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Økte midler til beredskapslagring 
av korn i revidert statsbudsjett 
Naturviterne ber om at midlene til beredskapslagring av korn økes fra 20. mill. til 54 mill. i revidert 
statsbudsjett for 2023. Videre ber Naturviterne om en opptrappingsplan med budsjettramme på 60 mill. 
hvert år frem til et beredskapslager på minimum 3. mnd. er etablert.  

Krigen i Ukraina, og den forutgående koronaepidemien, har satt globale forsyningskjeder under press og 
avdekket sårbare komplekse forsyningskjeder er. FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (Ipbes) slår 
fast at vi står foran to omfattende kriser som gjensidig forsterker hverandre. Globalt kan klimaendringene gi 
mindre avlinger og dårligere kvalitet i jordbruket. I en rapport fra Miljødirektoratet kommer det frem at 
svingninger i global matvareproduksjon kan utfordre matsikkerheten for store deler av den norske 
befolkningen.1  

Det er nødvendig at norske myndigheter raskt starter arbeidet med å etablere et beredskapslager av korn 
som sikrer befolkningen tilgang på mat i tilfelle en krise oppstår. Det bør samtidig utarbeides en langsiktig 
plan for innkjøp av korn og vedlikehold av korn i beredskapslagring.    

I Landbruksdirektoratets rapport 17/2023 Beredskapslagring av matkorn fremkommer det at 
budsjettrammen for 2023 ikke er tilstrekkelig til å igangsette et effektivt og raskt arbeid for å bygge opp et 
norsk beredskapslager av korn:  

«Det er ikke mulig å verken iverksette eller drifte et lager på 55 000 tonn eller mer innenfor denne 
budsjettrammen. Denne rammen vil holde til innkjøp til ca. 5 000 tonn korn, avhengig av pris, kvaliteter 
og betingelser. Da er det ikke inkludert kostnader til bistand under arbeidet med anbudsutlysning, 
godtgjørelse for andre tjenester m.m. I realiteten er det derfor trolig maksimalt 4 000 tonn som kan 
legges ut i en anbudskonkurranse i 2023». (s. 9) 

I rapporten pekes det også på usikkerhet rundt fremtidig infrastruktur og ulike modeller for finansiering av 
fremtidig infrastruktur for lagring. Videre pekes det på behov for bla. tydelige kriterer for frigiving av korn, 
minimumsbeholdning og rapporteringsplikt, samt behov for juridisk nybrottsarbeid ved opprettelse av 

 
1 Rapport «Klimaendringen utfordre det norske matsystemet», https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/august-2022/verdikjedene-for-mat-truet-av-
klimaendringer/ 
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kontrakter for lagring av korn. Det pekes også på vurderinger knyttet til valg av norskprodusert eller 
importkorn i spørsmål om oppbygningen av et kornlager, og ved vedlikehold av et kornlager over tid.   

Naturviterne ber regjeringen før sommeren fremlegge en tydelig plan som svarer på: 

• Valg av infrastruktur og finansiering av infrastruktur 
• Plan for innkjøp og vedlikehold av kornlager i antall tonn 
• Fastsetting av kriterier for frigjøring av korn, minimumsbeholdning, rapporteringsplikt, mm. 

Naturviterne legger til grunn at arbeidet med beredskapslagring skjer i samråd med 
landbruksorganisasjonene og øvrige relevante aktører. 

 

Med vennlig hilsen, 
 

Morten Wedege 
Forbundsleder Naturviterne  

 

 


