
 

 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KiO 
Fredag den 19. februar kl. 9.30, i kantina Schweigaardsgate 34 C  

Kantina ligger i 5 etasje, i bakgården til Norges Bondelag 
 
 

 

Program: 

Fra kl 09.30 Kaffe med litt å bite i  

 

Kl 10.00-11.00 Fagmøte om kornkvaliteter og kornprising 

 Hvorfor så absolutte krav til mathvetekvaliteter? 
o v/ representant for Norgesmøllene AS og Norgesbakeriene AS  

 

 Kornprising med hovedvekt næringsverdi fôrkorn og matkornprising:  
o Var det nødvendig med så absolutte krav til nedre proteingrense i 2015 
o Signaler om prising av fôr- og matkorn i 2016 
o v/ Kristian Thunes, kornsjef Felleskjøpet Agri 

  

 

Kl.12.00-13.00 Lunsj 

Av hensyn til servering vil vi gjerne ha påmelding innen torsdag den 18. februar. 

Denne gjøres til harald.solberg@nlr.no, eller SMS 957 69 860. 

 

Kl 13.00 Årsmøte 
 

KiO er ikke part i jordbruksoppgjøret, der rammene for næringen forhandles. KiO har tatt rollen som 

”vaktbikkje” for kornbondens interesser - en jobb med betydelig konfliktprofil. Hva synes du om jobben 

som er gjort i forkant av jordbruksforhandlingene i 2015?   Kom på årsmøtet – med ros eller ris! 

 

 

Vel møtt! 

 

Styret i KiO 

 

 

Saksliste: 
 

1. Godkjenning av innkallingen 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av to medlemmer til å skrive under 

protokollen 

4. Årsmelding, regnskap og budsjett 

5. Innkomne forslag/innstillinger til årsmøtet fra 

styret 

6. Kontingent 

 

 

7. Valg: 

- Leder for ett år 

- 2 styremedlemmer for 2 år 

- 3 varamedlemmer til styret for 1 år 

- Revisor  

- Ett nytt medlem til valgkomiteen 

8. Fastsettelse av honorar 

9. Forslag til arbeidsprogram 

 

 

Kornbøndenes 

Interesseorganisasjon 

mailto:harald.solberg@nlr.no


ÅRSMELDING KiO 
Styret: 

Leder:  John Lilleborge, Østfold 

Nestleder: ikke valgt 

Styremedlem: Håkon Tørrestad, Vestfold 

Styremedlem: Jomar Leira, Sør-Trøndelag 

Styremedlem:  Rune Sandsether, Buskerud 

Styremedlem: Mads Aaby, Oppland 

 

Varamedlemmer: 

1. vara:  Vidar Doknes 

2. vara:  Hans Ole Øwre Klomstad 

3. vara:  Magne Ystgaard, Nord-Trøndelag 

 

Mads Aaby trakk seg fra styret i løpet av året. Vidar 

Doknes flyttet opp som fast medlem. 

 

Revisor: Sigmund Tollersrud, reg. revisor.  

 

Valgkomite:  
Leder:  Halvor Skaara, Vestfold 

Ivar Skramstad, Hedmark 

Thorbjørn Skei, Nord-Trøndelag 

 

Varamedlemmer til valgkomite: Leiv Blakstad, Hedmark 

 

Antall medlemmer 

KiO har 380 medlemmer pr. 31.12.2015 
 

Informasjon 

Det er ikke utgitt medlemsbladet På Kornet i perioden. 

Bladet som gikk ut i januar 16 ble i hovedsak skrevet i 

desember 15. 

Årsmeldinga gikk i trykken i februar 

 

Møteoversikt 

25.02 Årsmøte KiO 

04.03 Styremøte KiO 

04.03 Møte med Norges Bondelag, forhandlingsutvalget 

03.06 Høring om jordbruksoppgjøret i Stortinget 

 

20.01.16 Styremøte KiO 

26.01 Kornkonferansen, Oslo 

  

 

 

 

Styrets årsmelding 
 

Styret har i arbeidsåret 2015/2016 hatt 2 styremøter. 

Administrasjon, telefon og e-post har fortsatt vært viktigste 

arbeidsform.  

                               

Det ble på årsmøtet 2015 vedtatt følgende om 

arbeidsprogram: 

KiO skal arbeide for bedret økonomi i kornproduksjonen. 

