Nr 1 - 2012

15. årgang

Innhold:
Leder						side
Årsmøtet						side
Krav foran årets jordbruksoppgjør
side
Intervju med styret 				
side

2
3
5
8

Leder i KiO, Leiv Blakstad, Hedmark

– For å nå målene i
meldinga må statusen
til kornproduksjon og
kornøkonomien opp.

Leder
Jordbruksoppgjøret sett i lys av
landbruksmeldinga

N

å er det like før årets jordbruksforhandlinger startet og det blir en eksamenstid for
Landbruksdepartementet og Landbruksmeldinga. Landbruksmeldinga gikk jo gjennom i
Stortinget med bare 1 liten endring, alle andre
tilleggforslag fikk ikke flertall. Minister Brekk
har hele tiden hevdet at det er gjennom jordbruksavtalen utviklingen i næringen skal styres. For å nå målene i meldinga må statusen til
kornproduksjon og kornøkonomien opp. Det
kan føles at det begynner å gå opp for politikerne at korn er nøkkelen i norsk landbrukspolitikk slik den er bygd opp, og det er ingenting
i meldinga som sier at den skal endres. Forventingene våre er store og det hjelper ikke med
bare fagre ord. Nå må det til et taktskifte for å
vise at det er hold i løftene.
I år som tidligere har styret vært hos de forhandlende parter og presentert våre krav. Vårt
hovedkrav består i en kostnadsdekning på
10-11 øre og en reell prisøkning på 20 øre.
Til sammen 34 øre pr kg korn. Dette er et realistisk krav som partene bør innfri for å gi en
økonomisk riktig utvikling i kornproduksjonen
som er av de produksjonene i næringen som
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har dårligst betalt. Vi har også krevd økt prisnedskriving slik at det ikke får altfor store konsekvenser for brukere av norsk korn. Hvis ikke
må sluttbrukere av norsk korn ha mulighet til
å ta ut pris i markedet. Det er viktig at bedret
økonomi i næringen kommer som ren pris ut
til produsent og ikke som tilskudd da dette vil
gi økt stimulans til oss produsenter for å øke
avlinger av god kvalitet.
Grøftetilskudd er av mange sett på som noe
en må gjeninnføre. Vi er enige i dette hvis det
ikke fører til reduksjoner andre steder i avtalen.
Hvis det er god økonomi i å ta store avlinger
av god kvalitet, vil slike investeringer kunne
gjøres uten tilskudd.
I forhandlingene 2011 ble matkorntilskuddet
til industrien redusert i sluttfasen. Denne reduksjonen begynner en nå å se konsekvensene
av. Nå begynner det å komme importmjøl i butikk da dette er lett å importere. Vi krever at
dette blir økt til samme nivå som før 2011 for å
ikke redusere bruken av norsk matkorn. Staten
må også se på tollvernet og utnytte dette slik at
RÅK importen reduseres. I de siste årene har
det skjedd en dramatisk økning av import av
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halvfabrikata av bakevarer. Fortsetter økningen slik den har gjort i det siste vil det kunne
føre til en overproduksjon av mathvete som
vil redusere økonomien i kornproduksjonen
da prima mathvete vil måtte nedskrives til fôrhvete. Dette vil kornprodusenten måte betale i
form av omsetningsavgift. Det vil også føre til
nedsatt selvforsyningsgrad på energibasis, som
er et mål på framtidig produksjon i landbruksmeldinga.
Hvis det ikke er mulig å øke inntektene betaler
landbruksnæringen og spesielt kornproduk-

sjon, store beløp i året i form av avgift på plantevern. Ett skritt i bedring av økonomien kan
være å fjerne denne avgiften. Det gir inntekt
til kornprodusenten uten å øke ramma i jordbruksavtalen.
Fond etter modell av skogfond til langsiktige
investeringer er også foreslått som en vei å gå
for å skaffe billig kapital. For at fond skal ha
virkning må det først tjenes penger.

