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Derfor vinner 
bonde og samfunn  
med landbrukssamvirke

Skal velferden holdes på dagens nivå, er vi derfor 
avhengige av et bærekraftig næringsliv som skaper 
arbeidsplasser og inntekter til statskassen. Norsk 
verdiskaping har alltid tatt utgangspunkt i de fornybare 
naturressursene i skogen, havet, elvene og jorda. Når 
velferdsstaten i framtiden igjen skal tuftes på grønne 
framfor svarte karboner, vil jorda bli mer verdifull 
og landbruket viktigere. I dette grønne skiftet spiller 
matindustrien en nøkkelrolle.

En tredjedel av matindustrien er eid av om lag 40 000 
bønder. De private samvirkebedriftene har en samlet 
omsetning på 75 milliarder kroner. Samvirkebonden er en 
viktig nasjonal eier og investor i norsk fastlandsindustri.

Overskuddet i samvirkebedriftene blir investert i 
bedriftene eller fordelt mellom eierne. Siden de 
40 000 eierne bor spredt over hele landet, blir også 
samvirkebedriftenes inntekter spredt fordelt. Samvirke-
bedriftene pløyer sitt overskudd tilbake til bonden, 
øker lønnsomheten i landbruket og sikrer forbrukerne 
tilgang på trygg norskprodusert mat. 

I mer enn hundre år har landbrukssamvirkene bidratt 
til aktiv bruk av og verdiskaping til hele landet. Det er 
en oppgave som vil bli enda viktigere i fremtiden. 
Landbrukssamvirkene er et godt verktøy for bonden 
som eier, men samfunnet som helhet sitter igjen med 
de største gevinstene: Høy mattrygghet og matsikker-
het, god plantehelse og dyrevelferd, kulturlandskap 
og bosetning i hele landet.

Matindustrien er Norges største fastlandsindustri. Sammenlignet 
med øvrig industri er utviklingen for matindustrien positiv 
med økende antall sysselsatte og bedrifter, og stigende 
produksjonsverdi og verdiskaping. 

Norges høye produksjons- og lønnskostnader fører til at mange bedrifter 
velger å flagge ut eller legge ned. Dette er utfordringer også for matindustrien, 
men matindustriens andel av verdiskapingen i norsk industri har vokst 
i de siste årene. I dag utgjør den nesten 20 prosent av verdiskapingen i 
norsk industri. 

Matindustrien er stabil og norskeid. Mye av eierskapet i matindustrien er 
langsiktig og sikret gjennom samvirkebedrifter. Landbrukssamvirkene er 
med og forvalter en av Norges få komplette verdikjeder. Det er en verdi-
kjede som blir stadig viktigere for Norge når mye annen industri havner 
på utenlandske hender og verdien på naturressursene stiger.  

Verdens viktigste
verdiskaping

Norge er, ifølge FN, verdens beste land å bo i. Det kan vi takke vårt høye velferdsnivå for.  
I framtiden vil ikke oljepengene smøre velferdsapparatet på samme måte som i dag. 

I mer enn hundre år har landbrukssamvirkene bidratt 
til aktiv bruk av og verdiskaping til hele landet. 

Foto: Felleskjøpet.

Landbrukssamvirkene 
sørger for at maten 
ikke bare blir hentet 

fra de mest fruktbare 
jordbruksområdene, 

men også fra marginale 
strøk i nord eller fra 

fjellgårder i vest. Foto: 
Emil Lundgren/TINE.

Landbrukssamvirkene forvalter en 
av Norges få komplette verdikjeder, 
fra viktige innsatsfaktorer som fôr 
og frø, via produksjon og industri, 

og fram til butikk. Foto: TINE. 

VISSTE DU AT?
Verdiskapingen 
har vært sterkere i 

matindustrien enn i øvrig
industri helt siden 1996,
og særlig etter finans-
krisen i 2008. I tillegg 
fortsatte investerings-
nivået i matindustrien 
å peke oppover under 
og i årene rett etter 
finanskrisen mens 
investeringene i øvrig 
industri stupte. 
I økonomiske nedgangs-
tider er matindustrien 
stabil og viktig.

