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Høring - forskrift om beredskapslagring av såkorn 
Det vises til høringsbrev av 7. mai, der departementet i foreslått forskrift ønsker å regulere 
vilkårene for utbetaling av tilskudd til beredskapslagring av såkorn.  
 
Ved jordbruksoppgjøret 2011 ble partene enige om å innføre beredskapslager av såkorn 
med utgangspunkt i krav fra Norges Bondelag. Norges Bondelags intensjon den gang var 
at tilskuddet skulle omfatte alt såkorn. Vi blir derfor noe overrasket når departementet i 
høringsforslaget ønsker å avgrense det til kun vårkorn, og at omsetningsgrunnlaget kun 
skal være vårkorn.  
 
Har man god tilgang til såkorn av høstkorn og en gunstig høst, vil dette avlaste trykket på 
såkorn av vårkorn. Det er riktig som departementet skriver i høringsbrevet at en vesentlig 
del av såvaren som nytte til å så høstkorn hentes ut fra avlingen samme år. Slik bør det 
også være. Vi tror imidlertid det er fornuftig at en har noe sikkerhet for forsyninger 
gjennom et beredskapslager. Mulighetene for import av såkorn av høstkornsorter vil være 
variabel og begrenset, da sesongen for å kunne så høstkorn i Norge er kort og hektisk. Den 
enkelte kornprodusent bestiller lite på forhånd, da en er usikker på om været vil muliggjøre 
såing før det blir for sent i forhold til vekstsesongen. Høstkorn var inne i den gamle 
beredskapsordningen, og dette fungerte greit. Den gang kunne en lagre inntil 20 % av 
såkornet som høsthvete. Vi tror dette er noe høyt, og vil foreslå en begrensing på 15 %. 
Norges Bondelag viser for øvrig til felles høringssvar fra Norske Felleskjøp, Felleskjøpet 
Rogaland/Agder, Strand Unikorn og Felleskjøpet Agri.  
 
  



Norges Bondelag  2 av 2 

 
 Vår dato Vår referanse 
 22.06.2012 12/00823-2 
 
Dersom departementet likevel skulle konkludere med at ordningen skal avgrenses til 
vårkorn, mener Norges Bondelag at omsetningsgrunnlaget for ordningen må være alt 
såkorn (§3). 
 
Utover dette har Norges Bondelag ingen merknader til forskriften. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Arild Bustnes         Anders Huus 
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