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ER DET NOE MYSTISK 
MED KRAFTFÔR?
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Skal alle disse ha samme diett?
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Kraftfôr er husdyrfôr. Altså: MAT til dyra våre.

Noen spørsmål?

• Hvilket dyr?

• Hvilken rase?

• Dyrets alder?

• Hvilken fase?

• Hvilket kjønn?

• Dyrets helsetilstand?

• Dyrets miljøforhold?

• Ønsket produktegenskaper?

Tilgang og pris på ingrediensene

• Korn

- Bygg, havre, rug, rughvete, ris, 
durra, mais, hirse,…

• Frø

- Soya, oljefrø, solsikkefrø,….

• A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, …

- Alle fôrråvarer (og fôrtilskudd) skal 
være på EU sin liste over 
godkjente råvarer.

- http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Regi
ster

- http://ec.europa.eu/food/safety/docs/animal-feed-eu-reg-
comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

• Mattilsynet fører tilsyn i Norge.
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MYSTISK?

5



Ikke MYSTISK – men TEKNISK. 
Godkjente melkesyrer til ensilering av gras.
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Kraftfôrhistorie
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Kraftfôrhistorie

• Purina Feeds – etablert i USA i 1894

- I dag eid av Nestlé og en av verdens største 

produsenter av kjæledyrfôr

- Ekspanderte sin virksomhet til Canada og ble i 1927 

første selskap i verden som leverte pelletert fôr –

revolusjon!

• Cargill 

- Kornhandel i 1865 

- Kraftfôr i 1884

- Kjøper forsøksgård for fôrutvikling i 1926, og begynner 

med radioreklame for sitt kraftfôr samme år. 
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Professor H. Isachsen. Landbruksboken 1914

«Kraftfôret har nettopp gitt oss det beste hjelpemiddel mot 

snaufôring og elendighet. Tiden har ført med seg at husdyrholdet 

i vårt land er blitt nokså meget et handels-husdyrhold -, - man må 

kjøpe adskillig fôr ind til erstatning for hva der mangler av 

næringsstoffe. – Alt for ofte er kraftfôret forfalsket ved 

innblanding--. Stadig bringes det på markedet kraftfôr med 

vidunderlige navn – som sier lite om innholdet.  Skarp kontroll 

ved de tre Statens kjemiske kontrollstasjoner må til.

Innkjøp må ikke skje i sekkevis hos landhandleren eller hos en 

annen kjøpmann. Man må henvende seg til solide firma i de store 

byer eller bestiller helst gjennom de fire store felleskjøp, stiftet av 

landsdelens husholdningsselskaper. Det bærende prinsipp i disse 

forretninger er kontant betaling og et felles ansvar for lagets 

medlemmer.»
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Noen glimt fra vår egen historie

• Fram til ca 1920 – handel med råvarer til blanding på 

enkeltbruk.

• FKØ

- Kraftfôrproduksjon på Kambo i 1922

- Det hadde pågått en heftig diskusjon siden 1916

• FKT

- Starta med kraftfôrproduksjon i 1923

- Intensivt arbeid med produktutvikling og markedsføring ga et 

sortiment på 9 fôrblandinger

• FKRA

- Starta utlevering av egenmalt mais i 1924

- Kraftfôr i fra 1926, to blandinger til kyr, en til gris og en til verpehøner.
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Kraftfôr. 
Definisjon.
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Kraftfôr – definisjon (Wikipedia – norsk versjon)

• Kraftfôr er konsentrert dyrefôr. Til svin og fjørfe brukes dette 

som eneste fôr, til storfe, hester og sauer for å 

komplettere grovfôret (høy, silofôr med mer). 

• Kraftfôr består av forskjellige kornslag, raps, soya med mer, det 

kan også inneholde biprodukter fra næringsmiddelindustrien 

som melasse og myse.

• Kraftfôr leveres ferdigblandet fra fôrfabrikker.
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https://no.wikipedia.org/wiki/Svin
https://no.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%B8rfe
https://no.wikipedia.org/wiki/Storfe
https://no.wikipedia.org/wiki/Hest
https://no.wikipedia.org/wiki/Tamsau
https://no.wikipedia.org/wiki/Grovf%C3%B4r
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8y
https://no.wikipedia.org/wiki/Silof%C3%B4r
https://no.wikipedia.org/wiki/Korn
https://no.wikipedia.org/wiki/Raps
https://no.wikipedia.org/wiki/Soyab%C3%B8nner
https://no.wikipedia.org/wiki/Melasse
https://no.wikipedia.org/wiki/Myse


Hva sier fôrforskriften?

FORMÅL.

«Formålet med denne forskrift er å sikre at fôret 

er trygt og dermed ikke er helseskadelig for 

mennesker eller dyr, eller gjør næringsmidler fra

dyr uegnet for konsum. Fôret skal heller ikke ha 

skadevirkning på miljøet».