!



NL 54  NL

I dag opplever landbrukssamvirkene betydelig konkurranse fra 
internasjonale aktører og produkter i Norge. Kombinert med krevende 
matvarekjeder, stiller det sterke krav til landbrukssamvirkenes konkur-
ransekraft. I samvirkebedriftene pågår det derfor kontinuerlige prosesser 
for å effektivisere og øke produktiviteten.

Samvirkebedriftene får stadig flere automatiserte prosesser, og 
produktiviteten per ansatt har steget mye. Samtidig har samvirke-
bedriftenes produksjon økt slik at antallet sysselsatte holder seg stabilt 
på rundt 16 000 ansatte. Det er mye i et land hvor sysselsettingen 
i industrien generelt har falt fra 12,4 prosent til 8,8 prosent av 
sysselsettingen siden tusenårsskiftet. Matindustrien sysselsetter hver 
femte industriarbeider, og den bondeeide matindustrien er den største 
arbeidsgiveren i bransjen.

En bærebjelke i innlandsfylkene
Antall industriarbeidsplasser er avtakende, særlig i Innlands-Norge. 
Her representerer landbrukssamvirkene kontinuitet og fremtidstro. 
Mat- og drikkeindustrien er for eksempel den største industrigrenen 
i Oslo. Ved TINEs anlegg på Kalbakken i Oslo har 500 industriarbeidere 
sitt daglige virke. 

Lønnsomme 
 arbeidsplasser 

fra Kristiansand 
til Tana

I åtte av Norges fylker er landbruk med tilknyttet 
industri større enn all annen industri til sammen. 
Stikk i strid med tendensen i annen industri stiger 
antallet sysselsatte i matindustrien. 

Samvirke-
bedriften 

Gartnerhallen 
gir nordmenn 

høstens sunneste 
høydepunkt: 
norske epler. 

Foto: NL.

I fylker som Hedmark og Oppland er landbruk og tilknyttet 
industri pulsåren i samfunnet med over 60 prosent av de 
ansatte i industrien.

I Ringsaker kommune i Hedmark arbeider rundt 200 
personer ved TINEs anlegg og rundt 500 personer ved 
Norturas anlegg. I tillegg har Felleskjøpet Agri et viktig 
utsalg i kommunen.

Landbrukssamvirkene er en del av ryggraden i Ring-
saker kommune. De er essensielle og trygge arbeidsgivere 
som er med og skaper grunnlaget for at vi kan bor her vi 
bor, sier Anita Ihle Steen, ordfører for Arbeiderpartiet i 
Ringsaker kommune i Hedmark.

Hver dag går 
nærmere 40 000 
mennesker til jobb i 
matindustrien for å 
sørge for at bøndenes 
råvarer blir foredlet til 
matvarer nordmenn 
kan kjøpe. 
Foto: Nortura.
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Klimaendringer kan redusere verdens 
matproduksjon drastisk. Samtidig øker 
etterspørselen etter mat. Dette er 
tidspunktet for å oppskalere norsk 
matproduksjon og matindustri, ikke 
nedskalere. 

FNs klimapanel har estimert at verdens matproduksjon 
vil bli redusert med to prosent samtidig som etterspør-
selen øker med fjorten prosent hvert tiår framover. 

Eierne av landbruksssamvirkene, bøndene, vet bedre 
enn noen andre at arbeidet de gjør for å skaffe mat på 
nordmenns tallerkener, blir stadig viktigere. Norge 
har et globalt ansvar for å produsere mat til vår egen 
befolkning når nærmere en milliard mennesker i 
verden allerede lever på, eller under, sultegrensen. 
Det er solidarisk, og det er viktig av både beredskaps- 
og klimahensyn. 

Markedsregulering av jordbruksvarer:  
Et nødvendig samfunnsgode
Norge har bare tre prosent dyrkbar jord. En av opp-
gavene landbrukssamvirkene utfører for samfunnet 
og sine medlemmer, er å balansere markedet for viktige 
matvarer som melk, korn, kjøtt og egg. 

