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Markedsordningen for korn
.. avgjørende for vekst og utnyttelse av kornarealene
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Hvem er 
«kornkjøperen»?
…og hvem legger premissene for 
endring og tilpasning i kornmarkedet 
fremover?



Felleskjøpet Agris kornbaserte verdikjede omfatter 
100 ulike anlegg og 2 millioner tonn med varer

….som kornkjøper må vi kontinuerlig sikre effektivisering og 
markeds-/kundetilpasning av verdikjeden!
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Felleskjøpets kornbaserte verdikjede 

12 Kraftfôranlegg                                         

12 AnleggKorn mottak

(50 anlegg)

Såkorn behandling

(2 anlegg)

Logistikk

såkorn, korn, kraftfôr, 

brød, bakervarer og 

relaterte råvarer

40 Bakerier 

og 3 møller



Eksempler markedsdrevet konseptutvikling
…med påvirkning på kornmarkedet
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34 %

19 %

45 %

2 %

Høstet grovfôr Beite

Kraftfôr Annet fôr

Sjølforsyningsgraden av fôr i Norge for alle 
dyreslag er høyere enn mange tror

Norsk Importert

20-23%

77-80%

Etter fôrtype Etter opphav
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Tilpasning av anleggsstruktur og logistikk
…avgjørende for effektiv utvikling av verdikjeden.



Nye konsept vil skape nye muligheter og forandre 
hverdagen for både forbrukere og selskaper
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På tide å komme til det konkrete bildet på korn!
Vær så god, Bjørn! 
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Hva kan man forvente for kommende 
sesonger?
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Stange høsten 2015

Bakgrunn



Lagerkapasitet er mangelvare – enkelte år
-Stavanger Havnesilo er god å ha for den norske kornbonden!
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Forventninger…

til kornkjøper (FK)

• Er en god forvalter av 
markedsordningen

• Mottaksplikt – skal ta imot alt korn 
som holder kvalitet i løpet av året

• Sørger for at det finnes avsetning 
for norsk korn

• Bruker prismekanismer for å 
stimulere kornprodusenten til å 
produsere ønsket vare/kvalitet

• Kostnadseffektivitet

- God utnyttelse av anleggene

- Forsvarlig vedlikehold og utvikling 
av anleggsstrukturen

• Bidrar til verdiskaping for bonden
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Forventninger…

til kornprodusenten

• Tar signaler om hva det er behov 

for av vare/kvalitet med i 

vurderingen

• Sikter mot å produsere god 

kvalitet

• Bidrar til at skuronna blir 

«gjennomførbar»

- Fordeling av arter/sorter

- Høstekapasitet vs kornhåndtering 

på gården

• -og gjerne tar i bruk 

lagerkapasitet på gård når det 

trengs
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Forventninger…

til kornkjøper (FK)

• Er en god forvalter av 
markedsordningen

• Mottaksplikt – skal ta imot alt korn 
som holder kvalitet i løpet av året

• Sørger for at det finnes avsetning 
for norsk korn

• Bruker prismekanismer for å 
stimulere kornprodusenten til å 
produsere ønsket vare/kvalitet

• Kostnadseffektivitet

- God utnyttelse av anleggene

- Forsvarlig vedlikehold og utvikling 
av anleggsstrukturen

• Bidrar til verdiskaping for bonden

til kornprodusenten

• Tar signaler om hva det er behov 

for av vare/kvalitet med i 

vurderingen

• Sikter mot å produsere god 

kvalitet

• Bidrar til at skuronna blir 

«gjennomførbar»

- Fordeling av arter/sorter

- Høstekapasitet vs kornhåndtering 

på gården

• -og gjerne tar i bruk 

lagerkapasitet på gård når det 

trengs
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• Lokale mottak er viktige i skuronna

- Lagringskorn bør i størst mulig grad gå direkte til forbrukssted/havn

• Sortiment

- Å ta imot «alle slag overalt alltid» påfører fellesskapet store kostnader

• Kvalitetskrav til matkorn

- Må tilfredsstille kundens krav

• Proteinbetaling - fôrkorn

- Bør vurderes nøye før man går for dette – kost/nytte?

- Er det betalingsvilje for protein fra norsk korn?

• Timebestilling – med riktige prinsipper for fordeling av timer

- Slipper å stå i kø

- Åpningstider tilpasses behovet

• Lønnsomheten ved gårdslagring

- Ser ikke behov/muligheter for store endringer

• Forutsigbarhet
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Aktuelle emner…



oppsummering

• Årsvariasjoner har kommet for å bli – må hensyntas

• Hele verdikjeden må fungere godt

• Korn med god kvalitet er aldri et problem!

- Viktig å forebygge kvalitetsproblemer og innhøstingsproblemer

• Rasjonell varestrøm er målet

- Lagringskorn bør helst gå rett til kyst/fabrikk

• Kostnadseffektivitet viktig for å bevare verdiskapingen hos 

bonden

- Bedre å unngå at kostnader oppstår, enn å «flytte dem rundt»…

• Priser/betingelser (ref. Kornguiden) gir signaler om «hva 

markedet vil ha» av slag/kvaliteter

• Kornproduksjonen er viktig for norsk sjølforsyning!

17



Kornprodusenter og 
kraftfôrkunder er avhengige av 
den samme verdikjeden!
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