Årsmøtet i KiO 17. februar 2012
Årsmøtet ble lagt til Yara sine lokaler i Oslo. Fagmøtet i forkant inneholdt både fag og politikk.
Knut Røed, markedsdirektør i Yara fortalte om gjødselsesongen 2012 og framtidig gjødselproduksjon og vurderinger rundt tilgang til næringsstoffer. Anders Rognlien orienterte om prosjektet
«Økt norsk kornproduksjon», som ledes av Bioforsk og blir delfinansiert av Yara.
Etter lunsj var statssekretær Harald Buttedahl og fagsjef i Norske Felleskjøp, Ole Nikolai Skulberg, invitert til å innlede om: Framtidig norsk kornproduksjon sett i lys av Landbruksmeldinga. Referat fra inn-ledning og diskusjon finnes som egen artikkel i bladet.
Årsmøtet
KiOs leder, Leiv Blakstad, ønsket velkommen.
Leder refererte videre KiOs årsmelding og la
spesiell vekt på:
• Aktiviteten har vært ujevn gjennom året.
Som vanlig var den stor rundt jordbruksoppgjøret.
• Styrets hovedarbeidsform har vært via epostkommunikasjon
• KiO fikk pressedekning rundt kravene i
forkant av jordbruksoppgjøret. I tillegg
var KiO de eneste som har svart på kritikk
av norsk korn, framført av kraftfôrbrukere
på Sør-Vestlandet.
• KiO har hatt et godt samarbeid med markedsre-gulator gjennom året. KiO blir sett
på som en nyttig diskusjonspartner.
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Årsmøtet takket styreleder for at han sa ja til
vervet i etterkant av årsmøtet i 2011. Årsmøtet
mente at det er viktig at KiO finnes og oppmuntret til videre arbeid i styret.
Årsmøtet ble fulgt av Bondebladet og har fått
god dekning i etterkant der.
Arbeidsprogrammet
Arbeidsprogrammet ligger på kio.no. Under
disku-sjonen rundt arbeidsprogrammet ble følgende kommentarer protokollert:
- KiO må ha fokus på noen få saker: Kornøkonomi og kontakt med stortingspolitikere er
viktig.
- Skriving i media gjennom året er viktig for at
organisasjonen skal synes.
- Påvirkning av partene i jordbruksoppgjøret er
Kornbøndenes Interesseorganisasjon
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fortsatt viktigste arena for vårt arbeid. Å oppnå
innflytelse er det viktigste enkeltmål.
- Kravet til årets jordbruksoppgjør: 20 øre pr
kg, likt for alle kornarter. KiO ønsker ikke at
noe av økningen skal komme som økt arealtilskudd da økt kornproduksjon må være målet
framover. Økt lønnsomhet i god agronomi vil
gi flere profesjonelle bønder og muligheter for
bedre rekruttering.
- Matkorntilskuddet må tilbake på samme nivå,
eller større enn før jordbruksoppgjøret 2011.
Dette begrunnes med fare for enda kraftigere
vekst i RÅK-importen og fare for import av
matmjøl til privatbruk (pakket i poser, levert
på pall)
- KiO må bli større, slik at våre synspunkter
blir vektlagt sterkere. Økning i medlemstallet
må ha fokus i 2012 også.
- Selv om KiO er talsrør for kornbønder, er det
viktig at våre krav ikke blir for stor belastning
for yrkesbrødre. Krav om økt kornpris må derfor følges opp med krav om økt prisnedskriving.

Valg
Valgkomiteen hadde ikke klart å få kandidat
til styreleder. Leiv Blakstad ble forespurt, men
takket nei. Han har i etterkant sagt ja. Styrets
sammenset-ning etter valget er da:
Leiv Blakstad, styreleder, gjenvalg
Hans Jørgen Olsen Røren, Vestfold, ny
Ivar Skramstad, Hedmark , gjenvalg
Halvor Skaara og Jomar Leira ikke på valg
1. vara: Atle Sivert Tærum, Buskerud, gjenvalg
2. vara: Magne Ystgaard, ny
3. vara: Per Bøhn, Akershus, gjenvalg
Honorarer
Valgkomiteen foreslo videreføring av fasthonorar. Arbeid ut over 40 t for leder og 12 t for
andre styr-medlemmer honoreres med kr 200
pr t.

