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Gris på 100% norske fôrråvarer



”Hårete visjon” som handler om å gi en retning hvor 
nasjonale og globale utfordringer tas på alvor!

En videreføring av norsk svineproduksjons 
bærekraftige utvikling de siste 50 åra.

Hårete visjon



Utvikling av bærekraftig 
svineproduksjon er å ta 
globalt ansvar 



De globale utfordringene



Norsk svineproduksjon en del av løsningen

• Vi må tenke globalt og handle nasjonalt

– Øke vår sjølforsyningsgrad med 100% norske råvarer
• Økt satsing på en fôreffektiv gris 
• Forske fram en gris som utnytter alternative fôrmidler
• Satse på Norge som grønn lunge for «friske gener»

– Videreutvikle norsk gris sin helsestatus



Det unike mulighetsrommet



Hva består kraftfôret til gris av i dag?

Norsk korn utgjør 70-75% av kraftfôret til slaktegris
I tillegg kommer norsk fett (D-fett) og protein (fisk og erter) på 4-6%

Råvarefordeling - dagens standardresept V110

Protein Karbohydratråvarer Fett Vit, min, aminosyrer
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Verdens mest fôreffektive gris

Norsvin Landsvin

Kundene til Topigs-Norsvin har til sammen 
ca. 100 mill. slaktegris

• Sparer ca 1 million tonn fôr pr år 

• Sparer fôr tilsvarende 1,9 ganger fôrforbruket til alle 
norsk griser pr år

• Frigjort ca 1,5 mill dekar dyrka mark til annen 
produksjon  (Totalt kornareal i Norge ca. 3 mill
dekar) 



$ 8

Strategi eller flaks



Utvikle en enda mer fôreffektiv gris

• Ta i bruk nye teknologier og kunnskap
– Øke avlsframgangen med 30 % de neste 5 årene
– Tilsvarer ca. 50000 da kornareal (10 år)



Avlingsnivå norsk kornproduksjon

Er dette potensialet ? 



Utvikle norsk kornproduksjon

• Ta i bruk ny teknologi og kunnskaper som bidrar til: 
– Økt avlingsnivå
– Bedre kvalitet  
– Økt dyrking av proteinråvarer 

• Åkerbønner
• Oljefrø
• Erter

– Alternative animalske proteinråvarer 

• Mangler vi norske proteinråvarer ?



Positivt omdømme og økt verdiskaping

• Næringen og norsk landbruk tar ansvar og bidrar positivt til en 
global utvikling

• Vil gi synergieffekter til andre utviklingsområder og økt 
verdiskaping 

• Alternative fôrkilder kan bidra til bedre kjøttkvalitet og sunnhet
• Økt verdiskaping for norsk kornproduksjon



Norsvins visjon

• Norske griser på 100 % norsk fôr innen 5 år
• Fra dagens resept på ca 80 % norsk til tilnærmet 100 % norsk
• Bakgrunn:

– global matproduksjonen må øke med 70 % innen 2050
– i dag er vår sjølforsyningsgrad på kun 40%
– en videreføring av norsk svineproduksjons bærekraftige     

utvikling de siste 50 åra..
– bærekraftig utvikling av norsk landbruk

JA det er:
• «Hårete visjon» som handler om å gi retning hvor nasjonale og 

globale utfordringer tas på alvor



Takk for oppmerksomheten



Fenotypisk utvikling
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