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Norsk Kylling

Foreldredyrrugeri Oppal Rugeri Slaktekylling SlakteriBesteforeldredyr Rugeegg

Norsk Kylling AS er heleid av REMA 1000

Våre produkter selges under 

merkevaren Solvinge

30%
Markedsandel på 

kylling i Norge

1,33 mrd
Omsetning

135
Bønder i 

Midt-Norge

344 
Ansatte

80 mill
Middager per år
(en kylling á 1700g 

gir 6-7 porsjoner)



VÅR STRATEGI

Verdiforslag
Kunder og 

distribusjonskanaler

Nøkkelaktiviteter og 

ressurser
Partnere

Inntekt- og 

kostnadsstruktur

Vi skal sette en ny standard for ansvarlig, effektiv og innovativ produksjon gjennom en grønn 

verdikjede og på den måten sikre at våre kunder får produkter av høyeste kvalitet, til den laveste prisen i markedet

«Verdens beste næringsmiddelverdikjede»

MÅL 1

Bransjens laveste tilvirkningskost på 

unike produkter som gir konkurransekraft

MÅL 2

Ledende på miljø i alle ledd av 

verdikjeden

MÅL 3

Ledende standard for dyrevelferd og 

fokus på forutsigbarhet, trygghet og 

langsiktighet for bonden

MÅL 4

Anerkjent som en innovativ aktør med 

høyt fokus på 

produktutvikling og nyskapning

Vi rendyrker bedriftens 

forretningsidé
Vi holder høy forretningsmoral Vi skal være gjeldfri Vi skal motivere til vinnerkultur

Vi tenker positivt og offensivt
Vi snakker med 

hverandre – ikke om hverandre

Vi vil ha det morsomt og 

lønnsomt
Kunden er vår øverste sjef5 6 7 8

1 2 3 4

Teknologi

Mennesker, kultur og organisasjon

Prosesser

Struktur

Forretningsmodell

Visjon

Strategiske mål 

Fundament

Verdier

Driftsmodell

Dyrevelferd Miljø Sosialt ansvar Verdistyring

Ansvar (ESG/bærekraft)



Transparens, kontroll 

og ansvarlig 

selskapsledelse

Landbruk

Menneskene

Grønn verdikjede, 

helhetlig og sirkulær 

tankegang

Ansvarlig dyrehold

Ny kyllingrase

Fokusområder for å bygge verdens beste næringsmiddelverdikjede

Forutsigbarhet

Standarder

Trygghet

Samarbeid

SOSIALT 

ANSVAR
DYREVELFERD VERDISTYRING MILJØ



For å nå vår visjon om verdensledende dyrevelferd byttet vi 
kyllingrase til Hubbard i 2018

15%
Mindre daglig vekst

74%
Lavere 

Transport dødelighet*

40%
Lavere daglig 

dødelighet*

41%
Lenger liv

Hubbard
Sammenlignet med 

nasjonale gj.sn.

har sterke bein

har større vinger

har mindre 

bryst

har sterkt hjerte 

har sunnere appetitt 

(fordi den vokser saktere)
vokser saktere

har god balanse (pga. normal fordeling 

mellom bryst og lår)

har større lår

Hubbard er en kylling som har det bedre fordi den:

For fuglen betyr det

Et mer aktivt liv

Naturlig god helse

Et lengre liv

Dette er historisk, 
og en revolusjon i 
landbruks-Norge 

og for forbrukeren! 

Å bytte til 
Hubbard er et 

viktig virkemiddel 
for å bedre 

dyrevelferden i 
norsk 

kyllingproduksjon.

ˮ Live Kleveland,
Grunnlegger og 
kommunikasjonsleder,
Dyrevernalliansen

….og trenger i dag 3 millioner færre fugler årlig for å 

produsere tilsvarende mengde kjøtt som ved 

hurtigvoksende kyllingrase

- 2 380 000 

fugler

- 540 000 

fugler

Frisk og vital fugl med høyere vekt 

reduserer behovet for antall kyllinger 

med 2,38 millioner

Hubbard lever 41% lengre, 

men krever bare 9% mer kraftfôr og 

i dette 7,9% mindre soya enn en 

hurtigvoksende kyllingrase

God og sterk helse sparer 

540 000 kyllingliv i året

GOOD CHICKEN AWARD 

deles ut av Compassion in 

World Farming, verdens 

ledende interesse-

organisasjon innen 

dyrevelferd i landbruk, og 

prisen gis for arbeidet med å 

bedre dyrevelferden i kylling-

produksjonen, blant annet 

ved å bytte til en mer sakte-

voksende kylling.

