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Forretningsidé
Felleskjøpet Agri skal styrke medlemmenes økonomi 

på kort og lang sikt.
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Vekststrategien Bondeløftet 2020 er utviklet utfra tre 
hovedmål og tydelige prioriteringer fra våre eiere 
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Felleskjøpet er 
bondens partner

Husdyrrommet

HagebrukKorn

Maskiner og 
utstyr

Grovfôr

Kraftfôr

Setter prisen i 
markedet

Markeds-
regulering

Ramme-
betingelser og 

omdømme

Innovasjon, 
utvikling og 
unge bønder



Felleskjøpet har fokus på løsninger som både kan øke bondens 
inntjening og skape en enda mere miljøvennlig utvikling
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Vi har over tid utviklet en rekke løsninger som er 
klimasmarte innen viktige områder for landbruket:
• Fôr og fôrutvikling 
• Maskiner og utstyr
• Såkorn behandling og korntørking
• Presisjonslandbruk og –husdyrhold 
• Effektiv og klimasmart industri og logistikk

Klimasmarte investeringer for fremtidens 
virksomhet:
• Bidra til at Bonden kan drive enda mere klimalønnsomt
• Gjøre selskapets drift enda mere klimalønnsom
• Utvikle nye forretningsmuligheter som er klimalønnsomme



Bioco tar utgangspunkt i markedets hovedtrender og vil 
foredle lavverdi restråstoff til høyverdig produkter

Bedre ressursbruk

En mer miljøvennlig produksjonsprosess 

Utvikling av ny norsk miljøteknologi 

Økt selvforsyningsgrad av fôrråvarer

Redusert transport

Sikre lønnsomhet og bærekraft for norsk 
landbruk 



Teknologien bak Bioco er testet i fiskeindustrien og i 
pilotskala før bygging av fullskala anlegget
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Enzymatisk hydrolyse er en 
prosess hvor råstoffet 
kvernes og tilsettes vann og 
enzymer som får jobbe i en 
viss tid under bestemte 
temperaturforhold. 

Råstoffet brytes ned slik at 
det er mulig å separere ut 
proteiner, fett og mineraler 
som tre ulike ingredienser
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Bioco
Bioco er et bidrag inn i 
sirkulær-økonomien og 
vil settes i drift i løpet 
av 2018

Bioco sitt anlegg 
bygges i tilknytning til 
Nortura sitt nye 
fjørfeslakteri på 
Hærland

Bioco er støttet av 
Innovasjon Norge



Takk for oppmerksomheten
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