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LEDER
Håkon Tørrestad

KiO sikrer fokus
på korn
– både hos faglag og kornkjøpere
Styret i
KiO har fått
Norsk Landbruksrådgivning til
å se på hva
som ser ut
til å bli den
optimale
løsningen
for den
enkelt bonde
med dagens
gjødselkostnader.
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Selv om vi allerede er over en måned
inn i det nye året vil jeg starte med
å ønske alle dere medlemmer et godt
nytt år.
I året som var mener jeg KiO har
vært minst like aktive som i tidligere år. Spesielt blir alltid våren den
mest aktive tiden i KiO sitt årshjul.
I 2021 var jordbruksforhandlingene,
som endte i brudd, og den påfølgende stortingsbehandlingen arenaer
hvor KiO igjen var aktive. Vi hadde
et nært samarbeid med #bondeopprøret og hadde et gjensidig samarbeid
med de 5 bondeopprørerne som i stor
grad frontet saker som har vært viktige fanesakene for KiO i mange år.
Resultatet ble at det ble nedsatt
et regjeringsoppnevnt inntektsutvalg
som skal gå gjennom hele beregningsmodellen for inntekten i landbruket. I
mandatet er mange «KiO-saker» helt
sentrale. Styret sendte våre innspill til
utvalget nå i desember. Du finner dem
på vår hjemmeside.
Oppfølging av Inntektsutvalget,

og etter hvert høringen på utredningen som kommer, blir viktig for KiO
i året som kommer. Nå legges plattformen for framtidige jordbruksforhandlinger! Her ligger muligheten for
å få rette grunnlagstall for framtidige
forhandlinger. En av utvalgets medlemmer, Håvar Bjørgen, vil delta på
fagdelen i vårt årsmøte, og her blir det
muligheter for dere KiO-medlemmer
å spille inn direkte til et av utvalgsmedlemmene.
Den andre store saken i dagens bilde er den enorme kostnadsveksten og
hva den gjør med økonomien på den
enkelte gård. For kornprodusentene
er det de ekstremt høye gjødselprisene
som gir størst utslag, men også godt
understøttet også av alle andre store
kostnadsøkninger. Styret i KiO har
fått Norsk Landbruksrådgivning til å
se på hva som ser ut til å bli den optimale løsningen for den enkelt bonde
med dagens gjødselkostnader. Det er
selvsagt individuelle vurderinger på
hver enkelt gård, men et hovedtrekk

ser ut til å være at optimalt N-nivå
ligger nær 2 kg lavere per dekar. Det
gir en forventet avlingsreduksjon i
området 5-8% fra tidligere års nivå.
Hvis bonden ikke får en prisnedskrivning på gjødsel raskt, ser dette
ut til å kunne være en forventet prognose for dette året. Altså en betydelig
reduksjon i selvforsyningen av norsk
korn, stikk i strid med regjeringens
målsetting i Hurdalsplattformen.
Sannsynligvis blir reduksjon i volum
med matkvalitet enda større fordi
det vil bli enda vanskeligere å oppnå
matkvalitet (protein) med nedjustert
gjødsling. Vi i styret har derfor allerede spilt inn at vi mener kvalitetskravene til mat må justeres ned til kravene

som var for noen få år siden (0,5 %
enheter ned på protein). Etter at bondelaget avslo tilleggsforhandlinger i
januar, er det nå bare et raskt vedtak
om nedskriving av gjødselprisen som
ser ut til å kunne opprettholde avlingsnivået i norsk kornproduksjon
noenlunde i 2022.
Tallene jeg viser til ovenfor vil bli
gått grundig gjennom i fagdelen av
vårt årsmøte.
Med bakgrunn i dette er det ikke
tvil om at det er behov for KiO i året
som kommer, og her er det mange ting
å jobbe med i månedene som kommer.
Det blir et spennende kornpolitisk år,
i tillegg til all spenningen knyttet til
vær og vind i dyrkinga vår.
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Festtalenes tid
er over!!!
Kina stenger
grenser for
eksport av
gjødsel og
bygger opp
matlagre.
I tillegg har
de over tid
investert i
landområder
i Afrika og
andre land i
verden for å
sikre seg mat
for fremtiden.
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KiO krever ekstraordinær satsning på matkorn.
Av: Atle Tærum og Rune Sandsether,
styremedlemmer KiO

