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Er det viktig å øke 

norskandelen i mat og fôr? 

• Ja, det er viktig!

• Hvorfor er det viktig?

• Mulighetene er der, men ikke uten 

utfordringer og prioriteringer

• Tanker foran Jordbruksoppgjøret 2021
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…produsere de mat og fôrråvarer det er 

naturlig å produsere i Norge…
• Granavolden-plattformen: 

- "Jordbrukets viktigste samfunnsoppdrag er å produsere de mat- og 

fôrvarene som det er naturlig å produsere i Norge, og dekke mest 

mulig av innenlands etterspørsel og lønnsom eksport."

- "Handlingsrommet for en særnorsk prisutvikling er begrenset, og det vil 

bli avgjørende at næringen har et bærekraftig kostnadsnivå."

- Prop. 1 S  - Statsbudsjettet 2021:

- "Den internasjonale matvaresituasjonen gjer det viktig å sørgje for  

produksjon av basisvarer i Noreg, så vel som i andre land,…"

- "Mange sektorar er hardt råka av pandemien og tiltaka. Jordbruket og 

matforsyninga samla er mellom sektorane som klarar seg bra. Stor 

reduksjon i grensehandelen bidreg til auka heimemarknad. Historisk låg 

rente og låge energiprisar bidreg til auka lønsemd i produksjonen."
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Post korona: 

- når den tida kommer…

• 2020 og 2021 er og vil være unntaksår.

• Økt etterspørsel av mat i Norge 

• Hva skjer etterpå?

• Etterspørsel etter kjøtt?

• Dyrevelferd, helse og bærekraft

• Bortfall eksportsubsidier

• Poenget mitt er:  

• Kornproduksjonen må ha avsetning!

• Riktig kvalitet og mengde til bærekraftig kostnad

• Konkurransekraft!
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Arealnedgangen stanset opp og snudd?
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Landbruks- og matdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Det er rom for mer norsk matkorn
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Stor  og økende import av ferdigvarer (RÅK) 
reduserer behovet for norsk matkorn

Tidvis betydelig kvanta matkorn av 
høsthvete nedskrives til fôr

Økt norsk matkornproduksjon må i 
hovedsak skje som vårhvete

Kvalitetsutfordinger på mathavre gir 
"unødvendig" stor import?

Potenisale for økt forbruk bygg?

Figur: Norske Felleskjøp



Landbruks- og matdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Hvor stort er rommet 

for økt norsk fôrkornproduksjon?
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I "normale" år rom 
for ca + 50 000 tonn
= ca 100 000 dekar

Økt kornareal kan krever 
betydelig overlagring i gode år

Redusert forbruk og 
produksjon av melk og kjøtt 
= redusert forbruk av fôrkorn

Erstatte  import av soya med 
import av andre proteinråvarer 

reduserer behovet for norsk 
korn

Mulige tiltak?
Erstatte import med:
- mer norsk protein 
- mer norsk matkorn
- ??

Figur: Norske Felleskjøp



Satsing på kunnskap - mange kornprosjekter
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Forsker

Rådgiver

Bonde





• Klimaavtalen med jordbruket er en bærebjelke for 

jordbruksomtalen i klimameldingen. 

• Forpliktet til at utslippene reduseres og opptak av karbon økes

• Tilsvarende 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021 til 2030.

• Jordbruket har levert plan for hvordan utslippene kan reduseres, uten at det 

går utover matproduksjonen.

• Klimakalkulatoren

• To hovedspor i klimameldinga:

1. Tiltak for reduserte utslipp og økte opptak av karbon i selve

jordbruksproduksjonen 

2. Tiltak (forbruksendringer) som indirekte gir reduserte klimagassutslipp
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Foto: Torbjørn Tandberg

Klima og jordbruk



Tiltak for å redusere utslipp og øke opptak i 

jordbruksproduksjonen

• Tiltak på hver enkelt gård
• Gjødsling, fôring, avl, energibruk

• God agronomi og dyrehelse. 

• Øke opptak og lagring av karbon i jord. 
• Førsteprioritet er å opprettholde karboninnhold

• Tiltak for økt karbonbinding:

• God bruk av husdyrgjødsel, fangvekster, stubbåker over vinteren og utmarksbeite 

• Viktig å intensivere arbeidet med et dekkende klimagassregnskap
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Tiltak for å redusere utslipp og øke opptak i 

jordbruksproduksjonen

• Tiltak på hver enkelt gård
• Gjødsling, fôring, avl, energibruk

• God agronomi og dyrehelse. 

• Øke opptak og lagring av karbon i jord. 
• Førsteprioritet er å opprettholde karboninnhold

• Tiltak for økt karbonbinding:

• God bruk av husdyrgjødsel, fangvekster, stubbåker over vinteren og utmarksbeite 

• Viktig å intensivere arbeidet med et dekkende klimagassregnskap
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Muligheter i jordbruket

• Fokus på agronomien

• Skjer mye –mange sterkt engasjerte og 

dyktige kornprodusenter

• Jord og jordliv

• Presisjonsjordbruk

• "Det grønne skiftet"

• Drenering

• Vekster og arter – Erter, oljefrø og åkerbønne

• Får kornprodusenten riktige 

markedssignaler?

