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Kort om meg

• Utdanning

- UMB (NLH) 1995

- BI Master of Management 
1999

• Arbeidserfaring

- 13 år i Cermaq (tidl Statkorn 
Holdning)

• Statkorn AS

• EWOS AS

- Tiltrådde Felleskjøpet 
Fôrutvikling i juni 2009

• 48 år

• Gift, 3 barn

• Bor på Vikhammer i Malvik 
Kommune



Felleskjøpet Fôrutvikling

• Felleskjøpet Fôrutvikling ble 

etablert i 1992

• Eid av 
- Felleskjøpet Agri, 66%

- Felleskjøpet Rogaland Ager, 34%

• Visjon:
- Vi utvikler framtidas fôr!

• Hovedformål: Produkt utvikling for 

produksjons- og kjæledyr

- Ernæring

- Fôrteknologi

- Ansvarlig framtid

• Kunnskaps- og forskningsbasert 

tilnærming

• Kompetanse og ansatte: 
- 12 ansatte

• FKF omsetter for ca 23  mill

• Felleskjøpene i Norge omsetter for 

ca 15 mrd nok og er markedsleder 

på fôr i Norge med en 

markedsandel på ca 65%



«Dagens tekst..»

• Situasjonsbeskrivelse i norsk husdyrnæring

• Fôrutvikling for framtidas fôring

• Noen eksempel





Grove tall

• Jordbruksarealet utgjør ca 3% 
av norsk fastland

- 10 000 000 daa

• 3 mill daa kornareal

• 5 mill daa grovfôr

• 2 mill daa beite

• Trøndelag har 16,3% av 
jordbruksarealet.

• Siden 2011 er jordbruksarealet 
redusert med 1,5% i Norge. 

- I Trøndelag er reduksjonen 
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Grove tall fortsatt

• Av kornarealet (2,8 mill daa 

i 2015), er ca 1/3 hvete.

- Nesten all hveteproduksjon 

skjer med siktemål om å 

produsere matkorn.

• Vi kan derfor grovt sett 

konkludere med at omtrent 

85% av norsk 

jordbruksareal brukes til 

produksjon av fôr. 

• I Trøndelag er dette tallet 

høyere.



Oppdraget for norsk matproduksjon

Norsk matproduksjon på land går ut på å konvertere gras 

og korn, uegna til menneskemat, til melk, kjøtt og egg.

- Optimalisering av naturgitte ressurser

- En høy vegetabilsk sjølforsyningsgrad i Norge er urealistisk

- Alle som kan bør produsere mest mulig mat til egen befolkning

- Optimalisering av økonomi

- Geopolitikk – forsyningssikkerhet – stabilitet

- Trygg mat – folkehelse

- Identitet og kultur. Mat er helt sentralt



Har vi konkurranse?



Mat: Økt handelsunderskudd 
(blir positiv og ca 30 mrd om vi tar med fiskeeksport)



Produksjonsmålet for melk…?



Hvem er konkurrenten?
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Markedsbalanse kjøtt og egg
http://totalmarked.nortura.no/prognose

Prognose 2018 - per november 2017

Produksjo

n

Tilførsler 

tonn
endring

Import-

kvoter

Engrossal

g tonn
endring

Markeds-

balanse

Storfe/kal

v
85 600 + 2 % 7 570 1) 101 400 - 1 % - 8 200

Sau/lam 25 800 - 4 % 1 006 2) 25 600 - 7 % + 1 200

Gris 139 300 + 2 % 1 500 3) 138 300 + 1 % + 2 500

Egg 64 200 + 3 % 290 4) 63 700 + 1 % + 800

Underskuddet av storfekjøtt er redusert med 2 700 tonn fra 2017 til 

2018. Dagens veksthasthastighet (produksjonsauke) vil gi 

overskudd av storfekjøtt når avkom av den kviga som settes på i 

dag skal slaktes. (NB! Eget estimat, Knut Røflo. Januar 2018).



Nok norsk korn



Pessimist?



Optimist!



Felleskjøpet har ambisjoner



Bedre lønnsomhet (?)



Nysgjerrige og interesserte bønder i Trøndelag 
(fra Agrisjå 2017)



Trøndersk Matfestival; reisemål no.1 i 
Skandinavia. (Reiselyst sommeren 2017)





Realitet



Hva med fôringa?



Etisk handel

FoU

Myndigheter

Forbruker

Konkurranse

Forsynings

sikkerhet -

stabilitet

Matvaretrygghet 

(folk – og 

dyrehelse)

Norsk 

Landbrukspolitikk

Produksjons-

resultater

Norsk 

Landbruk sitt 

gode navn og 

rykte

Tilgjengelighet 

– kostnader 

ved bruk

Bærekraft og 

Miljø!

Pris
HMS 

Mange hensyn i en pellet

Logistikk 

Produsent-

økonomi

Husdyrproduksjon 

basert på norske 

råvarer

Etisk handel

Handelsavtaler

Myndigheter

Forbruker

Konkurranse

Forsynings

sikkerhet -

stabilitet

Norsk 

Landbrukspolitikk

Norsk 

Landbruk sitt 

gode navn og 

rykte

Tilgjengelighet 

– kostnader 

ved bruk

Pris
HMS 

Produsent-

økonomi

Husdyrproduksjon 

basert på norske 

råvarer



Hva skal kraftfôr bidra til?

• Lønnsomt husdyrhold

• Friske dyr med god velferd

• Godt omdømme

• Mat som forbrukerne vil ha

• Klimaeffektiv norsk matproduksjon

-> Økt konkurransekraft for norsk matproduksjon.



«Korn og kraftfôr = sant!»



