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17 mål - én global felles arbeidsplan frem mot 2030

Hvorfor er det viktig for oss og hvor møter vi utfordringene?



En prosess i utvikling – hva former oss?

 Samfunnets forventninger og forbruker 

aksept vil styre oss

 Startet med verdiskapning på 

plussprodukter

 Bygd på med nye  prosesser

 Veikart 2050 for landbruk, mat og 

drikkenæringen

 Fotavtrykk primærproduksjon –

80% av utfordringen

 Ny teknologi, digitaliserte og automatiserte 

prosesser skal bidra til effektiv ressursbruk



Fra arbeidsproduktivitet til radikal ressursproduktivitet
= Smart teknologi for bærekraft og fornybarhet

6Kilde: Wiezacker 2009, Factor 6, The Natural Edge Project
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Det grønne skiftet er den sjette 

innovasjonsbølgen

mekanisering

stål &

jernbane

bil, strøm

& kjemi

TV, luftfart & 

elektronikk

IKT & 

biotech Ressurs-

produktivitet, 

fornybar og 

smart system 

design 
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NorgesGruppens
klimaregnskap 2016



8

MÅL 2021 STATUS 2017

Klimanøytrale fabrikker  defineres xx %  Kort status om hvor vi er akkurat nå

Klimanøytral transport  defineres  Kort status

Redusere matsvinn  defineres  Kort status

Miljøvennlig emballasje  defineres  Kort status

Klimasmarte gårdsbruk  defineres  Kort status

Klimasmarte produkter  defineres  Kort status

Økt verdiskaping gjennom 
sirkulærøkonomi

 defineres  Kort status

Innføring av miljøregnskap i Nortura



Det grønne skiftet programmet er et av Norturas 

største samvirke-program i moderne tid
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Mål med programmet 2017-2021: 

* Styrke vår markedsposisjon 

* Sette miljøledelse i system

* Samle, koordinere og inspirere til 

ulike klimasmarte og innovative prosjekter 

innenfor Primærproduksjon, Verdikjede og 

Industriell verdiskaping



Kartlegging i konsernet 2017

og start gjennomføring

Ny verdiskapning

Lønnsomhet Samfunnsansvar

Bærekraft

Primær 

produksjon

- Klimasmart Landbruk

- Metan og lystgass, 

biogass

- Avl

Industriell

verdiskapning
Økt ressursutnyttelse og ny 

forretning:

- Biorafinering

- Ingredienser (protein, 

fett og mineraler)

- Nye prosesser for mat og 

fôr

- Nye forretningsområder

Fotavtrykk

verdikjede

- Tiltak og endringer som 

vil gjelde for hele 

verdikjeden gården til 

forbruker

- Bærekraft  og lavere 

svinn!

Arbeidet med det grønne skiftet i Nortura er svaret



Utvalgte målområder som vil våre nøkkelområder i 

miljøregnskapet og grunnlag for våre KPI-er

• Klimanøytrale fabrikker

• Klimanøytral transport

• Redusere matsvinn

• Miljøvennlig emballasje

• Klimasmart gårdsbruk

• Klimasmarte produkter

• Økt verdiskaping gjennom sirkulærøkonomi
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Dagligdagse forbedringer

• Energikilder

• Transportplanlegging

• Tenke energiutnyttelse i alle trinn

– Utnytte hele dyret

• Verdikjedestyring - Lagerbygging

• Emballasje

….  For å ha nevnt noen….
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Det er lett å ikke se skogen 

for bare trær….



Lære av 
erfaring

Jeg fant 
Jeg fant!

Hva skal 
du med 
fjæra?

Undersøke 
nye 

muligheter

Teste i 
praksis

Norturas sirkulærøkonomi
Askeladden og de gode hjelperne

15Kilde: Dr. Ragnhild Nilsen, Nortura



Hvordan snu eggeskall fra problem til ingredienser?

Et godt eksempel på ressursutnyttelse som gir økt verdiskapning



Verdipyramide –

ubehandlet råvare

Verdipyramide  

foredlet råvare

Energi og kompost

Mel- og fettproduksjon fôr

(Norsk Protein)

Pelsdyr-fôr

Pet-food

Human

Fôr og jordforbedring

Tilskudd spesialfôr

Human og næringsmiddel

Teknologi/ 

prosess: 
Enzymer

Bakterier

Gjær

Fermentering

Raffinering
Kosmetikk

Farmasi

Inntekt Høy 

inntekt

Kostnad

Produksjon
Håndtering og 

lagring
Foredling

Distribusjon og 

marked
Forbruker

Plussprodukter, prinsippet



Industrielt demoanlegg 12000 t - Hærland

Kommer i drift 2018

 Første i norsk landbruks-industri!

 Bioco felles eid med Felleskjøpet Agri og Nortura/Norilia

 Kompetanse fra Alkymar (blå sektor) og støtte fra Innovasjon Norge

 Demoanlegg i industriskala for enzymatisk hydrolyse av skjærebein 

fra kylling og kalkun

 Markeder – kjæledyrfor, ernæring, sport

 Vi trenger erfaring ifht teknologi, prosess og marked før neste steg

Bioco AS



Norturas  ambisjon i det grønne skiftet

• Bygge vår kommersielle og 

innovative fremtidskraft

• Virkeliggjøre klimasmarte 

løsninger som gir håp.