Fra årsmøtet i KiO. Fra venstre: Statsekretær Harald Buttedahl, leder i KiO Leiv Blakstad og
Per Bøhn.
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Innspill til
jordbruksforhandlingene 2012
Bedret økonomi i kornproduksjonen Et kornoppgjør i fjor som ikke holdt tritt med kostnadsutviklingen
kombinert med gjennomgående dårlige avlinger, har gitt enda
– årets krav

større utfordringer foran årets oppgjør. Gjødsel og drivstoff trekker kostnadene oppover, mens rentene holdes lavere enn prognosert i fjorårets oppgjør.
Dette er noe av utgangspunktet foran årets forhandlinger.
KiO krever i sitt dokument, som er overlevert
alle parter i jordbruksoppgjøret, 20 øre i prisstigning – ut over kostnadsdekning, for alle
kornarter. Tar en utgangspunkt i referansebruk
nr. 23 (bruk > 400 dekar på Østlandet), har vil
dette gi en inntektsøkning på 64.000 kr. KiO
mener det er absolutt rett å prioritere korn i år,
siden kornbondens inntekt er under halvparten
av det en industriarbeider tjener.

«Alle» har ventet på Landbruksmeldinga fordi
denne ville gi retningen for politikk og jordbruksoppgjør framover. At selvforsyningsgrad
og økt produksjon er stikkord, må bety at alle
parter må satse på korn framover: Korn står
for ¼-del av energiinntaket vårt via matmjøl,
samt at selvforsyningsgraden ikke kan opprettholdes uten en sterk avlingsøkning i årene
framover. Skal politikken bli troverdig, må en
derfor forvente stort fokus på korn i jordbruksoppgjørene framover!

Krav fra KiO i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2012
Under følger KiO sine hovedkrav, i prioritert rekkefølge, foran årets jordbruksforhandlinger
1. Krav om vesentlig inntektsløft målt i
lønnsevne per time
Inntektsnivået i jordbruket er fortsatt om lag
det halve av lønnsnivået for sammenlikningsgruppene.
KiO krever at inntektsgapet reduseres kraftig –
målt i lønnsevne per time.
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2. Full kostnadsdekking
Foran årets sesong har det igjen vært stor prisøking på viktige innsatsfaktorer som gjødsel
og drivstoff. Det er helt avgjørende at kostnadene dekkes fullt ut, og presenteres adskilt fra
bondens arbeidsvederlag.
KiO krever at kostnadsøkninger dekkes fullt ut
og synliggjøres bedre.
Kornbøndenes Interesseorganisasjon