I Øst-Afrika ser en tørke hvor budskaper ikke finner mat og dør og folk
strever daglig for å skaffe seg «det
daglige brød»!
Selv i Russland som er et av verdens største kornprodusenter, er mat
for folk flest nå blitt så mye dyrere at
f.eks. svinekoteletter selges for samme pris som i Norge. Vanlig folk lider!
Matvarepriser stiger i hele verden,
dette er bl.a. et av argumentene for
Yara til å øke gjødselprisene. Fremtidens «pandemi» vil bli matmangel og
hungersnød for mange! Skulle kon-

flikten i Ukraina ta av, ja da er denne problematikken høyaktuell svært
raskt!
HVA SKJER I NORGE?? På denne
årstiden rundt Kornkonferanse-tider
pleier alle å snakke varmt om hvor
viktig norsk kornproduksjon er! Hvor
dårlig kornøkonomien er og at den i
år må løftes betydelig! At kornarealet
har gått betydelig ned de seinere år og
at den trenden må snus! Det skal satses på mer matkornproduksjon! Det
skal dyrkes mer protein i Norge! Det
skal bygges beredskapslager!
MEN, hva skjer? Jo, desto nærmere
en kommer tiden for årets jordbruks-

oppgjør, jo mindre snakkes det om
kornet! Så blir det gitt noen øre per kg
og det blir hevdet at i år har det vært
et kornoppgjør! Virkeligheten er at
kornproduksjon sakker mer og mer
akterut.
En eskalerende kostnadsøkning
rammer alle produksjoner i landbruket, men korndyrking er den
produksjon hvor gjødselkostnaden
utgjør den største prosentvise del av
variable kostnader for produksjonen.
Når vi vet at gjødselprisen fra forrige
sesong har økt med 120-150% så sier
det seg selv at det vil få store utsalg for
norsk korndyrking, om ikke raske og
tilstrekkelige tiltak settes inn. Ifølge
FKA har fortsatt 30% av norske bønder ikke kjøpt gjødsel ennå. Og prisene fortsetter å øke!
Dessverre har ikke bondeorganisasjonene klart å enes om en ekstraordinær forhandling med staten for å
hjelpe de som nå er i tvil om de har
råd til å kjøpe gjødsel!
Konsekvensene for norsk matkornproduksjon kan bli dramatiske,
ikke bare gjødselpris øker, men også
andre innsatsfaktorer som diesel,
plantevern, strøm, maskiner, materialer, service og deler. For matkornproduksjon som krever ekstra innsats av nitrogengjødsel for å oppnå
kvalitetskrav på protein, Hl-vekt etc
kan kostnadseksplosjonen få store
negative følger. Økonomien i mathvete har sakket akterut i forhold til
i annen kornproduksjon, bønder velger bygg fremfor hvete! Utfra de økte
kostnader vil en lett kunne få et fall i
produksjon, noe som ikke er ønskelig.
Tvert imot ønskes det en økning og en
større norskandel i norsk matkornproduksjon. Dette ønske er til og med
de 3 store matvarekjedene med på.
Hva bør gjøres i år? Som kornbonde
må en være enda smartere en tidligere
og gjøre de riktige valg til rett tid. Nor-

