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Velkommen til Fjorden Pigs

2

Et døgn med grisprat! 

• Verdiskaping i landbruket og næringa. Skaper vi annet en 

koteletter, bacon og pølser? 

• Hva skjer fremover? 

• Verden sett fra Inderøya



Trøndelag – ikke bare sodd & karsk  
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Nord Trøndelag:  

19500 tonn svinekjøtt 

42% av fylkets kjøttproduksjon 

>580 MNOK verdiskaping til bonde 

Sør Trøndelag:  

2650 tonn svinekjøtt 

11% av fylkets kjøttproduksjon 

>80 MNOK verdiskaping til bonde 



17,5 % av alle Norske purker er trøndere 
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Utvikling i antall avlspurker og 

produsert svinekjøtt

På 20 år:

• 41 % økt 

svinekjøtt-

produksjon

• 27 % færre 

avlspurker



Fra Gris til hele landbruket 
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Sysselsetting i hele landet verdt 12 milliarder årlig 
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• Landbruket: Norges viktigste 

næring for sysselsetting i 

distriktene

• Landbrukets leverandørnæring: 

- sysselsetter 17 000

- i alle landets fylker, inkludert ikke-

typiske landbruksfylker
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Sysselsettingsvirkninger av landbruket og i 

leverandørnæringene til landbruket

Nord Trøndelag 
714 MNOK årlig 

940 personer 

sysselsatt i leverandør 

næringa 

Sør Trøndelag 
785 MNOK årlig 

1198 personer 

sysselsatt i leverandør 

næringa 



Verdiskaping
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• 30 milliarder kroner: total verdiskaping 

i landbruket

- 12 milliarder kroner landbrukets 

leverandørnæring

- 18 milliarder i landbruk direkte  

• Investeringer i driftsmidler (ca. 5 mrd. 

årlig) som driftsbygninger, maskiner og 

utstyr kommer i tillegg

Verdiskaping = omsetning fratrukket anvendte varer og 

tjenester i produksjonen = det en bedrift sitter igjen med til 

avskrivinger, lønn og utbytte til eiere
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• 2,8* milliarder kroner i beregnede 

skatteinntekter 

• *Minimumsanslag: har kun beregnet 

effekter av selskapsskatt og personskatt. 

Andre skatter holdt utenom

Skatteeffekter – Trønderbonden bidrar 
med >640 MNOK skatteinntekter årlig 
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Jordbruk Skogbruk

Skatteinntekter fra landbrukets leverandørnæring
Nord Trøndelag 

Bonde 172 MNOK

Leverandør 165 MNOK

Sør Trøndelag 

Bonde 126 MNOK

Leverandør 181 MNOK

~ 337 MNOK ~ 307 MNOK

~ 645 MNOK årlig 



STOLTHET 
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Utvikling i svineproduksjon  Samfunnsbidraget 



Hva skjer fremover? 
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Svineproduksjon i endring. 
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Svine-produsentene: ~1 500 i FKA’s område

Forventet 

utvikling

18%

46%

36%

Rene

Kombo2)

Produksjonssetup

Med korn

Østlandet

7%

33%

60%

Geografi

Vestlandet

Trøndelag 

og Nord

• Antall svine-produsenter har blitt redusert med ~500 over de 

siste 10 årene og flere av de små er forventet å slutte i de neste 

årene 

• Utviklingen går mot færre, men større produsenter

• Andelen SPF vil vokse raskt 

• Avlsmessig utvikling vil gå raskere. Nå er det slaktegrisen som 

får det neste løftet 

• Krav til innsatsfaktorer som fôr vil øke 

• De profesjonelle produsenten er opptatt å 

av forbedre seg kontinuerlig

• Nytt dyremateriale med høyere 

produksjonskapasitet og en dobling av 

årlig avlsfremgang øker kravet til 

råvarekvalite

Avanserte produsenter

• 50% av alle slaktegrisprodusenter 

kjenner ikke sine egne driftstall / 

nøkkeltall

- Trenger koordinert teknologi/ løsninger 

som gir god oversikt i sanntid, så 

automatisk og enkelt som mulig

- Enkle E-handelsløsninger, sanntid 

tilbakemeldinger og hjelp

Generelt 

▪ ~500 rene slaktegris-

produsenter

▪ ~100 med 

smågrisproduksjon

▪ ~900 med kombinert 

produksjon



• 1 % vekst i forbruk svinekjøtt 

- Fra 47 300 purker i 2016 til 45 500 purker i 2020 

• 1 % reduksjon i forbruk svinekjøtt 

- Fra 47 300 purker i 2016 til 42 000 purker i 2020 
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Hvor mange avlspurker trenger vi med 2 % årlig 
effektivitetsvekst?
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Lønner seg å være FKA kunde: større årlig 

lønnsomhetsutvikling  hos FORMAT kunder  
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Stor forskjell i potensiale for 

bøndene, avhengig av størrelse og 

opprinnelig DB.

