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Selv om vi allerede er en måned inn 
i det nye året, vil jeg begynne med å 
ønske dere alle et godt nytt år, og hå-
per alle kommer seg så godt som mu-
lig gjennom dagene i pandemiens tid.

I statsministerens nyttårstale be-
nevnte hun 2020 som et uår.  Var det 
et uår?  Etter definisjonene jeg finner 
i leksikon så er et uår; «Uår er ei nem-
ning for år der ein opplever svært 
dårlege avlingar eller fangstmeng-
der. Uår kan ha grunnlag i uvanle-
ge vêrmønster eller klimaendringar, 
plantesjukdommar eller endringar i 
dyrebestandar. Dei kan føra med seg 
matmangel og svolt eller feilernæring 
og i nokre høve større hungersnaud.» 
(wikipedia.org)

Ja, vi har hatt et spesielt år som 
alle vet, med mange utfordringer, 
men faktisk så var det vel nærmere 
et kronår enn et uår, med gjennom-
gående gode og svært gode avlinger 
over hele landet.  Og takket være et 
godt helsevesen og god håndtering av 
pandemien, så klarte vi altså faktisk 

å øke gjennomsnittlig levealder i den 
norske befolkningen i 2020.  Jeg synes 
vi fortjener at ordene brukes slik de er 
ment, og ikke så motsatt som landets 
statsminister gjorde i dette tilfellet.

Uår var fra tidligere nært koblet 
til hungersnød og sult når avlingene 
sviktet.  Og selv om vi hadde et kron-
år i landbruket, så har vi altså rigget 
matforsyningen og annen beredskap 
på en slik måte at vi opplevde mangel 
på smittevernutstyr og korte perioder 
med tomme hyller i matbutikkene. 
Beredskap kom uventet og plutselig på 
alles lepper. Dette mener jeg vi bøn-
der nå må huske og minne på jevnt 
og trutt framover, vi fikk brått mye 
forståelse hos mannen i gata. Vi var 
heldige som unngikk svikt i matfor-
syningen denne gangen, men vi fikk 
kjenne på følelsen av at krisene kan 
ramme uventet, og vi fikk beviset på 
at enkeltmenneske skjønte at mat, 
matforsyning og beredskap er viktig.  
La beredskap bli på dagsorden fram-
over også. Klarer vi det, blir utvikling 

Uår er egentlig 
kronår

I statsmi-
nisterens 

nyttårstale 
benevnte 
hun 2020 

som et uår.  
Var det et 

uår?  

LEDER
Håkon Tørrestad
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av norsk kornproduksjon viktigere 
enn noen gang framover.  

Beredskapen har mange sider,  
beredskapslagring og sikkerhet for 
forsyningene kan sikres både gjen-
nom fysiske lager, men også gjennom 
en økt selvforsyningsgrad. Det åpner 
både for en satsing på gårdstørker og 
lager, men også for økt produksjon og 
ny anvendelse av det norske kornet.  
Det er hva andre næringer betegner 
som store markedsmuligheter fram-
over. Og kornet med sine unike lag-
ringsegenskaper og sitt konsentrerte 
energiinnhold er helt sentralt her. Jeg 
mener derfor at i tillegg til at 2020 ble 
et godt kornår, så ble det også året 
som legger grunnlaget for en fram-
tid hvor landet satset mere enn noen 
gang på norsk kornproduksjon. 2020 
ble året som viste at mange av stand-
punktene fra KIO de seneste årene 
står seg videre, og året bør inspirere 
oss til å jobbe videre med vår produk-
sjon og våre produkter.

På kornkonferansen i januar hørte 
vi en statssekretær som ville noe med 
norsk kornproduksjon, og her må 
landbrukets organisasjoner henge seg 
på fram mot årets forhandlinger.  Det 
er ingenting å skamme seg over å be 
om bedret økonomi og økt satsing på 
norsk korn framover. 

Fra nyttår blir KIO den eneste 

organisasjonen som arbeider kun 
med korn.  NFK som har hatt korn 
og markedsreguleringen som hoved-
arbeidsfelt blir en del av Felleskjø-
pet Agri.  Direktøren som stort sett 
bare hadde ansvar for ulike sider ved 
det norske korn markedet og mar-
kedsreguleringen blir en «avdelings- 
leder» i det store Felleskjøpet. I tillegg 
blir opplysningskontoret for brød og 
korn slått sammen med opplysnings-
kontoret for egg og kjøtt under fanen 
matprat.no. Jeg håper selvsagt at det-
te går bra for kornet sin del, men vil 
samtidig benytte anledningen til å 
uttrykke min bekymring for at mil-
jøene som har jobbet med norsk korn 
nå må slåss om posisjonene og midle-
ne i større organisasjoner hvor kornet 
ikke er største del av virksomheten.  
Jeg lover at KIO skal sørge for å min-
ne om at jobben med korn må gjøres 
framover også til kornbøndenes og 
forbrukernes beste.