Landbrukssamvirkene sørger som markedsregulatorer 
for at varene ikke bare blir hentet fra de mest fruktbare 
jordbruksområdene, men også fra marginale strøk i 

Globale utfordringer,  
nasjonale muligheter

Verden  
trenger norsk  
mat og korn

nord eller fra fjellgårder i vest. For de 
bondeeide samvirkebedriftene er det et 
selvstendig mål å utnytte Norges spredte 
landbruksareal maksimalt.

Matproduksjon er avhengig av naturgitte 
forhold som påvirker produksjonen og 
gir uforutsette svingninger. Mye regn i 
innhøstinga kan gi lite korn, og en varm 
sommer kan gi mye frukt året etter.For at 
dette ikke skal gi store utslag på prisen, 
er markedet for jordbruksprodukter 
regulert i de fleste industrialiserte land. 

Balansering av matmarkedet er et 
samfunnsoppdrag som samvirke-
bedriftene gjør på vegne av staten. 
Ordningen finansieres ved at bøndene 
betaler en omsetningsavgift på alle 
jordbruksprodukter. Nortura er markeds-
regulator for kjøtt, Norske Felleskjøp er 
markedsregulator for korn, og TINE er 
markedsregulator for melk.

Markedsreguleringen er en gammel ord-
ning, men den er langt fra gammeldags. 
Over tid har modellen for markeds-
ordningene i Norge vist seg å være en 
vellykket og fleksibel modell som kan 
møte endringer i markedet og endringer 
i produksjon. Det er framtidsrettet i 
møte med en økende befolkning og 
klimaendringer. 

Staten har pålagt landbrukssamvirkene 
to sentrale forpliktelser: En henteplikt, 
som vil si at markedsregulator må hente 
melk og kjøtt uansett avstand til meieri 
eller slakteri og uavhengig av svingninger 
i markedet. Og en leveringsplikt, som 
innebærer en plikt til å levere kjøtt og 
melk til samvirkets konkurrenter, også 
når det er mangel på råvarer. 

Takket være et velfungerende regule-
ringssystem har det ikke vært vesentlig 
ubalanse i matmarkedet i Norge de siste 
60 årene. Det har tjent interessene til 
norske forbrukere, bønder, matindustri 
og samfunn som helhet. Bonden vet at
hun eller han får en stabil pris for melken 
uansett om det er litt overproduksjon, 
og forbrukerne vet at prisen på kjøttdeig 
ikke hopper i taket dersom det er et lite 
underskudd på kjøtt.

Trygve Nesje er 
fjerde generasjons 
kornbonde på 
Holli gård. Han er 
en av de om lag 
11 000 kornbøndene 
som forvalter en 
av Norges mest 
verdifulle ressurser: 
kornet. 
Foto: Visualdays/NL.

Det er framtidsrettet i møte med en 
økende befolkning og klimaendringer.
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Bioøkonomien 
– en ny industriell revolusjon

Bioøkonomi er omdannelse av biomasse til energi, 
mat og helse-, fiber- og industriprodukter. Bioøko-
nomien er knyttet til de globale utfordringene vi står 
overfor: klimaendringer, framtidig befolkningsvekst, 
samt knapphet på mat og energi.  

Behovet for fornybare råvarer som erstatter olje til en 
mengde nødvendige produkter, vil øke. OECD, Organ-
isasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, spår 
at bioøkonomien vil være et bærende element for 
Europas økonomi innen 40 år.

Norge har store mengder biologiske ressurser i havet, 
i skogen og på land. Landbrukssamvirkene forvalter 
og foredler store deler av disse ressursene, noe som 
gir dem en avgjørende rolle i den bioøkonomiske 
omstillingen som må skje. 
 

Samtidig som Norge er rikt på 
fossile ressurser, er landet vårt 
minst like rikt på fornybare 
ressurser. Norsk vareproduksjon 
og verdiskaping vil igjen basere 
seg på fornybare ressurser; 
den bioøkonomiske våren er her. 