Foto: Torbjørn Tandberg



Muligheter for økt proteinproduksjon 
 

  
Tørrstoff, tusen 
tonn 2014-2018 

Prosent 
protein 

Tusen tonn 
protein 

Andel av 
total 

protein 

Grovfôr til drøvtyggere  2 645 15,6 %              412,6  67,9 % 

Fôrkorn i kraftfôr 1 006 10 %              100,6  16,5 % 

Importert fôrkorn i kraftfôr 123 10 %                12,3  2,0 % 

Soya  80 46 %                36,7  6,0 % 

Rapsekspeller 94 33 %                31,1  5,1 % 

Annet protein 30 50 %                14,9  2,4 % 

Sum                  608,1  100,0 % 
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Kilde; FKF – Knut Røflo
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Jordbruksoppgjøret 2021
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Per Chr Rålm



Kristin Hollung, Nofima, Wendy 
Waalen, NIBIO og Anne Kjersti 
Uhlen, NMBU



Kornkonferansen 21. januar 2021:t FOU samarbeid-større produksjon og forbruk av
Økt FOU samarbeid: Større produksjon og forbruk av

norsk korn og plantebasert kost k korn og plantebasert kost

Wendy Waalen, Avdelingsleder Divisjon Matproduksjon og samfunn, NIBIO

Kristin Hollung, Forskningssjef Mat og Helse, NOFIMA

Anne Kjersti Uhlen, Professor i plantevitenskap, NMBU



Fra 0 til 70% på 3 tiår!

Suksessfaktorer:

• Forskning og kunnskapsutvikling:

– Utvikling av bedre sorter

– Kunnskap om bakekvalitet

– Forbedrede gjødslingsmetoder 

og dyrkingsteknikk

• Landbrukspolitisk satsing

• Samarbeid i verdikjeden

• Langsiktig og vedvarende satsing!

Et vellykket eksempel  - utviklingen av norsk MATHVETE
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Forskning på proteinvekster til mat 
viser viktig mulighetsrom for Norge:

• Vi har dyrkingspotensial for norske planteråvarer 
gjennom tilpasset dyrkingsteknikk

• Muligheter ved ny prosesseringsteknologi

• Prosessering av helseriktige produkter med høyt 
protein – og lave miljøfotavtrykk

• Muligheter for verdiskapning i norske verdikjeder



Kornarealer – kun 1 % av arealet vårt!

24

Dagens arealfordling Potensiell arealfordling
Abrahamsen et al., 2019



Norsk Institutt for Bioøkonomi

Ca. 700 ansatte, 15 lokaliteter

Samfunnsoppdrag: 

Bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping 
innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer

Fem fagdivisjoner:

• Matproduksjon og samfunn

• Bioteknologi og plantehelse

• Miljø og naturressurser

• Kart og statistikk

• Skog og utmark



Kornforskning i NIBIO

Norsk korn 
2020

Norsk korn 
2030

?

?

?

?

?

Fokus på dyrkingsteknikk tilpasset 
norske forhold siden 70 tallet!

• Valg av arter og sorter

• Gjødslingsstrategier for økte 
avlinger og kvalitet med redusert 
miljøbelastning

• Integrert plantevern (sopp, ugras, 
insekter)

• Dyrkingssystemer, vekstskifte

• Presisjonsjordbruk 



Fasiliteter
• Feltforsøk på flere forskningstasjoner

• Feltforsøksutstyr + kompetente ingeniører

• utstrakt samarbeid med rådgivningstjenesten

• Veksthus, lab, vekstrom og tuneller for kontrollerte forsøk

• Korn, plante og jordanalyser

• Laboratorier – soppsykdommer, ugras og insekter

• Senter for Presisjonsjordbruk



Prioriterte forskningsområder

• Utnyttelse av sortenes avlings- og 
kvalitetspotensial til ulike formål

• Tilpasset dyrkingsteknikk

• Agronomi – strategier tilpasset et 
klima i endring

• Bærekraftige, klimasmarte 
dyrkingssystemer

• Vekstskifte, fangvekster, jordarbeiding

• Jordhelse
• Presisjonsjordbruk 
• Analyser av verdikjeder og 

produksjonssystemer i jordbruket



Institutt for plantevitenskap, 
Fakultet for biovitenskap, NMBU

Ansatte: 68 (35 med Phd)
Stipendiater: 14
Studenter: 294

Faggrupper:
• Plantevern og matplanter    
• Genetikk og planteforedling
• Plantebiologi og –bioteknologi
• Agroøkologi

NMBU har studier og forsking som
møter de store globale spørsmåla
om miljø, bærekraftig utvikling,
bedre folke- og dyrehelse, klima-
utfordringer, fornybare energi-
kilder, matproduksjon og areal- og
ressursforvalting.