Vi i styret trenger medlemmer som 
engasjerer seg i arbeidet for norsk 
korn, og i år er det enklere enn noen 
gang.  Grunnet coronasituasjonen 
blir årsmøtet på nett, så du kan sitte 
hjemme på kvelden den 17 februar og 
komme med dine synspunkter.  I år 
er ikke lang reise noen hindring.  Jeg 
håper nettopp DU blir med og løfter 
KIO videre som organisasjon.

Gode avlinger i 
2020 gjør at året 
bør omtales som 
et kronår, ikke 
uår, mener leder 
i KiO. 

FOTO: Morten 
Livenengen. 
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Norske Felleskjøp – 
hva nå?

Fra nyttår er 
markedsregu-

lator Norske 
Felleskjøp 

historie. 
Markedsre-
guleringen 
for korn er 

nå overtatt av 
Felleskjøpet 

Agri. KiO 
har i lang tid 

ønsket å skille 
kornmottake-

ne fra resten 
av FKA, 

økonomisk. 
Nå skjer det 

motsatte.

Norske Felleskjøp har i lang tid vært 
en god samarbeidspartner for KiO. 
Vi har fått bryne argumenter og krav. 
Norske Felleskjøp har også vært leve-
randør av innspill til jordbruksfor-
handlingene, på samme måte som 
Tine og Nortura. Norske Felleskjøp, 
ved direktøren, har også hatt høy 
«standing» hos embedsfolk og sen-
trale politikere, og snakket kornets 
sak i mange viktige faser. Norske Fel-
leskjøp har vært kornbondens aktør i 
næringspolitikken, i en tid hvor KiO 
og andre har ment at Bondelaget ikke 
har sett viktigheten av jevne økono-
miske forhold mellom produksjoner. 
Kornprodusentenes økonomi har da 
blitt ofret i mange år, noe som vises 
igjen på inntektsutviklingen.

KiO har lest gjennom funksjons-
beskrivelsen for markedsregulator og 
tror at den siden er ivaretatt etter end-
ringen KiO er imidlertid bekymret 
over den endringen som nå skjer på 
det næringspolitiske plan. Felleskjø-

pet Agri er en kommersiell aktør og 
vil begrense markedsregulators poli-
tiske arbeid. Vi synes vi så dette alle-
rede i årets Kornkonferanse: Hverken 
styreledere i FKA (og tidligere NFK) 
eller NBL hadde innlegg. Den lange 
linjen av sentrale politikere ble også 
brutt. Hvor mye vil leder i NBLs kor-
nutvalg, eller Glosli i LMD binde opp 
partene i jordbruksoppgjøret? Men la 
det være sagt: Både Glosli og Aas-Eng 
sa betryggende ting om kornets plass 
og Glosli roste politisk utredningsar-
beid gjort av NFK.

At KiO er bekymret skyldes også 
FKA sin opptreden under Kornkon-
feransen. Mens Tine og Nortura had-
de uttalte mål om å nå 100% norsk fôr 
til drøvtyggere, hadde FKA ambisjon 
om å holde norskandelen på samme 
nivå. Når NFK nå, ved et penne-
strøk, er blitt en del av FKA, er det 
dette kampen må stå om, internt: Å 
lede FKA, og gjerne de andre kraft-
fôrprodusentene, i samme retning 
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Figur fra Anders 
Huus, Norges 
Bondelag. 

som Tine og Nortura: Ambisjon om 
å gjøre produksjonen helnorsk. Uten 
at Felleskjøpene går foran i utviklin-
gen av sine produkter, hvordan skal 
norske kornprodusenter få tillit til at 
endringen ble gjort for det gode for 
dem, og ikke for andre?