5

3. Økte priser og økt prisnedskriving
Behovet for et inntektsløft sammen med store
kostnadsøkninger i produksjonen betyr at det
er nødvendig med vesentlig økte kornpriser.
Kostnadsendringene må vurderes på grunnlag
av oppdaterte resultater på referansebrukene.
Budsjettnemndas beregninger på referansebruk nr 23 viser kostnadsøkning på 10 øre pr
kg fra 2011.
KiO krever et inntektsløft en prisøkning på 20
øre for alle kornarter, utover kostnadsdekning.
Beregnet ut fra budsjettnemndas tall, tilsier
kravet 30 øre pr kg for alle kornarter.
KiO krever prisnedskrivingen øker tilsvarende
økt kornpris
4. Matkorntilskuddet må tilbake til minst
samme nivå som i 2011
Risikoen for enda raskere økning av RÅKimport (halvfabrikata) økte på grunn av fjerning av matkorntilskuddet i fjorårets oppgjør.
I tillegg kan matmjølposer av utenlandsk
opprinnelse nå finnes i enkelte butikker. Gjeninnføring av matkorntilskuddet vil redusere
virkningen av krevd prisstigning, samt gi industrien grunn til å møte konkurransen på en
offensiv måte.
KiO krever at matkorntilskuddet blir økt igjen
til minst samme nivå som før 2011.
5. Ny behandling av kapitalkostnader i jordbruket
Strukturutviklingen akselererer og teknologi
erstatter arbeidskraft. At kapitalen gis avkastning separat fra arbeidsvederlaget blir derfor
viktig for å kunne trygge nødvendig investering i årene som kommer. Dette gjelder alle
produksjoner.
KiO krever at inntektsbegrepet «vederlag til
arbeid og egenkapital» splittes opp og synliggjøres.
6
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6. Administrasjon av tollvernet for korn og
kraftfôrråvarer
Uavhengig av de senere års utfordringer tilknyttet kvalitet og mykotoksiner særlig på havre, er det registrert et økende press i retning av
større importkvoter. Det er KiOs oppfatning at
dette i betydelig grad skyldes at import i store
deler av året er direkte lønnsom i forhold til
bruk av norsk råvare. Norsk kornproduksjon er
som andre deler av norsk landbruk avhengig av
et effektivt importvern. Intensjonen om å bidra
til sparte fôrkostnader i husdyrproduksjonene
kan ikke gå på bekostning av et tilstrekkelig
tollvern for korn og karbohydratråvarer. Administrerte tollnedsettelser innenfor kvote kan
ikke praktiseres slik at import blir klart lønnsom, med det resultat at press mot økte kvoter
bidrar til reduserte avsetningsmuligheter for
norsk korn.
KiO krever at engrospris på importkorn justeres gjennom året for å kunne likestilles med
pris på norsk korn levert gjennom vinteren.
Basispris bør følge noteringsprisen/ prisløypa
for norsk korn.
7. Investeringstilskudd – også til grøfting og
nydyrking
Fram til nå har det ikke vært aktuelt å bruke
investeringsvirkemidler for å øke kornproduksjonen i Norge. Å innlemme større grøftingsprosjekt og nydyrking i bruken av investeringsvirkemidler kan en muliggjøre en økt
norsk kornproduksjon.
Kornproduksjon skjer i liten grad på myr. Nydyrking til korn vil derfor svært sjelden komme
i konflikt med klimarelaterte spørsmål i forhold
til myr og dyrking av myr.
KiO krever at kornprodusentene får tilgang til
investeringsvirkemidler gjennom Innovasjon
Norge. Midlene bør brukes til større grøfteprosjekter og nydyrking.
Kornbøndenes Interesseorganisasjon

8. Trygghetslager – også for matkorn
KiO er tilfreds med at det ble satt av penger
til overlagring av såkorn i fjorårets oppgjør.
Vi mener fortsatt at et tilsvarende opplegg for
matkorn vil være riktig å innføre. Dette vil
samtidig sikre en høyest mulig utnyttelse av
norsk matkorn og dermed økt mulighet for å nå
mål om selvforsyningsgrad.

nå samme mål. Fjerning av plantevernavgiften
kan føre til reduksjon i kornkvaliteten, spesielt
når det gjelder mykotoksiner.

KiO krever at fjorårets vedtak følges opp, slik
at målet om 20 % overlagring av såkorn kan
nås raskest mulig
KiO krever at matkorn gis samme mulighet til
overlagring

10. Fondsavsetninger
KiO mener det er riktig å kunne bygge opp
investeringsfond i framtidige gode år. Fondet
skal kunne brukes til: Grøfting, dydyrkning og
investeringer i driftsbygninger i tradisjonelt
jordbruk.

9. Avgifter - plantevern
Ved å redusere særavgifter til landbruket vil
behovet for kostnadskompenasjon reduseres.
Disse punktene må derfor ses som bidrag for å

KiO krever at særavgifter for jordbruket fjernes. Bortfall av avgifter gir mindre økning i
kostnader, og dermed mindre prisøkningsbehov for korn.

KiO krever at det blir mulig å sette av midler
til investeringsfond for grøfting, nydyrking og
investering i driftsbygninger.