1800 ansatte
6000 studenter
64 studieprogram



Forskning og undervisning på korn og 
åkervekster er et kjerneområde

Planteforedling/sortsutvikling siden 1900

• Forbedret  kvalitet

• Klimatilpassede sorter

• Bedre sykdomsresistens

• Større avling, effektiv ressursutnyttelse

• Presisjonsgenetikk 



Råvarekvalitet, inkludert bakekvalitet i hvete 

• Gener, glutenproteiner og bakekvalitet

• Toleranse mot groskade og lavt falltall

• Kvalitet i bygg og havre til mat

Lang portefølje av forskningsprosjekter på matkorn -
samarbeidsprosjekter med verdikjeden



Proteinvekster – under opptrapping

• Kvalitetsegenskaper

• Klimatilpassede sorter

• Avling og avlingsoppbygging

• Genetikk og presisjonsforedling



Fasiliteter for forskning: 

• Senter for frilandsforsøk

• Senter for klimaregulert planteforskning

• Plattform for presisjonsgenetikk

• Plantecelle lab og CIGENE (plattform for genom-forskning)

• Lab for kornanalyser

Senter for frilandsforsøk, Vollebekk
Senter for klimaregulert planteforskning

Plant phenotyping platform



Nofimas visjon: Bærekraftig mat til alle

Sosial 
bærekraft

Økonomisk
bærekraft

Miljømessig
bærekraft

Illustration: ©ØF-J/Nofima

Matsikkerhet
Mattrygghet
Mat og helse

Emballering
Matsvinn

Miljøstyrt oppdrett
Ressurs- og kystsoneforvaltning

Rammebetingelser
Næringsøkonomi
Virkemiddelbruk

Kapasitetstilpassing
Ringvirkningsanalyser

Bærekraftanalyser

Råvareegenskaper
Restråstoffutnyttelse

Fôr til akvakultur
Produksjonsbiologi

Avl og genetikk (Akva)
Fiskehelse

Prosessteknologi
Produksjon

Måling
Sirkulær økonomi

Forbruker og marked
Sensorikk

Produktutvikling
Innovasjon

394 ansatte
679 mill i omsetning i 2019



Råvareegenskaper

• Hvete, bygg, havre, erter og belgvekster 
og ulike fraksjoner av disse

• Protein – innhold og kvalitet

• Fiber – innhold, type og kvalitet

• Fordøyelighet og opptak i tarmen



Cerealhall/Møllefasiliteter, bakeri, pakkehall

• Produkt- / prosessutvikling
• Fagkurs/kompetanseoppbygging 
• Forskning
• Oppdrag

36

En del av Matpiloten på Campus Ås



Prosessteknologi

• Fraksjonering – møller og sortering/ekstraksjon

• Kan prosessering redusere mykotoksiner i brød? 

• Hva skjer med fiberinnhold og fiberkvaliteten ved prosessering

• Hva skjer med andre helsekomponenter

En del av Matpiloten på Campus Ås



Innovasjon og forbruker

• Prototyper

• Sensorisk 
karakterisering

• Forbrukerforståelse



FoU samarbeid langs hele verdikjeden 

Agronomi

Prosessering

Sortsutvikling



Takk for 
oppmerksomheten!



Runa Spilling, Orkla og Odd Ture 
Wang, NorgesGruppen/Unil



Right click and choose 

«crop» to crop or move 

picture after insertion 

in placeholder

MULIGHETER

&

TRENDER

Norske plantevekster

Runa Spilling

Orkla Foods Norge

Kornkonferansen

21.01.21
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Ca. 27 % velger

plantebasert ila uken 
(Oslo)

Ca. 7- 9 % spiser 

plantebasert 
(vegetar/vegan)

Spisefakta, 2020



Right click and choose 

«crop» to crop or move 

picture after insertion 

in placeholder

Forbruker ønsker å redusere kjøttinntaket, juli 2020

•Helse

•Dyrevelferd

•Mattrygghet

•Miljøet

44
(Mintel)



Norske plantevekster – nok mer lettfordøyelige….45

Jeg prøver gjerne nye matvarer som

jeg aldri har prøvd før

57 % 



Suksess med plantebasert!

46

Forbruker etterspør bærekraftige produkter og 

plantebasert
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BÆREKRAFT

HØYT PÅ AGENDAEN



BEDRE FOLKEHELSE
– steg for steg -

48 Vi tror på mer planter!

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

https://courses.lumenlearning.com/odessa-introstats1-1/chapter/introduction-to-the-normal-distribution/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ØKT VARIASJON



UTVIKLE 

PRODUKTKATEGORIENE

50



Right click and choose 

«crop» to crop or move 

picture after insertion 

in placeholder

…

…MED NORSK SMAK



Right click and choose 

«crop» to crop or move 

picture after insertion 

in placeholder

EN SAMLET VERDIKJEDE 

KAN GI SPENNENDE 
MULIGHETER!