ges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukerlag må umiddelbart gi klare
forsikringer om at kompensasjoner
skal gis og det skal gis et spesielt fokus på korn og matkorn i vårens jordbruksoppgjør. Felleskjøpet, mølleindustri og bakeindustri må se på de
kvalitetskrav som en har og vurdere å
f.eks. senke proteinkravet til 11% i år
for å oppnå nok matkorn. Mølle- og
bakeindustrien kan bruke kreativiteten og lojaliteten til norsk matkorn
for å kunne bruke mer av norsk korn
fremover, her er det helt sikkert muligheter. Med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering forventes økt
satsning på korn generelt for å oppnå
lovnad om beredskapslagring, selvforsyning og mattrygghet for folk
flest. Korn er viktig for beredskap og
sikkerhet i ethvert land. Ingen andre
landbruksprodukter har slike lagringsegenskaper.
KiO har et klart krav om økning i
kornpris og spesielt matkorn. Det er
store muligheter for alle våre kornarter. Som kornbønder lager vi gode
råvarer, det er opp til industrien å lage
norske foredlede produkter av norsk
korn! Landbruket står ved et veiskille
- korndyrkingen spesielt. Dersom vi
ikke får et oppgjør og en 25% tetting
av gap mot gjennomsnittsinntekt i
Norge, så er det bare noen få som vil
fortsette som bønder og rekruttering
blir en enorm utfordring. Og det vil
være distriktslandbruket som vil lide
mest.
At prisen på mathvete må opp med
kr 1,50 per kg og annet korn med ca 1
kr per kg vil bli et minimumskrav i år.
Så må alle verktøy brukes for å få dette til, og nye verktøy må finnes. Generelle matpriser fra alle landbruksprodukter må opp, det er tragisk og
skammelig at verdens rikeste land
ikke skal kunne betale det det koster
å produsere mat i Norge.
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Gjødsling med
økt gjødselpris
Optimalt nivå
på gjødsling
reduseres med
økte gjødselpriser. For
vårhvete reduseres gjødslinga med 1-2
kg N/ daa,
mens for bygg
reduseres den
med 2-3 kg kg
N/ daa. For
begge arter
gjelder at
kornøkonomien reduseres
med langt mer
enn kompensasjonen
i tilleggsforhandlingene i
fjor høst.

Av: Harald Solberg, sekretær KiO

NIBIO og NLR har jobbet mye med
riktig gjødsling i mange år og har et
godt grunnlag for å vurdere riktig
gjødsling med økte gjødselpriser. I
tillegg til at økte gjødselpriser gir lavere økonomisk utbygge, viser gjødslingsfeltene at økte gjødselpriser gir
lavere optimal gjødsling i alle arter.
Den andre siden er at svakere gjødsling gir mindre avling, noe som får
konsekvenser videre i verdikjeden.
Hvor mange som vil prioritere matkvalitet uten en sikkerhet for lønnsomhet i matkornproduksjonen kan
føre til mer fôrhvete samlet sett, på
bekostning av matkornet.
Loven for det avtagende utbytte
gjelder både for gjødsling og økonomi. Mens 21-priser på både gjødsel
og kornavling viser en lønnsomhet i
gjødsling fram til sterkere enn gjøds-

lingsplan, har lønnsomheten bikket
andre vegen med gjødselkostnad
desember 21, og kornpriser høst 21.
Mens lønnsomheten reduseres med
125-130 kr for svakeste gjødsling for
begge kornarter, er spriket 310-340
kr/ daa for sterkeste gjødsling.
Optimalt nitrogennivå med dagens
gjødsel- og kornpriser blir noe høyere
for vårhvete enn bygg. Optimalt nivå
for vårhvete blir 1,5 kg N/ daa lavere
enn gjødslingsplanen viser. For bygg
er tilsvarende tall 3 kg N lavere enn
plan, men med nær samme økonomi
for samme reduksjon som for hvete.
For begge arter gjelder imidlertid at
inntekt etter gjødselkjøp er 160-190
kr/ daa lavere enn i fjor. Det er da
ikke tatt med tilleggsforhandlingene
i oktober i fjor. Av dette er 85 kr/ daa
kompensert i tilleggsforhandlingene i
fjor høst. Det beløpet skal også dekke
økte priser på bygningsmaterialer.

Kornøkonomi med gjødselpris Fullgjødsel 3,60 og 8,00 kr, og Opti NS 3,00
og 7,00 kr (hvete)
1800
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Verdier til venstre:
Resultat etter
gjødsling, kr/ daa.
Verdier til høyre:
Avling kg/ daa

Nitrogenkalkulatoren (N-kalkulatoren) ga, med tidligere gjødsel- og kornpriser, et optimalt N-nivå.
Netto kornpris pr/kg 1)

2,80

3,80

4,80

6,30

Optimal N-mengde

10,6

11,6

12,2

12,7

1) Netto kornpris er noteringspris kyst høst 2021 minus frakt og tørkekostnader (0,25 kr/kg)

NIBIO har
laget en Nkalkulator
som viser
optimal gjødsling med ulike
gjødsel- og
kornpriser.
Med dagens
gjødselpris
kreves en
netto kornpris
på kr 6,30/ kg
for å få samme optimale
gjødslingsnivå
som da gjødselprisen var
kr 3,60/ kg
(juli 2021)).
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Figur: Utvikling i prisen på to gjødseltyper gjennom 2021. Gjødseltypene er ikke brukt
i regneeksemplet videre, men viser samme utvikling. NB: Y-aksen starter ikke på 0.

