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Kort om meg

•Utdanning
- UMB (NLH) 1995

- BI Master of 
Management 1999

•Arbeidserfaring
- 13 år i Cermaq (tidl 

Statkorn Holdning)
• Statkorn AS

• EWOS AS

- Tiltrådde Felleskjøpet 
Fôrutvikling i juni 2009

•49 år

•Gift, 3 barn

•Bor på Vikhammer i 
Malvik Kommune



Felleskjøpet Fôrutvikling

• Felleskjøpet Fôrutvikling ble 

etablert i 1992

• Eid av 
- Felleskjøpet Agri, 66%

- Felleskjøpet Rogaland Ager, 34%

• Visjon:
- Vi utvikler framtidas fôr!

• Hovedformål: Produkt utvikling for 

produksjons- og kjæledyr

- Ernæring

- Fôrteknologi

- Ansvarlig framtid

• Kunnskaps- og forskningsbasert 

tilnærming

• Kompetanse og ansatte: 
- 12 + 2 ansatte

• FKF omsetter for ca 23  mill

• Felleskjøpene i Norge omsetter for 

ca 15 mrd nok og er markedsleder 

på fôr i Norge med en 

markedsandel på ca 65%
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Trøndersk Matfestival; reisemål no.1 i 
Skandinavia. (Reiselyst sommeren 2017)



Jordbruksareal i Trøndelag
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25 utvalgte store jordbrukskommuner etter areal



Nysgjerrige og interesserte bønder i Trøndelag 
(fra Agrisjå 2017)



Felleskjøpet har ambisjoner



Norge har muligheter - unik dyrehelse!
- og en debatt i ubalanse
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Egne estimat basert på offentlig tilgjengelig statistikk og antatt levende biomasse



Bjørøya Fiskeoppdrett AS – et av mange i 
Trøndelag. Skaper verdier lokalt - bidrar til sunn 
og trygg mat globalt. Basert på verdens beste 
naturgitte forhold for produksjon av laks
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m o r m o r’s

hønefôr



Mormor og morfar

• Kjøpte seg jord i 1938, bygde seg 
en liten gård. Ferdig høsten 1939.
- «Klassisk småbrukerliv»

• Mormor hadde ca 50 høner. 
Variert fôrseddel:
- Kokt småpotet

- Maismjøl

- «Høystøv»

- Kornavrens

- Nepe

- Kokt sild

- Skjellsand fra fjæra

- Avskjær fra familiens fiskeforbruk

• Kraftfôr fra ca 1970 etter innkjøp 

av Volvo Amazon med 

tilhengerfeste som muliggjorde 

billig inntransport av fôr.
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Hva trenger dyra?

• Dyra trenger ikke råvarer, de trenger 

næringsstoff

• Korn er en kilde til næringsstoff som tilnærma 

komplett for enmaga dyr

- Energi (stivelse og fett (havre))

- Protein

- Fiber

- Vitaminer

- Mineraler

• Drøvtyggerne omsetter fiber til energi, protein 

og andre næringsstoff



Hva trenger fôrindustien?

• Protein med høy kvalitet

• Aminosyreprofil

• Fordøyelighet

• Fett – essensielle fettsyrer

• EPA og DHA

• Mineraler: Kalsium, Fosfor

• Stabilitet, håndterbart, jevn tilførsel

• Bærekraft, sjølforsyning og CO2-avtrykk

• Akseptable nivå av uønska stoff (eks dioksin). Lovkrav!

• Riktig pris



Kjæledyrfôr

• Mye er likt, men i tillegg…..

• Råvarefokus – skille på arter ( torsk, laks, ørret …)

• Funksjonelle egenskaper (bioaktivitet - helseeffekter)

• Norsk opprinnelse

• Miljøvennlig – at det er restråstoff

• Råstoff til «snacks» – ekstrudering, tørking

• Pris – høyere betalingsvillighet 
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Kraftfôr i Norge er basert på korn

 -  200 000  400 000  600 000  800 000  1 000 000  1 200 000  1 400 000

Korn- og kornbaserte karbohydratråvarer

Karbohydrat, biprodukt fra sukker og bioetanolproduksjon

Protein, biprodukt fra bioetanol og biodieselproduksjon

Proteinråvarer (soyamel og oljefrø)

Annet protein

Fett

Mineraler og vitaminer

11%

62%

18%



Hvilke råvarer har vi tilgjengelig?

