
Samvirkeorganisasjonene 
som markedsaktører.  

Hvordan kan vi øke markedet 
for norsk mat med 
rammevilkår som økte miljø 
og klimakrav, økte krav til 
dyrevelferd, økt kjedemakt, 
økning av netthandel, 
redusert grensevern?

Knut Røflo

Felleskjøpet Fôrutvikling

November 2018



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

• Foods of Norway

• Topigs Norsvin Holding

• Norimun AS

• 49 år

• Gift, 3 barn

• Bor på Vikhammer i Malvik 
Kommune



Økt matproduksjon? - To utfordringer!

•Svekka tillit til norsk mat

•Overproduksjon
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Dyrevelferd…



… får konsekvenser
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Dette er realiteten!



Overproduksjon av svin, sau/lam og egg. 
Storfe er 94% dekt. www.totalmarked.no (Nortura)
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Når blir det for mye melk?
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Produksjonsmålet for melk…?



Hvem er konkurrenten?
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Vegetartrend
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Hva er svaret (1)?

• Åpenhet – matproduksjon må foregå på en måte som 

forbrukerne kan akseptere, forsvare og være villig til å betale 

for.

- Flinke med solskinns-kommunikasjon - omdømmebygging!

- Hvordan forklare dødelighet hos svin?

- Kyr går i sin egen avføring! - hvordan forklare at det er kumøkk 

på alle spaltegolv?

- Hva er akseptabel avlivning av kylling? 

- Når og hvorfor er avlivning det beste alternativet?
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Hva er svaret (2)?
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• Innovasjon – utvikle nye og bedre løsninger.

- Økt lønnsomhet i primærproduksjon - gårdsnivå!

- Foredling

- Handel / forbruker

- Leverandører (Norsvin, DeLaval, John Deere,…)

Løsninger må være så gode at de blir tatt i bruk



Skape økt konkurransekraft gjennom
målretta FoU og evne til innovasjon!

• Økt fokus på å bidra til bedre lønnsomhet for bonden og 

tilpasning til hennes og hans mål

• Skape ny og lønnsom virksomhet

• Utnytte ny teknologi

• Klimatilpasning

• Velferdsspørsmål

• Dyrehelse

• Legitimitet 

- «the 1% society»
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Svin: Tre innovasjoner, ett prosjekt, en mulighet
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Konklusjon - innovasjon

- Mer av det vi alle rede har gjort…

- Ta i bruk teknologi

- Forbrukere med mye mer makt og mindre kunnskap (bare Google?)

- Kunder med høyere forventninger og lavere marginer

- Økt fart og mindre tid

- Mindre rom for store feil  - rett kunnskap blir enda viktigere
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