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FKA gjennomfører løft på økologisk mottak av 
korn i sesong

Økologisk korn i sesong:

• Lena

• Larvik

• Askim

• Eidsvoll

Fra 1. oktober også mottak av økologisk korn ved:

• Gran

• Eiker
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FKA tilbyr kornprodusenter på Østlandet som har 
forutsetninger for å lykkes med økologisk matkorn en 
5 års kontrakt for omlegging til økologisk korndyrking.
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2 år karens 3 år økologisk produksjon

5 års kontrakt



FKA tilbyr kornprodusenter på Østlandet som har 
forutsetninger for å lykkes med økologisk matkorn en 
5 års kontrakt for omlegging til økologisk korndyrking.

KARENSTILLEGG (kontraktsår 1-2):

• 1,00 kr/kg i karenstillegg for korn, erter, oljevekster og åkerbønner 

begrenset oppad til 400 kg/daa for enten 1. eller 2. år karens.

Produsenten står fritt til å velge hvilket karensår tillegget skal benyttes, slik at dette på 

en best mulig måte kan tilpasses produsentens skifteplaner og agronomiske 

vurderinger.
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KONTRAKTSTILLEGG ØKOLOGISK PRODUKSJON (kontraktsår 3-5):

• Kontraktstillegg for økologisk matkorn på 0,30 kr/kg utover gjeldende 

noteringspris og ordinære øko-tillegg

• Kontraktstillegg for annet økologisk korn på 0,10 kr/kg utover gjeldende 

noterinspris og ordinære øko-tillegg



I tillegg tilbyr FKA 3 års kontrakt for leveranse av 
økologisk korn til eksisterende øko-produsenter

• 3 års kontrakt – minimum ett år med hvete i kontraktsperioden

• Kontraktstillegg for økologisk matkorn på 0,30 kr/kg utover 

gjeldende noteringspris og ordinære øko-tillegg

• Kontraktstillegg for annet økologisk korn på 0,10 kr/kg utover 

gjeldende noterinspris og ordinære øko-tillegg
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Fornuftig sett av forpliktelser
som blant annet omfatter:

• Mål om økt produksjon av økologisk matkorn, derav dyrkningsforpliktelse 

på hvete i løpet av kontraktsperioden.

• Kontraktstillegg for økologiske år gjelder for hvete, bygg og havre. Rug 

kun etter nærmere avtale. Kontraktstillegg gjelder ikke for spelt og emmer.

• Kontraktstillegget utbetales etterskuddsvis – når forpliktelser er oppfylt.

• Produsenten må levere all salgbar avling til FKA.

• Leveransen og dyrkingsarealet skal være godkjent av Debio i 

kontraktsperioden.
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Prosessen for omlegging til økologisk 
kornproduksjon er blitt enklere
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Åpne 

nettbasert 

Debio 

søknad

Fyll ut 

driftsbeskrivelse m/ 

vedlegg:

 Skifteplan

 Beskrivelse 

lagringsrom

Send inn ferdig

utfylt søknad, 

herunder 

driftsbeskrivelse 

med vedlegg

Konvensjonelt

Økologisk

Dato for såing 

utgangpunkt for 

beregning av 

karenstid

Dato for 

innsending av 

søknad 

utgangpunkt for 

beregning av 

karenstid

Godkjent

Ikke

godkjent

Kontakt NLR for gratis førsteråd 

Utarbeid Økoplan

Ikke lenger krav om Økoplan for 

Debiogodkjenning, men de faglige 

råd NLR kan gi i forbindelse med 

utarbeidelse av denne kan være 

verdifullt for produsentene.

Rådgivningsavtale med NLR

Gjennomfør

våronn

Debio

revisjon

VALGFRI 

PROSESS 



Lav risiko – god avkastning
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Åpne 
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Debio 
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driftsbeskrivelse m/ 
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 Beskrivelse 

lagringsrom

Send inn ferdig

utfylt søknad, 

herunder 

driftsbeskrivelse 

med vedlegg

Konvensjonelt

Økologisk

Dato for såing 

utgangpunkt for 

beregning av 

karenstid

Dato for 

innsending av 

søknad 

utgangpunkt for 

beregning av 

karenstid

Godkjent

Ikke

godkjent

Kontakt NLR for gratis førsteråd 

Utarbeid Økoplan

Ikke lenger krav om Økoplan for 

Debiogodkjenning, men de faglige 

råd NLR kan gi i forbindelse med 

utarbeidelse av denne kan være 

verdifullt for produsentene.

Rådgivningsavtale med NLR

Gjennomfør

våronn

Debio

revisjon

VALGFRI 

PROSESS 



Ta kontakt med Felleskjøpet hvis du 
ønsker nærmere informasjon
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Fylke Kontaktperson / Telefon

Buskerud og 

Vestfold

Wenche Myhre Dahle: 95787383

Trygve Bjørge: 95810093

Akershus og 

Østfold

Arne Lund: 95759562

Bjørn Eivind Engebretsen: 99205593

Hedmark Bjørnar Vasaasen: 95926252

Oskar Hjermstad: 91397255

Oppland John Ove Hoel: 48280537