Tabell 1: Behov for kornpris for lik gjødsling som i 2021.
1000

1400

Figur 1:
Kornøkonomi
med gjødselpris
sommer 2021 og
desember 2021.

Høy kornpris
nødvendig

100
Ugjødslet Gj.plan - 4,5 Gj.plan - 3,0 Gj.plan - 1,5 Gj.plan (11 Gj.plan + 1,5 Gj.plan + 3,0 Gj.plan + 4,5
kg N)

Bygg 22

Bygg 21

Hvete 22

Hvete 21

Avling kg/daa

0

Nitrogenkalkulatoren (N-kalkulatoren) ga, med
tidligere gjødsel- og kornpriser, et optimalt Nnivå på 12,7 kg N/ daa. Kornprisen var da byggpris 2020 og pris Fullgjødsel på kr 3,60/ daa. Optimalt nivå ligger da nær det mange gjødslingsplaner har lagt opp til for 500 kg bygg/ daa.
Samme kalkultor viser nå, med samme kornpris og dagens gjødselpris på kr 8,05/ kg, at optimal N-gjødsling er 2 kg lavere. Dette viser det
samme som i forrige artikkel.
Øvelsen som så er gjort, er: Hvor høy må

kornprisen være, gitt samme avlingsnivå og
gjeldende gjødselpris. Svaret overrasker de fleste: Uten nedskriving av gjødselprisen, må netto
kornpris økes til kr 6,30/ kg for å få samme optimale gjødslingsnivå som fram til 2021-sesongen.
Det betyr at kystpris høst må være 6,55 kr/ kg.
For KiO vil dette være et naturlig mål, for å sikre
like høy norskkornandel i både fôr- og matkorn.
Alternativt må gjødselprisen nedskrives. I tillegg
må korn få et tilskudd per kg, da gjødselkostnaden øker med økende avlingsnivå.
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Importen dyrere enn
norsk i hele vinter?
Ukentlig
oversikt over
mathvete
med ulik
opprinnelse viser at
norsk mathvete har
ligget under
importen
siden innhøstinga var
ferdig. Vil
den holde
seg der i hele
vinter?

Årsmelding 2021

Av: Harald Solberg, sekretær KiO

Landbruksdirektoratet lager ukentlig
en oversikt over priser på mathvete inn på det norske markedet. Den
nordamerikanske kalles Hard Red
Winter, den europeiske er gjennomsnitt av tysk B og fransk Grade 1.
Dette sammenlignes med noteringspris på norsk mathvete, justert for
håndteringskostnader, prisnedskriving og matkorntilskudd. Importen
blir målt FOB, dvs at transportkostnadene ikke er tatt med.

Lav verdi på norske kroner gir
hjelp til at prisen på importen er rekordhøy. Vi ser imidlertid den samme utviklingen målt i dollar og euro.
Prisene gikk noe ned rundt jul. Omikron gis noe av skylda. Etter nyttår
har den amerikanske holdt seg oppe,
mens den europeiske har sunket noe
i pris mot toppnoteringene før jul.
I starten av februar er begge fortsatt
over i pris.

Fotografer til dette bladet er Harald Solberg og Åsmund Langeland.
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Innkalling til årsmøte i KiO
MANDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 18.00 PÅ TEAMS
Program:
Kl 18:00
Kl 18:10-19:00

Årsmelding KiO
Styret:
Leder:		
Håkon Tørrestad, Vestfold og Telemark, gjenvalg
Nestleder:
Rune Sandsether, Viken, gjenvalgt
Styremedlem:
Rune Sandsether og Atle Tærum, begge Viken, begge på valg
Styremedlem:
Lars Erik Huseby og Ole Peder Hubred, Trøndelag og Innlandet, ikke på valg
Styret konstituerer seg selv.