Kraftfôr i Norge er basert på korn

 -  200 000  400 000  600 000  800 000  1 000 000  1 200 000  1 400 000

Korn- og kornbaserte karbohydratråvarer

Karbohydrat, biprodukt fra sukker og bioetanolproduksjon

Protein, biprodukt fra bioetanol og biodieselproduksjon

Proteinråvarer (soyamel og oljefrø)

Annet protein

Fett

Mineraler og vitaminer

11%

62%

18%



Hvilke råvarer?

Karbohydrat-

råvarer

proteinråvarer

(Enkelte også 

med mye fett)

Fett Andre

Bygg Soya Soyaolje Vitaminer

Havre Solsikke / kake Rapsolje Enzymer

Hvete Jordnøttekspeller Animalsk fett Mineraler

Rug Raps / rapskake Blandingsfett / 

bearbeidet fett

raps / palme / 

kokos

Planteekstrakt

Rughvete Maisgluten Prebiotika

Melasse Fiskemel / ensilasje Aroma

Mais Potetprotein Fiskeolje Aminosyrer

Roesnitter Hvetegluten … …

Guarmel

Åkerbønner

Erter



Verden henger sammen.



Global handel

Soya

Melasse

Hvete, Roesnitter, Solsikke
Mais og Hvete

Rapsekspeller, Hvete, Bygg og Havre

Maisgluten, Vitaminer,

Enzym

Melasse

Øko. solsikke

Palmeekspeller / Palmebaser fett

Rapsfrø

Soya



«Look to China»



Det generelle bildet
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Kraftfôr i Norge 
– norsk korn kan være viktigste energikilde i kraftfôret til alle 
dyreslag! 



Soya
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Soya forbruket er doblet på 20 år. Redusert 
siste 5.
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Svin og fjørfe
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FORMAT Vekst. 78% norske råvarer.
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«Rapsgris»

• Vi har forsøkt å ta ut soya i 

en typisk svinefôr-resept.

• Resultat:

- Vi får en løsning – det er 

mulig

- Ca 5% mindre norsk korn

- Noe dyrere



Hva er praktisk betydning av å ha tilgang til  
kjemisk produserte aminosyrer?

 -

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

Soya Maisgluten Raps Korn Annet

FORMAT Vekst 1110 Uten AA

• Uten tilsatte aminosyrer blir det 

behov for mer protein

- I dette tilfellet soya, raps og 

maisgluten

- Kornandelen går ned med mer 

enn 15%

- Dette fôret ville gitt:

• Mer næringsrik gjødsel

• Dårligere fôreffektivitet

- Økt reseptkost – ca 20 øre.
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Svinefôr: Over 40% av proteinet er norsk!

8 %

23 %

16 %
1 %

25 %

10 %

7 %

7 %3 %

MARINT
PROTEIN

SOYA

RAPSKAKE

ERTER

BYGG

HAVRE

HVETE

MAISGRITS

HVETEKLI

• Ca 42% av proteinet 

kommer fra norsk korn.

• 8% kommer fra marint 

protein.

• Soya utgjør en knapp ¼., og 

står for ganske nøyaktig 

halvparten av bidraget ift

norsk korn.



Drøvtyggere
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Hva består kraftfôret til drøvtyggere av?

En viss andel av karbohydratråvarene blir importert



Høyere opptak (kvalitet) av grovfôr er enkleste 
måten å øke utnyttelsen av norsk fôr!

For en rasjon med tidlig høstet surfôr og høyt grovfôropptak vil andelen norsk fôr 

være ca. 85 %, mens med sent høstet surfôr og lavt grovfôropptak vil andelen 

norsk fôr være ca. 75 % (gjennomsnitt for en laktasjon).



Nye råvarer
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Nye norske råvarer for framtidig fôr?

• Bedre utnytting av grovfôr
- Høstetidspunkt

- God ensilering

- Mekanisk, kjemisk og enzymatisk forbehandling for økt fordøyelighet

• Fôr fra skogen 
- Produksjon av gjær fra ulike typer av lokalt tilgjengelig biomasse

• Tang og tare
- Dyrking og høsting av makro-alger (tang og tare)

• Mikroalger

• Encelle-protein (bio-protein)

• Animalske bi-produkter

• Marine bi-produkt

• Insekt

• ..



Insekt
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Mikroalger
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«Foods of Norway»

«Senterets hovedmål er å utvikle bærekraftige dyrefôr fra 

naturlige ressurser som i seg selv er uegnet til mat, slik 

som skog, alger, landbruk og biprodukter fra husdyr». 

Stort prosjekt som skal gå over 8 år

Felleskjøpet Fôrutvikling er en av mange samarbeidspartnere 



Prosess og produkter (forenklet)

«Sagflis»
Mekanisk

Kjemisk

Lignin

Cellulose

Hemicellulose
Enzymatisk 

hydrolyse

Melasse?

Pro-biotika?

Fermentering

Etanol

Gjær



Hydrolyse av animalske eller marine restråstoff
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Bioprotein
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•Konklusjon



Konklusjon – framtidas fôring

1. Må være lønnsom for bonden

2. Må ikke svekke norsk landbruk sitt «gode navn og rykte»

3. Må være klimasmart

4. Må være fundert på norske ressurser

- Gras

- Korn

- Nye råvarer

5. «Vi vil oppleve ting vi ikke aner»
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Hva har jeg ikke sagt noe om 

• Hva med genetikken?

- Dyremateriale, storfe, gris og fjørfe

- Plantemateriale?

• Hva med GMO?

- Norge? Globalt? Pris? Dyr? Planter?

• Teknologi & digitalisering?

• Risiko?

• Kapital?

God kunnskap. God agronomi. Godt dyrehold.
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