KORNHANDEL
Vi har stort behov for både mat og fôrkorn. Vi tilbyr god
service og gode betingelser.
Ta kontakt for et godt tilbud på kornhandel og innsatsfaktorer

Mathavrekontrakt

Få bedre fortjeneste på avlingen din!
Fiskå Mølle Moss AS
Tlf 69 20 47 70
Email: post@moss.fiska.no
WEB: www.fmm.no
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Intervju med vestfoldingene i styret
KiO har nå et aktivt styre med personer som ønsker sterkt at korn skal være levelig. Med
en aktiv vår for styret, har vi delt litt på arbeidet. Både Trøndelag, Vestfold og Hedmark
har vært represen-tert i møter på Stortinget og i møter med avtalepartene. På Kornet
ønsker å profilere styremed-lemmene etter tur. Først ute er Hans Jørgen Olsen Røren
og Halvor Skaara.
Litt om gården og drifta:
Jeg driver en gård som heter Røren, bestående
av 500 da dyrket mark. I tillegg leier jeg en del.
Drifta er totalt på mellom 1100 og 1200 da.
Gården ligger 4 km fra Tønsberg by, så det er
relativt bynært. drifta består av hovedsakelig
korn, timoteifrø, raps og konserveserter. I tillegg har jeg et kyllinhus med årsproduksjon på
120000.
Tønsberg-distriktet og jordbruk
Jeg vil jo si at en av våre store utfordringer
fremover er press på matjord på grunn av utbygging og veier. Tønsberg er en av de kommunene med størst folkevekst, og med de utfordringene det innebærer. Jeg registrerer også
at rundt i distriktet her er nok en del av bøndene veldig ivrige på å selge ut dyrket mark

til boligformål. Det er relativt små gårdsbruk
i distriktet her, og liten vilje til å drive videre.
En annen stor utfordring for oss som er kornprodusenter er grøntnæringen, vi sliter med å
få leid jord til riktig pris fordi grøntnæringen
byr opp arealene.
Allerede i gang
Når det gjelder årets sesong begynte den rekordtidlig vi var i gang med å gjødsle høstkornet 19. mars. Det første kornet ble sådd
24. mars. Været var varmt, og jorda var laglig.
Dette så veldig lovende ut en periode, men så
begynte det og regne og temperaturen sank. Er
litt spent på hvordan dette tar i vei, men kornet
begynner nå etterhvert å spire. Har igjen å så
rapsen, for jeg syntes temperaturen var for lav
til å legge den i jorda.
Jeg ser etter fjorårets sesong at det er på høy tid å
få innført en form for grøftetilskudd. Behovet er stort,
og økende.
Utover det hadde jeg for
egen del en veldig god
kornsesong i fjor med relativt tidlig høsting og gode
avlinger.
Til slutt vil jeg oppsummere yrket:
Når det gjelder trivsel, har
jeg bare en ting å si: Jobben
som kornbonde er fantastisk, forutsatt at vi har økonomien i orden.
Hans Jørgen Røren Olsen
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øvrig er sorten Krabat.
Ønsket meg egentlig
”gode gamle «Zebra»,
som oppleves som en
trygg sort med hensyn
til å prøve å produsere
matkorn, men fikk ikke
den i år. Er litt spent på
Krabat som har vist litt
lave hl-vekter i forsøk.
Halvor (t.h.) i møte med Trygve Magnus Slagsvold Vedum, parlamen- Håper i alle fall feltene
hvor det var åkerbøntarisk leder i Sp
ner i fjor skal gi brukeJeg heter Halvor Skaara og driver gården Ves- lige hl-vekter og matkorn.
tre Skaara i Larvik. Er 40 år og har 3 barn.
Gården er på 165 daa jord, og 250 daa totalt. Årets våronn startet tidlig med såing av åkerJeg er i drift- og maskinsamarbeid med en bønner den 2. april. Kunne sikkert ha startet en
nabo, og vi leier 520 daa jord sammen. Samar- uke tidligere, men med tanken på kalenderen
beidet fungerer veldig fint, og vi drar fordeler var det liksom bare for tidlig. Lagelig var det
av hverandre. Samarbeidet gjør oss mer ef- i alle fall, med en skikkelig støvføyke rundt
fektive, og vi har fordelt oss nokså enkelt: han traktoren. Ble ferdig med åkerbønnene, og fikk
pløyer alt areal, mens jeg harver og sår. Han tar sådd noe vårhvete før det kom regn 2. andre
overgjødsling og jeg tar sprøyting. Vi er ikke påskedag.
nøye på timeberegning, og skriver ikke timer
på noe vis. Om høsten kjører en av oss vår fel- Denne vinteren og våren har det jo dreiet seg
les tresker og den andre kjører unna korn.
mye om landbruksmeldinga. Nå blir det jo
spennende da å se hvordan de følger opp i
Jordarter på bruket varierer en del, men det vårens jordbruksforhandlinger, og se om fine
går mye i sand og morenetyper men også noe ord klarer å bli omsatt i handling. Det er eksalettleire. Jeg er ikke langt unna Raet som går menstid for den rødgrønne regjeringens landgjennom Vestfold, og noe av leiejorda ligger brukspolitikk. Bondelaget har sagt at det skal
oppe på Raet. Her er det skrinn jord med sted- prioriteres på korn og storfe, så vi kan jo håpe
vis mye stein. Vi begynte derfor å så rug der at inntektsutviklingen for kornbruka vil bli
for en del år siden, og det lyktes ganske bra. styrka. Uansett er det mangel på norsk korn,
Siden har rug arealet blitt utvidet, men vi ser og en ytterligere forverring av økonomien er
at rug etter rug gir større vanskeligheter med jo ikke produksjonsdrivende. Internasjonalt
overvintringen.
ser det jo også ut for at det er behov for økt
produksjon. Skal Norge klare å opprettholde
Foruten rug dyrkes det vårhvete, åkerbønner selvforsyningsgraden må produsenten få betalt
og noen år litt høsthvete. Åkerbønnene star- for jobben. En ny vår er her, og måtte vi håpe at
tet vi med for 2 år siden på ett lite areal, og er det kunne bli en ny vår også for økonomien til
ett fint innslag i ren korndyrking m.h.t vekst- norske gårdbrukere. Det hadde vi alle fortjent!
skifte og soppsykdommer. Er spent i år på å
se «ettervirkningene» i årets vårhvete som for Halvor Skaara
På kornet nr 1 2012			
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Budsjettnemndas tall og KiOs krav
Arbeidet med jordbruksoppgjøret begynner for alvor når Budsjettnemnda har lagt fram
tallmaterialet som er grunnlag for forhandlingene. Årets tall viser kostnadsøkninger på
10-11 øre pr kg korn fra 2011. KiOs samlede krav blir dermed prisstigning og økning i
prisnedskrivningen på 30 øre pr kg korn.
Tabell 1: Kosntader ved referansebruk nr 23: Korn, 670 daa på Østlandet.
Kostnadsart