KiO har vært på flere årsmøter 
i Norske Felleskjøp. Der har vi fått 
høre at de smått om senn har bygd 
opp en liten egenkapital som blant 
annet har resultert i flere utrednin-
ger av høy kvalitet, ref. Glosli. KiO 
forventer at midlene blir brukt godt, 
til nytte for den norske kornbonden 
framover. På Kornkonferansen var 
det flere varsler om at også kornbon-
den må dreie sin produksjon over tid. 
Å berede grunnen for en slik endring, 
både med forståelse hos politikere og 

myndigheter, vil være viktig. Dette 
vil kreve bruk av midler, god kontakt 
med sentrale politikere, både i posi-
sjon og opposisjon, vilje og støtte hos 
faglagene, og vilje blant næringsaktø-
rene.
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Lagerfast 
korn har 
sammenlignet 
med de fleste 
matvarer 
store fortrinn.  
FOTO: Åsmund 
Langeland. 
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Beredskapslagring av 
korn

Vi lever i en 
sårbar verden 

med klima- 
og miljøkrise, 

energikrise, 
migrasjons-

krise, sult-
katastrofer, 
korrupsjon, 

krig og terror 
og nå en ver-
densomspen-

nende pan-
demi. Mange 

land har store 
utfordringer 
med økono-

mi, syssel-
setting eller 

mangel på 
en stabil og 

demokratisk 
styringsform. 

I mange land har matmangel utløst 
store politiske og militære kriser og 
omstillinger. Mat og ernæring må tas 
på største alvor og gis høyeste prio-
ritering!

Norge har en selvforsyningsgrad 
på kaloribasis på under 40% og vi er 
dermed svært avhengig av forholds-
vis sikre tilførsler fra utlandet. Dette 
gjelder for både fôrvarer, mat- og næ-
ringsmidler vi ikke er sjølforsynt med 
eller har naturlige forutsetninger for 
å kunne produsere sjøl. Men kan vi i 
vår urolige og lite forutsigbare verden 
ta for gitt at vi til enhver tid vil kun-
ne kjøpe livsnødvendige matvarer og 
medisiner fra utlandet, selv om vi har 
både handelsavtaler og kjøpekraft? 

Betalingsevne til tross, vi har in-
gen garanti for at korn av ønskede 
kvaliteter vil være å få importert fra 
utlandet i all framtid. Det er også et 
etisk spørsmål om det er riktig av 
Norge å kjøpe maten ut av munnen 
på den sultende del av verdens be-
folkning, jf FNs andre bærekraftsmål 
om å utrydde sult. Norge bør derfor 
sørge for bedre sjølforsyningsgrad 
på de matvarer vi naturlig kan pro-
dusere sjøl, i kombinasjon med be-
redskapslagring av korn. Lagerfast 

korn har sammenlignet med de fles-
te andre matvarer store fortrinn når 
det gjelder lagring og distribusjon, 
og korn er ikke uten grunn verdens 
viktigste matvare. Det bør derfor sik-
res et visst beredskapslager av både 
matkorn og såkorn. Tørkesommeren 
2018 gav oss erfaring med hvor sår-
bare vi kan være både med hensyn til 
avlingsnivå og såkornkvalitet. Ellers 
har en gjennom fôrkornet en reserve 
som til en viss grad kan omdispone-
res til menneskeføde.

Kornets protein- og stivelsesnivå 
varierer fra år til år med skiftende 
vær, kornsorter og dyrkingsmetoder. 
Gjennom beredskapslagring av mat-
korn vil en ha mulighet for å utjevne 
og sjonglere mellom ulike årganger 
og kvaliteter for å optimalisere bru-
ken av norsk korn til mat, der kvali-
tetskrav i enkelte sesonger er vanske-
ligere å oppfylle enn i andre. 

Regjeringen etter kommende 
Stortingsvalg bør derfor avklare til-
rådelig omfang for beredskapslagring 
av matkorn og såkorn, gitt risiko og 
sårbarhet for utenlandske tilførsler.  
Av sikkerhetsmessige grunner bør 
lagringen skje på flere steder. Stør-
re lager- og tørkekapasitet rundt på 
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gardene vil sammen med 
utvidede mottaksanlegg 
bidra positivt. Utover det-
te må det lages en plan for 
benyttelse av havnelagre 
og beredskapslagre. 

En økt norsk selvfor-
syningsgrad redusere vårt 
behov for matimport. Et 

restriktivt jordvern, bedre bruk av 
utmarka, bedre produksjonsmetoder 
og en offensiv landbrukspolitikk vil 

kunne bidra til økt selvforsynings-
grad.

Kostnader ved økt selvforsynings-
grad, beredskapslagring av matkorn 
og såkorn er å anse som en for-
sikringskostnad. En god matvarebe-
redskap er god nasjonal strategi! Sik-
ker tilgang på mat gir makt. I dette 
tilfellet har vi som nasjon neppe råd 
til å la være å betale forsikringspre-
mien! 

