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Innledning. 
Dagens rammevilkår for landbruksproduksjon i Norge gir rom for produksjon av 
fôrkorn i forhold til innenlandsk behov til tradisjonelle husdyr. Norsk korn har 
vært en dominerende kraftfôrråvare for den norske kraftfôrindustrien, supplert av 
importerte plantebaserte protein- og fettråvarer og diverse biprodukter fra fiskeri- 
og næringsmiddelindustri. Statistikken for perioden 1998-2003 viser at forbruket 
av kraftfôrråvarer i Norge er på rundt 1,6 millioner tonn. Andelen norskprodusert 
korn av totalt råvareforbruk til kraftfôr har i denne perioden variert fra 59-68% 
(Kilde: Statens Landbruksforvaltning). 
 
Beregninger utført av NILF i 2000 viser at vi i perioden 1999 - 2010 kan få en 
permanent overproduksjon av fôrkorn i Norge (Harstad et al. 2001), og at dette 
overskuddet i år 2010 kan bli på hele 68.000 tonn fôrkorn, tilsvarende et areal på 
184.000 da. De viktigste årsakene til dette er: en forventet generell nedgang i 
kraftfôrforbruket i Norge, en forventet nedgang i bruk av karbohydrat-råvarer 
sammen med økt bruk av proteinråvarer, og økt i bruk av importerte stivelsesråva-
rer som f. eks. mais. Det er viktig for norsk kornproduksjon og norsk landbruk å 
oppnå balanse i produksjon og etterspørsel av fôrkorn, slik at kostnadskrevende 
markedsregulering i kornproduksjonen kan unngås. Samtidig vil det være viktig 
mål for norsk landbruk å opprettholde arealene av korn og frøvekster omtrent på 
dagens nivå. 
 
Prosjektet ”Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norske kraftfôr-
råvarer” har som mål å frembringe kunnskap som gjør det mulig å øke egenpro-
duksjonen av kraftfôrråvarer i Norge, og dermed redusere faren for overproduk-
sjon av fôrkorn. Dette skal vi oppnå gjennom å: bedre fôrkvaliteten av norsk korn 
for dermed å kunne bruke høyere andeler norsk korn i kraftfôret, gjennom en for-
bedret markedstilpassing av norsk hveteproduksjon som gir en høy mathveteandel 
og samtidig mer forutsigbare kvanta og kvaliteter til fôr, og gjennom å øke dyr-
kingen av vegetabilske proteinråvarer (dette tas opp i egen presentasjon på møtet). 
 
 



Muligheter for å forbedre fôrverdien av norsk fôrkorn 
Det er mye som tyder på at stivelsens egenskaper har særlig stor betydning for 
fôrverdien. I kraftfôrblandingene til høytytende melkeku har en i seinere år sett 
økende innblanding av mais. Dette skyldes at stivelsen i mais brytes langsommere 
ned i vomma enn stivelse fra havre, hvete og bygg. Dette gir større mengde by-
pass stivelse, noe som er gunstig for vom-miljøet. I fôringsforsøk med fjørfe er det 
observert forskjeller mellom ulike sorter av hvete i stivelsesfordøyelighet (Svihus 
2001, Svihus og Hetland 2001).  
 
I prosjektet ”Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norske 
kraftfôrråvarer”undersøkes variasjonen i stivelsens oppbygning og struktur hos 
ulike sorter av bygg, og hvordan dette påvirker stivelsens nedbrytning i fordøyel-
sen hos drøvtyggere og enmaga dyr. Målet er å få fram kunnskaper om hvilke 
stivelsestyper som er optimale i fôret til ulike dyregrupper, og hvordan vi kan ta 
hensyn til dette i foredling av nye sorter og ved dyrking av fôrkorn for å oppnå en 
bedre fôrverdi. Dersom dette arbeidet lykkes, vil vi kunne dyrke sorter som er 
tilpasset henholdsvis drøvtyggere og enmaga dyr, og dermed oppnå både økt bruk 
og en bedre ytnyttelse av det norske fôrkornet. 
 
En annen mulighet for å øke fôrverdien av norsk korn er å dyrke nakne sorter av 
bygg og havre. Vanlig bygg og havre er omsluttet av agner, som utgjør henholds-
vis 8-12% og 20-25% av kornet. Agnene består hovedsakelig av lignifiserte fibre 
og har lav fôrverdi til husdyr. Det finnes nakne sorter, som slippe agnene ved 
treskingen. Slike sorter vil ha en høyere forenhetskonsentrasjon, og vil trolig kun-
ne erstatte en del mais i kraftfôrblandingene. Nakne sorter vil også være mer for-
delaktige ved prosesseringen, da agnene normalt skaper  problemer ved maling og 
pelleteringen.    
 
Det finnes i dag nakne sorter av både bygg og havre som er godjent for dyrking i 
Norge. Men ved dyrking av nakne sorter må en forvente en lavere avling som i det 
minste tilsvarer agnenes andel hos bygg og havre. Dyrking av nakne sorter må 
derfor forutsette en annen prisfastsetting, f. eks. etter kjerneavling eller fôrverdi. 
Dyrking av nakne sorter krever ekstra påpasselighet i såkornproduksjonen, da 
kimen lettere kan skades i treskeprosessen i forhold til normale sorter.  
 
