
 

Det daglige brød – svikter det? 
 
Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit 
 
Matvarene i Norge stiger i pris og verdensmarkedsprisen på  
mathvete har gått opp ca 80 % i løpet av 2007. På noen  
børser er prisnoteringen på mathvete over norsk pris.  
Grunnen er internasjonal tørke, økende bruk av bioenergi og 
stigende etterspørsel fra blant annet Kina. Flere tror dette kan bli langvarig. 
 
Verden har i dag kun lager av korn for et forbruk på ca 55 dager, hvilket er historisk lavt. 
Flere store aktører mht eksport av korn som Russland, Argentina, Ukraina og Australia melder om 
problemer i sine produksjoner. Dette kombinert med økende etterspørsel og problemer med tørke 
og delvis flom gir oss alvorlige signaler. Og det er enkelt: Selv om en har masse penger å kjøpe 
korn for – vil selvsagt etterhvert land først prøve å dekke eget matbehov før matvarer legges ut for 
salg internasjonalt.  
Norge har kun 50 % selvforsyning av mat på kalloribasis. EU opphevet kravet (september 2007) 
om brakklegging av jordbruksjord pga behov for mer mat, siden deres lagerreserver av korn har falt 
fra 14 million tonn til 1 million tonn! De håper de 7-8 prosentene brakklagt jord kan skaffe dem ca 
13 millioner tonn korn. Situasjonen tilspisser seg altså også for Norges forsyningssikkerhet. 
 
Norge avviklet i 2003, sitt siste nasjonale beredskapslager av korn (vi har heller ikke lagre av 
sukker, salt, gjær etc ) og en må stille seg spørsmålet: Kan Ola Nordmann snart risikere 
sviktende tilgang på sentrale matvarer? 
Direktoratet for Sivilt Beredskap skrev for få år siden - "Det er store svakheter innen sikkerhets- og 
beredsskapsarbeidet i Norge. Beredskapsarbeid blir ofte nedprioritert og kjennetegnes ved å være 
svært fragmentert."  
I et brev til Statsministeren (KMB) for 6 år siden skrev Forbrukerrådet mht bekymring for 
tilgangen på basismatvarer i krisetider: ”Vi er klar over at diskusjonen rundt tilgang på mat 
muligens kan synes noe søkt i tider der det er overflod av mat på det norske markedet. Likevel 
mener vi det er relevant å kunne ha en åpen debatt om hvordan myndighetenes politikk på området 
bør være slik at en eventuell krise ikke vil komme totalt som lyn fra klar himmel.” 
 
Mer informasjon om beredskap og hjemmelagring av matvarer, finner du på denne hjemmesiden: 
http://home.online.no/~lar-hoeg 
 
Klikker du deg inn på www.Kommentar-Avisa.no kan du søke opp følgende artikler: 
Mye penger = nok mattilgang? 
Investorer ser mot landbruk 
Verdens korn - vårt daglige brød 
 

Morsdagsheftets lesere oppfordres til å be om at norske myndigheter gjør sine forberedelser slik 
Josef en gang gjorde det i Egypten! 
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