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Hva er hovedoppgaven til Felleskjøpet 
Fôrutvikling?



Felleskjøpet Fôrutvikling AS
• Felleskjøpenes egen forsknings- og utviklingsselskap på fôr og 

fôringskonsepter til alle produksjonsdyr, samt hest, hund og katt

• Eies av både Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder

•foU – forskning og UTVIKLING
- Skal drive mest med utvikling av fôr og konsept for eiernes kunder
- Skal utnytte forskning som allerede finnes
- Skal bidra til forskning gjennom samarbeidsprosjekter

•Vi setter bondens og hennes lønnsomhet først!
-Kort sikt
-Lang sikt
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Norsk kraftfôr. 
50% til drøvtyggerne og ca 25% til svin og 
fjørfe. 2018 var ett unntaksår pga tørke
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Fôrgrunnlag til norske husdyr 2014 - 2018

6

Gras (tørt) 
56 %

Grønfôr (tørt) 
4 %

Korn 
22 %
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4 %

Raps 
3 %
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2 %

Korn, import 
2 %

Anna 
import 
7 %

82% norsk!



Kraftfôr i Norge består av mer enn 60% korn
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Fôring av norske husdyr fram mot 2030
• Hva blir viktig?

1. Fôring som sikrer friske dyr med god velferd

2. Fôring som gir sunn og god norsk mat

3. Fôring som sikrer lønnsomhet på bruksnivå

4. Fôring som sikrer sektor lønnsomhet

5. Klimasmart fôring som bidrar til at forbrukerne opprettholder 
og øker sin tillit til norsk mat. (Vi må også ha økt 
betalingsvilje). 

Økt bruk av norske fôrråvarer blir viktig, men er det viktigst?
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Anslag for andel norsk korn i kraftfôr (Estimat K. Røflo)

• Norsk korn i kraftfôr til melkekyr typisk 45-65%
• Norsk korn i kraftfôr til andre drøvtyggere typisk 55-65%
• Norsk korn i kraftfôr til svin typisk 60-75%
• Norsk korn i kraftfôr til fjørfe typisk 45-70%

Vi bør unngå å sette ulike husdyrproduksjoner «opp mot hverandre».
• Svin muliggjør norsk kornproduksjon. Ved en reduksjon i svineholdet 

vil vi ha umiddelbart overskudd av norsk korn.
• Fjørfe muliggjør norsk mathveteproduksjon ved å «ta unna fôrhvete» i 

dårlige matkornår.
• Drøvtyggere omdanner gras til mat for folk.



Strategier for meir
norsk fôr til norske 
husdyr
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1. Grovfôr – kvalitet, mengde og bruk
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• Det er fare for overproduksjon av 
norsk korn

• 50 000 tonn for mye bygg?

• Tilsvarer 120 000 dekar

• 60 000 dekar fôrhvete
- Vil dekke nødvendig behov for 

fôrhvete til smågris og purker

• 60 000 dekar åkerbønner
- Kan øke norsk andel i slaktegrisfôr 

med anslagsvis 5%

2. Økt dyrkning av åkerbønner
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• Konkurrerer med hvetedyrking og 
ikke bygg?

• Økt risiko, langt vekstsesong og sein 
høsting?

• Behov for økte budsjettmidler til 
prisnedskrivning?

• Mer krevende for entreprenørdrift?

• Økte logistikkostnader?

• Andre?

• Fordeler? (Vekstskifte - Agronomi?)

Ufordringer med åkerbønner
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• EFSA har fortsatt ikke gitt klarsignal 
for bruk av animalsk protein fra svin 
til fjørfefôr og omvendt

• Når eller om dette blir tillatt vil det 
øke norsk-andel i svin- og fjørfefôr 
med 5-8%

• Vil redusere behovet for tilsatt fosfor

• Bruk av animalsk protein fra 
drøvtyggere bidra mye mer, men er 
ikke realistisk på mange år med 
mindre Norge avviker fra EFSA

3. Bruk av animalsk protein
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https://www.flickr.com/photos/mechanicalworld/7368141698/
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• Insekt er tillatt til kjæledyr og fisk

• Ikke klart når det eventuelt blir klart 
til produksjonsdyr

• Insekt blir også definert som 
produksjonsdyr
- Fôrkostnadene er for høye

• Vi får (forhåpentligvis) 
gjennombrudd i løpet av noen år

4. Insekt som protein og fettkilde
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• Gjær og bakterier

• Regelverk er OK

• Er foreløpig alt for dyrt

• Foods of Norway
- Et av de viktigste delmål i 2020 og 

2021 er forskning for redusert 
produksjonskostnad og økt effektivitet

5. Encelleprotein
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• Dersom vi skulle bytte ut dagens soyaforbruk med gjærprotein
- Fôrkostnadene i norsk husdyrhold går opp med ca 8 mrd NOK.

• Halvering av produksjonskostnad er kanskje realistisk i løpet av 
5 år
- Fortsatt for dyrt

• Investeringer er avhengige av:

1. Påviste positive helseeffekter som betyr noe for bøndene

2. Lønnsombruk bruk av nye gjærbaserte proteinkilder til fiskefôr

3. Redusert kostnad i framstilling av gjærprotein

Gjærprotein er for dyrt
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• Norsk husdyrhold er basert på 
norskprodusert fôr

• Ta ut potensialet i grovfôret

• Dyrk mindre bygg, men meir
fôrhvete!

• Kom i gang med åkerbønner

• Fortsatt FoU-innsats på nye råvarer.
- Vi vil få gjennombrudd
- Nye råvarer må gi merverdi

• Animalske råvarer er åpenbare, men 
krever endra regelverk

Konklusjon
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19
Knut Røflo, telefon 951 23 635 knut.roflo@fkf.no

Takk for oppmerksomheten!

mailto:Knut.roflo@fkf.no

	Kraftfôr basert på norsk korn og nye norske råvarer – status og framtidsutsikter
	Hva er hovedoppgaven til Felleskjøpet Fôrutvikling?
	Felleskjøpet Fôrutvikling AS
	Lysbildenummer 4
	Norsk kraftfôr. �50% til drøvtyggerne og ca 25% til svin og fjørfe. 2018 var ett unntaksår pga tørke
	Fôrgrunnlag til norske husdyr 2014 - 2018
	Kraftfôr i Norge består av mer enn 60% korn
	Fôring av norske husdyr fram mot 2030
	Anslag for andel norsk korn i kraftfôr (Estimat K. Røflo) 
	Strategier for meir norsk fôr til norske husdyr
	1. Grovfôr – kvalitet, mengde og bruk
	2. Økt dyrkning av åkerbønner
	Ufordringer med åkerbønner
	3. Bruk av animalsk protein
	4. Insekt som protein og fettkilde
	5. Encelleprotein
	Gjærprotein er for dyrt
	Konklusjon
	Lysbildenummer 19