Norsk verdiskaping har 
alltid tatt utgangspunkt 

i de fornybare ressursene 
vi har i havet, vassdrag, 

skogen og i jorda. Dette er 
ressurser som er i ferd med 

å stige i verdi.

Gull av grønne skoger
En trestokk er ikke bare ved og vegg! Den kan brukes 
til alt fra kosmetikk til medisiner. Skogen utgjør 
rundt 40 prosent av Norges landareal og binder årlig 
25 til 30 millioner tonn CO2. Det tilsvarer mer enn 
halvparten av de norske utslippene. 

De åtte andelslagene i skogeiersamvirket Norges 
Skogeierforbund kjøper medlemmenes tømmer og 
videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. 
Samlet står Skogeierforbundet for om lag 80 prosent 
av norsk skogproduksjon. Blant annet leverer de 
tømmer til Borregaard som har et av verdens mest 
avanserte og bærekraftige bioraffineri. Borregaard 
bruker skogen til å produsere avanserte og miljø-
vennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol 
som kan erstatte oljebaserte produkter. 

Den norske skogen utgjør rundt 40 prosent 
av Norges landareal og binder årlig 25 til 
30 millioner tonn CO2.
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Meieriet på Jæren 
er et av Europas 
mest komplekse 
og miljøvennlige 

anlegg. Foto: TINE.

Det meste brukes til å erstatte gammelt 
utstyr og til nye og bedre produksjons-
midler. Alle tre investerer også betydelige 
 summer i nybygg. Topp moderne utstyr 
og industribygg er nødvendig for å være 
en konkurransedyktig industri som 
skaper verdier og arbeidsplasser for 
framtiden. 

TINE Meieriet på Jæren 
– en smugtitt inn i fremtidens matindustri
Landbrukssamvirkene har i all sin levetid 
produsert og omdannet biomasse til 
produkter, og kan sies å ha vært i bio-
økonomien lenge før det ble et etablert 

konsept. Men framtidens bioøkonomi fokuserer også 
på at selve produksjonen skal foregå miljøvennlig. 
Her tar bøndenes bedrifter grep for å bli bedre. TINEs 
nyeste anlegg ligger på Jæren og skal behandle rundt 
200 millioner liter melk per år. Det er et av Europas 
mest komplekse og miljøvennlige anlegg.

Melk består hovedsakelig av vann, og når tørrstoffet i 
melken som kommer inn til meieriet på Jæren, er tatt 
ut, blir vannet ledet til veksthus i nabolaget. Hele 150 
millioner liter vann i året blir brukt til å vanne planter. 
I tillegg leverer meieriet spillvarme til veksthus og skoler 
i nærmiljøet. Slik gjenbruker meieriet all energi og CO2.

TINEs storsatsing på Jæren 
er en investering som viser 

vei inn i den nye grønne 
industrielle revolusjonen. 

Investerer i bærekraftig industri
Investeringene fra de tre største samvirkebedriftene 
Felleskjøpet, TINE og Nortura utgjorde nærmere 
to milliarder kroner i 2013.

Norturas datterselskap Norilia mottar de 
150 000 tonnene som årlig blir til overs, 
og sørger for at biomassen blir utnyttet 
og blir til verdier. Plussprodukter er 
fellesbetegnelsen for tilleggsprodukter 
fra slakting, nedskjæring og foredling 
på alle dyreslag. Blant annet blir pluss-
produktene brukt som fôr til kjæledyr og 
pelsdyr. Norilia har virksomheter innenfor 
skinn, naturtarm, ull og produkter fra 
norsk kjøttindustri. Mulighetene for 
anvendelse av plussprodukter er enorme!
Kollagen, det viktigste proteinet i binde-
vevet hos dyr, kan brukes i medisinsk 
sammenheng, fra eggeskall kan vi få 
et effektivt sårlegende middel, og av 
kyllingskrotter kan vi utvinne proteiner 
som erstatter soyafôret.  
 

