
Kornsituasjonen i Trøndelag september/oktober 2020 
Fylkesmannen i Trøndelag, Norsk Landbruksrådgivning, kornmottakere og Bondelaget har drøftet 

situasjonen for kornet i Trøndelag i et møte den 24.09.2020. Det har vært, og er en svært krevende 

situasjon hvor anslagsvis 80% av alt kornet fortsatt står ute jevnt over kornområdene i hele 

Trøndelag.  

Det endelig meldt godt vær, fra søndag og ut neste uke ser det ut til å bli østavind og bra temperatur. 

Vi håper at godværsperioden varer lenge nok til at bøndene får i hus både avlinga som er oppå jorda, 

og den som er nedi.  

 

Det blir ei intens tresking 

Det blir en intens treskeperiode, der både de som kjører treska, og de som skal ta imot kornet 

kommer til å bli satt på prøve. Det er viktig at alle samarbeider godt for å få til ei så effektiv 

innhøsting som mulig. Vi håper at langtidsvarselet i neste uke er så bra at det ikke må treske for fullt 

fra første dag med oppholdsvær. Vi oppfordrer gårdbrukerne til å ha litt is i magen, og vente litt med 

treskinga fordi den beste og billigste tørken skjer ute på åkeren når det er fint vær. Dersom en får 

vannprosenten under 25% på kornet blir kapasiteten på kornmottakene mye større, enn hvis en 

leverer korn med høyere vannprosent. Derfor er det også viktig for kapasiteten på kornmottakene at 

det beste og tørreste kornet blir tatt først. Grodd utørka korn må ikke kjøres direkte på 

kornmottaket, da dette vil tette soldene og redusere mottakskapasiteten dramatisk. Skal vi få berga 

mest mulig korn denne høsten er det avgjørende at gårdbrukerne følger disse rådene.  Grodd korn er 

brukbart til fôr, men bør tørkes slik at groene faller av når kornet kommer inn på mottaksanlegget. 

Det er mottakskapasiteten som synes å være den største utfordringen nå. For å sikre at treskene får 

gå, må vi gjøre alt som er mulig for å sikre mottak og lagring. Maksimal utnytting av alle egne 

brukbare gardstørker er et viktig tiltak, og ta kontakt med brukere som dere vet har ubenytta men 

brukbare korntørker stående. Vi oppfordrer de som har ubenytta, brukbare korntørker til å stille 

disse til disposisjon. Det er også mulig å lagre kornet direkte på golv for en kort periode. Vi 

oppfordrer til å følge med på oppdatert informasjon fra NLR Trøndelag om hvordan kornet bør tørkes 

slik at ikke kvaliteten forringes under lagring. (Link til siden) 

 

Mye brunt korn, men sannsynligvis lite soppgift fra fusarium 

Mye svertesopp gjør at en del av kornet ser grått ut denne høsten. Dette er ikke en farlig sopp og vil 

normalt ikke være avvisingsgrunn på kornmottaket. Den fuktige høsten og to eller flere generasjoner 

kornaks har gjort at vi sannsynligvis får litt mer fusarium enn vanlig (kan sees som rosa korn). Denne 

soppen kan under visse forhold danne giftstoff (DON) som gjør kornet lite egna til fôr. Bygg er 

normalt mindre utsatt for høy DON enn havre. Det er analysert noen prøver fra Trøndelag for DON 

denne høsten, men uten å finne særlig mye. Vi regner derfor med at fusarium ikke vil bli noe stort 

problem.   

 

Det er fortsatt mulig å søke avlingsskaderstatning. Har gårdbrukeren areal hvor det ikke kan 

forventes å høste avling som kan brukes, må gårdbrukeren kontakte det lokale landbrukskontoret. 

Det er landbrukskontoret som dokumenterer avlingsskaden. 

 

Det er viktig at vi nå har tro på at vi kan få alt korn i hus og gjør alt vi kan for å få det til. Skulle 

godværet bli for kortvarig, så forbereder vi oss nå på å ta de utfordringene som da kan komme. 
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