
Blir det mer norsk korn om 
svinefôret blir 100% norsk? 

Trude Ulven, Felleskjøpet Agri



Norsvins visjon – februar 2016

• «Norske griser på 100% norsk fôr innen 5 år» 
- Fra dagens resept på ca. 70% norsk til tilnærmet 100% norsk

• Bakgrunn: 
- Vi må øke matproduksjonen med 70% innen 2050
- I dag er selvforsyningsgraden på bare 40% 
- En videreføring av norsk svineproduksjons bærekraftige utvikling de siste 50 

åra.

• «Hårete visjon» som handler om å gi en retning hvor 
nasjonale og globale utfordringer tas på alvor!
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Fra Kraftfôrmøtet høsten 2016
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s we can…

kst 110 «Trønderresept» 

de høy andel norskkorn og høy andel norsk:

% fiskemjøl

% fiskeensilasje

orsk korn økt fra 76% til 86%

orske råvarer på totalt på 96%

fredsstilte reseptens krav

edaljens bakside:

rprisen økte med 64 øre pr FEn (~ 20%), tilsvarende 130 kr/gris 

fordring med produktkvalitet







dbruksareal etter bruk, dekar
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34 %

19 %

45 %

2 %

Høstet grovfôr Beite

lforsyningsgraden av fôr i Norge for alle dyreslag er 
yere enn mange tror

20-23%

77-80%

Etter fôrtype Etter opphav



lke råvarer brukes i kraftfôr til svin?

arbohydrater - vi bruker «alt» norsk korn som er tilgjengelig
Først og fremst bygg, havre, hvete og litt rug/rughvete

tillegg trengs noe karbohydrater av annet slag
Import av melasse (teknisk, smak), betepulp (helse)

otein - det finnes ikke norske råvarer i volumer av betydning i dag
mport av først og fremst soya (Brasil) og raps (Europa)
Norske fiskeprodukt, erter, oljefrø, åkerbønner

ett - brukes i små mengder
Norsk animalsk fett (fra slakteavfall)

neraler, vitaminer, aminosyrer og enzymer 
Finnes ikke «på norsk», foruten kalksteinsmjøl



a består kraftfôret til gris av i dag?

orsk korn utgjør 70-75% av kraftfôret til slaktegris 

legg kommer norsk fett (D-fett) og protein (fisk og erter) på 4-6%

arefordeling - dagens standardresept V110

20
%

77%

2%

Norsk-andel

20%

80%



or nær kan vi komme 100% norsk i dag?

en å gå på bekostning av næringsmessig krav til vekstfôret - ca 92% norske 
varer 
Ca 20 øre dyrere enn standard resept (+ ca 10 %)

eduserer bruken av norsk korn (fra 65% til 63%)

ke nok råvarer til alle!
Råvarefordeling - Norsk

65%

3%

32%

Norsk - andel, korn og protein

63%
29%

8%



RMAT Vekst 105 Norsk
lleskjøpet Agri har en resept på norsk-blanding liggende klar til bestilling!

grenset tilgang

gger på FORMAT Vekst 105
Relativt svak blanding mht energi og protein/lysin
Egner seg best som fase -2 (>60 kg)

% høyere pris pr FEnPROTEINKONSENTRAT 3,0

MEL 1,7

EKSTRAHERT 0

KAKE MESTILLA 0

R 20

26

E 30

E 0

GRITS 2

EKLI MJØL 15

SSE (Rør) 0 Norsk Import

96% 



varer i norsk kraftfôr i 2014

44 %

28 %

20 %

Norske kornråvarer Norske proteinråvarer
Norske fettråvarer Importerte korn og karbohydratråvarer
Importerte proteinråvarer Importerte fettråvarer



52 %

19 %

21 %

Norske kornråvarer Norske proteinråvarer
Norske fettråvarer Importerte korn og karbohydratråvarer
Importerte proteinråvarer Importerte fettråvarer
Mi l it i

varer i norsk kraftfôr i 2015



iasjoner i norsk kornproduksjon fra år til år
stor betydning for kraftfôrreseptene

-

00

00

00

00

00

00

Norsk Importert Norsk Importert

2015 2014

Mais Durra Maisgrits Hvete Rug / Rughvete
Bygg Havre Kli Melasse Annet karbohydrat
D-fett Annet fett Maisgluten Soyamel Rapspellets
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Utvikling av kornproduksjon og kornareal i Norge

tonn dekar

andbruksdirektoratet (leveransedata og produksjonstilskudd)

lke muligheter har vi?