Toppscore i BBFAW

Norsk Kylling fikk i 2020 

høyeste karakterer i den 

internasjonale vurderingen 

BBFAW (Business 

Benchmark on Farm Animal 

Welfare, en internasjonal 

rangering som måler 

selskapets fokus og 

forpliktelse til dyrevelferd.



Vi utvikler en grønn verdikjede som setter en ny

miljøstandard for fremtidens næringsmiddelindustri

Soya

SirkulærøkonomiskArealnøytralFornybarNaturnøytralKlimapositiv

Bærekraftige 

innsatsfaktorer i fôr

Produksjon av biogass

Miljøvennlige 

fjøs

Energismart fabrikk

Miljøvennlig emballasje/ 

plastreduksjon

Miljøvennlig transport

Areal og 

naturmangfold

Utnytte plussprodukt

Fjerne svinn

Miljøvennlig rugeri

Bevaring av 

næringsstoffer



Vi jobber målrettet for bærekraftige innsatsfaktorer i fôret

Våre ambisjoner for nye råvarer samsvarer med bærekraftsmålene

Øke bruken av lokale råvarer

Bevare regnskogen

Redusere bruk av menneskemat

Støtte lokalt tilknyttede bønder

Bidra til god folkehelse

Konkurrere på pris og kvalitet 

Ivareta god dyrevelferd

Våre mål innen 2030

100% 
soyafritt fôr

50%
reduksjon av utslipp fra fôr

40%
reduksjon i fôrrelaterte sykdomskassasjoner

30%
reduksjon i arealbruk

Bærekraftige 

innsatsfaktorer 

i fôr



Vår kyllingrase skal ha fôr som ivaretar dyrevelferd og
bærekraftig utvikling 

Samarbeidsmodell

Fôrmøller Bønder

Alle fôrmøller har et eget Solvingefôr tilpasset vår kyllingrase

Månedlige samarbeidsmøter med fôrmøller for foreldredyr og kylling

Hvordan vi jobber

Forsknings- og utviklingsprosjekter

2,5 årsverk dedikert til fôrutvikling

Dyrevelferdsavdeling

                         
                     

                                              

                        
                     

                      
                     

Bærekraftige 

innsatsfaktorer 

i fôr

Bonde med eget 

forsøkshus for forsøk 

med nye 

innsatsfaktorer



Prioriterte utviklingsprosjekter gir mer bærekraftige råvarer i fôret vårt

Lokale og bærekraftige innsatsfaktorer

Foto: NIBIO, Invertapro

I 2020 kuttet vi 1 632 tonn CO2 i forbindelse med fôret vårt, 

dette tilsvarer ca. 150 flyvninger Oslo - Trondheim

Bærekraftige 

innsatsfaktorer 

i fôr

Innsatsfaktorer
Vi vil trolig trenge flere innsatsfaktorer for å nå vårt mål om et 

soyafritt fôr

Lokalt
Lokale innsatsfaktorer, helst nært oss

Lavt fotavtrykk
Råvarer med så lavt avtrykk på landjorda som mulig

                         
                     

                                              

                        
                     

                      
                     



Resultat fra forsøk er lovende – vi skal fortsette vårt arbeid for å finne 
bærekraftige innsatsfaktorer

Gjennomført sommeren 2021 i forsøkshus

med omfattende analyser

Samarbeid med Invertapro og Norgesfôr. 

Invertapro leverte melbiller til 

fôrproduksjon

Forsøkte ga gode produksjonsresultater

Bærekraftige 

innsatsfaktorer 

i fôr



Vår ansvarsrapport inneholder utfyllende informasjon

Klikk her 

for å åpne 

rapporten

https://files-cdn.vitaminw.no/18df4859adda4b9dbe14bffb7ab5f8ed/Root/Landingsside/210628-Ansvarsrapport-Norsk-Kylling-2020.pdf?ts=637608155497112232


Takk for oppmerksomheten!