TAKK FOR MEG



Muligheter og trender for å 
øke forbruket av norsk korn 
og plantebasert kost 

Odd Ture Wang – Unil AS



Tema som blir berørt

• Forbrukertrender og 

plantebasert

• Hva skjer…

• Eksempler

• konklusjon



3 store forbrukertrender «treffer» 
plantebasert kosthold

Trender

✓Helse og

sunnhet

✓Miljø og

bærekraft

✓Lokalt/kortreis

t/Norsk



Det er ikke vegetarianere/veganere eller flexitarianere som er 
de viktigste pådriverne….

Trender

Men dette 

kan bli 

viktigere 

fremover?



…det er «dine og mine» små justeringer av kosthold og 
matvaner som i sum driver dette fremover!

Trender

Og dette 

skjer hver 

dag hele 

året!



Hva har skjedd med Fredags Tacoen i vår familie?

Tradisjonell med 

1 pakke kjøttdeig

Redusert mengde 

kjøttdeig og økt

grønt innhold

Skiftet til

kylling kjøtt

Utvider grønt

innhold og 

tilbehør

Tester uten kjøtt

!
(Forskjellige løsninger)



Hva har skjedd med Fredags Tacoen i vår familie?

Tradisjonell med 

1 pakke kjøttdeig

Redusert mengde 

kjøttdeig og mere

grønt

Skiftet til

kylling kjøtt

Utvider grønt

innhold og 

tilbehør

Tester uten kjøtt

!
(Forskjellige løsninger)

Hva gjør vi

om 5 år?





De største aktørene i matbransjen internasjonal og 
internasjonalt «ruller nå snøballen»

Det skjer mye i 

matbransjen

Orkla



Utfordringen!

Det er nå det avgjøres hvem 

som «eier» dette markedet i 

fremtiden!



Utviklingen i markedet fremkommer på mange forskjellige måter

Markedseksempler



Havre og «Urkorn» vokser sterkt

Markedseksempler

✓Helse og

sunnhet

✓Miljø og

bærekraft

✓Lokalt/kortreis

t/Norsk

Kilde: NG salgstall DV



Havre og «Urkorn» vokser sterkt

Markedseksempler



Nye nytt som kan erstatte kjøtt, og innovasjon skaper nye store 
aktører..

Markedseksempler



Deli de Luca prøver seg i markedet for å lære og utvikle 
nye produkter

Markedseksempler



Oppsummering

• Sterke forbrukertrender driver utviklingen av 

plantebasert kosthold

• Endringen er i ferd med å akselerer, og de store 

aktørene i markedet «pusher» snøballen

• De som ønsker å posisjonere seg å ta en rolle i 

dette markedet bør begynne arbeidet nå..

• ..men endringene fremkommer i markedet på 

mange forskjellige måter så det er muligheter på 

mange områder



Selskaps-presentasjon



Knut Røflo, Felleskjøpet 
Fôrutvikling



Nye fôrråvarer-
Finnes de? 

Er det realistisk? 

Knut Røflo

Felleskjøpet Fôrutvikling AS



Ja – det finnes nye råvarer
Noen eksempel



Protix - insektsprotein

• Lager protein og fett basert på 
bl.a matavfall

• Etablert 2009 i Nederland

• Åpnet ny fabrikk i 2019

• Produksjonsteknologi i 
samarbeid med Buhler

• Avl i samarbeid med Hendrix 
Genetics



Calysta
Bioprotein / encelle protein

• Amerikansk selskap

• Protein produksjon basert på 
gass

• Norsk teknologi – overtatt fra 
Norferm (Statoil / DuPont)

• Pilot-produksjon i Storbritannia 
siden 2016

• Åpnet ny fabrikk i 2019



Veramaris – «alge olje»

• Selskap med base i Nederland

• EPA og DHA basert på mikroalger

• Etablert som leverandør til norsk 
fiskefôrindustri

• 15-20 års utviklingsarbeid



Bioco
Høyverdig protein og fett

• Etablert av Nortura og 
Felleskjøpet Agri

• Hydrolysert protein og fett 
basert på skjærebein fra kylling

• Tatt i bruk i bl.a Labb hundefôr



Agri Marin Nutrition

• Agri Marin Nutrition, eid av 
Felleskjøpet Rogaland Agder

• Fraksjonering av erter

• Virksomhet i snart 15 år

• Anvendelse til bl.a kjæledyr og 
fiskefôr, globalt marked



Har de nye råvarene / råvareleverandørene 
noen fellestrekk?
• Lang og krevende utviklingsfase – flere har mer enn 15 års 

utviklingsløp bak seg

• Store utviklingskostnader og lang tid til godkjenning 

• Eksemplene har kommersielt salg, men oftest med en «nisje-strategi»

• Flere har «gått på en smell» underveis

• De fleste tilbyr begrensa kvantum

• Tilbyr råvarer til priser som er krevende å forsvare i ordinære marked 
og til husdyrfôr generelt



10 krav til nye råvarer

1. Innehold av næringsstoff
2. Fordøyelig / kan tas opp av dyret
3. Innhold av uønska stoff
4. Miljø avtrykk
5. HMS. Helse miljø sikkerhet
6. Transport og logistikk
7. Må fungere i fôrfabrikkene
8. Lagringsstabilt
9. Akseptabel pris
10. Alment akseptert



Nye råvarer til norske husdyr?
To eksempel
• Foods of Norway. 

