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Norsk kornproduksjon i en urolig og vanskelig tid 

Kornbøndenes interesseorganisasjon (KIO) er en landsdekkende organisasjon som 

organiserer norske kornprodusenter. Vi har idag hatt årsmøte og der besluttet vi å sende 

dette brevet. 

Vi har de siste par årene opplevd både pandemi, strøm/energikrise og sist, men ikke minst 

krig i Europa. To av verdens største eksportører av hvete er i dag i krig, så vi kan 

sannsynligvis allerede nå med ganske stor sikkerhet anta at det blir en reduksjon i verdens 

hveteproduksjon i år, med påfølgende høye priser, og sannsynligvis mangel og betydelig økte 

priser i verdensmarkedet. Prisene er allerede i dag over norsk nivå. 

Norge har kommet seg godt gjennom krisene så langt, og dette brevet er ment som et 

innspill til å hjelpe regjeringen også gjennom den sannsynlige krisen i matmarkedet på en så 

god måte som mulig. 

Korn og kornprodukter utgjør ca. 30% av vårt daglige energiinntak og er den største 

ingrediensen i kostholdet vårt målt i energi. Allerede før tiden med kriser startet var norsk 

korndyrking og matkorndyrking spesielt under press. «Det norske hveteeventyret» som har 

brakt oss fra 0% til 70% selvforsyning av norsk matkorn hadde allerede stoppet opp. 

Gjennom energikrisen som har utløst en mere enn fordobling av gjødselpris på 1 år vil norsk 

hvetedyrking bli betydelig redusert allerede i årets sesong hvis det ikke gis raske signaler fra 

regjeringen om bedring av rammebetingelsene for norsk kornproduksjon. Vi må ha klare 

signaler så raskt som mulig og i alle fall før våronna (såing) som vi normalt starter første 

halvdel av april. 



Gjødselprisene, som er største variable kostnad i kornproduksjon, har økt med 100-150% 

siste året. Bare en liten del av dette ble kompensert i tilleggsforhandlingene i høst. 

I lys av dette vil vi sende et så sterkt signal til regjeringen som vi kan, om at Dere nå må sikre 

matproduksjon, og kornproduksjonen spesielt, for det norske folk i året som kommer.  

Mulighetene for import kan bli svært begrenset og uansett dyrt. Rammebetingelsene for 

norsk korndyrking slik de er i dag, gjør at våre medlemmer og kollegaer vil og må redusere 

korndyrkingen og matkorndyrkingen spesielt. Dette kan regjeringen unngå ved å gi klare 

garantier så raskt som mulig om bedrede rammevilkår for norsk korndyrking. 

Vi foreslår følgende tiltak: 

-Prisnedskrivning av gjødsel  

-Garanti om økt kornpris med minimum 0,85 kr/kg for norsk forkorn og 1,50 kr for matkorn 

fra 1. juli 2022. 

Oppgaven med å sikre norsk matproduksjon i dagens situasjon er for stor for norske bønder 

alene og det er helt nødvendig at myndighetene bidrar med bedrede rammebetingelser som 

sikrer norsk matforsyning både kortsiktig og langsiktig. Norske kornprodusenter er klar til å 

gjøre sin del av jobben i dagens situasjon. 

Det viktigste Norge kan gjøre i forhold til matberedskap er etter KIO sin oppfatning å sørge 

for at vi har en aktiv matproduksjon innenlands og at vi snarest bygger et beredskapslager 

for matkorn. Beredskapslagringen kan etter vår oppfatning delvis gjøres lokalt på den 

enkelte gård eller mer sentralt hos de store kornaktørene. 
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