Altså: Trygt for dyr, folk og miljø

13



Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder har begge 

omtrent lik formålsparagraf.

Å styrke bondens økonomi på kort og lang sikt.

Økt lønnsomhet for bonden!

Kraftfôr: utvikle, produsere og selge fôr og fôringskonsept som 

gir lavest mulig kostnad og eller høyest mulig verdi på melk, egg 

og kjøtt.

Felleskjøpet – markedsleder på kraftfôr
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Hvordan blir kraftfôr omtalt i media?
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Nationen 12.12.2011
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Blogg: Eiden’s Hage. 11. februar 2013
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Aftenposten 31. januar 2014
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Dagbladet 25. januar 2016
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Etisk handel

FoU

Handelsavtaler
Myndigheter

Forbruker

Konkurranse

Forsyningssikkerhet

- stabilitet

Matvaretrygghet 

(folk – og 

dyrehelse)

Norsk 

Landbrukspolitikk 

(husdyrproduksjon 

basert på norske 

råvarer)

Produksjons-

resultater

Norsk Landbruk 

sitt gode navn 

og rykte

Tilgjengelighet –

kostnader ved 

bruk

Bærekraft og 

Miljø!

Pris
HMS 

Mange hensyn i en pellet

Logistikk 

Produsentøkonomi



FORBRUKEREN
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Dilemma:

Forbrukeren har og skal ha mye makt.

MEN:

Hvordan ha en rasjonell diskusjon med 
forbrukeren?

- Og på hennes og hans premisser.
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Hva mener forbrukeren?
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• Forbrukerundersøkelse i 

Storbritannia, Frankrike, Tyskland 

og Spania.

• Kartlegging av konsumentenes 

holdning til laks og laksefôr.

• To relevante funn for oss:

- Forbrukerne var kritiske til at fôr 

inneholdt aminosyrer.

- «Trace elements» (bla tungmetall) 

ble derimot vurdert som positivt.

DSM 2003
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KRAFTFÔR
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Kraftfôr i Norge 
– norsk korn kan være viktigste energikilde i kraftfôret til alle 
dyreslag! 



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



Norsk kraftfôr

• Stor andel norske råvarer

• Sammen med Sveits alene om å ha verdens beste NON GMO 

regime på soya.

• Sammen med Sverige alene om å ha 100% fri for salmonella 

garanti (lovpålagt i Norge)

• Trolig alene om å etablering av bransjestandard for kjøp av 

bærekrafts sertifisert palmebasert fett.
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Kort om aminosyrer og protein
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Hva er praktisk betydning av å ha tilgang til 
syntetisk produserte aminiosyrer?

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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Kraftfôr på norske 
råvarer.

Inneholder også soya.
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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%



Soya forbruket er doblet på 20 år. Redusert 
siste 5.

33

180 000

185 000

190 000

195 000

200 000

205 000

210 000

215 000

220 000

225 000

2011 2012 2013 2014 2015

0

50000

100000

150000

200000

250000

 81-85  86-90  01-05 06-10



Hva har skjedd 1980 -2015?

• Økt befolkning med ca ¾ million – ca 20% flere folk

• Økt produksjon og forbruk av kjøtt i Norge, fra ca 45 til nesten 

70 kg pr person pr år. 55% økning

• Økt forbruk av kylling

- Fjørfe – også i vill tilstand, må ha proteinrikt fôr. Soya har en svært 

god ernæringsmessig profil og er kostnadseffektiv, NON GMO og 

bærekrafssertifisert.

• Bortfall av kjøttbeinmjøl

• Bortfall av fiskemjøl (til drøvtyggre)

- På 80 og 90 tallet sto disse to som regel for minst 50 000 tonn

- Fiskemjøl har ca 70% protein, når 1 kg fiskemjøl tas ut må det 

erstattes med ca 1,5kg soyamjøl.
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Vi spiser meir kjøtt, behov for meir fôr.
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Forbruk av kjøtt i Norge, kg pr innbygger

Storfe Kalv Svin Sau/lam Geit/kje/hest Fjørfekjøtt



La oss importere 
maten!
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Osteimport
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Norsk fôr og dermed mat er bærekraftig!
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Kraftfôr muliggjør verdiskapning

• 2 kg korn (norsk) 5 kr

• 3 kg kraftfôr 10 kr

• 1 kg svinekjøtt 20 kr

• 1 kg svinesteik engros 50 – 100 kr

• 1 kg svinesteik til forbruker 100 – 250 kr
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Konklusjon 

• Kraftfôr er sunn, tilpassa, trygg, bærekraftig og smakfull 

mat for husdyra våre.

- Norsk kraftfôr bidrar til en sunn og frisk befolkning.

- Norsk kraftfôr tåler dagens lys – her er intet mystisk.

• Kraftfôr gir lønnsomhet i norsk husdyrproduksjon.

- (og er også største utgift)

• Kraftfôr muliggjør verdiskapning i norsk matproduksjon.
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Takk for 
oppmerksomheten


