
Norsk Kylling:

Er integrerte verdikjeder 
løsningen på 

markedstilpasningen?

Ved Produksjonsdirektør Hilde Talseth

20. november 2018



Norsk Kylling i dag

• 150 bønder i Midt Norge

• 360 ansatte

• Omsetning 1100 MNOK

• 30% markedsandel i Norge

• Dyrevelferd

• Matsikkerhet

• Ansvar
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Historien  -
Norsk Kylling frem til i dag
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1991: Norsk Kylling etableres av Agnar Østhus

1991



1994: Norsk Kylling blir leverandør til REMA1000

1991

1994



2012: REMA1000 inn som 100% eier

1991

1994 2012



Ny ledelse vår 2015, kjøper opp Hugaas Industrier AS høsten 2015 
og etablerer kontroll (drift og økonomi) gjennom hele verdikjeden

1991

1994 2011 2015



2016: Strategi prosess etableres med visjonen: «verdens 
beste næringsmiddelverdikjede»

1991

1994 2011 2015

2016

«Verdens beste»



2017: Norsk Kylling beslutter å bygge nytt slakteri og 
foredlingsfabrikk på Orkanger

1991

1994 2011 2015

2016

«Verdens beste»

2017

Ny fabrikk besluttet



2018: Lansering av Hubbard etter 1,5 – 2 års omfattende 
utviklingsarbeid  og piloteringsperiode

1991

1994 2011 2015

2016

«Verdens beste»

2017

Ny fabrikk besluttet

2018

Lansering Hubbard



Dagens fabrikk på Støren



Kylling
Kalkun

Antall produsenter Årlig volum 
(stk. kylling)

20 Oppal/ rugeeggproduksjon

130 Slaktekylling 14 mill.

150 produsenter 14 mill.

Norsk Kylling AS leverandører (kalkun stenges ned i 2017-
2018)

Antall

produsenter

Årlig volum 
(stk. kalkun)

17 Slaktekalkun 0,5 mill.

17 produsenter 0,5 mill.



Norsk Kylling kontrollerer i dag hele verdikjeden fra import 
av egg til ferdig vare i butikk

Føniks

Prosjekt
Administrerende 

Direktør

Kjell Stokbakken
Fagsjef dyrevelferd

Merete Forseth Fønik

Terje Sjåvik

Håvard Staverløkk

Direktør Økonomi & 
Forretningsutvikling

TBN

Økonomisjef

Anita Stjernen

IT Sjef

Torfinn Utne 

Fabrikkdirektør

Arild Enmo

Kvalitetssjef

Klara Steinvik

Teknisk sjef

Kari Mette Busklein

Produksjonsdirektør

& DL Hugaas Rugeri

Hilde Talseth

Logistikk og innkjøpssjef

Are Denstad

Organisasjonsdirektør

Gøril Kvernmo

HMS sjef

Marit H. Jensen

Kommunikasjonsrådgiver

Karen Gunnes

Salg & PU direktør

Gisle Ranum

PU

TBN

Utvidet ledergruppe

NK NKH

Ny ledergruppe



Manglende kontroll Kontroll

Vi har noen turbulente år bak oss

20
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-138
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55

2012 2013 2014 2015 2016

Driftsresultat Norsk Kylling
[MNOK]

REMA kjøper 100 % 

av Norsk Kylling

2011/2012

Omstilling og kontroll i 

Verdikjeden

2015



Vi har parallelt med forbedret økonomisk resultat fokusert på 
ansvar, forbedringsarbeid og kontroll i driften av Norsk kylling

16

• Kåret til årets leverandør av REMA kjøpmenn og i RI 2016

• Redusert sykefravær med 25%

• Etablert forbedringsstruktur og trygghet for avviksmelding

• Fast struktur på kommunikasjon/informasjon

• Trivselstiltak for ansatte i fabrikk

• Oppussing fellesarealer

• Premiering

• Trimtilbud

• Ny bedøvning og avlivnings teknologi

• Samarbeid med Dyrevernalliansen

• Redusert tetthet i fjøs fom 2016

• Doblet antall ansatte veterinærer for forsterket oppfølgning av 

dyrehelse.

