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Fôring med norsk kraftfôr
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• Upresis tittel

• Vi kan snakke om norskandel i kraftfôret eller norskandel i rasjonen

• Hvorfor er høg norskandel i rasjonen viktig?



Hvorfor er høg norskandel viktig?

• Krav fra forbrukerne/kjedene?

• Negativt fokus er rettet mot soya og palmefett-produkter

• Utnytte og forbruke norsk fôrkorn

• Organisasjonene Tine, Nortura og Felleskjøpet har satt sine mål for drøvtyggere veldig 

ambisiøst (90-100 %)

• Realistisk på kort sikt?

• Minner om at vi ikke har produksjon av vitaminer, mineraler, aminosyrer, enzymer i 

Norge (utgjør 3-6% av reseptene)
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Hvor står vi?
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Hva har vi av norske råvarer i kraftfôret?
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Hva kan vi gjøre for å øke norskandelen?
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Sortsvalg for økt 

proteininnhold

Nye teknologier på vei

For å øke norskandelen i kraftfôr trenger vi 

mere norsk protein

Norsk stivelse har rask 

nedbrytningshastighet (sur vom)

Økt norsk kan ikke gå på bekostning av 

dyrevelferd
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• Flere prosjekter er i gang for å se på hva vi kan 

dyrke mere av

• Men flere av disse vekstene vil kun være aktuelle i 

de beste kornområdene (vekstskifte)

• Sykdomsutfordringer gjør at de kun kan dyrkes 

med -6 års mellomrom



Dagens proteinimport

10

Hvis økt norsk proteindyrking 

kan gi + 12 000 tonn protein -

monner dette lite ift dagens 

import på 410 574 tonn

12000 tonn protein vil kunne 

erstatte 27 000 tonn soya



Hvilke andre grep kan vi gjøre for å heve norskandelen? 

• Det pågår også diverse prosjekter for å se på nye råvarer

• Insekter (enmaga/kjæledyr)

• Tremelasse

• Tang/tare

• Men ikke mange er tilgjengelig i nær framtid (pris vs tilgjengelighet)
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Prosseseringsteknikk/råvarehåndtering
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• Ureabehandlet korn 

kan fungere som en 

andel i rasjonen 

(buffereffekt)

• Bør kun benyttes til 

utviklede drøvtyggere



Oppsummering

• Økt norskandel er i fokus i hele Norsk Landbruk

• Trenger mer Norsk proteindyrking

• Vi må se på ambisjonene hos FK/Tine/Nortura som en retning vi skal bevege oss mot –

men de er nok overvurdert på kort sikt hvis vi skal opprettholde dagens husdyrproduksjon 

og ivareta dyrevelferd

• Men det mest lavthengende eplet er mer og bedre grovfôr (gir også rom for mere norsk 

korn i resepten pga redusert kraftfôrbehov per dyr)

• Bedre utnyttelse av beitene!

• Hva tror vi om avdråttsnivået de neste åra?

• Kanskje kan mere kortreise råvarer være en løsning (fra Norden?)
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Norskandelen fra Formel vil øke de neste åra og vi vil ha løsninger som kan 

dekke 95% norskandel til mjølkeku (hvis god kvalitet på grovfôret)