• Vi har dokumentert at vi kan lage 
gjærprotein av god kvalitet ved å 
omdanne hemicellulose fra 
skogsvirke til gjærprotein

• Samarbeid med bl.a NIBIO og 
Norsvin i 2017

• Fraksjonering av norsk gras –
protein og sukker til gris – fiber til 
storfe



Foods of Norway – kort status (gjær). 
Gjennomført teknisk økonomisk analyse (TEA) og livssyklusanalyse (LCA) i 2020

• TEA – teknisk økonomisk analyse – lønnsomhet til husdyrfôr er foreløpig usikkert
• Simulering av anlegg med ca 60 000 tonn årlig kapasitet
• Antatt ca 1,5 milliarder i investering
• Veldig krevende å klare en akseptabel internrente

• Husdyrfôr: Produktpris må være 3-4 ganger dagens proteinpris
• Fiskefôr: Produktpris må være høyere enn fiskemelspris 

• LCA – miljømessig fotavtrykk - akseptabelt 

• Hovedoppgaver nå:

• Økt effektivitet i fermenteringsprosess

• Redusert kostnad, billigere råvarer?

• Økt biologisk verdi på proteinet?

• Forberede utprøving i større skala, laks og svin.

Se
www.foodsofnorway.net

for mer informasjon

http://www.foodsofnorway.net/


Fraksjonering av gras

• Har pågått forskning i mer 
enn 30 år

• Flere etablerte prosjekt i EU

• Krever mer «grunnforskning», 
særlig utvikling av 
tørkeprosess

• (Har vi nok gras – er gras billig 
nok?) 



SINTEF presenterte nylig en studie av aktuelle 
nye råvarer til fiskefôr
• Vurdert etter følgende kriterier:

1. Tilgjengelighet

2. Pris

3. Industriell status

4. Global status / norske fortrinn

5. Miljø / klima

Av 23 aktuelle råvarer er det noen få 
som peker seg ut:

• Grasprotein og mesopelagisk fisk

• Mikroorganismer trekkes også fram, 
men med utfordringer til bl.a pris.



Konklusjon

• Ingen nye (norske) råvarer i vente 
på kort sikt

• Noe vil skje (hvem, hva, hvor, når?)
• Økt tilgang på essensielle 

aminosyrer? -> behov for mindre rå-
protein -> økt plass til norsk korn

• Nye bypass protein til drøvtyggere? -> 
bedre fôrutnytting

• Nye proteinråvarer vil komme

• Konkurransedyktig bulkprotein i 
stor skala, lite sannsynlig innen 
2030

• Optimalisering av 
grovfôrproduksjon

• Dyrkning
• Høsting
• Konservering
• Opptak

• Etterspørselsbasert produksjon av 
korn og åkervekster

• Mathvete
• Fôrhvete / Rughvete
• Noe mer åkerbønner og erter i 

vekstskifte
• Agronomi for minimal 

mykotoksinrisiko



Vi må stole på de råvarene vi har fram mot 2030
10 viktigste (tonn) råvarer i 2019
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87Knut Røflo, telefon 951 23 635 
knut.roflo@fkf.no

Takk for oppmerksomheten!

mailto:Knut.roflo@fkf.no


Ragnar Dæhli, Felleskjøpet Agri



Hvilke potensial har 
vi i korn og gras for å 
øke norskandelen?

Ragnar Dæhli, FKA



Potensial for mer energi og protein fra 
grovfôr i fôrrasjonen til drøvtyggere

Sentrale punkter:

● Pris. Den økte andelen energi og protein fra grovfôr må være er billigere

enn i kraftfôr. Prismålepunktet må være på fôrbrettet.

● Kvalitet. Slåttetidspunkt og antall slåtter. (Hjelper ikke med billige 

forenheter om fôropptaket er dårlig)

● Konservering (redusere nedbrytinga av protein. Redusere celleåndinga 

➔ forbruk av lettfordøyelige karbohydrater

● Oversikt over grovfôrlageret (mengde og kvalitet)
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«Betre grovfôrkvalitet 

kan halvere importen 

av kraftfôrråvarer til 

mjølkekyr».