• Utredning ny hybrid

• Kompetanse hos bønder

• Nedsatt produksjonshastighet med 30% for bedre 

prosesskontroll

• Oppgradering av produksjonslokaler

• Forsterkede arbeidsrutiner og prosedyrer

• Høyt renholds fokus

• Utvidede prøveregimer

• Kompetanse og fast ansettelser av personell

• Reduksjon i klimagassutslipp gjennom 2016 på 5,2 %, 

tilsvarende 288,4 tCO2e

• Samarbeid med Enova og Sintef

• Inngått avtaler om bedre utnyttelse av biprodukter og potensielt 

fôrsamarbeid

• Utredning råvareproduksjon til eget fôr

• Sertifisert miljøfyrtårn

• Kåret til årets miljøfyrtårn for snuoperasjon 2017

Trivsel Dyrevelferd

MiljøMatsikkerhet



Forbedring…

Årets leverandør 2016



MarkedsstrategiProdusentstrategi Industristrategi

Vi skal sette en ny standard for ansvarlig og effektiv produksjon gjennom hele verdikjeden og på 

den måten sikre at REMAs kunder får hvitt kjøtt av høyeste kvalitet, til den laveste prisen i markedet

Målsetting: «Verdens beste næringsmiddelverdikjede» 

Snuoperasjonen avdekket behov for langsiktige strategiske 
beslutninger og resulterte i oppstart strategiprosjekter i januar 2016 



Helintegrert verdikjede  

- veien videre
rt verdikjede  - veien videre
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Helhetlig verdikjedeperspektiv

For å imøtekomme potensiell fremtidig vekst og levere på 
kundebehov redesigner vi hele vår verdikjede



Norsk Kylling og REMA1000 skal skape verdens 

beste næringsmiddelverdikjede

Vi skal sette en ny standard for ansvarlig og effektiv produksjon gjennom hele verdikjeden og på den 
måten sikre at REMAs kunder får hvitt kjøtt av høyeste kvalitet, til den laveste prisen i markedet

Per Olav Tranmæl,
Bonde fra Melhus
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For å etablere «verdens beste næringsmiddelverdikjede» må man være både strukturert og 
organisert – men det viktigste er å ha med seg de riktige folkene.



Hovedtiltakene i første omgang er ny fabrikk og ny kyllingrase

Ny kyllingNy fabrikk



Update on the factory
Ny fabrikk

 Reduserte produksjonskostnader

 Verdens mest energismarte fabrikk!

 Oppstart 2021 i Orkanger



Fabrikkonseptet skal bidra til økt konkurransekraft, samt gi merverdi i 
verdikjeden
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Merverdi

Merverdier

Kritiske verdidrivere

Prosessflyt
Produksjons-

hastighet

Grad av 

automatisering

Kvalitet og 

mattrygghet Konkurranse-

kraft

Fleksibilitet

Kommunikasjon og markedsføring

Verdikjedevindu og kunnskapssenter

Stolte bønder og ansatte

Energieffektivt og miljøvennlig
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Tomten på er ferdigstilt som planlagt  - 52 mål matjord er flyttet
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prosjekt FØNIKSNorsk Kylling AS
28

EnergisentralRenseanlegg

Biprodukt

Mathall / Produksjonsanlegg

Utviklingsareal for forventet vekst og 

tilknyttet virksomhet som kan realisere 

samfunnsøkonomiske synergier 

Servicebygg
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Verdens mest energismarte fabrikk?

Innovative løsninger til energikonsept er utviklet for å 

redusere energibruken i fabrikken

Løsningene utvikles sammen med dyp industrikompetanse 

hos partnere

• Varmepumper nyttiggjør spillvarme fra kuldeproduksjon

• Termisk døgnlagring reduserer effektbehov og 

energikostnader

• Solceller gir energi til servicebygget

• BREEAM-sertifisering tilsvarende «Very Good»
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Ny kyllingrase

../../07 Filmer/Norsk Kylling - Verdikjeden v2.mp4


Ola Gimse,
Bonde fra Melhus

Hubbard,
Kylling

Hubbard



100% innrullering av Hubbard
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Samarbeid mellom Norsk Kylling, produsenter og REMA 1000 har vært avgjørende for lanseringen









En helintegrert verdikjede fra eggimport fra Frankrike til 
ferdig Kyllingprodukt på REMA



Gode tilbakemeldinger
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Spørsmål?

3 ?



Takk for 
oppmerksomheten!


