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Hva er innovasjon?
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«Innovasjon er en ny løsning 

som er så god at noen er 

villig til å ta den i bruk»
(Sjur Dagestad, NTNU)

Hva er innovasjon?
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1. Mangel på ressurser

2. Innsikt

3. Ansvar

4. Handle – «gjøre det»

5. Løfte i flokk

6. Tenke utenom boksen

Hva kjennetegner de som lykkes med 
innovasjon? (Sjur Dagestad, 2018)
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2013 2017

Felleskjøpet (FKA og FKRA): 
Er det noe poeng med innovasjon?
Siden 2013: 30% omsetningsvekst og all markedsvekst på kraftfôr.
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Markedsvekst Vekst Felleskjøpet



FKA og FKRA har kunder med forventninger
som de får innfridd!
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• Markedsundersøkelse våren 2018

• Hovedfunn:

- Felleskjøpet = 

• Solid leverandør

• Kvalitet

• Tilpassa sortiment

• Gode produksjonsresultat

• Felleskjøpet har løsninger som 

kundene har tatt i bruk. 

• Innovasjon!



Kunden om få år….
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Skape økt konkurransekraft gjennom
næringsretta FoU og evne til innovasjon!

• Økt fokus på å bidra til bedre 

lønnsomhet for bonden og tilpasning 

til hennes og hans mål

• Skape ny og lønnsom virksomhet

• Utnytte ny teknologi

• Klimatilpasning

• Velferdsspørsmål

• Dyrehelse
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Noen eksempler på innovasjon
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Jod i melk
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NYHET: Målstyrt vekst hos slaktegris
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Slaktekylling – utviklinga fortsetter

12

• Tid til 1500g er redusert 

med ½ dag pr år siste 

40 år.

• KROMAT er med videre 

– uansett utvikling.
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Fritt etter: Poultry Science, Volume 93, Issue 12, 1 December 2014



Når legger ei høne 350 egg i året? 
Hva krever det av fôret?
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Vi gir kyllingen en bedre start - One2Born
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Friske norske dyr gir muligheter!

Illustrasjon: Norimun AS



Passiv immunisering med skreddersydde antistoff 
– gir bedre produksjonsresultat og helse!
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Nye råvarer – ny virksomhet
«Foods of Norway» og «BioCo»

Foto: Felleskjøpet og NMBU / Foods of Norway



Prestasjonsfôr
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Prestasjon – Følelser - Trygghet 
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2017: Klima – Agolin Ruminant og CO2 e
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… men vi stopper ikke der
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Konklusjon - fram mot 2025

• Mer av det vi allerede har gjort…

• Teknologi og evne til å utnytte!

• Forbrukere med mye mer makt og mindre kunnskap (bare 

Google?)

• Kunder med høyere forventninger og lavere marginer

• Økt fart og mindre tid

• Mindre rom for store feil  - rett kunnskap blir enda viktigere
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