Leidulf Norang på Kraftfôrmøtet 2020

Felleskjøpet Fôrutvikling

Potensiale



Norangs resonnement 1)

Grovfôr

opptak, 

kg TS/ 

dag

FE/ kg 

TS

FE fra 

grovfôret i 

tusen

Redusert 

kraftfôr-

behov, 

tonn

Kraftfôr til 

mjølkekyr, 

tonn

Import-

andel, 

kraftfôr

Import, 

tonn

Relativ 

import

10,5 0,86 541.800 0 600.000 40 % 240.000 100 %
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1) Det er regnet med 200.000 mjølkekyr og at 60 % av drøvtyggerfôret går til mjølkekyr. 

2.700 FEm/mjølkeku/år fra grovfôret

Nåsituasjonen:



Norangs resonnement

Grovfôr

opptak, 

kg TS/ 

dag

FE/ kg 

TS

FE fra 

grovfôret i 

tusen

Redusert 

kraftfôr-

behov, 

tonn

Kraftfôr til 

mjølkekyr, 

tonn

Import-

andel, 

kraftfôr

Import, 

tonn

Relativ 

import

10,5 0,86 541.800 0 600.000 40 % 240.000 100 %

10,5 0,92 579.600 -37.800 562.200 35 % 196.770 82 %

93

Hva hvis nr.1?



Norangs resonnement

Grovfôr

opptak, 

kg TS/ 

dag

FE/ kg 

TS

FE fra 

grovfôret i 

tusen

Redusert 

kraftfôr-

behov, 

tonn

Kraftfôr til 

mjølkekyr, 

tonn

Import-

andel, 

kraftfôr

Import, 

tonn

Relativ 

import

10,5 0,86 541.800 0 600.000 40 % 240.000 100 %

10,5 0,92 579.600 -37.800 562.200 35 % 196.770 82 %

12,02) 0,86 619.200 -77.400 522.600 35 % 182.910 76 %
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2) Bedre konservering (dvs. restriktiv gjæring) og tidligere høstet gras øker grovfôropptaket i kg TS 

Hva hvis nr. 2?



Norangs resonnement 1)

Grovfôr

opptak, 

kg TS/ 

dag

FE/ kg 

TS

FE fra 

grovfôret i 

tusen

Redusert 

kraftfôr-

behov, 

tonn

Kraftfôr til 

mjølkekyr, 

tonn

Import-

andel, 

kraftfôr

Import, 

tonn

Relativ 

import

10,5 0,86 541.800 0 600.000 40 % 240.000 100 %

10,5 0,92 579.600 -37.800 562.200 35 % 196.770 82 %

12,0 2) 0,86 619.200 -77.400 522.600 35 % 182.910 76 %

12,0 2) 0,92 662.400 -120.600 479.400 25 % 119.850 50 %

95

Hva hvis 1 + 2?



Norangs resonnement 1)

Grovfôr

opptak, 

kg TS/ 

dag

FE/ kg 

TS

FE fra 

grovfôret i 

tusen

Redusert 

kraftfôr-

behov, 

tonn

Kraftfôr til 

mjølkekyr, 

tonn

Import-

andel, 

kraftfôr

Import, 

tonn

Relativ 

import

Fôrbruk

av norsk 

korn, 

tonn

10,5 0,86 541.800 0 600.000 40 % 240.000 100 % 360.000

10,5 0,92 579.600 -37.800 562.200 35 % 196.770 82 % 365.430

12,0 2) 0,86 619.200 -77.400 522.600 35 % 182.910 76 % 339.690

12,0 2) 0,92 662.400 -120.600 479.400 25 % 119.850 50 % 359.550

96

Hva hvis 1 + 2?

Forbruket av norsk korn opprettholdes fordi godt grovfôr fint kan kombineres med kraftfôrblandinger 

med mye norsk korn 
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Hvordan skal en mjølkeprodusent trygt 
kunne velge kraftfôr med høy andel 
norskkorn? 

Visshet om næringsinnholdet er fundamentalt! 
(må eksempelvis vite at FEm konsentrasjonen er > 0,9 og mulig med fôropptak på 12 kg TS/dag)

● Hva er kvaliteten på 1. slåtten høstet dag x?

● Hva er kvaliteten på 1. slåtten høstet 4 dager senere?

● Hva er kvaliteten på 2. slåtten og ev 3. slåtten?



Målrettet grovfôrproduksjon 

● Produksjonsmål før vekstsesongen må erstatte «hva har jeg fått?» etter vekstsesongen

● Besetningen har behov for ulike grovfôrkvaliteter:
– 0,9-0,92 FEm/kg TS: Mjølkeku i laktasjon, okser, kalver 
– 0,85 FEm/kg TS: Ungdyr/okser
– 0,75 FEm/kg TS: Sinkyr/ammekyr uten kalv

● I et forskningsprosjekt med navn Future Farm (samarbeid mellom bl.a. Tine, FKA, Eurofins, 
Yara, NMBU) er det jobbet fram en digital prototype der «husdyr-avdelingen» på 
driftsenheten kommer med en bestilling til «plante-avdelingen» om hvor mye grovfôr som 
trengs av ulike kvaliteter.

