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Antall kornbruk reduseres med 493 bruk pr. år



Kornarealet i Norge fortsetter å falle



Kornarealet forsetter å gå ned



Kornarealet i 2018 er det same som i 1972



Avlingsnivået i kornproduksjonen øker
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Økt sårbarhet i handelen med mat
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• Raske skifter i matpriser i et land 

sammenfaller med sosial uro. Eks den 

arabiske våren.

• Avhengigheten av handel for å sikre egen 

befolkningen mat er økende 

• Verdens matvareproduksjon varierer mer 

fra år til år enn tidligere.

• En stor del av verdens kaloriproduksjon er 

geografisk konsentrert til noen relativt få 

land. Disse kalles gjerne verdens 

brødkurver (breadbaskets).

• Kaloriproduksjonen og forbruket er også 

mer og mer genetisk konsentrert.

• Mer ustabilt klima øker sannsynligheten for 

avlingsvikt – og sannsynligheten for at 

dette inntreffer samtidig i flere sentrale 

produksjonsområder (verdens brødkurver) 

er økende.

• Eksisterende transportruter og infrastruktur 

utgjør noen flaskehalser for verdens handel 

med mat og innsatsvarer. Disse er svært 

sårbare og blir stadig mer strategisk viktige.

• Økt produktivitet er ikke lenger nok til å 

dekke økt etterspørsel på lang sikt.



Noen få produsentland produserer og 

eksporterer mye
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Noen få land kontrollerer verdenshandelen
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Mat transporteres gjennom noen strategisk 

viktige flaskehalser. Betydningen av disse øker
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Korn utgjør 46 % av total energitilførsel i 

det gjennomsnittlige kostholdet i verden
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Hva betyr de ulike matvarene i det norske kostholdet 

Sammensetning 

av kostholdet i % 

på energibasis 

28%

19 %

5 %

9 %

2 %

0,16 %

0,9 %

1 %

Kilde: Helsedirektoratet, 2015

Produsert i 

Norge i % av 

inntak

5 %

4 %

8,7 %

18 %

8,7 %

3,6 %

4,3 %

Sammensetning 

av kostholdet i % 

på energibasis

Produsert i 

Norge i % av 

inntak

2 % 1,6 %

1 %

11 % 0,1 %

14 % 2 %
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Sjølforsyningsgraden vår ligger stabilt under 50% og 

svinger med norsk kornproduksjon – spesielt matkornprod.
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Matkornproduksjonen er jokeren i norsk sjølforsyning

Korn og kornprodukter utgjør i dag 28 % av vårt energiinntak

Effekt på selvforsyningsgrad  ved produksjon av  90 000 tonn 
matkorn:
Av vårt totale energiinntak: ~ 6%
Av norsk produksjon målt på energibasis: ~ 𝟏𝟐%

Effekt på selvforsyningsgrad ved produksjon av 300 000 tonn 
matkorn: 
Av vårt totale energiinntak:                              ~ 18%
Av norsk produksjon målt på energibasis: ~ 36%      

Matkornproduksjon 
er jokeren i norsk 
sjølforsyning 

Matkornkonsumet i norsk matforsyning utgjør ca. 450.000 tonn

Av dette er mellom 90.000 og 300.000 tonn produsert i Norge  



Høye ambisjoner for norsk matproduksjon

Stortingsmelding nr. 9 

(2011-2012) vektlegger:

Økt matproduksjon (1% pr. år) skal 

i størst mulig grad baseres på bruk 

av norske fôrressurser 

I Solbergregjeringens 

plattform heter det at:

«Regjeringen vil arbeide for en 

høyest mulig selvforsyning av 

mat av beredskapshensyn»



Høye ambisjoner for norsk matproduksjon

s. 7 punkt 1.5.1

«Virkemidlene skal innrettes slik at de 

bidrar til økt produksjon, og Regjeringen vil 

arbeide for en høyest mulig selvforsyning 

av mat av beredskapshensyn.»