53 % vil tjene 200’ eller mer årlig om 

de blir løftet til nivået til beste 10 % 

Stor variasjon i dekningsbidrag. 
Varierer fra <200 til >700 kr per slaktegris

Økende forskjell mellom 
topp og bunn 



Globalt perspektiv
Verden sette fra Inderøy 
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Globale trender

Consolidation and 

professionalization among 

customers. 

More integrated 

Lean meat yield more 

important, to yet higher 

weights. Technified farming 

precision farming  

Animal and consumer health, 

animal welfare and 

environmental impact  

increasingly important 

Growing global 

pork meat demand:

2015-2035 growth 

of ~45 %

Total feed cost is the major 

economic concern of 

professional pork producers

Qualified labor is limited 

costs & quality

Consolidation among swine 

genetics players: 3-4 global 

players in ~7 years time

95 % of pork meat is consumed 

where it is produced



TN70 – Norsk avlsmateriale erobrer verden



9 floors; 1,000 sows per floor and residence for the employees on the roof
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AI station: 1,000 boar capacity (4 floors)
Completely filtrated and air-conditioned

K
in

a



Norske særegenheter som er mer verdt 
enn gull
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Sammenlignet med Danmark og 

utvekt 120 kg (avv. – slakt):

• 22 kg mindre fôr per sl.gris

• 20 dager kortere framfôringstid

• 40 % mindre dødelighet

Norge – 16 % lavere dødelighet 

enn Danmark fra fødsel til slakt 

Norge Danmark Sverige Tyskland Nederland USA

Avvenningsvekt, 

kg 10,7 6,6 10,2 6,8 7,8 6

Levendevekt ved 

slakting, kg 120,0 111,5 120,7 121,5 119,3 127,9

Kg fôr/kg tilvekst 2,29 2,45 2,67 2,59 2,44 2,60

Daglig tilvekst, 

gram 867 752 781 695 665 731
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Fravær av antibiotika bruk Dyrehelse Samvirkeorganisering Dyrevelferd 



Hva gjør Felleskjøpet for å 
bidra?

Dere – utvikle eller avvikle?   
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• Nærhet til korn & kraftfôr

• Tilgang til havn for rasjonell logistikk 

- Gjødsel, korn, etc. 

• Nærhet til slakteri og foredling 

• Nok spredeareal 

• Kompetanse & utdanning 

- Landbruksskoler, HINT, NLR, FKA, Nortura etc. 

• Bank som tror på næringa og vil være med å 

satse 

Dere og Trøndelag har alt som skal til 
for å utvikle seg som svineprodusent !  
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KJENN DERES 

BESØKELSESTID

UTVIKLE, 

IKKE AVVIKLE  



Felleskjøpet investerer i Trøndelag for økt bondenytte

• Landbrukssenteret

• Thermoseed

• Butikkåpninger

• Ny kraftfôrfabrikk 

kommer

• Verdal gjødselterminal



Styrket verdikjede korn - kraftfôr 

95% 
av kornet i 

kraftfôret er 

norsk i 2017

• I 2017 er 95% av kornet i 

Felleskjøpets kraftfôr norsk

• Uten effektivisering av produksjon 

og transport av kraftfôr fra 2011 

ville kostnadene vært vel 100 mill. 

kroner høyere i 2017, eller vel 10 

øre pr. kg.



Felleskjøpet skal leverer mer enn produkter. 
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Ventilasjon

Fôr

Sensorer

Varelager m. 

automatisk 

varesluse

Varme

Software

Kontroll

Data / 

informasjon
Min Gård

Dashboard

Varsling

Digital rådgiver

E-handel

Alarm

▪ Automatisk genererte forslag til bestillinger:

▪ Dashboard med oversikt over nøkkeltall og lønnsomhet

▪ Varslingsmekanisme (f.eks. helsesituasjon)

▪ Faktabasert digital rådgivning: Forslag til forbedringstiltak

Bestilling / 

forespørsel

Rådgivning

Kraftfôr

Andre driftsmidler

Respons/service

Fagkonsulent/

kundetjenesten



Presisjon husdyrhold: Slaktegris v.1.0 
Mål: 10 piloter med automatisert nøkkeltall + unik FKA 
rådgiving basert på genetisk potensialet.   
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FK Feed Tool:

Produkttesting pågår 

~10 kunder rundt 

Trondheimsfjorden 

prøver 

Kine tar mastergrad! 



Vi er godt i gang med slaktekylling v1.0. 
Setter opp pilot med ny leverandør på egg nå
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Farm Online Explorer – Kylling: Over 40 brukere on-line

Tester system for egg produksjon (alternativ til Skov)  

V.1.0

FK Analyseplatform

V.2.0

Pilot levert av Microsoft. Vurderer 

flere alternativer nå 

KYLLINGEGG



1 OVERSIKT 

Våre kunder skal 

kjenne sine nøkkeltall i 

sanntid

2 STYRING 

Vi skal tilby verktøy til 

våre kraftfôrkunder 

hvor det blir mulig å 

styre mot ønsket 

resultat 

VÅRT MÅLBILDE ER Å GI DERE 
LØSNINGER FOR  
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Lykke til med 
grisepraten 
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Sett Trøndelag på 

grisekartet! 