Av: Mari Gjestvang, styremedlem

Av sikkerhetsmes-
sige grunner bør 
lagrings skje på 

flere steder

Artikkel-
forfatter 
mener lagring 
av korn  må 
skje spredt 
av sikker-
hetshensyn.  
FOTO: Åsmund 
Langeland. 
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Brød og korn – en del 
av Matprat

Nettsiden 
brodogkorn.
no vil bestå 
som før, men 
opplysnings-
kontoret får 
tilgang til mer 
spisskompe-
tanse for å nå 
lenger med 
oppskrifter 
og brukstips 
for brød og 
bakevarer. 
Ved at bro-
dogkorn.no 
vil bestå som 
hjemmeside, 
sikrer en også 
at bakevarer 
ikke forsvin-
ner i den 
store mat-
samlingen på 
matprat.no

I pressemeldinga skriver de dette om 
endringen: «Samarbeidet med Mat-
Prat vil gi allmenn markedsføring av 
norskprodusert brød og korn et løft, 
ved at vi får tilgang til matprat.no og 
MatPrats sosiale medier og kommu-
nikasjonsapparat i tillegg til våre egne 
etablerte digitale kanaler, forteller Tor-
unn Nordbø, fagsjef for brød og korn».

Facebooksida til matprat.no føl-
ges av nesten 230.000 personer, mens 
Opplysningskontoret for brød og 
korn følges av snaut 40.000. I en pe-
riode med stadig mer hjemmebaking 
og utprøving av oppskrifter, både til 
mat og baking, er det spennende hvor 
mye dette vil bety for omsetningen 
av ulike mjøltyper av norsk opprin-
nelse, til ulike brød og bakevarer. På 
framsida til matprat.no ligger det nå 
en artikkel om «hvordan spise mer 
bygg?» Hvor mange forbrukere ville 
en slik informasjon om norskprodu-
sert bygg, der 99% av produksjonen 
brukes til dyrefôr?

Norsk landbruk finansierer enda 2 
opplysningskontor: Opplysningskon-

toret for frukt og grønt og Opplys-
ningskontoret for meieriprodukter. 
Vil sammenslåingen som nå er gjen-
nomført være en start på en samling 
av alle kontorene, for å få mer ut av 
ressursene som blir satt inn, men at 
flere nettsider og facebooksider gir 
flere treff og større markedskontakt? 

Opplysningskontoret for egg og 
kjøtt, MatPrat, er finansiert av den 
norske egg- og kjøttproduserende 
bonden gjennom omsetningsavgif-
ten. Opplysningskontoret for brød 
og korn blir finansiert gjennom 
omsetningsavgiftsmidler på korn i 
kombinasjon med direkte tilskudd 
fra møller, bakere og leverandører til 
bakerbransjen. Vanlig opplysnings- 
og informasjonsvirksomhet er for-
målet med begge kontorene.

KiO ønsker sammenslåingen 
lykke til og håper hjemmebaking 
og annen bruk av norskproduserte 
bake-råvarer vil få et oppsving med 
mange potensielle nye følgere og folk 
som er innom hjemmesidene eller fa-
cebooksidene innimellom.
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Inntrykk fra Korn- 
konferansen

Program-
messig var 

det mindre 
politikk og 

mer fag/ bruk 
av kornet. 

Programmet 
la opp til å gi 

positive nyhe-
ter og fram-
tidsutsikter 

for norsk 
korn.

Statens forhandlingsleder i jord-
bruksoppgjøret, departementsråd 
Anne Marie Glosli startet pro-
grammet. Glosli fokuserte på godt 
grunnlagsarbeid for kunnskap om 
muligheter for bruk av norsk korn og 
koblingen mellom forskning - rådgi-
ving og kornproduksjon. Glosli foku-
serte også på klimautfordringen. For 
kornproduksjonen er det god kobling 
mellom god agronomi og gode kli-
matiltak. Hun avsluttet sitt foredrag 
med å si litt generelt om det kom-
mende jordbruksoppgjøret, som hun 
sa også vil bli «krevendes, utfordran-
des og spennandes».

Etter Glosli kom en bolk med 

norsk korn til matkorn, med innlede-
re fra næringen, forskningen og dag-
ligvarehandelen. Årlig importeres 
120-150.000 tonn matkorn, som mjøl 
og ferdigvarer. Nå skal det ses nøyere 
på dette, samt økt norskandel av pro-
teinvekster. Forskerne tok ballen og 
fulgte opp med hva forskningen kan 
har bidratt med, og hva de kan bidra 
med for å nå nye mål. Forskningen 
ble fulgt fra grunnforskning – via 
anvendt forskning – til forskning på 
prosessering og matkvalitet til ulike 
korn- og proteinvekster.