mangler norske proteinråvarer 

Proteininnhold 

are % 
råprotein

Tonn
16/17

Begrensning

rø 18-20 5600 Små mengder tilgjenglig

20 5000 Små mengder

bønner 27 2400 Små mengder

emjøl LT 71  Høy pris, fettsyrer

emjøl 65-70  Høy pris, fettsyrer

eensilasje (52-57% ts) 38-40  < 5% innblanding, fettsyrer

amjøl 47  Ikke så norsk



rfemjøl (og svinemjøl) – mengder tilgjengelig

300 000 tonn svinefôr, trengs ca 27 000 tonn protein fra proteinråvarer
a 8000 tonn soya kan byttes ut med fjørfemjøl

Prognosert tilgang tilsier fortsatt mangel på ca 23 000 tonn norsk protein til svinefôr

s
jørfemjøl må få en pris lavere enn 6 kr/kg for å gå inn i resepten frivillig

egelverk
Kan bli pålegg om egne fabrikker eller produksjonslinjer for fjørfe og svin
Bruk av svinemjøl til fjørfe kommer trolig allerede i 2017
B k fj f j l til i k k 2018 19 (?)

Kilde: Norsk Protein,  sept. 2016

Ant. dyr Råstoff,
tonn

Mjøl, 
tonn

Protein,
tonn

P,
tonn

1 300 000 35 100 8 500 4 400 380
e 75 000 000 42 750 6 000 4 000 102



ekter av fjørfemjøl i svinefôr

ulighet for å bruke mer norsk korn i resepten

edusert behov for vegetabilske proteinråvarer (soya, raps)

edusert behov for rene kalsium- og fosforkilder

edusert behov for fytasetilsetning

edusert behov for syntetiske aminosyrer?

dre effekt av syretilsetning?

dre produktkvalitet?



e mer på gang som kan gi nye norske råvarer

Gjær, sjøpung, 
makroalger, mikroalger,
ang & tare, insektprotein, 

matavfall, bioprotein…
knologi, potensiale, pris og prinsipper

egelverk





psummering

agens effektive svineproduksjon stiller strenge krav til sammensetning av 
et

har allerede høyt innhold av gode norske råvarer i svinefôr (> 70%)

mangler foreløpige effektive norske proteinråvarer

ørfemjøl er den første muligheten for å øke den norske andelen av 
nefôret, andre råvarer kan komme om noen år

å ta i bruk andre «arealer» for å få frem protein som skog og sjø

e trolig at vi har «100% norsk fôr» til all norsk gris innen 2022, men vi kan 
mme nærmere enn i dag.

elnorsk fôr til svineproduksjon vil ikke nødvendigvis øke behovet for norsk 
rn – men vil med stor sannsynlighet endre kravene som stilles





2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016





Takk for meg





Råvareforbruk i 
norsk 
kraftfôrproduksjon i 
2015
(Kilde: Landbruksdirektoratet)

Totalt (tonn) Importert Norsk % norsk
71 232 71 232 ‐ 0

‐ ‐ ‐ 0
31 222 31 222 ‐ 0

265 369 59 579 205 790 78
hvete 19 823 ‐ 19 823 100

495 274 21 037 474 237 96
251 135 3 582 247 553 99
71 457 15 212 56 245 79
68 275 68 275 ‐ 0

bohydrat 137 638 109 109 28 529 21
ohydrat 1 411 424 379 248 1 032 177 73
onsfett 15 830 ‐ 15 561 98
t 33 479 24 776 8 702 26

49 309 24 776 24 263 49
en 33 734 33 734 ‐ 0

194 494 194 494 ‐ 0
ts 153 140 153 140 ‐ 0

13 514 6 942 6 572 49
3 695 317 3 378 91

asje 4 326 ‐ 4 326 100
2 922 2 922 ‐ 0

otein 27 672 18 569 9 103 33
i 433 497 410 118 23 379 5



ligheter for å utnytte mer norsk fôr til gris?

ke antall dekar i produksjon

øyere kornavling per dekar

yrking av proteinfôr i Norge? 
år ut over areal til kornproduksjon, total 

nergiforsyning?)

ye proteinfôrmiddel fra hav og skog? (prosjektnivå…)

ruk av norsk kjøttbeinmjøl (ikke lovlig per i dag)

orsk nisjeproduksjon med lavere produktivitet

lpasset genetikk – fokus på fôreffektivitet på nye fôrtyper



0 000 t mer svinefôr siste 12 år. 
eksten tilsvarer omtrent kornarealet i Ringsaker
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Kraftfôr til svin 2003-2015



uligheter i nær framtid?

r 2001

øttbeinmjøl, 55 % protein 
Brukte opptil 7 % i svinefôr før forbudet til fjørfe og svin kom 
2001

ter 2018-19?

ørfemjøl, 66% protein
Venter på muligheten til å bruke fjørfemjøl til gris 
kanibalismeforbud) 