Det nye styret gis fullmakt til å fastsette et godt 

arbeidsprogram 

 

Styret har tidligere år arbeidet ut fra følgende 

arbeidsprogram, som i hovedsak ble lagt til grunn fra 

årsmøtet, og i styrets arbeid videre: 

 

1. Arbeide for bedret økonomi i kornproduksjonen 

a. Tollvern, herunder kostnader i 

omsetningen 

b. Kornpris og prisnedskriving 

c. Inndekning av kapitalkostnader  

2. Påvirke partene i jordbruksoppgjøret  

3. Bygge allianser 

4. Øke medlemstallet 

5. Representere KiO i kornfora 

6. Gi ut 2 nummer av På Kornet 

7. Synliggjøre KiO i media 

 

KiO er en ren interesseorganisasjon. Inntektene kommer i 

all hovedsak fra kontingent. Økt medlemstall vil derfor 

kunne gi økt aktivitet i KIO. Også gjennom 2015 har 

medlemstallet sunket og er nå nede på et kritisk antall. 

Styret oppfordrer derfor medlemmene til å snakke kornets 

sak, og at KiO er viktig for å holde press på partene i 

jordbruksoppgjøret. Sekretariatet vil bistå med assistanse 

til de som trenger det i jobben med å verve medlemmer. 

Styret oppfordrer fortsatt medlemmer til aktiv verving,  

 

 
Bilde: Styret i KiO samlet etter styremøte i januar 2016. 

Fra v: Rune Sandsether, John Lilleborge, Jomar Leira og 

Håkon Tørrestad. Vidar Doknes var ikke til stede. 

 

Arbeidet i meldingsåret: 
Årsmøtet 2015 ble avholdt 25. februar i Mesterbakerens 

lokaler på Alna i Oslo. Det var kun 7 stemmeberettigete til 

stede, i tillegg til sekretariatet og andre inviterte. 

Umiddelbart etter årsmøtet startet arbeidet med 

kravdokumentet som skulle overleveres partene i 

jordbruksoppgjøret. 

 
 

• Bedret økonomi / påvirke partene i 

jordbruksoppgjøret 

Arbeidet for å bedre økonomien i kornproduksjonen blir 

naturlig nok i et regulert system som det norske, i stor grad 

rettet mot jordbruksoppgjøret. Innspill og krav til 

forhandlingspartene har derfor vært en svært viktig del av 

KiO sitt arbeid også i 2015.  

Dokumentet med innspill til jordbruksforhandlingene ble 

presentert for Norges Bondelag og seinere oversendt til 



Norges Bonde- og småbrukarlag og Landbruks- og 

matdepartementet, forhandlingsutvalget 

På forhånd ble kravene diskutert med markedsregulator, 

Norske Felleskjøp.  

 

KiOs hovedkrav i 2015 var å få forståelse for fundamentet 

for matforsyning og landbrukspolitikk i Norge: Korn og 

gras – økt kornpris gir både økt inntekt for kornbonden og 

økt verdi på graset. Det igjen er viktig for å utnytte norske 

ressurser optimalt. 

 

De konkrete økonomiske kravene kan summeres slik: 

1. Økonomien må baseres på reelle kostnader 

2. Vederlag til arbeid holdes adskilt fra vederlag til 

kapital 

3. Jordleie må behandles som en kostnad for aktive 

bønder 

4. Det må korrigeres for egenkapitalavkastning i 

samvirkebedriftene 

5. NB og NBS må bryte forhandlingene dersom staten 

krever resultater i prosent 

6. Prisøkning på 50 øre for alle kornarter – utover 

kostnadsdekning 

 

Partene (landbruket og staten) kom i 2015 til enighet. For 

korn ga det en prisøkning på 6-10 øre/kg (havre: 6, annet 

fôrkorn: 8, mathvete: 10). Hele prisøkningen ble 

kompensert med økt prisnedskrivingstilskudd videre i 

verdikjeden. Prisøkningen dekket kun kostnadsøkningen 

som hadde vært i produksjonen siden sist oppgjør, og ga 

derfor ingen inntektseffekt for produsenten. 

Ingen andre endringer ble gjeldende kun for 

kornprodusenter. 

