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Til partene i jordbruksforhandlingene

Innspill til jordbruksforhandlingene 2020
Vi takker for muligheten vi fikk til å møte Dere, og komme med innspill foran årets
jordbruksforhandlinger.Ved avslutning av møtet lovet vi å komme tilbake i denne uken med en
skriftlig oppsummering av våre krav og innspill. Våre innspill følger nedenfor. I møtet diskuterte vi i
hovedsak de tre første punktene, men de resterende punktene er også viktige elementer for å skape
trygghet og gode vilkår for en framtidig kvalitets kornproduksjon i Norge selv om de ikke er en direkte
del av jordbruksavtalen.
KIO mener korn må prioriteres ved årets jordbruksforhandlinger på grunn av:
•

Kornets spesielle egenskaper for lagring og anvendelse (beredskap)

•

Korn er som matkorn et produkt som er vegetabilsk, klimavennlig og kan spises direkte av
mennesker.

•

Korn er det eneste aktuelle produktet som kan bidra til økt selvforsyning i Norge i dag i et
omfang som monner.

•

Vedlagte statestikk viser en nedgang i jordbruksareal som skyldes reduksjon i kornareal de
senere år, og en forskyvning av grasdyrking og mordyr mot kornområdene. Hvis denne
utviklingen skal snus må kornøkonomien styrkes betydelig (se pkt 1)

•

Bevaring eller økning av kornareal krever økonomisk positivt resultat for alle korndyrkere

1. Økonomi:
Kio mener kornøkonomien må styrkes med disse 4 komponentene:
•

Gapet mellom kornproduksjon og de fleste andre produksjonene er nå ca 220000 pr åsverk
(stolpediagram fra bondelaget) Med et årsverk i korn som er ca 900 da og 400 kg/da i avling
utgjør dette ca 65 øre/kg korn

•

Inntektsutvikling som de andre produksjonene i landbruket for året det forhandles for

•

Kornet skal ha sin del av den tettingen av gapet som jordbruket krever i forhold til
sammenligningsgruppen

•

Full kostnadskompensasjon. KIO viser til Norske Felleskjøps beregning av hva som kreves for
å dekke økte kostnader.
Samlet er KIO klare på at de 4 punktene ovenfor summerer seg til et økonomisk krav på over
en krone pr kg korn. Vi mener dette kan gis som en forpliktende opptrapping over 2-3 år.
KIO foreslår en økning på 43 øre på pris i 2020 og 2021 i tillegg til kostnadskompensasjon
samt 100 kr/da for de første 400 da begge årene og 50 kr/daa fra 400-800 da i år 1
Alternativt ser vi at endel av tilskuddsøkningen kan gis som driftsvansketillegg til små,
dårlig arronderte teiger med lavt avlingspotensiale.(pkt 2 nedenfor)
I tillegg til dette mener KIO det er viktig at det kommer ekstra stimulans til dyrking av
vårhvete i klasse 1 og 2. Vi foreslår 25 øre ekstra for disse klassene. (pkt 3 nedenfor)

2. Innretning mellom tilskudd, pris og prisnedskriving
Korn dyrkes på svært variable arealer og driftsomfang og med ulikt avlingspotensiale. For at det
skal være mulig for alle kornbønder å skape et positivt dekningsbidrag må det inn innretninger i form av
tilskudd som har innretning mot strutur og/eller driftsvansketilskudd basert på kartgrunnlag over
arrondering og jordkvalitet.
3. Det norske hveteeventyret.
Vårhetedyrkingen til mat er i ferd med å tape for nye yterike byggsorter. Vi legger ved en kronikk fra
styret i KIO som beskriver dette. KIO mener det må gis tilskudd og eller pris for å styrke
vårhvetedyrkingen
4. Prising av forkorn etter kvalitet (protein), satsing på proteinvekster
For å stykes selvforsyning, og for å lage kraftfor med økt norsk andel er KIO av oppfatning at det er
viktig å få inn virkemidler i politikken som styrker økonomien i å dyrke protein i form av
proteinvekster (erter, bønner og oljevekster)
Videre mener KIO at det må innføres proteinavregning av forkorn. Dette for at det skal bli attraktivt
å dyrke proteinrike sorter (ofte med litt lavere avlingspotensiale) og at det brukes dyrkingsteknikker
som fremmer økt proteininnhold (overgjødsling)
5. RMP midler
•

Grøfting KIO mener tilskudd til grøfting må være et fortsatt satsingsområde. Grøfting er et
godt agronomisk tiltak som reduserer klimagassutslipp og øker avlingene, og vekstsesongens
lengde.

•

Fangvekster KIO mener satsingen på fangvekster og underkulturer er viktige tiltak som
bidrar til karbonbinding i jord og reduserer utslipp av næringsstoff. Tiltaket er derfor med på
å produsere fellesgoder, og tilskuddssatsene bør i snitt dekke minst alle bondens kostnader

•

Andre tiltak som pålegges bonden må kompenseres med alle sine kostnader for bonden

6. Investeringsvirkemidler – I en tid hvor vi kan vente vanskligere innhøstingsforhold er det særdeles
viktig å ha et mottaksapparat som kan ta vare på avlingene. KIO mener gårdstørker og lager er et
viktig tiltak som må prioriteres og ønsker en videre satsing på dette gjennom
investeringsvirkemidler.
7. Beredskapslagring KIO mener beredskapslagring av korn er viktig for matvareberedskapen i
Norge. Først og fremst av hensyn til matsikkerhet for befolkningen. De siste dagers erfaring viser
tydelig behovet for en norsk matvareberedskap.
8. Hva skjer med evaluering av avlingsskadeerstatningen? Vi ønsker å benytte anledningen til å
etterlyse evalueringen av 2018 og avlingskadeerstatningen. Korn kom særdeles dårlig ut av
erstatningen i 2018 og særlig kvalitets og spesialproduksjoner. Vi etterlyser en endring av regelverk
som fanger opp de skjeive forholdene.

Utvilkling av jordbruksareal 2004-2018:

Figure 1: Utvikling av jordbruksareal 2004-2018, NFK Eli Reistad Kornkonferansen 2020

Figure 2:Endringer i korn og grasareal: NFK,Eli Reistad, kornkonferansen 2020

Figure 3: Ammeku vs korn, Norges Bondelag, Anders Huus, jan 2020

Figure 4: Årsverksinntekter ulike prod., Norges Bondelag, Anders Huus, jan 2020
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Figure 5: Marked for korn, NFK Kornstatistikken

Figure 6: Forbruk av kraftforråvarer, NFK kornstatistikken

Figure 7: Klassefordeling mathvete, NFK Kornstatistikken

Figure 8: Importstatistikk kraftforråvarer NFK kornstatistikken
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