Matbolken ble avsluttet med en 
gjennomgang fra Orkla og Norges-
Gruppen. Odd Ture Wang brukte seg 
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Norsk korn vil 
være viktig i mat 
og fôr i årene so 
kommer.  
FOTO: Morten 
Livenengen. 

selv, og sin familie, på de langsiktige 
trendene i befolkningen. Han snak-
ket om sin egen reise med endring av 
taco på fredagskvelden, de siste 5 åre-
ne – med mindre kjøtt til mer plante-
basert proteinbase (figur).

Etter pausen var overskriften 
«Hvordan øke andelen norsk korn til 
fôr?» Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrut-
vikling viste alternative fôr-råvarer, 
med aktuell pris per i dag. Prisen gjør 
slike alternative råvarer i hovedsak 
for dyre per i dag til husdyr, men er 
blitt tatt i bruk til kjæledyr. Nye pro-
dukter har en lang utviklingsperiode 
og krever store kapitalreserver.

Mest inspirerende var ambisjone-
ne til TINE og Nortura. Begge har 
ambisjoner om at dyr i deres bransje 
må kunne fôres på 100% norsk innen 
få år. Grovfôret er norsk og er hoved-
delen til drøvtyggere. Drøvtyggerne 
klarer å fordøye/ benytte mange ulike 
proteinråvarer, mens det kreves mer 

for kraftfôrbaserte produksjoner. 
Det finnes allerede helnorsk kraftfôr, 
men omfanget er fortsatt lite. Fell-
eskjøpet Agri fulgte ikke opp med å 
flagge noen ambisjon om tilsvarende 
norskandel i fôret, men viste at økt 
grovfôrkvalitet vil kunne gi økt andel 
kraftfôr med høyt innhold av norsk 
korn i kraftfôret (60-80% norskan-
del).

Erling Aas-Eng var styret i Norges 
Bondelags person i møtet. Han slo 
fast at det haster å øke norskandelen 
av mange grunner og tok utgangs-
punkt i Bondelagets vedtak om å øke 
norskandelen i den totale fôrrasjo-
nen, både av proteinvekster og korn. 
Han oppsummerte mulige tiltak for 
økt produksjon av både fôrkorn og 
matkorn. Forbedret produksjons-
økonomi var hovedingrediensen, og 
samtidig å unngå en rekanalisering. 
Fortsatt må ambisjonen være norsk 
mat produsert på norske fôrressurser.
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FIGUR: Progno-
se for prisløype 
ulike kornarter 
2020-2021, for å 
oppnå målpris/
noteringspris.

Reduksjon av basis-
priser på korn

Vi opplevde 
i siste del av 

november, 
og første del 

av desember, 
varsel på at 

Felleskjøpet 
måtte redu-

sere prisen på 
bygg og havre 

med 2 øre 
etter nyttår, 
i forhold til 

vedtatt pris-
løype.

Først publiserte Felleskjøpet dette 
27.11.20, så i Bondebladet 10.12.20.  
Det er Felleskjøpet Agri som har an-
svaret for at målprisen blir fulgt. Det-
te er ikke første gangen FK har bom-
met på sin prisløype, siden de tok 
over ansvaret for norsk korn. Mange 
her på Østlandet fikk riktig gode av-
linger. Derfor var det med litt for-
undring, at vi så at kornprisen startet 
såpass høyt i fjor høst. På mottakene 
var det meget hektisk, og enkelte ste-
der ble det lagret mye korn ute. 

Mange med korn på lager fikk var-
sel i tide til å få levert på tidspunkt 
som ble tilpasset etter prisendring 
fra nyttår, både de som lagrer en del 
av- eller hele avlinga. Men når vi får 

en slik beskjed rett før prisløypa blir 
forandret, blir det komplisert. 

Du skal være en god regnemester 
for å få kornlaging til å lønne seg, 
derfor blir det mange avveininger en 
må ta. Skulle alle med korn på lager, 
prøve å levere det meste rett før jul og 
i romjula, ville det bli leverings- og 
mottakskaos. Dette viser hvor viktig 
det er å legge ei videre prisløype, og at 
systemet bør starte sesongen med litt 
lavere utgangspris, for å ha litt stør-
re spillerom på slutten av sesongen. 
Dette vil også bli en stimulans til å 
bygge eller utvide egne anlegg.