Velkommen
Fagmøte:
• Arbeidet i Inntektsutvalget for jordbruket
Ved Håvard Bjørgen, kornprodusent i Stange
• Hvilke konsekvenser får høye gjødselpriser for optimal gjødsling og
kornøkonomien
Ved Harald Solberg, sekretær KiO

Varamedlemmer:
1. vara:		
Thomas Gaustad, Innlandet, gjenvalgt
2. vara:		
Tor Osvald Bye, Innlandet, gjenvalgt
3. vara:		
Magne Ystgaard, Trøndelag, gjenvalgt
Revisor:		
Vara:		

Arne Ingvar Dobloug, Innlandet, gjenvalgt
Ole Schjerpen, Innlandet, gjenvalgt

Fra kl 19:00

Pause

Kl 19:10

Årsmøte

Valgkomite:
Leder:		
Valgt 2020
Valgt 2021

Alle valgt for 3 år
Ole Albert Bøhn, Viken valgt i 2019
Ola Fiskvik, Trøndelag
Mari Gjestvang, Innlandet

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 kornøkonomi. Kom og gi styret innspill til kravdokumentet foran årets jordbruksoppgjør
Årsmøtet avsluttes seinest 20:30
Vel møtt!
Styret i KiO

Antall medlemmer
KiO har 200 medlemmer pr. 31.12.2021
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
ulike media. Årsmeldinga gikk i trykken i februar. Den ble lagt ut på hjemmesiden og sendt til alle,
sammen med kontingentkravet.

Saksliste:

Møteoversikt 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20.01
01.02
18.02
22.02
18.03
Mars

Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder
Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
Årsmelding, regnskap og budsjett
Innkomne forslag/innstillinger til årsmøtet fra styret
Kontingent
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

Styremøte
Styremøte
Årsmøte KiO, Teams
Styremøte
Styremøte KiO
Møter med Norges Bondelag og Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, forhandlingsutvalgene og Landbruks- og matdepartementet

6-7.04
14.04
15.04
05.05
01.06
04.11
10.11

Styremøter, Teams
Styremøte KiO
Møte med FKA/ Markedsregulator
Styremøte, Teams
Høring i stortingets næringskomite
Styremøte KiO
Styremøte KiO

Styrets har ikke vært fysisk samlet gjennom året, men Teams har fungert bra.

Innlogging til årsmøte i KiO:
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Møteinnkalling til digitalt årsmøte finner du på våre hjemmesider; www.kio.no

KiO har i tillegg vært representert på ulike møter sentralt og lokalt gjennom 2021, blant annet
Kornkonferansen og Korn 2021.
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Styrets årsmelding
Styret har, siden årsmøtet i 2021 hatt 7 ordinære styremøter, alle på Teams.
Det ble på årsmøtet 2021 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 hovedsak 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. Inndekning 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 disse tilføyelsene til arbeidsprogrammet:
• KiO må følge opp innspill fra Nordstad der han utfordret Tine og Nortura
• KiO må ta ansvar for det politiske arbeidet for kornet
• Klimaendringer kan gjøre det mer aktuelt å sikre norsk kornproduksjon
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 2021 ble avholdt 17. februar på Teams. Årsmøtet ble bedre besøkt enn på mange år, med
18 medlemmer.
I forkant av årsmøtet holdt ny generalsekretær i Småbrukarlaget, Anders Nordstad, et foredrag om
kornets plass nasjonalt og internasjonalt – til beredskap og selvforsyning. Foredraget samlet flere
tilhørere enn årsmøtet.
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KiOs arbeidsprogram
KiOs viktigste arena for å bedre kornøkonomien, er jordbruksoppgjøret. I tillegg jobbes det på
fleire områder. De viktigste punktene følger her:
• 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 derfor vært en svært viktig del av KiO sitt arbeid også i 2021.
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 2021 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 i 2021
b. Tilskuddsøkning på 100 kr/ daa for 0-400 daa og 50 kr/ daa for 400-8000 daa
5. Prising av protein i fôrkorn
6. Avlingsskadeerstatningen forbedres med ajourførte årlige kornpriser, inkludert kvalitetstillegg
Etter stor mobilisering i Bondeopprøret ble det umulig for faglagene å gjennomføre jordbruksoppgjøret med en vanlig ramme. Oppgjøret endte med brudd i 2021.
Korn ble tilgodesett med 13 øre/ kg for matkorn, 10 øre for fôrkorn og 30/40 øre for erter/oljevekster. I tillegg økte arealtilskuddet med kr 8/ daa i alle soner. Med 500 kg/ daa utgjør da brutto
inntektsøkning 58-73 kr/daa. Dette er lavere enn siste års økninger.
• Bondeopprøret
KiO støttet Bondeopprøret og har vært i jevnlig dialog med personer i ledelsen av dette.
• Inntektsutvalget for jordbruket
KiO har sendt høringsinnspill til utvalget. Innspillet finner du på våre hjemmesider
• Arbeid i 2021
KiO har normalt mye aktivitet i starten av året fram til forhandlingene om jordbruksavtalen.
I 2021 ble det ekstra fokus på arbeid til Bondeopprøret. Styret skrev en kronikk til Nationen og en
til Bondebladet rundt jordbruksoppgjøret. Styret var også representert i høringen på Stortinget.
I forbindelse med tilleggsforhandlingene på høsten var styret kritiske til resultatet, og styrets medlemmer brukte ulike sosiale media for å ytre organisasjonens meninger.
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• Representere KiO i kornfora
KiO har vært representert på Kornkonferansen, som i 2021 foregikk på Teams. I tillegg var vi på
Korn 2021.
• Informasjon
På Kornet kom ut med 1 nummer i 2021:
Nr 1: I januar
KiO har gått mer over på å bruke både hjemmeside og Facebook mer og holder disse jevnere oppdatert.
KiOs hjemmeside: http://kio.no
KiOs Facebookside: https://www.facebook.com/KiO
Det er fortsatt gode muligheter for økt aktivitet på nettet. 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 2021 har vi ikke hatt noen kampanjer. KiO fikk flere nye medlemmer i året som gikk.
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent 1. år er kr 200. Gi gjerne potensielle medlemmer den
beskjeden.
• Synliggjøre KiO gjennom media
KiO jobber stadig med å være synlige i media.
• Sekretariatsarbeid
Sekretariatet har i 2021 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 2021.

