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Felleskjøpet Agri strategi: 

Bondens partner og faghandel 

Digital verktøy og konsepter som skaper bondenytte med utgangspunkt i dine 

behov, og som …

… inspirerer og bidrar til å produsere mer, bedre og renere

… styrker din økonomi på kort og langt sikt 



8 av 10 

av kundene under 40 år ønsker 

seg digitale hjelpemidler som 

effektiviserer hverdagen

Kundene vil ha digitale verktøy og handle digitalt 

Jeg vil ha digitale hjelpemidler som effektiviserer min hverdag

Over halvparten 

av kundene under 40 år 

foretrekker digitale og 

automatiserte bestillingsløsninger



Krever

STØRRE kundefokus

Kunde



Vi må utvikle oss og løsningene sammen med kunden
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Google Design Sprint

Tverfaglige team

Brukertester

Lansere så snart man har 

minste brukbare produkt –

videreutvikle derifra 

Manuelle prosesser
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Mer, Bedre og Renere 

Grovfôr2020 viser at det er 

enorm forskjell i kostnad per 

fôrenhet for grovfôr mellom 

sammenlignbare bruk 

Felleskjøpet Agri ser det samme 

i svin- og fjørfe produksjon 

Uansett hva man skal forbedre / endre, kreves det 

oversikt og kontroll for å komme noen vei



8

Mer, Bedre og Renere 

Som Bondens Partner vil 

Felleskjøpet jobbe for å gi 

bønder mulighet for oversikt og 

kontroll

Som Bondens Partner vil 

Felleskjøpet ikke bare tilby nye 

produkter og løsninger, men 

også opplæring i bruk 

Det betyr:

- Tilgjengelig teknologi for flere lommebøker

- Jobbe for å tilby helhetlige konsepter 

- Automatisere mest mulig – få ulike systemer til 

å snakke sammen   
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Samspillet mellom data, beslutningsstøtte, digitale verktøy, 
ny adferd, handel – SMART ENKELHET FOR KUNDEN

Prediksjon ved bruk av 

data fra mange kilder –

beslutningsstøtte

Digitale verktøy som 

gjør min hverdag 

enklere, forenkler 

oversikt, kontroll og 

dokumentasjon 

Enkel handel

for å produsere 

mer med mindre 

Maskiner, redskap, 

sensorer og IoT



Felleskjøpets målbilde for Presisjonsjordbrukskonsept som 
totalkundekonsept for alle 
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Plantekultur

Andre driftsmidler

Maskiner

Fagkonsulent/

kundetjenesten

Respons/service

Min Gård

E-handel

Plantevern

CropPlan

Alarm

Bestilling / 

forespørsel

Varsling

Digital rådgiver

BOKa

Rådgivning

KLIMA-

REGNSKAP

Data

GJØDSLINGS

-PLAN

Bestillings-

forslag, 

varsel, råd 

og tipsData / 

dokumentasjon  

ned på 

skiftenivå

Nøkkel;

Kjenne og kunne 

håndtere innen 

og mellom skifte 

variasjon !!!

Kornguiden



Skal vi lykkes digitalt, må vi alle ta eierskap og samhandle –
gjøre det enkelt for kunden.
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Hva skal vi gjøre selv, og hva skal vi gjøre sammen med andre?»



Skal vi lykkes digitalt, må vi alle ta eierskap og 
samhandle – gjøre det enkelt for kunden.
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Samarbeidsavtale etablert  

Veldig god dialog og prosess med NLR

Plantevern Kornguiden
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FREMTID

ÉN FELLES PLATTFORM 

• Samarbeid mellom samvirker, andre aktører og bransjer

• Datafangst fra ulikt utstyr og leverandører

• Dataflyt mellom systemer

• Delingsøkonomi

I DAG

FRUSTRASJONER I BONDENS HVERDAG

• Dobbeltregistrering av data

• Mange verktøy og store datamengder

• Lite samspill mellom samvirker og aktører

• Lite samspill på tvers av utstyr og 

leverandører
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Lanseringer i 2019 og fremover 
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TAKK FOR OSS!
… og glem aldri, 

Korn + Kraftfôr = Sant 



The Soil Sheiks

• https://www.youtube.com/watch?v=7AJjfyUVJgY

https://www.youtube.com/watch?v=7AJjfyUVJgY