s. 18 punkt 2.3.1

«Komiteens flertall, medlemmene fra 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig 

Folkeparti og Venstre, viser til at reel økt 

selvforsyningsgrad er avhengig av at økt 

matproduksjon skal være med grunnlag i 

norske ressurser. Dette må legges til grunn 

ved utformingen av landbrukspolitikken»



Høye ambisjoner for norsk matproduksjon

Stortingsmelding nr. 11 (2016-

2017):
Stortingsflertallet uttalte her at: 

«jordbrukspolitikkens hovedmål 

skal være økt norsk matproduksjon 

med grunnlag i norske ressurser»

Jeløya-erklæringen sier: 

«Regjeringa vil styrke arbeids-

delingen i norsk jordbruk slik at 

arealer til korn- og grøntproduksjon 

opprettholdes, mens den 

gressbaserte husdyrproduksjonen 

blir liggende i distriktene.»



Stortingsflertallet har økt ambisjonsnivået for norsk 

matproduksjon i sin innstilling til Meld. St. 11 (2016-2017):

➢ Komiteen mener at arealressursene er den viktigste ressursen i 

jordbruket. Kunnskap i bruk og forvaltning av areal og biologiske 

prosesser er vesentlig for å utnytte disse.

➢ Komiteen viser til innstillingen til jordbruksoppgjøret våren 2015 

(Innst. 385 S (2014– 2015)) der en samlet komité uttaler at: «reell 

økt selvforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon 

skal være med grunnlag i norske ressurser. Dette må legges til 

grunn ved utforming av landbrukspolitikken».

➢ Komiteen viser til at formålet med å øke matproduksjonen er å øke 

selvforsyningsgraden, styrke beredskapen, og dekke 

etterspørselen.

(Fra Innst. 251 S (2016-2017)



Norsk fôrkornproduksjon faller
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Norsk produksjon og forbruk av korn

Tilgang norsk

i perioden 

2008-2017

10-års snitt

Forbruk totalt 

i perioden 

2008-2017

10-års snitt

Total import 

inklusiv RÅK-

import

Matkveite 152 000 290 000 248 000

Fôrkveite 173 000 251 000 78 000

Kveite i alt 325 000 541 000 326 000

Matrug 17 000 25 000 8 000

Fôrrug/rugkveite 15 000 97 000 82 000

Bygg 509 000 528 000 19 000

Havre 267 000 280 000 13 000

SUM 1 133 000 1 471 000 448 000



Behovet for import av karbohydratråvarer som 

ikke kan produseres i Norge øker også
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Vi importer stadig mere av kornet vi bruker



Norsk matkornproduksjonen faller
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Norsk matkornforbruk – import og norsk
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RÅK-importen utgjør nå 27 % av matkornforbruket
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Andelen norsk fôr i norsk matproduksjon synker



Andelen norskprodusert korn i kraftfôret synker



Historisk oversikt over 

korn- og mel beredskapen i Norge

• 1928: Kornloven 

Beredskapstenkningen for matkorn og mel nedfelles 

Beholdninger ble bygd opp i mellomkrigstiden

• 1952: St.prp. nr. 1 

Fastsettes det et eget mål for beredskapslagring av 

kraftfôr på 50 000 tonn

• 1968 - 69: St.prp. nr. 113 

Fastsettes mål om å etablere lager for 7 måneders 

forbruk av matkorn - 280 000 tonn og

8 måneders forbruk av kraftfôr - 500 000 tonn
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• 1976 – 77: St. meld. nr. 43

Fastsettes mål om å etablere lager av ett års normalt 

forbruk av matkorn - 475 000 tonn og kraftfôr - 1,9 mill. 

tonn målt pr. 1. januar 

Begrunnelse:

– Sikkerhet for forsyningen av korn og kraftfôr i en akutt krisesituasjon 

med avsperring

– Behov for tid til omstilling av vår egen jordbruksproduksjon om 

forsyningssituasjonen skulle gjøre det nødvendig

– Av hensyn til forpliktelser som følger av vedtak i mellomfolkelige 

fora om en verdensomfattende matvareberedskap

Konsekvens:

– Kraftig utbygging av vår nasjonale lagersilokapasitet 

➢ Fra 1968 til 1978 - 626 000 tonn

➢ Fra 1978 til 1990 - 560 000 tonn 

– Det siste trinnet var estimert til å koste 600 mill. 1978-kroner 

– 400 mill. kr ble avsatt til innkjøp av korn 
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• Fram til 1995:

Var det et krav om at beholdninger av matkorn og mel 

pr. 1. januar skulle dekke 1 års forbruk. Kostnadene 

ved ordningen ble dekket gjennom matmelomsetningen

• Fra 1995 til 1. juli 2000:

Kravet om beholdning av korn og mel pr. 1. juli ble 

redusert til å dekke 6 måneders normalt forbruk

• Fra 1. juli 2000 til avvikling av ordningen i 2003: 

Kravene til beholdningsstørrelse opphørte. Behovene 

for å bygge opp ev. reserver skulle heretter dekkes ved 

forsert import.
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Utvikling i beholdningene med matkorn 

og mel i perioden 2000 - 2018
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Mange utredninger om behovet for 

beredskapslagring av korn de siste 7 åra
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ROS-analyse av
norsk matforsyning

6. Januar 2017

Foto: Colourbox



Bakgrunn

DSB gjennomførte i 2017 på oppdrag fra NFD og LMD en ROS-

analyse av verdikjeden for norsk matforsyning etter pålegg fra 

Stortingsflertallet.

Mandatet for analysen var: 

– Utvalget skal ta utgangspunkt i de viktigste forutsetningene 

for norsk matsikkerhet: kontinuerlig produksjon av mat, 

ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et 

velfungerende handelssystem

– Å vurdere sårbarhet og robusthet i matproduksjon og 

matforsyning fra land og sjø på kort og lang sikt

– ROS-analysen skal omfatte ansvar, virkemidler og evne til 

krisehåndtering



DSB rapporten: Risiko- og 

sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning

➢ Har kun sett på effekten av 

ett enkelt års avlings- svikt og 

forutsetter at forsynings-

sikkerheten kan baseres på 

velfungerende verdens-

markeder for bl.a. korn 

Spørsmålet er:

➢ Er det godt nok?

➢ Vi har erfart hva Putin gjør 

når det blir knapphet på korn

➢ Hva tror du Thrump

vil gjøre?
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DSBs ROS-analyse har følgende forslag til tiltak 

• Tilbudssvikt – import / egenproduksjon
– Styring av risiko knyttet til tilgangen av korn og fôrråstoffer

Landbruksdirektoratet har et ansvar for administrasjon av importvernet. Direktoratet bør 
også få i oppdrag å overvåke risiko for internasjonal tilbudssvikt.

– Planer for lageroppbygging av korn

Myndighetene bør utrede hvilke tiltak som er nødvendig for å kunne reetablere lagring 
ved en endret vurdering av behovet.

– Kvantifisere potensial for omstilling

Produksjons- og forbruksmønsteret kan legges om i krisetider. Potensialet for omstilling 
av produksjon og forbruksmønster bør kvantifiseres.

– Restriktiv jordvernpraksis

Av beredskapshensyn bør det utvises tilbakeholdenhet med å godkjenne omdisponering 
av dyrket og dyrkbar jord i områder som er gunstige for landbruksproduksjon.

• Militær konflikt
– Etablere felles sivilt planleggingsgrunnlag for militær konflikt

Regjeringen bør utvikle et felles planleggingsgrunnlag for å håndtere forsyningsmessige 
utfordringer ved et angrep på Norge. 

– Vurdere beredskapsordningen for mat

På grunn av endrede planforutsetninger bør NFD vurdere ordningen med 
beredskapslagre av nød proviant og lageroppbyggingsplaner.