Vi sløser ikke med maten
Årlig mottar Nortura 420 000 tonn levende biomasse. Dagligvare, storhus-
holdning og industri «spiser» omtrent 270 000 av dette. De resterende 
tonnene havner ikke i søpla. 

Hinnen på inn-
siden av eggeskall 

er eksempel på 
rester fra maten 

vår som har 
svært nyttige 

egenskaper.

VISSTE DU AT?
Luksusmerker som Prada, 
Cartier, Hugo Boss og Ferragamo 

foretrekker skinn fra norske kyr! Om 
lag 50 prosent av norske kuskinn går 
til luksusmarkedet. Det er den høye 
standarden for dyrevelferd og dyre-
helse i Norge som gir skinnet så god 
kvalitet. I Norge har vi har blant annet 
forbud mot bruk av piggtråd i inngjer-
dinger, vi har få hudsykdommer, og 
utebeiting og liggemadrasser i fjøsene 
er lovbestemt. I tillegg har bøndene 
mye kunnskap om dyrenes behov. 

!
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Det er et nasjonalt mål at den norske selvforsyningsgraden
skal opp. Men veksten i matproduksjonen må være 
bærekraftig. Da må Norge bli mer uavhengig av 
importerte fôrråstoffer. I dag importerer vi store mengder 
soya fra Brasil til norsk kraftfôr. I 2013 var den norske 
selvforsyningsgraden på 45 prosent. Korrigert for 
import av fôrråvarer i jordbruket falt den til 37 prosent.

Norsk Landbrukssamvirke var blant initiativtakerne 
til forskningsprosjektet Foods of Norway. Prosjektets 
hovedmål er å erstatte fôrimport med norske fôrvarer. 
Det skal gå over åtte år og finansieres av Norges 

Foods of Norway 

skal erstatte soya fra Brasil
Forskningsprosjektet Foods of Norway kan om få år gjøre 
oss uavhengige av import av fôrvarer, som soya fra Brasil. 
Det er et viktig initiativ for å få opp den norske 
selvforsyningsgraden. 

Den lange norske kysten er dekket 
med tang og tare. Fra gammelt av 

har det vært gitt til drøvtyggere. Nå 
blir kunnskapen tatt fram igjen og 

videreutviklet. Foto: Colorbox

På grunn av stor etterspørsel etter soya 
på verdensbasis blir stadig mer areal i 

Brasil, noe av det regnskog, gjort om 
til soyaplantasjer. Det norske land-

bruket ønsker ikke å legge beslag på 
store areal i utlandet for å fø Norges
 befolkning. Nå tar landbrukssam-

virkene grep sammen med andre for å 
finne alternativ til soya på norsk jord.

Foto: Colorbox

forskningsråd, Norges miljø- og bioviten-
skaplige universitet (NMBU) og ulike 
næringspartnere som landbrukssamvirkene 
TINE, Nortura, Felleskjøpet Fôrutvikling, 
Norsvin og Geno. Til sammen satser 
samvirkebedriftene nær 33 millioner 
kroner på prosjektet som skal gjøre 
Norge uavhengig av soya fra Brasil.  

Foods of Norway skal ved hjelp av ny 
teknologi gjøre kua, grisen, fjørfe og laks 
i bedre stand til å utnytte fôret sitt. På den 
måten kan andelen norskavlet fôr øke. I 
tillegg skal forskerne finne nye fôrråstoff 
fra utradisjonelle kilder som tang og 
tare, cellulose og biogass. Norge har en 
lang kyst med mange tang- og tarearter, 
og nesten 40 prosent av Norges landareal 
er dekket av skog. Klarer vi å ta disse 
naturressursene bedre i bruk, blir soya 
fra Brasil en unødvendig importartikkel. 
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Landbrukssamvirkene sørger for å videreføre den 
spennende matarven vi har i Norge, både gjennom 
egne produkter og ved å støtte lokalmatprodusenter. 
For landbrukssamvirkene er det viktig å ha tre tanker 
i hodet samtidig: produksjon av tilstrekkelig mat til 
de mange hjem, lokalprodusert mat som ivaretar norske 
unike smaker, og nye produkter som innebærer økt 
nytte for forbrukeren.

