktelige feilmarginer inne i dette anslaget. I rapporten «Beredskapslagring av
matkorn» oppgir SLF lavere anslag (92 117 tonn i 2011, 13 000 tonn lavere enn tilsvarende
anslag fra Hageberg og Smedshaug), basert på import av ferdigvarer på HS-kapittel 19.05,
19.01.2092 (deiger) og 19.02.1900 (pasta). Tufte (2011) refererer til Baker- og
konditorbransjens landsforening, som for 2010 antok at importen av brød og bakervarer alene
svarte til 70 000 tonn matkorn (70 % mjølinnhold, 72 % utmalingsgrad). Tufte mener dette
kan være et minimumsestimat på total matkornimport i ferdigvarene for 2010, da det kanskje
er noe høyt for brød og bakervarer alene, men ikke når en inkluderer kjeks, pizza, sauser,
pasta og så videre (Statens landbruksforvaltning, 2013e; Tufte, 2011).
NILF beregner på vegne av Helsedirektoratet et høyere estimat i sitt anslag på totalt
melforbruk. For kornvarer i kapittel 19 oppgir NILF at de inkluderer 59 tollinjer og antar et
melinnhold på 80 %. Dette gir et estimat på 130 678 tonn mjøl i 2011, vel 55 000 tonn over
anslaget fra Hageberg og Smedshaug.
Dette er fortsatt et såpass stort volum at det er rimelig å slutte at den reelle
matkorntilgangen i Norge er høyere enn anslagene ut fra råvaretilgangen alene tilsier.
Tilsvarende er den reelle norskandelen i matkornet lavere enn anslått.
Tilførsel fra uoffisielle kanaler: Tilførsel fra uoffisielle handelskanaler som grensehandel
og smugling fanges ikke opp av den offisielle statistikken, og kan tenkes å påvirke både
anslagene på tilførsel av spesifikke produkter og tilførselen av matvarer generelt.
I en spørreundersøkelse rettet mot et fåtall større svenske butikker ved grensen utført av det
svenske Jordbruksverket i 2006 finner de et salg til norske kunder på om lag 33 000 tonn
kjøtt, 6 000 tonn meieriprodukter, 10 000 tonn frukt og grønt, 10 millioner liter drikkevarer,
2 500 tonn godterier, 1 650 tonn mjøl og sukker og 3 500 tonn ulike foredlede produkter som
bakervarer (Loxbo, 2006).
Helsedirektoratets anslag på engrosforbruk av kjøtt inkluderer estimat på grensehandelen,
basert på tidligere utførte undersøkelser. For 2012 er anslaget 21 000 tonn kjøttvarer, noe som
øker forbruket av kjøtt per person fra 75,3 kilo til 79,4 kilo. Grensehandel beregnes ikke for
andre varer, og holdes utenfor når engrosforbruk regnes om til kaloribasis (Helsedirektoratet,
2013b)
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