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«Felleskjøpet Agri skal styrke medlemmenes økonomi 
på kort og lang sikt».
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Produksjon og logistikk. 

• Biobrensel som energikilde ved flere virksomheter
• ThermoSeed behandling av såkorn
• Sertifisering av råvareleverandører
• Effektivisering av kraftfôrproduksjonen 
• Fokus på effektiv transport
• Nye miljøvennlige biler bestilt  

Bærekraftig bondenytte handler derfor også om å skape gode resultater for selskapet og våre eiere. God forretnings-

drift og arbeidet med rammebetingelser for å styrke bondens og  næringens økonomi er en del av dette.
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Felleskjøpet  Agri hjelper deg å ta riktig valg for et godt 
miljø.

• CO2 deklarasjon på 
kraftfôret 

• Klimakalkulator 
Felleskjøpet Agri vil ta en 
ledende rolle som veileder.  



Stor variasjon mellom gårdsbruk. 
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Bonesmo et al 
2013



Felleskjøpet jobber målrettet for å redusere protein-
nivået i kraftfôret og øke bruken av norsk korn.

- Øker rapsinnholdet- reduserer soya

Formel Geit er blandinger som har høyt innhold av norsk 
korn. 

-Vi bruker norske KH råvarer sammen med bl.annet oljefrø, raps og noe soya.

Vi tilbyr gode kraftfôrblandinger helt uten soya eller 
palmeolje. 

-Formel Linnea  og Natura Viola

Vi tilbyr ureabehandlet korn som er valset og propionsyre
behandlet. Grov struktur som sikrer godt vommiljø. Høg 
norskandel. 

-FK Pro-Ammon bygg

Råvarene i kraftfôret 
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Formel kraftfôr er tilsatt Agolin Ruminant. 
Dette reduser metanproduksjonen og øker fôreffektiviteten

Agolin  består av 
essensielle oljer fra 
planter og urter 
En rekke internasjonale forsøk 
viser at dette reduserer 
produksjonen av metangasser og
Øker fôreffektiviteten.

Forsøke utført på mjølkeku og 
kjøttdyr basert på grasbaserte 
rasjoner.



Riktig høstetidspunkt.

- økt energi og protein innhold

- tidlig høsting gir trolig mindre metan 

God gjæringskvalitet.

- øker fôropptaket 

- reduserer behovet for protein i kraftfôret

Fortørking.

- reduserer transport, plast, ensileringsmidler

- øker grovfôropptaket 

- kan redusere kraftfôrbehovet 

Grovfôret er den viktigste innsatsfaktoren i drøvtyggerproduksjon
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• Beitedyr, utnytter ressursene som eller vil bli 
ubenyttet. Effektiv «høsting» av fôret uten bruk av 
diesel.

• Friske dyr gir god dyrevelferd, og igjen 
bærekraftig produksjon.

• Utnytter kortreiste råvarer.

• Skaper lokale arbeidsplasser 

Den norske drøvtyggeren «klimabesting»? 
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Felleskjøpet bruker Formel e-dairy fôrplan som verktøy 
for sin fôringsrådgiving. 
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Riktig proteinnivå 
viktig for dyra,  
produksjonen og 
miljøet 



• Foods of Norway

Pågående prosjekt

• Bioco- fabrikk som utnytter slakteavfall

Samarbeid med Nortura

• 3-NOP Bruk av metan hemmer i kraftfôret 

Dette prosjektet har oppstart noe seinere. 

• Grovfôr 2020

• Andre prosjekter bl.annet jordfabrikk i midt Norge 
(finne erstatter til torv ) Biokull,solcellepanel mm

Felleskjøpet som støttespiller og aktiv deltager i flere prosjekter. 
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Felleskjøpet ønsker å være en pådriver for å fremme bærekraftige løsninger innenfor 
de samfunnsområder vi opererer i.
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Formel kraftfôr, 
et trygt valg for 
miljøet.

Bærekraftfôr!