Innovasjonslokomotiver i matindustrien
Landbrukssamvirkene er store bedrifter. Det gir dem 
økonomien og kompetansen som muliggjør storstilte 
satsinger på nye produkter. Samvirkebedriftene er 
dedikerte innovatører, og legger årlig ned en stor 
innsats i forskning og innovasjon. 

Landbrukssamvirkenes innovasjoner baserer seg på 
forbrukerdialog og innsikt i nordmenns ønsker og 
krav. Nortura lanserte i 2013 hele 123 nye produkter til 
dagligvarehandelen, og årlig lanserer TINE opp mot 
100 merkevarer. Da treningsbølgen veltet over Norge, 
lanserte TINE YT, en serie treningsmat og -drikke 

som ble utviklet sammen med ernærings-
fysiologer ved Toppidrettssenteret. Over 
to år samarbeidet de om å lage produkter
som på en enkel og naturlig måte kunne
dekke kroppens behov for riktig ernæring 
i forbindelse med trening. 

Kortreist mangfold på Bondens marked 
Bondens marked ble etablert av Norsk 
Landbrukssamvirke i 2003 for at lokal-
matprodusenter skulle få en alternativ 
omsetningskanal. I dag finnes det 
markeder i 25 byer og tettsteder fra 
Tromsø i nord til Kristiansand i sør. 

Bondens marked er et sted for direkte 
salg av kortreist mat. Hovedregelen er at 
råvarene skal være lokale og sporbare, og 
at foredlingen skal være småskala eller 
bære preg av godt håndverk. Produ-
senten står selv for salget på Bondens 
marked, og kan gi kundene svar på 

Mer enn hot-dogs 
og helmelk
Flere forbrukere vil vite om kuene har spist gress på fjellet, 
om grisene har hatt det godt, og hvor mange kilometer eplene 
ble transportert før de havnet i nistepakken. 
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hvor og hvordan maten er produsert. 
Bondens marked gir matprodusenter 
nye muligheter for verdiskaping, og 
bidrar dermed til levende bygdesamfunn. 
I et globalt miljø- og solidaritetsperspektiv
er det viktig at forbrukerne får økt tilgang 
på kortreist mat.

Samarbeid mellom samvirke og 
lokalmatprodusenter
Med den økende interessen for lokalmat 
leverer stadig flere bønder råvarer til 
småskalaprodusenter. Dette er en viktig, 
men skjør verdikjede. Landbrukssam-
virkene er stolte over å kunne by på 
egne spesialprodukter, og over å hjelpe 
lokalmatprodusenter som framhever 
smaksmangfoldet i Norge. 

VISSTE DU AT?
Norturas Santa 
Kristina-skinke 

lagres i hele 24 måneder! 
Skinka produseres på 
Tynset og er basert på 
kjøtt fra den unike 
Santa Kristina-grisen, 
som har blitt avlet frem 
gjennom 30 års forskning. 
I en blindtest utført av 
det norske Kokke-
landslaget kom 
Santa Kristina-skinka 
på topp målt opp mot 
de mer kjente Serrano- 
og Parma-skinkene. 
Nordmenn trenger ikke 
dra til Italia for å finne 
spekeskinke i toppklasse!

På min gard leverer me både mjølk og kjøt til lokale 
småskalaprodusentar. Men som hjå dei aller fleste som leverer 
til småskalaproduksjon, er det ikkje alltid at det passar å 
levere, eller det passar ikkje å ta imot. Då er det som regel 
TINE og Nortura som tek imot. Dei store samvirkebedriftene 
tek altså resten av mjølka og resten av kjøtet, og gjer at ein 
har avsetjing når den lokale foredlaren ikkje kan taka imot.
Samvirkebedriftene er altså eit vilkår for at me har så mange 
fantastiske spesialprodukt å by på over heile landet

– Aasmund Nordstoga, Landbruksbloggen 3.3.2014

!

Aasmund Nordstoga. 
Foto: Laila Meyrick/Velour.no

Foto: Nortura.

