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Heldigvis en brukbar korn-sesong i EU

● Alle tall er i tusen tonn!

● Hetebølgene rammet i Vest- og Syd
Europa
● Bra avlinger i Nord Europa

● Mais og sukkerbeter har
lidd i varmen i Frankrike
● Total for EU; 4,45% mindre
kornavling sammenlignet med 5 års snittet

Hvetepriser pr. 02.11.22
•
•
•
•
•

•

Dansk fôrhvete koster nå ca. 100 EUR pr tonn mer
enn for 12 mnd siden
Årets EU avling har lavere protein enn i fjor
Prisforskjellen mellom fôrhvete og møllehvete er
unormalt høy – EUR 40-60 pr tonn
Utskipning fra UKR har tatt prisene nedover
Fortsettelse av eksport korridoren i Svartehavet er
viktig for stabile priser Russland høster en
rekordavling av hvete på minst 95 mill tonn
Vanskelig når korn blir brukt som både
forhandlingskort og våpen!

Godt år for protein- og oljevekster i EU

● Fjorårets høye priser, pga tørke i
Canada, førte til større arealer med
raps i Europa denne sesongen
● Raps og solsikke ble lite påvirket av
hetebølgene
● Totalt for EU; 5% større oljefrøavling sammenlignet med 5 års
snittet

Prisutvikling på oljefrø – MATIF
•
•

•

•

•

Stor rapsavling i EU med høyt oljeinnhold og forventet
mindre forbruk til biodrivstoff
Stabile soyapriser i $, noe mindre forbruk i Europa
p.g.a det høye NON GMO tillegget (>USD 200 pr tonn
for soyamel)
Palmeoljeprisen påvirker andre oljefrø. Indonesia har i
løpet av få måneder gått fra eksportforbud til eksportinsentiver! Prisen på flere palmeolje-produkter er
halvert de siste 4 mnd. Etter at prisene doblet seg to
ganger fra starten på 2020 til feb 2022.
Brasil forventes å så et rekordareal med soyabønner –
produksjonen øker fra 125 mill tonn til 145 mill tonn
hvis alt går bra
Generelt mindre etterspørsel pga inflasjon og resesjon

Tilgang råvarer
➢Store norske kornavlinger, men vi vil nok få behov for import av fôrhvete etter
hvert
➢Hygienisk kvalitet ser bra ut på det som har kommet inn, lavere
proteininnhold

➢Ellers er det stort sett import kun av mais, melasse og roesnitter av
karbohydrater
➢Roesnitter er på EUs sanksjonsliste mot Russland
➢Forøvrig god tilgang på de råvarene vi har behov for

Prognose for tilgang av norsk korn for
sesongen 2022/2023 pr 13.09
Tilgang norsk korn (tonn)

Matkveite
Fôrkveite
Kveite i alt
Matrug
Fôrrug/rugkveite
Rug/rugkveite i alt
Bygg
Havre
Korn totalt
Erter
Oljefrø, åkerbønner
Korn, erter, oljefrø
Matandel kveite
Matandel rug/rugkveite

Gjennomsnitt
Tilgang 2021
2017-21
170 100
186 000
129 800
62 800
299 900
248 800
12 100
16 200
23 900
22 000
36 000
38 200
536 900
577 700
237 000
253 900
1 109 800
1 118 700
3 600
3 300
12 200
12 500
1 125 600
1 134 500
57 %
75 %
34 %
42 %

(Kjelde historiske data: Landbruksdirektoratet)

Prognose
Prognose ifht Prognose ifht
2022
siste 5 år
siste år
256 000
150 %
138 %
110 000
85 %
175 %
366 000
122 %
147 %
24 000
198 %
148 %
27 000
113 %
123 %
51 000
142 %
134 %
586 000
109 %
101 %
268 000
113 %
106 %
1 271 000
115 %
114 %
7 000
194 %
212 %
21 000
172 %
168 %
1 299 000
115 %
114 %
70 %
47 %

Prisutvikling råvarer/kraftfôr
➢Prisene begynte å stige på soya høsten 2020 og fett tidlig i 2020, der prisen
doblet seg i løpet av 12 mnd.
➢Merkbar prisøkning fra desember 2021 pga fett (og andre råvarer)
➢Vi trodde på en nedgang fra februar 2022, men så kom invasjonen av
Ukraina…
➢Liten tilgang, stor etterspørsel (tenderte til hamstring) førte til rekordhøye
råvarepriser våren 2022

Hva har skjedd siden i vår?
➢ Kostnad ved norsk korn øker med ca 37 øre/kg (jordbruksavtaleeffekt)

➢ Prisgulv for importerte karbohydrater øker tilsvarende (grense for 0-toll)
➢ Sats settes for tre mnd av gangen hensyntatt valutakurs og internasjonal
pris på slutten av foregående måned (før tremåneders-perioden)

➢ Fortsatt høye råvarepriser, også på fett, protein og andre varer som ikke er
påvirket av prisnedskriving
➢ Vedvarende høye energipriser
➢ Økte renter/finansieringskostnader
➢ Økt arbeidskapitalbehov (som følge av økte priser)

Valutakurser
USD

Euro

Renter, strøm og arbeidskapitalbehov

Prisdrivere for kraftfôrproduksjon
Hvordan påvirker dette oss?

• Råvarer blir dyrere
• Transport blir dyrere

• Energi til produksjon blir dyrere
• Metaller blir dyrere
• Materialer blir dyrere
• Renta går opp
• Alt blir dyrere

Kort fortalt:
Vi er i en situasjon hvor vi må
binde mer kapital gjennom
økte kostnader.
Binder vi mer kapital, krever
bank mer inntjening for å gi
fornuftige lånebetingelser.

Prisutviklingen fremover
➢ Vi har et håp om at råvareprisene i sum ikke skal øke vesentlig (i EUR el USD)
ut over vinteren
➢ Men valutaene vil svinge

➢ Høye strøm-/energipriser
➢ Høg rente og stort behov for arbeidskapital
➢ Krigen i Ukraina vil påvirke priser på råvarer og energi