Dette gir rom for å optimalisere 

grovfôrproduksjonen: ulik høstestrategi på 

skifter, eksempelvis tidlig høsting og flest 

slåtter på de mest rasjonelle skiftene.



Grovfôrkvaliteten har stått på stedet 
hvil de siste 20 år

101

Gjennomsnittsavl. for eng til slått, FEm/ daa. 

Kilde: Budsjettnemda for jordbruket

FEm/daa



Grovfôrkvaliteten har stått på stedet hvil de siste 20 år.

-Hva tilsier at det skal endre seg nå?

● Stikkord er datatilfang. Ny innsikt. Nye verktøy.

● Presisjonsjordbruk:

Presisjonskalking og presisjonsgjødsling

Høstemaskiner som kan måle kvaliteten fortløpende

Styringsverktøy som eksempelvis CropPLAN

● Presisjonshusdyrbruk:
Eksempelvis data fra mjølkeroboter i sanntid. Når en kjenner mjølkeytelsen, mjølkekvaliteten, 

kraftformengde og -type kan en beregne hvor mye energi og protein som kommer fra grovfôret. Da får en 

indirekte et uttrykk for grovfôrkvaliteten (gir mjølkeprodusenten trygt grunnlag for valg av kompletterende 

kraftfôr).
102



Hvilke potensial har vi i korn for å 
øke norskandelen?

● Proteingjødsling av fôrkornet?

Prisen på soyaprotein regulerer aktualiteten av å gjødsle seg til høyere 

proteininnhold i fôrkornet. Fortsatt er protein fra importert soya klart 

billigere enn økt proteininnhold i bygg/havre oppnådd ved 

delgjødsling/ekstra gjødsling.

● Økt areal av oljefrø, erter og åkerbønner?

Veldig relevant der det klimatisk ligger til rette for det. Men potensialet er 

begrenset viser NIBIO-rapport (totale proteinproduksjon på kornarealene kan økes med 22.000 t)



Kornråvare til enmaga dyr

Bestilling til kornprodusenten:

● Score høyt på kvalitetsparameterer

– høy Hl-vekt

– høyere proteininnhold er positivt

– god hygienisk kvalitet (lav DON og andre toksiner).

Fra optimering:

● Havre er en god og nødvendig fiberkilde i Norge 

● Bygg: Godt stivelsesinnhold og godt falltall muliggjør økt bruk i fjørfefôr

● Hvete: Egnet kvalitet på falltall. 200-280 er beste kvalitet til enmaga dyr

– for høyt falltall gi problemer med seigt innhold i tarmen (men kan 

reguleres med tilsetting av enzymer)

– for lavt falltall gir dårligere pelletskvalitet



God agronomi og presisjonsjordbruk

Variabel tildeling basert på:

• Jordprøver

• Kalking

• Satellittbilder

• Crop-Sat

• AtFarm

• Sensorer

• N-sensor





Oppsummert

● Stort potensial for å øke norskandelen i fôrrasjonen til drøvtyggere ved 

å produsere bedre grovfôr

– Økt grovforandel i fôrrasjonen (og grovfôret er 100 %)

– Mer norsk korn i kraftfôrblandingen som kompletterer grovfôret

● God agronomi generelt øker avlinger og kvalitet

● Utnytte presisjonsteknologi for å optimalisere eksempelvis kalking og 

gjødsling inne på skiftet.



Erling Aas-Eng, Norges Bondelag



Hva er Norges Bondelags målsettinger 
for økt norskandel i fôret?

Erling Aas-Eng

Kornkonferansen 2021



Nytt næringspolitisk program vedtatt høsten 2020 i Norges 
Bondelag

NORGES BONDELAG110

• Selvforsyningsgraden skal øks til minst 50%

• Norskandelen i mat og fôr skal økes i alle produksjoner

• Soya fra land med regnskogområder skal utfases innen 2030.

• Prioritere forskning og utviklingsmidler til:

• Sortsutvikling 

• Nye omsetningskanaler

• Nye fôrråvarer

• Ny teknologi som styrker konkurransekraften i norsk matproduksjon

• Utvikle en helhetlig korn- og proteinstrategi innen våren 2022, som sikrer 
lønnsomhet i kornproduksjonen og øker norsk fôr og matkornandel



Årsmøtevedtaket fra 
2015

NORGES BONDELAG111

«Norges Bondelag skal arbeide 

for at jordbrukets 

norskproduserte fôrandel innen 

2025 øker fra dagens nivå på om 

lag 75 prosent til 85 prosent»



Import av matkorn og kraftfôrråvarer- korn har 
markedsmuligheter
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Endring i korn og grovfôrareal 2013-2020. Daa
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Økt norskandel handler om bruk av dyrka arealene

Rammene for å utvikle 
virkemidler for økt 
norskandel

• Utnytte hele det norske 
jordbruksarealet

• Ikke øke klimautslippene i 
jordbrukets klimaregnskap

• Være kostnadseffektive – ikke gi 
vesentlig økte kostnader i 
verdikjeden

• Ikke gi utilsiktede forskyvinger i 
inntekt mellom grupper og 
distrikter. 