Håkon Tørrestad
(leder) sign

Rune Sandsether		
(nestleder) sign		

Atle Tærum
sign

Lars Erik Huseby
sign

Ole Peder Hubred
sign

Regnskap 2021 og budsjett 2022
Regnskap 2020, budsjett 2021
DRIFTSINNTEKTER
Annonser
Medlemskontingent
Støttekontingenter
Andre inntekter

10 000
140 000
5 000

Regnskap
0
128 944
3 600
3 384

Sum driftsinntekter

155 000

135 928

DRIFTSKOSTNADER
Medlemsbladet På Kornet
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Honorar revisjon
Sekretariatshonorar
Kontorkostnader og porto
Reisekostnad, oppg.pliktig
Reisekostnad, ikke oppg.pliktig
Reklame/ annonser
Styremøter/ årsmøte
Bank/ kortgebyrer og andre kostn.
Konstaterte tap på fordringer
Sum driftskostnader

15
24
3
2
60
20
5
5
5
5
2
10
157

Driftsresultat
Annen renteinntekt
Årsresultat
Balanse
EIENDELER
Kundfordringer
Avsetning tap på andre fordringer
Sparebanken Hedmark
Sum eiendeler
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Avsetning styrehonorar
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Diff. eiendeler/ gjeld og EK
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2021
Budsjett

000
000
408
600
000
000
000
000
000
000
000
000
008

-2 008

11
24
3
1
53
21

4
1
7
128

864
000
384
500
100
548
0
0
000
0
422
569
386

7 541
1 438

2022

2022

Budsjett
10 000
130 000
5 000

145 000
12
24
3
2
60
20
5
5
5
5
2
8
151

000
000
400
000
000
000
000
000
000
000
000
000
400

-6 400

8 979

10 501
581 124
591 625
-450 862
-104 400
-3 384
-24 000
-582 646
8 979
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Returadresse: Kornbøndenes Interesseorganisasjon, Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu

Vår visjon er: Alltid der for deg
Hva handler det om?
Det handler om lønnsom innovasjon,
høy kvalitet og kostnadseffektivitet.
Vi skal være markedets beste leverandør
av korn, kraftfôr og øvrige driftsmidler
til bonden. Det handler om mennesker
og verdens viktigste yrke.

Det handler om
produksjon av mat!

BESTILLING?
Ring

62 35 15 00
for deg