Kostnader 2011 Kostnader 2012 % økning fra 2011

Variable

224 635

245 529

9,3

Faste

382 032

386 261

1,1

Avskrivinger

126 890

130 855

3,1

Kostnader i alt

733 557

762 645

4,0

Kostnadsøkning fra 2011

29 088
2012

Produksjon kg korn
Kostnadsøkning, øre pr kg korn

Forhandlingene baserer seg som sagt på Budsjettnemndas tall. Disse igjen baserer seg på
innsamling av regnskapstall fra produsenter.
For å kunne si noe om hva som må kreves for
å holde tritt med kostnadsutviklingen, må kostnadene framskrives. Kostnadsbildet i 2011 og
i 2012 blir laget på grunnlag av siste tilgjengelige tall – altså 2010. Det brukes alle faktaopplysninger som finnes for å estimere best mulig: Såkorn- gjødsel- og plantevernpriser kan
hentes ut fra forhandlere. Det samme gjør en
med andre varer og tjenester. Foran 2012-oppgjøret blir øvelsen å vurdere utviklingen videre
inneværende år. Mens mange varer følger en
forholdsvis jevn prisutvikling, kan andre være
vanskeligere å forutsi: Rentekostnader pris på
elektrisk kraft er to av dem.
De ulike referansebrukene har ulik bruk av
innsatsvarer. Kostnadsøkningen pr kg korn vil
derfor variere noe mellom brukene. KiO har
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278 000
10,5

regnet på flere av kornbrukene, og har valgt å
fortsette med referansebruk nr 23.
10 øre
Mens kostnadene økte med 12 øre pr kg korn
fra 2010 til 2011, vil de øke med 10-11 øre pr
kg korn fra fjoråret til i år. For de andre referansebrukene er prisstigningen 11-12 øre pr kg
produsert korn.
Økte avlinger
Et hovedpunkt i Landbruksmeldinga har vært
økt produksjon. Siden korn er helt vesentlig
for å kunne nå selvforsyningsmålene til Brekk,
har KiO jobbet for å se på aktuelle måter å nå
målene på. Konklusjonen har vært klar: Med
økt økonomisk forskjell mellom å ta store, og
mindre avlinger. Stimulansen kan deles i 2:
- At prisøkning er langt å foretrekke kontra arealtilskudd
- At grøftetilskudd vil gi større mulighet til å
realisere større grøfteprosjekter
Kornbøndenes Interesseorganisasjon