Forsøk med nakne sorter i Norge har vist at disse fortsatt henger noe etter i avling, 
også når kjerneavlingene hos nakne og normale sorter sammenlignes. Resultatene 
viser også en større variasjon i avling hos nakne sorter i forhold til normale, og at 
ganske tilfrredstillende avlinger har blitt oppnådd med nakne sorter under gode 
dyrkingsforhold. Større satsinger innen sortsforedling, bedre kontroll med såkorn-
produksjonen og såkornkvaliteten, samt tilpasset dyrkingsteknikk vil kunne bringe 
avlingsnivået hos nakne sorter opp på et akseptabelt nivå.  
 



I havre vil mekanisk avskalling være et alternativ til dyrking av naken havre. Po-
tensiale for mekanisk avskalling av havre i kraftfôrproduksjonen blir behandlet i 
egen presentasjon på dette møtet. 
 
Dyrking av optimale kvanta av ulike kornarter 
Det er viktig å dyrke riktige kvanta av de ulike kornartene i forhold til kraftfôrin-
dustriens behov. Dette er spesielt utfordrende for hvete, der målet med den norske 
produkjonen er å oppnå matkvalitet, mens partier som har for dårlig kvalitet blir 
brukt til fôr. Årsakene til at mathvete blir klassifisert som fôr er vanligvis for lavt 
falltall og for høyt innhold av skrumpne korn. Både totalproduksjonene av hvete 
og andelen mathvete kan variere mye fra år til år, med det resultat at også tilgang-
en på fôrhvete vil varierer mye. Det er viktig for å opprettholde en stor norsk 
kornproduksjon at andelen norsk mathvete kan holdes så høy som mulig. For å få 
dette til må produksjonen av de respektive sorter og kvaliteter være i samsvar med 
det mølleindustrien vil etterspørre. Dette er en utfordring for mathveteprodusente-
ne, også fordi kvaliteten vil variere fra år til år slik at industrien vil endre sin etter-
spørsel etter dette.  En god strategi for å nå både målet om en høy matkornandel 
og en større og mer forutsigbar fôrhveteproduksjon kan derfor være å dyrke mer 
hvete totalt sett. Dette kan gi nødvendig fleksibilitet for å kunne tilfredstille in-
dustrien bedre i tilbudet av mathvete av ulike kvalitetsklasser og dermed bidra til 
en høy og årviss andel av mathvete. Samtidig vil man oppnå en årlig større og mer 
forutsigbar fôrhveteproduksjon. 
 
En slik strategi forutsetter at mølleindustriens krav til valg av mathvetesorter leg-
ges til grunn i hveteproduksjonen. I noen andre land ser vi separat produksjon av 
fôrhvete med egne fôrhvetesorter. Slike sorter gir normalt en høyere avling, men 
de holder ikke mål i alle kvalitetsegenskapene som kreves til en god mathvetesort. 
Hittil er ingen slike sorter godkjent for dyrking i Norge. For å oppnå nødvendig 
fleksibilitet i forhold til å kunne utnytte en stor mathveteandel, er det viktig at 
norsk hveteproduskjon også i framtida baseres på godkjente mathvetesorter. 
 
For å oppnå en kostnadseffektiv, miljømessig forsvarlig og stabil norsk kornpro-
duksjon vil arealfordelingen mellom de ulike kornartene være begrenset av krav til 
vekstskifte og av klimatiske forhold. Statistikken viser at hveteandelen i omløpet 
er høy i de viktige kornområdene i Østfold, Vestfold slik at det er lite rom for å 
øke hveteproduksjonen ytterligere i disse områdene. Hvetearealene kan økes noe i 
deler av Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland. Siden havre er en bedre for-
grøde til hvete enn bygg  vil være mest optimalt å la de økende hvetearealene 
erstatte bygg. Dette kan være en utfordring siden fôrindustrien i dag synes å fore-
trekke bygg framfor havre. Men havre har flere gode egenskaper, bl. a. bedre 
aminosyresammensetning, som gjør den attraktiv som kraftfôrråvare, og en norsk 
naken havre produksjon eller produksjon av avskalla havre kan være et interessant 
alternativ for norsk kraftfôrindustri.  



 
Kvalitetskriterier og prisgradering. 
Prisgradering etter kvalitet til fôr er i dag begrenset til hl-vekt og en forsiktig gra-
dering etter skallprosent i havre og fôrverdi i bygg. Etter hvert som kunnskapene 
om hvilke egenskaper som har stor betydning for fôrverdien øker, og aktuelle 
analysemetoder blir tilgjengelige, kan det bli aktuelt å utvide analysering og diffe-
rensiere prisgraderingen mer. Dette vil også gi muligheter for bedre sortering og 
dermed en bedre utnytting av norsk fôrkorn.   
 
Oppsummering 
Prognoser viser at vi i kommende år vil få et overskudd av norsk fôrkorn. Dette er 
en situasjon vi strever med å takle i inneværende sesong, grunnet et godt kornår i 
2004. I prosjektet ”Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norske 
kraftfôrråvarer”arbeides det med en rekke tiltak for å kunne bedre kvaliteten og 
markedstilpassningen av norsk fôrkorn som gir økt bruk og bedre utnyttelse av 
norske kraftfôrråvarer. Ny kunnskap fremskaffes om kvalitet av korn til fôr. Fore-
løpige resultater i prosjektet viser at det er muligheter for å forbedre kvaliteten av 
norsk fôrkorn, og at det er mulig å få til en bedre markedstilpassning og en bedre 
utnytting av fôrkornet. 
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