 

I etterkant av jordbruksoppgjøret inviterte 

Næringskomiteen på Stortinget til høring om avtalen. KiO 

takket ja til invitasjonen og John Lilleborge og Håkon 

Tørrestad representerte KiO. 

 

Flere ble klar over at den endringen som ble gjort for 

lammetilskudd kom uheldig ut for produsenten. KiO var 

aktiv i flere omganger i media om saken. I tillegg ble 

Næringskomiteen interessert i saken da KiO tok den opp. 

 

Om jordbruksoppgjøret ga kun kostnadsdekning for korn, 

kom inntektsøkningen på grunn av rekordstore avlinger i 

nær hele landet. Året ble det beste avlingsmessig noen 

gang. Arealene var imidlertid redusert siden toppårene, så 

samlet volum ble ikke noe problem for mottakerne. 

Kvaliteten var god på fôrkornet, men svært mye hvete og 

rug oppnådde ikke matkvalitet. Fôrhvete er interessant for 

kraftfôrindustrien, men de er mindre interessert i fôrrug. 

 

• Alliansebygging 

KiO tok ingen spesielle kontakter for å bygge allianser i 

2015. 

 

• Arbeid i 2016 
KiO har økt aktiviteten sterkt i starten av 2016 med både 

styremøte og innspill til jordbrukspolitikk, med 

innspillsfrist 1. februar. KiO har her også lagt inn våre 

tanker om markedsreguleringsordning i framtidig 

jordbrukspolitikk. 
 
• Representere KiO i kornfora 

KiO har vært representert på Kornkonferansen i Oslo i 

januar med 2 styrerepresentanter og sekretæren. I tillegg 

var Harald Solberg på Fagforum korn. 

I tillegg har styremedlemmer og sekretariat deltatt på ulike 

lokale og regionale møteplasser der korn er i fokus.  

 

• På Kornet/ informasjon 

Medlemsbladet På Kornet kom ikke ut i 2015, men første 

nummer i 2016 gikk i trykken i januar. Det er en ambisjon 

å komme ut med mer enn 2 nummer av bladet i 2016.  

Hjemmesida ble oftere oppdatert i 2015 enn årene før. Vi 

hadde spesielt mye arbeid på sida i forkant av 

jordbruksoppgjøret og stortingshøringen om inngått avtale. 

På høsten 2015 startet også arbeidet med å bygge opp ei 

Facebookside for KiO. Denne har både lettere og mer 

seriøst innhold. Sekretariatet har som mål å legge inn nytt 

stoff jevnlig, slik at siden vil bli interessant for de som er 

interessert i jordbruk og kornproduksjon. 

I januar 2016 kjørte vi en annonse for siden (fremme 

siden). Dette medførte 2.000 besøk i løpet av 24 timer. 

Noe stoff ble også sendt pr e-post, gjennom året, til de 

medlemmer vi har mailadressen til. Vi oppfordrer stadig til 

å gi oss din mailadresse dersom du ikke har mottatt e-post 

fra KiO. 

 

Vi oppfordrer medlemmer til å komme med ris/ ros og 

innspill i videre arbeid med bladet, hjemmesida og 

Facebook. Vi tar også gjerne imot artikler og tips til 

artikler vi kan lage, som kan være med og gi bredere info 

og diskusjonsgrunnlag. 

 

• Rekrutteringsarbeid 

I 2015 har vi ikke hatt noen spesielle kampanjer. På sist 

årsmøte ble det bestemt at kontingent 1. år skal være kr 

200. Vi vil bruke dette som tilbud i 2016.  

 

• Synliggjøre KIO gjennom media 

De fleste gangene vi har prøvd å komme til orde i media 

har vi ikke lyktes. Våre krav i forkant av 

jordbruksoppgjøret ble imidlertid referert og styreleder 

hadde, på vegne av KiO, flere runder med konsekvenser 

for endringer i utbetalingstidspunkt for tilskudd.   

Korn er blitt mer interessant for media og direktør i Norske 

Felleskjøp har blitt mye brukt. KiO er en aktiv 

diskusjonspartner for NFK. 

 

• Sekretariatsarbeid 
Sekretariatet har i 2015 bestått av ansatte i kornavdelingen 

i Hedmark Landbruksrådgiving. Arbeidsoppgavene til de 

ulike har vært: 

Harald Solberg: Sekretær for styret, journalist i «På 

Kornet», lobbyist på Stortinget, deltaker på kornmøter 

Knut Erling Røhnebæk: Administrative oppgaver. 