Nestleder i KiO, Rune Sandsether.
Styremedlem i KiO, Ole Peder 

Hubred. 
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Årsmelding 2020
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INNKALLING TIL ÅRS-
MØTE I KIO
ONSDAG DEN 17. FEBRUAR KL 18.00 PÅ TEAMS

Saksliste

PROGRAM

Kl 18:00

Kl 18:10 – 19:00

Kl 19:00

Kl 19:10

Velkommen

FAGMØTE
Kornet nasjonalt og internasjonalt – til beredskap og selvforsyning
Anders Nordstad, ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Pause

ÅRSMØTE

KiO er ikke part i jordbruksoppgjøret, der rammene for næringen forhandles. KiO blir imidlertid 
hørt i sine innspill, både i jordbruksoppgjøret, og har fått oppmerksomhet rundt dårlig kornøko-
nomi. Kom og gi styret innspill til kravdokumentet foran årets jordbruksoppgjør
Årsmøtet avsluttes seinest 20:30

Vel møtt!

Styret i KiO

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
3. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
4. Årsmelding, regnskap og budsjett
5. Innkomne forslag/innstillinger til årsmøtet fra styret
6. Kontingent
7. Valg 
 - leder for ett år; 2 styremedlemmer for 2 år; 3 varamedlemmer til styret for 1 år; Revisor; 
  Ett nytt medlem til valgkomiteen
8. Fastsettelse av honorar
9. Forslag til arbeidsprogram
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INNLOGGING TIL ÅRSMØTE I KIO

ÅRSMELDING KIO

Møteinnkalling til digitalt årsmøte finner du på våre hjemmesider; www.kio.no

KiO har 212 medlemmer per 31.12.2020
 
Informasjon
Medlemsbladet På Kornet kom med et nummer i 2020. I tillegg ble hjemmeside og Facebookside 
jevnlig brukt. KiO arbeider også hele tiden med å komme inn med artikler og kommentarer i uli-
ke media.  Årsmeldinga gikk i trykken i februar. Den ble lagt ut på hjemmesiden og sendt til alle, 
sammen med kontingentkravet.

Møteoversikt 2020

Styret
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:

1. vara:
2. vara:
3. vara:

Revisor

Leder:

Håkon Tørrestad, Vestfold og Telemark, gjenvalg
Rune Sandsether og Atle Tærum, begge Viken, begge valgt for 2 år i 2020
Mari Gjestvang og Ole Peder Hubred, begge Innlandet, ikke på valg i 2020

Styret konstituerer seg selv. 

Thomas Gaustad, Innlandet, gjenvalgt
Tor Osvald Bye, Innlandet, gjenvalgt
Magne Ystgaard, Trøndelag, gjenvalgt

Arne Ingvar Dobloug, Innlandet, gjenvalgt

Ottar Kjus, valgt for 2 år i 2019
Ole Albert Bøhn, valgt for 3 år i 2019
Ola Fiskvik, Trøndelag, valgt for 3 år i 2020

Leiv Blakstad, Innlandet

Varamedlemmer

Valgkomite

9-10.1 Styreseminar, Hamar
06.02 Styremøte - skype
19.02 Årsmøte KiO, Stange
02.03 Styremøte KiO - foreberedelser

05.03 Møter med Norges Bondelag og Norsk  
 Bonde og Småbrukarlag, forhand- 
 lingsutvalgene og LMD
01.04 Styremøte KiO
20.01.21 Styremøte KiO

Varamedlem 
valgkomite:
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Styrets arbeid har for øvrig gått via e-post og telefon gjennom året. 
KiO har i tillegg vært representert på ulike møter sentralt og lokalt gjennom 2020, blant annet 
Kornkonferansen og Korn 2020.

Styrets årsmelding 
Styret har, siden årsmøtet i 2020 hatt 4 ordinære styremøter. Telefon og e-post er også blitt brukt.

