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• Mulig omsetning opp mot 1000 milliarder NOK for 

bio-økonomien totalt i 2050

• Landbruket har betydelige bio-ressurser i jord og 

skog som er avgjørende dersom Norge skal 

lykkes med det grønne skiftet

• Norge blant de ledende på klimasmart 

matproduksjon

• Viktig for sysselsetting og verdiskaping 

• Behov for forutsigbarhet, investeringsvilje, 

rekruttering, forskning og utvikling

Klimasmart matproduksjon som et viktig konkurransefortrinn i 
fremtiden
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Landbruket skaper arbeidsplasser og verdier
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Vi satser videre med våre eiere som utgangspunkt og basis gjennom 
«Bondeløftet 2020»



• Ledende innen presisjonslandbruk 

• Teknologiske løsninger

• Helhetsløsninger for bonden

• Thermoseed

• Kjemikaliefri såkornbehandling - Nytt anlegg i Trøndelag

• John Deere 

• Klar for biodiesel 

• Fôrutvikling

• Økt ytelse pr kilo fôr

• Klimasmart Landbruk

• Samarbeid Bondelaget, NLR, Tine, Nortura

• Bærekraftige råvarer 

• Sortsutvikling gjennom Graminor

• Norsk produksjon og sertifisert 

bærekraftig import

• Strenge krav til bruk av antibiotika

• FoU prosjekter, bl.a Foods of Norway

Vi har stor fokus på klimaløsninger for bonden



Nye klimasmarte konsept må skape verdier og 
lønnsomhet for bonden

74% 
av kubesetningene med 

høyest ytelse 

får fôr fra 

Felleskjøpet Agri

5 av 6 
av svinebesetningene med 

høyest tilvekst 

får fôr fra 

Felleskjøpet Agri

9 av 13 
kull som får utmerkelse fra 

Samvirkekylling og 

hybridselskapet Aviagen har 

fått fôr fra Felleskjøpet Agri



• Energioptimalisering på anlegg 

- Økt bruk av Biobrensel som energikilde ved våre anlegg 

- Investering i prosessutstyr som redusere energiforbruk

• eks tørking av korn, 

- Kambo 25% mindre energi pr produserte tonn kraftfor

• Utnytte restprodukter

- Bioco (Utnytte proteinkilde ved Nortura Hærland)

- Korn-avrens

• Effektivisering av Logistikk/ transport

- Fra 300 til 250 biler pr døgn 

- Mål om 40% reduksjon av fossilt brensel (2016-2020)

- 95% av bilparken vår på Euro VI standard. 

Klimapositive tiltak gjennomføres i hele verdikjeden fra 
produksjon til distribusjon



Vi investerer i fremtidens løsninger



Vi ønsker å bidra til at vi kommer over fra en sterk nåsituasjon til 
en enda sterkere posisjon i fremtiden

Nåsituasjon: 

- Verdensledende på fôrråvarer

- Ledende på presisjonslandbruk

- Satser på FoU, men rom for mer

- Sterke fagmiljø

Mellomlang sikt:

- Økende andel «grønne» produkter 

- Ny teknologi, økt automatisering

- Behov for kommersialisering

Lang sikt:

- Ledende posisjon klimasmart landbruk 

- Økt andel norskproduserte produkter 

- Eksport av ny teknologi
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Takk for oppmerksomheten


