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Er det viktig å produsere mat? 
- i Norge?

Før vi begynner….



www.nrk.no 4. oktober 2011

http://www.nrk.no/


De neste 20 åra

Matforsyning er et av de store spørsmåla verden står 
overfor!



Proteinproduksjon til norske husdyr
- Hva har vi som grunnlag?

Norsk korn

Grovfôr

Oljefrø (soya og
raps), importert

Biprodukt,
importert

Over 50% av proteinforbruk til norske husdyr fra grovfôr. Korn inneholder også 
protein og bidrar med ca 15% av proteinet.



Norsk kornproduksjon.
- Et fundament for norsk husdyrnæring

Kornarealet er redusert med  nesten 400 000 dekar.
- Blir ikke kompensert med økt avling pr arealenhet.
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Verdens beste gris!

• Ca 1,5 millioner gris i Norge

• Norsk svinegenetikk er 
eksportert i over 20 år, trolig 
minst 30 millioner  svin med 
norsk genetikk!

• Hvorfor?



NRF-kua er verdens mest solgte røde rase!

• Fruktbarhet
• Helse
• Klima
• Meget god melkeku
• Gode kjøttegenskaper



Unik norsk dyrehelse!
- og en debatt i ubalanse
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Egne estimat basert på offentlig tilgjengelig statistikk og antatt levende biomasse



Globalt lederskap?

• Husdyrernæring?
• Genetikk?
• Havbruk?
• Olje og gass?
• Marin teknologi?
• Dyrehelse / dyrevelferd?

• Kapital
• Kunnskap
• Rammevilkår

= Utgangspunkt!



BASF

• Verdens største kjemiselskap
• Omsetter for ca 75 mrd euro

• Hydrokarbon er utgangspunkt 
for all produksjon

• Kan andre biomassekilder 
brukes?

• JA!



Norge har ressurser



Norge har altså et bra utgangspunkt

• Skog og hav representerer et 
enormt stort produksjons-
potensiale

• Tyskland kan avvirke ca 80 mill m3 

pr år (www.woodgermany.com)

• Norge kan avvirke ca 12 mill m3

(www.skogoglandskap.no/publikasjon)

• Norsk havområder har et 
potensiale vi nesten ikke kan 
forstå.

• Satser vi nok på FoU?
• «Foods of Norway» er ikke nok!

• Burde vi hatt en plan for 
utvikling av norsk bio-industri?

• Infrastruktur – pilotanlegg?



Ny virkelighet!



– 2015-2023 (¨~NOK 219 Mill). 





Foods of Norway
Dette forventer vi i Felleskjøpet!
1. Minst en ny fôrråvare klar til bruk i 2022, eller før

a. Redusert fôrkostnad ift alternativene
b. Trygg og bærekraftig i vid forstand
c. Lønnsom for den som skal produsere
d. Norsk verdiskapning (investeringer, arbeidsplasser, skatt)
e. Nå et globalt (Europeisk) marked innen 2025

2. Ny prosess teknologi

3. Utvikle egen kunnskapsbase
a. Knoppskyting
b. Ny teknologi eller nye prosesser i vår egen forretning

4. Norge: Økt konkurransekraft i verdikjede mat

5. Et sterkere NMBU
a. Kunnskapsutvikling med verdi for samfunn og bedrifter
b. Kandidater til å dekke industriens behov for spisskompetanse
c. Styrket nettverk – tiltrekke nye folk og prosjekt
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