«Samvirkebedriftene er altså eit 
vilkår for at me har så mange 
fantastiske spesialprodukt å by 
på over heile landet»
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Mattrygghet er graden av risiko for sykdom eller skade 
som følge av å spise mat. Nordmenn ønsker trygg 
og norsk mat, noe landbrukssamvirkene legger all sin 
innsats i at de skal få. De geografiske og klimatiske 
forholdene i Norge legger til rette for god plantehelse, 
mindre behov for sprøytemidler og færre dyresykdommer 
enn i mange andre land. Vi bruker minst i Europa av 
både antibiotika til husdyr og sprøytemidler på frukt 
og grønt. I tillegg har vi et strengt regelverk knyttet til 
produksjon, behandling og salg av norsk mat. 

På verdensbasis er antibiotikaresistens et økende problem. 
Ifølge Verdens helseorganisasjon stammer 75 prosent 
av de mest hyppige infeksjonene hos mennesker fra dyr. 
Selv om de fleste andre land ligger skyhøyt over Norge 
når det gjelder antibiotikabruk til husdyr, er det også i 

DIN mat, VÅRT ansvar
Klimaendringene, økt globalisering og høyere krav til effektiv matproduksjon 
høyner risikoen for spredning av smitte fra mat. Landbrukssamvirkene 
kompromisser imidlertid aldri med forbrukernes mattrygghet.  

Nordmenn ønsker 
trygg og norsk 

mat. Det legger 
landbruks-

samvirkene all 
sin innsats i at de 
skal få. Foto: TINE

Norge rapportert om tilfeller av bakterier 
med antibiotikaresistens. Det er påvist 
forekomster av ESBL i slaktekylling-
besetninger og på kyllingfileter. 

ESBL er et enzym som bryter ned celle-
veggen til flere typer antibiotika. Det er 
ikke en spesiell type bakterie, men en 
resistensmekanisme som flere bakterier 
kan ha. Den varianten som er funnet i 
slaktekylling er ikke den samme som er 
påvist hos menneske. Så langt er det ikke 
påvist om kyllingvarianten kan overføres 
til menneske.

Den norske fjørfenæringa med Nortura 
i spissen tok affære da det ble påvist 
ESBL i 2011. De krevde at verdens største 
avlsfirma på fjørfe, Aviagen, sluttet å 
bruke antibiotika forebyggende til norske 
avlsdyr. Videre satte næringen i gang 
nedslaktning av smittede besetninger 
og en mengde forebyggende tiltak langs 
hele verdikjeden.

Siden har forekomsten av ESBL gått 
markant ned. Som ledd i å få bukt med 
den alvorlige trusselen av antibiotikare-
sistens har Nortura også startet et eget 
prosjekt for å fremskynde utfasing av 
medikamentet narasin i kyllingfôr i løpet 
av to år. All Norturas kylling skal være 
narasinfri innen utgangen av 2016. 
Norges posisjon i verdenstoppen av 
mattrygghet kom ikke gratis, og kjøtt-
bransjen jobber hardt sammen med 
forskermiljøer for å hindre at antibiotika-
resistens skal få spre seg i Norge. 

Du blir hva du spiser
Livsstilssykdommer er et økende problem i Norge. 
Det tar landbrukssamvirkene på alvor og jobber 
målrettet for å bidra til å få ned fett- og sukkerinntaket 
i befolkningen. Helsedirektoratet anbefaler nordmenn 
å avgrense inntaket av salt til maksimalt fem gram per 
dag. I dag er saltinntaket til nordmenn dobbelt så høyt. 
Et for høyt inntak av salt øker risikoen for høyt blodtrykk, 
som er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. 
Det er den hyppigste dødsårsaken i Norge i dag. 

I 2014 valgte Nortura på eget initiativ å kutte saltinn-
holdet i pølser og pålegg for å styrke folkehelsen. 
Basert på salgstall fra 2013 utgjør saltkuttet hele 300 
tonn salt årlig. 

