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Landets kornforsyning skal 

bygges paa plogkjølen,

ikke paa skibskjølen.

På egen jord og eget 

arbeide,

ikke på fremmed jord og 

fremmed arbeide.

Olav Sendstad 1915





Starten på korndyrkinga

 Den første korndyrkingen fant sted i Midtøsten for 20.000 år 

siden.

 Det har vært dyrket korn i Norge i 6000 år.

 Fra 3500 år ble det vanlig med korndyrking over hele østlandet 

og vestlandet. 

 Etter det spredte korndyrkinga seg helt opp til Troms.

 I dag dyrkes de fire kornslaga hygg, havre, hvete og rug i Norge.







Reduksjon i areal

Stortingsmelding 14 helt tilbake i 1975 hadde 
konkrete mål om at man i løpet av 20 år skulle 
ha økt kornarealet med 600.000 daa.

Målet ble nådd i 1990, men etter dette har 
det vært en nedgang.

Vi har mistet hele økningen.



Reduksjo

n i 

gårdsbruk 

med korn

2009: 14019 
bruk med korn

2018: 10506 
bruk med korn



Bruksstørrelse 

på korngårder, 

2018

1-49 daa: 836

50-99daa: 1841

100-199daa: 3016

200-399daa: 2812

Over 400daa: 2001

OBS! 1 årsverk er ca 1100 daa











Matkornrevolusjonen 

i Norge

Norskandel av matkorn

1970: 0,%

1980: 16%

1990: 41%

2000: 60%

2008: 75%

2020: 91%



Hva betyr de ulike matvarene i kostholdet vårt







Kornlovgiving

 Siden tidlig på 1800-tallet har Norge forsøkt å stimulere til 

størst mulig innenlandsk produksjon gjennom høy korntoll.

 Omkring 1870 kom store mengder amerikansk korn inn på 

det europeiske markedet, og prisene sank.

 Ved utbruddet av første verdenskrig grep staten inn for å 

regulere og sikre kornforsyningen.

 Innførsel av korn og mel ble overtatt av staten gjennom et 

midlertidig monopol.

 Det ble fastsatt maksimalpriser og gitt bestemmelser om 

lagring. I 1922 la regjeringen frem forslag til lov om 

kornmonopol, som ble vedtatt i 1926.



Statens kornforetning

 I 1928 ble en ny lov om kornforsyningen vedtatt. 

Kornmonopolet ble da lagt til Statens Kornforretning, som 

hadde enerett til innførsel av korn og mel av hvete, rug, 

bygg og havre, og dessuten enerett og plikt til å kjøpe 

norsk korn.



Deregulering

 Importmonopolet ble opphevet i 1995 fordi det var i 

strid med den internasjonale handelsavtalen (WTO-

avtalen).

 Statens Kornforretning skulle være en ren 

forvaltningsbedrift og ikke være engasjert i 

forretningsvirksomhet.

 Statens Kornforretning ble nedlagt i 2000 og gikk 

sammen med andre forvaltningsbedrifter inn i det 

nyetablerte Statens landbruksforvaltning.



Ny markedsordning

 Fra 1. juli 2001 ble det iverksatt ny markedsordning for 

korn.

 Statens kjøpeplikt for norskprodusert korn 

med garanterte priser over jordbruksavtalen ble avviklet.

 Det ble innført en ordning med målpriser 

som fastsettes gjennom jordbruksavtalen og 

et kvotebasert importvern.



Kanaliseringspolitikken

 Kanaliseringspolitikken handler om å legge til rette 

for kornproduksjon der det er best egnet for dette.

 Startet med Gerhardsen-regjeringen,

 På 1950-tallet ble det besluttet å øke norsk 

kornproduksjon for å dekke mer av egen etterspørsel ved å 

øke prisen på kornet.



 Siden kornproduksjon kjemper om de samme arealene 

som grovfôrproduksjonen, vil en økning i kornprisen «ta over» 

grovfôrarealer til kornproduksjon og flytte grovfôrkrevende 

produksjon til distriktene.

 En slik kanalisering av grovfôrproduksjonen er med på å 

opprettholde et stort jordbruksareal og et landbruk i hele 

landet.

 I dag bruker man virkemidler som målpris på 

korn, prisnedskriving og fraktutjevning for å nå dette målet.



Kanaliseringspolitikken

Prisforhandlingene i 1950, ble enige om:

 Kiloprisen på hvete skulle ikke være lavere enn 

1,5 ganger gj.sn. literpris for melk –

 Dette var innledningen til kanaliseringspolitikken

 Kornprisen ble deretter nyttet til å få til en 

omlegging fra husdyrhold til kornproduksjon i de 

deler av landet som var egnet til det



Arealendringer, rekanalisering





2009-2018 importøkning kraftforråvare:
• Karbo 127%
• Fett 64%

• Protein 30%







Kornutvalgets forslag

Kornpris
 Løfte kornøkonomien tilsvarende økt kornpris på 1 kr/kg

 Løftet må fordeles på kornpris, arealtilskudd og tilskudd til andre 

inntektsgivende tiltak.

 Øke kornprisen med 50 øre/kg for alle kornslag, ut over den økningen som er 

nødvendig for å dekke årlig kostnadsvekst.

 Havre og hvete økes ytterligere 10 øre/kg. 

 Innføre en målpris på mathavre som ligger 20 øre over forhavrepris. Dette for 

å stimulere til å erstatte 20 000 tonn importert grynhavre med norsk vare.

 Det bør innføres proteinbetaling for alt forkorn. Det vil styrke interessen for 

dyrking av kvalitet og stimulere til delt gjødsling, som gir bedre utnytting av 

gjødsla og redusert fare for lystgassutslipp



Arealtilskudd

 Øke arealtilskuddet for alle 

kornareal under 250 daa/bruk 

med 100 kr/daa i sone 1 og 200 

kr/daa i de andre sonene.

 Redusere arealtilskuddet med 

100 kr/daa for arealer over 250 
daa på alle bruk.

 Øke arealtilskuddet for arealer 
med erter, bønner og 

oljevekster med 100 kr/daa.



Driftsvansketilskudd

 Innføre et driftsvansketilskudd på skifter under 12 daa med 100 kr/daa.



Dreneringstilskudd

 Endre grøftetilskuddet til 50% av 

kostnadsoverslag.

 Øke potten med 50 mill.



Tørking og lagring av korn

 Arbeide for at nasjonale føringer om prioritering av investeringsmidler til 

korntørker og lager ikke blir nedprioritert regionalt.

 Stimulere til fellesanlegg, der flere bønder går sammen om å bygge tørke og 

lager. Det vil senke enhetskostnadene og styrke små og mellomstore bruk.



Norskproduserte proteinvekster

 At muligheten for å få levert en blanding av erter og korn utredes i samråd 

med kornkjøperne.



Klima, miljø, 
agronomi og jordhelse

 Innføre nasjonalt tilskudd til 

fangvekster på 60kr/daa, for å 

dekke kostnaden til frø. Dette i 

tillegg til det som gis via RMP i 
enkelte regioner.

 Innføre nasjonalt tilskudd for å 
ikke gjøre jordarbeiding om 

høsten, med 50kr/daa på alt 

areal, for å bedre jordhelsen. 

Dette i tillegg til det som gis via 

RMP i enkelte regioner.



Økologisk korn

 Øke tilskuddet for første karensår til det nivået det var før 2014.

 Styrke informasjonstiltak overfor bønder, i samarbeid med NLR, for å få større 

interesse for økologisk dyrking og økte avlinger pr daa.


