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Hva står vi ovenfor? 
 

• Behov for omstilling, vekst og nye 
arbeidsplasser 

• 70 % økning i matproduksjon globalt 

• Klimautfordringen 

 

2 



53 000 

53 000 

22 000 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Sysselsetting 
(Årsverk)  

Leverandørindustri
Næringsmiddelindustri
Landbruket

Jordbrukets og matindustriens betydning 
 

3 

18 

37 

12 

0

10

20

30

40

50

60

70

Verdiskaping  
(milliarder kroner) 

Leverandørindustri
Næringsmiddelindustri
Landbruket



Samvirke – landbruket – Felleskjøpet 
 



• Norsk landbruk ledende på klimasmart 
landbruk i dag. 

• Reduksjon utslipp klimagasser gjennom 
endring og tilpasning av maskiner, utstyr, 
teknologi og innsatsråvarer. 

• Leverandørnæringen og bonden i 
samarbeid som utvikler og tar i bruk 
fremtidens teknologi og produksjonsutstyr.   

• Felleskjøpet den største leverandøren 
- 14,3 mrd omsetning, 200 butikker, 12 

fabrikker og 42 kornmottak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ledende på klimasmart landbruk 
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• Teknologiutvikling, presisjons-jordbruk  
og utstyr tilpasset endret klima 

• Styring og robot teknologi 
• Melkerobot 
• Gjødsling, sprøyter  
• Fornybare energikilder og –bærere 
 

• Fôr og fôrutvikling 
• Færre kilo kraftfor pr kilo tilvekst, spes  

svin der vi har redusert kraftforbehov med 
20 000 tonn i året (genetikk/fôrutvikling) 

• Presisjonsfôring 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Teknologi og utstyr for omstilling 
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• Bruk av restavfall/ sirkulærøkonomi 
- Bioco 
- Kornavrens   

• Økt behov for mer klimasmart mat, energi og 
materialer.  
- Klimautfordringene, befolkningsvekst og 

velstandsvekst er drivkreftene bak. 

• Foods of Norway 
- landbruksnæringens satsing på utvikling av nye 

teknikker hvor bioressurser som gress, skog og alger 
kan bli høykvalitets fôringredienser til fisk og husdyr. 

  

• Store muligheter, store investeringer og stor 
risiko 

• Risiokoavlastning viktig for fremveksten av 
bioøkonomien i Norge  

 

 

 

 

 

 

Sirkulærøkonomi og bioøkonomi  
-Mer verdiskaping med basis i norske arealer og råvarer  

7 



Hva må til for å lykkes? 

• Samarbeid og allianser 

• Risikoavlastning 

• Bonden rettmessig del av verdiskapingen 

• Unngå råvareklemma 
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Vi investerer kontinuerlig for å møte fremtidens muligheter – og behovet for 
klimasmarte løsninger 



Takk for oppmerksomheten 
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