Karbohydrat-

råvarer

proteinråvarer

(Enkelte også 

med mye fett)

Fett Andre

Bygg Soya Soyaolje Vitaminer

Havre Solsikke / kake Rapsolje Enzymer

Hvete Jordnøttekspeller Animalsk fett Mineraler

Rug Raps / rapskake Blandingsfett / 

bearbeidet fett

raps / palme / 

kokos

Planteekstrakt

Rughvete Maisgluten Prebiotika

Melasse Fiskemel / ensilasje Aroma

Mais Potetprotein Fiskeolje Aminosyrer

Roesnitter Hvetegluten … …

Guarmel

Åkerbønner

Erter



Global handel

Soya

Melasse

Hvete, Roesnitter, Solsikke
Mais og Hvete

Rapsekspeller, Hvete, Bygg og Havre

Maisgluten, Vitaminer,

Enzym

Melasse

Øko. solsikke

Palmeekspeller / Palmebaser fett

Rapsfrø

Soya



Kina – premissleverandør for global fôrindustri
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Råvarer i dag og framover - to tanker samtidig



n o e n

m u l i g h e t e r



Fra «sagflis» til høyverdig protein 



Ta inn matavfall som fôrråvare

• Prøvd før (Hamarregionen). 
Ingen suksess

• Kan ikkje sjå bort fra at nye 
og gode løsninger på dette 
området kommer opp

• SINTEF er sentrale i 
prosjektet ”Cycle” som 
nettopp har dette som 
fokusområde. Felleskjøpet 
Fôrutvikling er med i 
prosjektet



Tunikater – Sjøpung?



Haematococcus pluvialis Scenedesmus obliquus
Chlamydomonas

reinhardtii

Chlorella minutissima Arthrospira platensis Crypthecodinium cohnii

Mikroalger



Innsekt?

•FAO rapport (2013) slår 
fast at innsekt har 
potensial til å bli en viktig 
kilde til næringsstoff for 
folk og dyr

•Store utfordringer:
- Teknologi!

- Biologi!

- Kommunikasjon!

- Fôrforskriften må 
oppdateres!



Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet
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Makroalger?



Makroalger – rik på næringsstoff med lav 
bio-tilgjengelighet

•Proteinkvalitet

- Aminosyreinnhold og fordøyelighet– gris/fjør og drøv 

(vomnedbrytbarhet/bypass) må undersøkes

•Karbohydrater

- Karbohydrater med ukjente egenskaper

- Fordøyelighet, fermenterbar/ikke fermenterbar

- Mulige funksjonelle egenskaper - tarmhelse

- Alginater – fysiske egenskaper, pelletbinding

•Mineralkilde



Makroalger - prosessering til gjær

4. Enzymatisk 
behandling

5. Frigjøring av 
sukker og andre 

næringsstoff

2. formaling

1. Makroalger

6. Fermentering 

til gjær

Fôr med gjærprotein

Enzymatisk

hydrolyse 



Utfordringer - makroalger

•JA - inneholder protein og karbohydrat

- Er nesten ufordøyelig!

•Mineraler

- Høgt innhold mikromineraler, enkelte mineraler kan 

begrense bruk/inngang i fôr

• Iod – øvre grense 5 mg/kg i drøvtyggerfôr (fôrlovgivning)

•Fôrhygiene

- Salmonella, Enterobakterier

- Uønskede stoffer, PCB, tungmetaller, dioksiner



Makroalger

• Enormt artsmangfold – få er beskrevet og vurdert til ulike formål

- Fôr

- «Biomasseprodusent» – fermentering

- Humant bruk, mat, kosttilskudd.

• Dyrking, høsting, prosessering?

• Avlsarbeid?

• Samfunnsmessige konsekvenser?

• Forskningsbehovet er stort.

- Målretta?

- Koordinert?

- Fundert på industriutvikling? 
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Overordna konklusjon

• Dagens råvarer vil fortsatt være viktige

- korn, gras og belgvekster (soya og raps) er billig å produsere, lett og 

transportere og tilbyr en meget god og balansert tilførsel av 

næringsstoff.

- Bærekrafts-kriterier blir oppfylt i dag, nye krav vil komme (fosfor?)

• Nye råvarer vil finne sin plass i fôr til fisk, kjæledyr og landdyr.

- prisfølsomt!

- gi klare differensieringskriterier på forbrukernivå som forbrukerne har 

betalingsvilje for.

• Makroalger (tang og tare) er et helt naturlig fokus i Norge.

- mer forskning er nødvendig – må være næringsretta

- utvikle hele nye integrerte verdikjeder, farmasi? energi? polymerer? 

fôr?

-36



Behov for et nasjonalt FoU 
satsning for utvikling  av 
forskningsbasert kommersiell 
tang og tare -kunnskap?

Kunnskapsbehov:

- Arter

- Planteavl

- Dyrking

- Høsting

- Prosessering

Langsiktig satsning -
risikokapital?

Anvendelse til fôr?

- Må avklare bruk – lav 
foredlingsgrad. (øke 
fordøyelighet og bli kvitt jod og 
arsen)

- Avklare muligheter ved 
avanserte foredlingsprosesser 
(alginat, pre-biotika)

- Makroalger som råvare 

• Substrat for fermentering – Foods 
of Norway

Må trolig arbeide (mye mer) 
målretta og på tvers av ulike 
sektorer

Konklusjon – tang og tare 
(NB: Dette er en ufullstendigkonklusjon!)
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Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet
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Makroalger?

Norge kan og bør ta en 
global 1.posisjon.
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Knut Røflo, telefon 951 23 635 knut.roflo@fkf.no

Takk for oppmerksomheten!

mailto:Knut.roflo@fkf.no

