
Er det plass til mer norske 
fôrråvarer i kraftfôret?

Kraftfôrmøtet 2016 Gardermoen
Trude Ulven, markedssjef kraftfôr FKA



En måte å løse det på…
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Kort om markedet for kraftfôr
• I perioden 2002 – 2016 er forbruket av kraftfôr økt fra 1.660 mill. 

tonn til 1.980 mill. tonn

• Kravet til energi- og proteininnhold er økt

• Tilgangen på korn varierer forholdsvis mye fra år til år
- Fôrhvete fra 140 - 300.000 t
- Bygg fra 450 – 500.000 t
- Havre fra 250 – 300.000 t

Tilgangen har ikke økt – i beste fall kan vi si at den er stabil

• Det vi ikke produserer i Norge importerer vi.
- På kort sikt er verken tilgang eller pris utfordrende.
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Forsyning i dag
• Vi trenger mer korn (energi og protein) til norske husdyr enn det 

den norske produksjonen klarer å dekke 

• Veksten i norsk husdyrproduksjon er ikke fulgt opp i form av økt 
tilgang på kraftfôrråvarer
- Synkende andel norsk korn i kraftfôr har til nå vært et resultat av 

lavere tilgang enn behov 

• Korn er en vanlig handelsvare
- Det er på kort og mellomlang sikt ikke utfordrende å dekke 

suppleringsbehov via import
- På lengre sikt kan tilgang bli utfordrende – større andel norsk kan gi 

økt legitimitet for norske produkter
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Råvarer i kraftfôr
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Andel norske råvarer
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Andel norske råvarer i kraftfôr til husdyr
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Linda Sunde, Bondebladet, Publisert: 15.03.16 
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– Regjeringen bør 
intensivere arbeidet 
med å øke den norske 
storfeproduksjonen ut 
fra et klimaperspektiv, 
sier direktør Petter 
Hans Brubakk i NHO 
Mat og Drikke til 
Nationen.
NTB -29.08.2016 
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Kilde: Landbruksdirektoratet, 2015



«Hvem skal ut?»
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Bruk av soya åpner for større bruk av 
norsk korn.

Når vi fjerner den proteinrike soyaen øker 
inngangen av andre importerte 
proteinråvarer på bekostning av norsk 
korn. 
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Så… hva skal vi gjøre?
• Råvareanskaffelse 

- Eksisterende – fortsette å jobbe med innkjøpsbetingelser som sikrer 
bærekraft og miljø 

- Nye – primært norske råvarer, det er et mål i seg selv å oppnå en 
større grad av sjølforsyning 

• Råvareutnyttelse 
- Mer kunnskap om utnyttelse 
- Muligheter for å modifisere råvarer for å bedre utnyttelse 

• •Spesielt i forhold til drøvtyggere: 
- Stimulere til økt kvalitet på grovfôr – høyere TS-innhold og høyere 

fordøyelighet vil redusere behovet for kraftfôr til drøvtyggere noe – vil 
også bidra til at en økende andel av kraftfôret kan bestå av norske 
råvarer 
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§Reglene om kjønnsbalanse i styrer for privat 
eide allmennaksjeselskap trådte i kraft 2006
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Effektive og omstillingsdyktige bønder
• Fôrutnyttelse slaktekylling: I 2005 var gj.snittlig fôrforbruk på ca 

2,5 kg pr kg i 2015 er dette redusert til 2,2 kg pr kg 
- Effektivitetsøkning på 12 % 

• Kullstørrelse hos purker: I 2005 produserte purkene registrert i 
Ingris 22,7 avvente smågris pr årspurke i 2015 var det samme 
tallet 25,2
- Effektivitetsøkning på 11 % 

• I januar 2005 var gj.snittlig dagsyting pr mj.ku 22,7 i januar 2015 
var den 26,1
- Effektivitetsøkning på 15 %
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«Kraftfôret har nettopp gitt 
oss det beste hjelpemiddel mot 
snaufôring og elendighet...»
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Professor H. Isachsen, Landbruksboken 1914