Et viktig hjelpemiddel for at folk skal kunne velge 
sunnere alternativer, er Nøkkelhullordningen. TINE og 
Nortura har til sammen over to hundre produkter med 
Nøkkelhullmerket, og flere er under utvikling. 

Landbrukssamvirkene 
jobber målrettet 

for å få ned fett- og 
sukkerinntaket i 

befolkningen. 
Foto: TINE.
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Avlssamvirkene Geno og Norsvin har forsket i over 
femti år for å avle fram de beste dyreartene. Samvirke-
bedriftenes tålmodige investeringer i avl har gitt 
robuste og funksjonelle dyr. Dyrehelse har alltid hatt en 
høy prioritet i det norske avlsarbeidet. Mye fordi friske, 
sunne dyr gir høyere og bedre produksjon. Denne 
helhetlige tilnærmingen gjør at norsk oppdrett på ku 
og gris i dag blir regnet blant de beste i verden. 
Et godt avlsarbeid er god dyrevelferd.

Norsk svineavl har fra begynnelsen 
av hatt et helhetlig fokus: grisen 
skulle ha god helse i tillegg til å 

være en god kjøttprodusent. 
Foto: Nortura.

Den norske kua er 
frisk, fruktbar og 

funksjonell. Det 
gjør den unik i 

verden. Foto: 
Elly Geverink/

Geno.

Grisegode gener
Norske bønder er i dag hovedeier i ver-
dens nest største avlsfirma for svineavl, 
Topigs Norsvin. Foreløpig har de kunder i 
54 land, spredt over hele verden. Suksessen 
kommer etter over 50 år med målrettet 
arbeid med norsk landsvin. Fokuset i 
svineavl har hele tiden vært helhetlig – 
grisen skulle ha god helse i tillegg til å 
være en effektiv kjøttprodusent. 

Bærekraft begynner i frø og fôr
Frø og fôr med de riktige egenskapene 
tilpasset lokale forhold legger solide 
grunnsteiner for en optimal landbruks-
produksjon. Her spiller innkjøpssamvirke 
en avgjørende rolle. 

Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland 
Agder og Felleskjøpet Nordmøre Romsdal 
driver innkjøpssamvirke. De kjøper inn 
store kvanta maskiner og andre inn-
satsmidler som bønder trenger, og har 
stått for en formidabel innsats for å øke 
produksjonen i jordbruket. 

Felleskjøpene har også et eget selskap 
for forskning og utvikling av fôrmidler, 
Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF). NMBU 
har, med god hjelp av FKF, bygget opp 
«Senter for Fôrteknologi», som er et 
avansert og unikt forsøksanlegg i inter-
nasjonal sammenheng innenfor fôr-
teknologi. Resultatene av disse forsøkene 
er blant annet bedre teknologisk tilpasset 
fôr til våre husdyr med utgangspunkt i 
norske råvarer.

De bondeeide innkjøpssamvirkene har 
sørget for at bøndene har fått kjøpe 
utstyr og maskiner til billigst mulig pris. 
De utvikler stadig sin kompetanse i fôr-
utvikling, gjødselhåndtering og såvarer 
som er viktig for god produktivitet. 

Norsk Rødt Fe – en suksess
Norsk Rødt Fe er navnet på storferasen 
som står i de aller fleste norske melke-
fjøs. Avlssamvirket Geno har gjennom 
forskning og teknologiutvikling skapt en 
ku som er både frisk og fruktbar.

NRF-kua er godt egnet til å produsere
både melk og kjøtt. Derfor blir den norske 
kua framhevet som god i klimasammen-
heng. Produksjon av melk og kjøtt i ett 
og samme dyr gir nemlig lavere klima-
gassutslipp enn om produksjonen skulle 
kommet fra en ku som utelukkende var 
avlet frem til melkeproduksjon. I dag 
eksporterer Geno NRF-gener til mer enn 
20 land!

FNs landbruks- og matvareorganisasjon, FAO, trekker 
fram det norske avlsarbeidet med Norsk Rødt Fe som 
det mest bærekraftige i verden.   

Norske dyregener erobrer verden
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