Økt matkornproduksjon må til for å
nå politiske mål
Målet om å opprettholde selvforsyningsgraden med en økt befolkning har gått igjen gjennom vinteren. For å nå dette målet er nøkkelen økt kornproduksjon: Korn utgjør så stor
andel av vårt energiinntak at målet er uoppnåelig dersom norsk matkornproduksjon ikke
øker. Om ministeren har forstått dette får vi en pekepinn på når staten legger fram sitt
tilbud i jordbruksoppgjøret.

KiO hadde i vinter samtale med enkeltpersoner
fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet
i Næringskomiteen på Stortinget. I tillegg fikk
vi også møte med parlamentarisk leder i Senterpartiet. Vårt budskap har vært svært enkelt:
1: Korn, matkorn er helt essensielt for å nå målene om sjølforsyningsgrad!
2: Økonomi er essensielt for å sikre en riktig/
nødvendig avlings- og arealutvikling for å nå
målene
3: Fôrkorn må ikke ses på som 2. rangs kornvare – det ødelegger mulighetene til å nå målet
om nok matkorn
I tillegg har vi frontet at bakeriindustrien er en
nødvendig del å ta med i vurderingene, siden
RÅK-import (import av bearbeidede varer), er
den største trusselen for bruk av norsk matkorn
framover.
Korn sentralt
Kornprodukter, inkludert ris, utgjør ca 28 % av
vårt daglige energiopptak og i sum utgjør vegePå kornet nr 1 2012			

tabilske matvarer hele 63 % av energiopptaket
(inkludert sukker). At husdyrprodukter ikke utgjør stort mer enn 1/3-del av engergiopptaket,
og at vi stort sett er selvforsynt med husdyrprodukter, tilsier derfor at målet i Landbruksmeldinga kun kan nås gjennom å sikre størst mulig
norsk matkornproduksjon.
Melding og forhandlinger
Hva som kommer, av krav eller tilbud, i forbindelse med jordbruksoppgjøret blir spennende.
Men at korn må være sentralt, både i år og i
mange år framover, for å nå Brekks og LMDs
mål om økt produksjon og opprettholdt selvforsyningsgrad, er uomtvistelig. Men hva han
klarer å vise i sitt første tilbud etter at meldinga
er på plass, blir den første prøvekluten! KiOs
krav er i alle fall formidlet klart og tydelig til
alle parter som skal i ilden:
Dekning av økte kostnader (beregnet av Budsjettnemnda til ca 10-11 øre) + 20 øre pr kg.
Hele kravet finner du på www.kio.no
Kornbøndenes Interesseorganisasjon
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Returadresse:
KiO, Blæstad, Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu
Tlf: 625 50 250
Kjenner du noen som kan ha nytte og glede av et medlemskap i Kornbøndenes Interesseorganisasjon? Be dem fylle ut innmeldingsskjemaet under og returner til oss. Innmelding kan også gjøres
via vår hjemmeside www.kio.no

Innmeldingsskjema
Navn: ________________________________________________
Adresse: _______________________________________________
Postnr.: ______________________

Sted: __________________

Telefon: ______________________
E-post: ________________________________________________
Sett kryss for arealgruppe
___

0 – 100 daa

kr 350,- / år

___

301 – 400 daa kr 525,- / år

___

101 – 200 daa kr 400,- / år

___

401 – 600 daa kr 600,- / år

___

201 – 300 daa kr 475,- / år

___

over 600 daa

Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu
Tlf: 625 50 250
kio@kio.no www.kio.no

kr 650,- / år

