REFERAT FRA MØTE 20.10.2020 MED FKRA
Til stede: Borghild Njærheim Barstad og Gjert Vognstoft fra Felleskjøpet,
Tormod Ropeid, Solfrid Holta, Heino Nielsen, Jakob Bø, Inger Anne Refsnes og Gro Mabel Anda fra
Forum Gris.
Møte ble holdt på Bryne Kro og Hotell kl 10.30-12.00. Lunsj.

1. Årets kornhøst – kvalitet v/FKRA
Kvalitet. Fått inn 66000 kornprøver frå heile landet. Det er et lavt don nivå på kornet i år, og
80 % kan brukes til svinefòr. God kvalitet på norsk korn. Noen parti har høge donverdier. Det
tas fleire prøver av hele lasset, og ved for høye verider settes hele lasset til høyest målte
verdi. Er dette for høgt, går det til kufòr.
FKRA bruker hurtigtest, som gir en god pekepinn på kvaliteten. Det tar en uke før en får svar.
Kunden får raskt beskjed ved for høye don verdier.
Klassifisert fòr opp mot 1000 er godkjent til bruk i svinefòr, men i ferdigfòr blir det aldri meir
enn 400 DON.
FKRA ser at det alltid blir oppblomstring av toksiner om sommeren, ved bruk av våtfòringsanlegg.
FKRA har stort fokus på stabil råvaretilgang. Forum Gris ønsker heller et stabilt kraftfòr av
god kvalitet, enn et billig fòr av dårligere kvalitet.

God kvalitet på hveten i år, som følgje av det går mindre til dyrefor, men det er desto
meir bygg i år. Dette blir brukt i kraftfòret.
2. Kraffòrpriser
Coronaen har svakka den norske krona. I mars og april ble det prisøkning på
kraftfòret. Selv om prisene økte med 20 øre, økte FKRA med 10 øre. De operere med
et underskudd på kraftformarginer i år. Prisen vil gå ned utover høsten. Det er god
tilgang på soya, men den er fortsatt dyr pga svak krone.
3. Sortiment
Fokus på smågris nå fremover. Purkefokus til neste sommar og haust.
Nytt smågris for lanseres 9. november.
Nye blandinger – nytt startfor med mye mysepulver (i små og storsekk.) Melkesyre
bakterier tilsatt for god magehelse. I tillegg lagt inn ekstra antioksidant. Ikkje stor
endring på pris. Spedgrisfòret Melkestart blir noe dyrere enn resten av sortimentet til
smågris.
FKRA holder webinar 10. november på smågrisfòr.
4. Ny avtale mellom Forum Gris og FKRA
FKRA legger frem forslag til ny avtale.

Betale for opp til 10 fòrprøver pr år, prøvene tas ut ved tilfeldig uttak av FG i løpet av
året. FKRA skal ha referanseprøve av alle prøver som sendes til analyse.
FKRA foholder seg til «Forskrift om fôrvarer» i norsk lovdata, vedlegg 12 - sine
toleransegrenser for avvik.
Reklamasjoner håndteres som før, der FKRA følger retningslinjer ved erstatning i
forbindelse med reklamasjon ved å kompensere for tap kunden blir påført som følgje
av avvik på fòrleveransen.
Forum Gris synes at norsk standard tillater for stor variasjon i proteinet i kraftforet.
Noen spørsmål:
Støv – hvor mye støv kan det være i kraftforet? Fabrikk ombyggingen har gjort at det
har vært for mye støv i kraftforet. FKRA legger seg flate for dette, og de opplyser at
de får kjapt tilbakemelding fra bonden ved problem. FKRA har tapt markedsandeler
pga dette, men ser at det går rette veien - men er ikkje helt i mål enda med støvproblematikken.
Per Krogedal er ansatt og er kvalitetsansvarlig på råvarer, han har god greie på hva
som fungerer sammen, bakeevne osv. Har jobbet i fiskeindustrien tidligere og har god
erfaring.
5. Aktuelle samarbeidsomårder
Ikke så enkelt å planlegge felles møter nå pga Covid-19. Ser situasjonen an til neste
år. FKRA ønsker å stille med folk og foredrag når det blir aktuelt. Aktuelle tema til
møte til våren: Fokus på smågris og fòring.
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