Det ble på årsmøtet 2020 vedtatt følgende om arbeidsprogram:
KiO skal arbeide for bedret økonomi i kornproduksjonen. Det nye styret gis fullmakt til å fastsette 
et godt arbeidsprogram. Styret har tidligere år arbeidet ut fra følgende arbeidsprogram, som i ho-
vedsak ble lagt til grunn fra årsmøtet, og i styrets arbeid videre:
1. Arbeide for bedret økonomi i kornproduksjonen
 a. Tollvern, herunder kostnader i omsetningen
 b. Kornpris og prisnedskriving
 c. Inndeking av kapitalkostnader
2. Påvirke partene i jordbruksoppgjøret
3. Bygge allianser
4. Øke medlemstallet
5. Representere KiO i kornfora
6. Gi ut 2 nummer av På Kornet
7. Synliggjøre KiO i media

Årsmøtet kom med følgende innspill til arbeidsprogrammet: 
• Betale etter kvalitet i fôrhvete og annet fôrkorn
• Bedret pris på korn og oljevekster – 1 kr på 3 år
• Dårlig kornøkonomi er distriktsfiendtlig – økt grovfôrbasert produksjon i sentrale strøk
• Protein i bygg – nytt foredlingsmål
• KiO må ha god kontakt med lokale bondelag og småbrukarlag

Styret oppfordrer medlemmene til å snakke kornets sak, skaffe nye medlemmer og få fram at KiO 
er viktig for å holde press på partene i jordbruksoppgjøret. Sekretariatet vil bistå med assistanse til 
de som trenger det i jobben med å verve medlemmer.
Styret oppfordrer fortsatt medlemmer til aktiv verving. 

Arbeidet i meldingsåret:
Årsmøtet 2020 ble avholdt 17. februar hos FKA Stange. Sjef for kornmottak på Nord-Østlandet, 
Morten Houmb, tok imot oss og viste oss rundt i anlegget, som består i kornmottak og kraftfôrfa-
brikk. Han var også med oss og snakket om FKA sine tanker om korn- og kornhåndtering framover

KiOs arbeidsprogram
KiOs viktigste arena for å bedre kornøkonomien, er jordbruksoppgjøret. I tillegg jobbes det på 
fleire områder. De viktigste punktene følger her:
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Bedret økonomi / påvirke partene i jordbruksoppgjøret
Arbeidet for å bedre økonomien i kornproduksjonen blir naturlig nok i et regulert system som det 
norske, i stor grad rettet mot jordbruksoppgjøret. Innspill og krav til forhandlingspartene har der-
for vært en svært viktig del av KiO sitt arbeid også i 2020. 
Dokumentet med innspill til jordbruksforhandlingene ble presentert for Norges Bondelag, Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag, og Landbruks- og matdepartementet i starten av mars.
Kravdokumentet finner du på http://kio.no 

KiOs hovedfokus i 2020 økonomi basert på reelle kostnader. Vederlag til kapital må skilles fra 
vederlag til arbeid, da førstnevnte blir stadig større i et moderne jordbruk. I tillegg må jordleie 
behandles som en kostnad for aktive bønder, da jordeier i hovedsak har gått ut av næringen, så 
kostnaden ikke kan finnes igjen som inntekt hos andre bønder.

De konkrete økonomiske kravene kan summeres slik: 
1. Tetting av inntektsgapet mellom korn og andre produksjoner, tilsvarende 65 øre / kg korn.
2. Inntektsutviklingen må videre følge de andre produksjonene det forhandles om. 
3. Full kostnadskompensasjon
4. Samlet inntektsøkning tilsvarende
 a. 43 øre per kg i 2020 og tilsvarende for 2021
 b. Tilskuddsøkning på 100 kr / daa for 0-400 daa og 50 kr / daa for 400 - 8000 daa
5. Prising av protein på fôrkorn
6. Avlingsskadeerstatningen forbedres med ajourførte årlige kornpriser, inkludert kvalitetstillegg

Etter at partene hadde hørt landbrukets organisasjoner kom Korona og det ble et forenklet jord-
bruksoppgjør. 

Korn ble tilgodesett med 13 øre/ kg for havre og 10 øre for annet fôrkorn, 14 øre for matrug og 17 
øre for mathvete og oljefrø. I tillegg økte arealtilskuddet med kr 9/ daa i alle soner. Med 500 kg/ daa 
utgjør da brutto inntektsøkning 59-94 kr/daa. Dette er på linje med brutto økning i 2019.
Etter jordbruksoppgjøret har det politiske arbeidet vært vanskeligere uten naturlige treffpunkter 
eller fokus på jordbruk i pandemien.

Alliansebygging
KiO tok ingen spesielle kontakter for å bygge allianser.

Arbeid i 2020
KiO har normalt mye aktivitet i starten av året fram til forhandlingene om jordbruksavtalen. I 2020 
ble det ekstra fokus på arbeid rundt Kornkonferansen. Styret skrev en kronikk som kom i Nationen 
21.1, samme dag som konferansen. Styret var videre aktive under konferansen og i media i etter-
kant, både i Bondebladet i og andre kanaler.