Beredskapslagring av korn - et samfunnsansvar

1. Endringer i klima og værsystemene svekker stabiliteten og 

forutsigbarheten i vår nasjonale kornforsyning

➢ Importbehovet øker og sammenfaller ofte med svikt i kornavlinger i 

mange korneksporterende land

2. Økt sannsynlighet for politisk uro eller i verste fall krig med 

kollaps i handelssystemene 

➢ Blokade eller eksportrestriksjoner



Eksisterende lagerkapasitet og behov
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Lagerkapasitet - utvikling i perioden 1996 – 2018:
1996: Silokapasitet utenfor gårdsbruk 1 250 000 tonn

1996 – 2018: Avviklet/nedlagt 167 000 tonn

Ny kapasitet (anslag) 40 000 tonn

Lagerkapasitet 2018 1 123 000 tonn

Lagerbehov i dag 
Gjennomsnittet for perioden 2015/16 – 2017/18 (* Kilde LD)

Mottatt korn pr 31.okt * 840 000 tonn
Lagerleiekorn (anslag) 100 000 tonn
Overgangsbeholdning 0 tonn
Andre råvarer på kornsiloer* 130 000 tonn
Sum kornsilobehov (teoretisk) 1 070 000 tonn
Utnyttelsesgrad (85%) = praktisk 

silobehov

1 250 000 tonn



Hvilket ambisjonsnivå bør vi ha?

Beredskapslager

Behov i 1000 

tonn

3 måneders 

forbruk

6 måneders 

forbruk

12 måneders 

forbruk

Matkorn 85 170 340

Fôrkorn

(karbohydrat)

340 685 1370

Totalt 425 855 1710
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Kilde: Landbruksdirektoratet, gjennomsnitt forbruk 2008-2017 avrundet



Kostnader ved etablering av 

beredskapslager

Investering – engangskostnad:

➢ Stålsiloer med prosjektering, byggesøknad, graving inkl. 

kulverter, fundamentering, inn og uttransportsystemer, elektro og 

styringssystemer mm. vil koste ca. 2.500 kr. pr. tonn

Innkjøp av korn på verdensmarkedet: 

➢ engangskostnad,

ca. 2700 kroner pr. tonn

• I tillegg kommer:

➢ Rulleringskostnader

➢ Administrasjons-

kostnader
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Engangskostnader for 

lagerbygg og kornkjøp 

mill. kr.

3 måneders 

lager

6 måneders 

lager

12 måneders 

lager

Investeringsbehov for å 

bygge siloer (2 500 kr pr tonn)

Matkorn 200 400 800
Fôrkorn 800 1 600 3 200
Matkorn + fôrkorn 1 000 2 050 4 000
Kostnader til kornkjøp
Matkorn (Hvete kr 2,70) 230 460 920

Fôrkorn (Bygg kr 2,40) 820 1 640 3 280

Matkorn + fôrkorn 1 050 2 100 4 200

SUM bare matkorn 430 860 1 720
SUM matkorn og fôrkorn 2 050 4 150 8 200 
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Såkornberedskap er også et samfunnsansvar

Såkorn: Vi trenger årlig ca. 70 000 tonn såkorn, 

hvorav ca. 55 000 tonn er sertifisert vare.

➢Dagens beredskapsordning med en bevilgning på 3.7 mill. 

kr gir rom for 6 200 tonn såvare på beredskapslager

➢Såkornfirmaene må dekke kostnadene med de første 5 % 

av beredskapslageret selv

➢Vi burde ha et beredskapslager på ca. 40% av behovet for 

sertifisert vare eller ca. 20 000 tonn

➢Bevilgningen må derfor økes i årets jordbruksoppgjør



Konklusjon:

Størst mulig egenproduksjon av korn 

vil være den beste beredskapen Norge 

kan ha



Takk for oppmerksomheten!