Morten Berntsen: Redaktør 

Totalt har de brukt ca 150 t på arbeidet for KiO i 2015.  

 

Styret takker sekretariatet for arbeidet gjennom nok et 

arbeidsår. 

 

John Lilleborge  Jomar Leira  Håkon Tørrestad Rune Sandsether Vidar Doknes 

 
 



Budsjett og regnskap 2015, budsjett 2016 

  2015   2016 

DRIFTSINNTEKTER  Budsjett   Regnskap     Budsjett  

Annonser 15 000 0   20 000 

Medlemskontingent 180 000 179 925 1 180 000 

Støttekontingent 15 000 13 875 2 15 000 

Andre inntekter 0 0   0 

          

Sum driftsinntekter 210 000 193 800   215 000 

DRIFTSKOSNTADER         

Medlemsbladet På Kornet 25 000 0   25 000 

Fagmøter 5 000 1580   0 

Styrehonorar 20 000 0   20 000 

Arbeidsgiveravgift 3 000 0   3 000 

Revisjonshonorar 6 500 6 250   6 500 

Sekretariatskostnader 85 000 42 500  3 85 000 

Kontorkostnader 0 5 000  4 5 000 

Porto 20 000 6 470   20 000 

Bilgodtgjørelse 5 000 0   5 000 

Reisekostnader 10 000 1 139   10 000 

Reklamekostnader 5 000 0   5 000 

Styremøter 2 000 1921   2 000 

Årsmøte 10 000 818   10 000 

Bank- og kortgebyr 2 000 1 216   2 000 

Annen kostnad 3 000 0   3 000 

Konstaterte tap på fordringer 10 000 73 365  5 10 000 

          

Sum driftskostnader 211 500 140 259   211 500 

Driftsresultat -1 500 53 541   3 500 

Renteinntekter       5 889     

Rentekostnader               -                     -        

Årets resultat -1 500,00 59 430   3 500,00 

Balanse         

EIENDELER         

Kundefordringer   0     

Sparebanken Hedmark   546 446     

Sum eiendeler   546 446     

EGENKAPTIAL OG GJELD         

Annen egenkapital   -410 525     

Leverandørgjeld   -58 490     

Forskuddstrekk   0     

Skyldig arbeidsgiveravgift   -1     

Avsetning styrehonorar   -18 000     

Sum egenkapital og gjeld   -487 016     

          

Diff. Eiendeler/gjeld og EK   59 430     

     

KiO – Kornbøndenes Interesseorganisasjon:   

www.kio.no kio@kio.no 62 55 02 50   

mailto:kio@kio.no


Noter til regnskapet: 
1. Medlemskontingent: Av bruttobeløpet på kr 179.925, er det tatt store tap i 2015. Grunnen er at det ikke ble 

purret på medlemskontingent. Av konstatert tap på kr 73.365 (note 5) er drøyt 1/3 fra kontingentkrav i 

2015. Resten er tidligere, ikke realiserte tap.  

2. Støttekontingenter i 2015 kom fra:  

Graminor, Fiskå Mølle Moss AS, Vestfoldmøllene AS, Løten Mølle, Norgesfôr Dalebakken AS, 

Norsenteret Kongsvinger SA, Mysen Kornsilo, Felleskjøpet Agri BA, Strand Unikorn og Yara Norge AS 

3. Sekretariatshonorar: Sekretariatet har jobbet mindre enn budsjettert. Samlet tidsforbruk for alle 3 (salg av 

timer fra Hedmark Landbruksrådgiving) er ca 100 t. Det er budsjettert med normal drift igjen fra 2016. 

4. Kontorkostnader dekker PC-kostnader og abonnement Nationen 

5. Se note 1 

 

 

Neste side: Revisjonsberetning KiO 2015. 

 

 

 

Bildet: Avlingskampen 2015 ga rekordstore 945 kg bygg pr dekar for vinner.  Vårhveteavlingene var mer 

moderate, mens høsthveten også ga solide avlinger – på nivå med rug. Problemet med hvete i 2015 var 

proteininnholdet. Kom på årsmøtet og delta i diskusjonen om prising av ulike arter og kvaliteter. 

Foto: Harald Solberg 

 

 



  