Arbeid med økt norskandel i fôr i Landbruksdirektoratet

• Økt sjølforsyning krever en økning av norskandelen i fôret

• Landbruksdirektoratet skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag knytta til 

virkemidler som øker norskandelen i fôret
- Gjennom grovfôret - Proteinvekster og arealbruk – Beite og utmark



Hvordan øke norskandelen i kraftfôret?

• Protein

• Proteinvekster

• Økt proteininnhold i fôrkornet

• Andre proteinkilder

• Hvordan øke produksjonen av 

etterspurt, norsk korn?

• Hvordan utnytte det norske 

kornet bedre?

• Mere forhvetedyrking i 
sone 1?

• Øke dyrkingen av 
proteinvekster?

• Mere av bygg og 
havredyrkingen til sone 3 
(og 5)?

• Kornstrømmen - anlegg-
og mottaksstrukturen i 
kornsektoren?

• Bruk av kjøttbeinmjøl, nye 
proteinråvarer  via Foods 
of Norway mv.



Mulige tiltak for økt fôrkornproduksjon
• Styrke lønnsomheten i kornproduksjonen 

vesentlig og omgående.

• Øke kornprisene

• Styrke arealtilskuddet i alle soner.

• Sette minimumskrav til avling for å få fullt 
arealtilskudd

• Forbedre arealproduktiviteten

• Dreneringstilskudd, tilskudd til kalking, 
tilskudd til nitrogensensorer 

• Sortsutvikling

• Utrede krav om vekstskifteopplegg for 
arealtilskudd, jfr Sveits

• Utnytte norske kornarealer bedre

• Differensierte arealtilskudd etter vekster og soner

• Tilskudd til små skifter

• Videreføre føring om at investeringstilskudd til 
lager og tørkeanlegg i kornproduksjonen gis 
prioritet



Dilemmaer for 
landbruksnæringa

117

Kanaliseringspolitikk: 

Grovfôrbaserte produksjoner er bærebjelken 
i distriktene og kornproduksjonen dominerer 
i de beste jordbruksområdene.

Dilemmaer:

Styrke kornøkonomien- samtidig bedre 
lønnsomheten for grasarealene i distriktene. 

Økt kraftforpris for å stimulere til lønnsom 
grasproduksjon i distriktene.

Hensyn til kraftfôrkrevende produksjoner er 
også viktig og må ivaretas i avveiningen 
mellom kornpris og virkemidler. Mere gras   i kornområdene -

rekanalisering?

Overskudd av 
forkorn

Svekket 
konkurransekraft 

og redusert 
produksjon av  

svin og fjøfe

Økt kraftforpris

Stimulere til mere lønnsom 
grasdyrking i distriktene 
gjennom høyere kraftforpris?



Haster det med å øke norskandelen?
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Samspill og kunnskap i 
landbruksfamilien- avgjørende for 
kornbonden og distriktsbonden

Forutsetning: Norsk mat på norske 
fôrressurser
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Gunnar Dalen, TINE og Elin 
Prangerød, Nortura



Intern

Krav og forventningar til norsk fôr
Gunnar Dalen, DVM, PhD

Organisasjonssjef



Intern

Bærekraft

United Nation General Assembly, 

World Summit, 2005

Adams et al. 2006



Intern

Økonomisk

Sosial

Miljø / klima

Bærekraftig norsk 

melkeproduksjon



Intern



Intern

Kva er stoda?

Tabell: Animalia, Kjøttets tilstand 2020



Intern

Utfordring

• Ikkje høg nok innanlands produksjon av proteinvekster

• Proteininnhaldet er høgare i gras enn i korn 

• 14-17% mot 10-12%

Tabell: Eurofins



Intern

På kort sikt er meir og betre 

grovfôr det viktigaste for høgare 

norskandel i mjølkeproduksjonen



Intern
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Reducing emissions by 
improving the quality of
roughage 

Basic data on farm and 
available resources

Weather data

Satelite imagery

Analysis of historical and real time 
data 

Machine learning

Figur: Future farm



Intern

Høgare norskandel

• Grovfôr

• Meir

• Betre

• Kraftfôr

• Meir innanlands dyrking av olje- og proteinrike fôrvekster

• Prioritering av mjølkeproduksjonen ved disponering av det norske fôrkornet



Hva er forbrukerens og kundenes 
krav og forventninger

til norsk fôr?

Elin Prangerød Nortura



Hva er dagens og fremtidens forbrukere  opptatt av?



Soyadebatten, skolestreik, EAT Lancet rapport og rødt kjøttdebatt



Bærekraft og konkurransekraft



Nortura har en strategi om å øke 
norskandelen i fôr opptil 100% 

innen 2030



Prior kjører en pilot på 
Kyllingfôr med 90% 
norskandel i 2021



Takk for oppmerksomheten!