18

Representere KiO i kornfora
KiO har vært representert på Kornkonferansen i Oslo i januar med 3 styrerepresentanter og sekre-
tæren. I tillegg var vi på Korn 2020.

Informasjon
På Kornet kom ut med 1 nummer i 2020:
Nr 1: I januar
KiOs hjemmeside: http://kio.no 
KiOs Facebookside: https://www.facebook.com/KiO 

Både hjemmesida og FB-sida ble aktivt brukt i starten av året og hvis det skjedde noe kornrelatert. 
Det er fortsatt gode muligheter for økt aktivitet. Send tips til styret eller sekretariatet hvis du ønsker 
at KiO skal ta opp saker og legge ut. 
Viktig informasjon blir sendt direkte til e-postmottaker. Har du ikke mottatt årsmeldinga på mail, 
før du fikk papirversjonen mangler vi rett adresse. Send da mail til kio@kio.no så vi kan sende deg 
medlemsinformasjon. 

Rekrutteringsarbeid
I 2020 har vi ikke hatt noen kampanjer. KiO fikk 4 nye medlemmer i året som gikk.
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent 1. år er kr 200. Gi gjerne potensielle medlemmer den be-
skjeden.

Synliggjøre KiO gjennom media
Etter et 2018 med saker KiO fikk flere oppslag om, var KiO mindre synlig i media etter jordbruks-
oppgjøret 2019. I starten av 2020 har styret igjen fått god spalteplass i Nationen, og oppfølging av 
saker også i Bondebladet. Dette skyldes gode argumenter i viktige saker og et styre som jobber 
sammen for å fremme korn og bedret kornøkonomi.

Sekretariatsarbeid
Sekretariatet har i 2020 bestått av ansatte i kornavdelingen i NLR Innlandet: 
Harald Solberg: Sekretær for styret, redaktør. Knut Erling Røhnebæk: Administrative oppgaver 
Totalt har de brukt under 100 t på arbeidet for KiO i 2020. 

Håkon Tørrestad  Rune Sandsether  Ole Peder Hubred
(leder) sign  (nestleder) sign  sign

Mari Gjestvang  Atle Tærum
sign   sign
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Regnskap 2020 og budsjett 2021

2021

DRIFTSINNTEKTER Budsjett Regnskap Budsjett

Annonser 15 000 0 10 000
Medlemskontingent 170 000 134 984 140 000
Støttekontingenter 10 000 3 000 5 000
Andre inntekter -300

Sum driftsinntekter 195 000 137 684 155 000

DRIFTSKOSTNADER

Medlemsbladet På Kornet 20 000 0 15 000
Styrehonorar 24 000 24 000 24 000
Arbeidsgiveravgift 3 408 3 384 3 408
Honorar revisjon 2 600 1 500 2 600
Sekretariatshonorar 80 000 49 800 60 000
Kontorkostnader og porto 25 000 26 891 20 000
Reisekostnad, oppg.pliktig 5 000 1 312 5 000
Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 5 000 4 748 5 000
Reklame/ annonser 5 000 5 000
Styremøter/ årsmøte 13 000 6 488 5 000
Bank/ kortgebyrer og andre kostn. 2 500 1 483 2 000
Konstaterte tap på fordringer 10 000 12 941 10 000

Sum driftskostnader 195 508 132 547 157 008

Driftsresultat -508 5 137 -2 008
Annen renteinntekt 3 257

Årsresultat 8 394
Balanse

EIENDELER
Kundfordringer             1 796 
Avsetning tap på andre fordringer
Sparebanken Hedmark         529 634 
Sum eiendeler         531 430 
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital        -442 468 
Leverandørgjeld          -49 800 
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift            -6 768 
Avsetning styrehonorar          -24 000 
Annen kortsiktig gjeld                   -   
Sum gjeld og egenkapital        -523 036 

Diff. eiendeler/ gjeld og EK             8 394 

Regnskap 2020, budsjett 2021

2020



Støtt KiOs arbeid
Dette nummeret av På Kornet er også 
sendt til kornbønder som ikke er med-
lemmer. Dersom du ønsker å støtte  
arbeidet for bedring av kornbondens øko-

www.kio.no

nomi, kan du melde deg inn i Kornbønde-
nes Interesseorgansiasjon. Les mer på 
nettsidene våre. 

Returadresse: Kornbøndenes Interesseorganisasjon, Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu


