PRESSEMELDING

VESTFOLDMØLLENE KONSENTRERER SEG OM KORTREIST NORSK KRAFTFÔR
Styret i Vestfoldmøllene har besluttet å konsentrere virksomheten om kortreist, norsk
kraftfôrproduksjon i Vestfold. Bedriften faser seg dermed ut av markedet for økologisk kraftfôr.
Kvalitetsproblemer med økologiske importråvarer og ønsket om å fokusere på trygg, norsk mat ligger
til grunn for beslutningen, som i sin tur vil frigjøre mottakskapasitet for lokalt korn og proteinråvare i
Vestfold.
–Vestfoldmøllene styrker sin lokale profil. Vi bruker lokale råvarer, leverer til lokale virksomheter og legger til
rette for trygg, kortreist mat, sier Hans Huseby, styreleder i Vestfoldmøllene.
Selskapet ønsker å videreutvikle seg som samarbeidspartner og leverandør av kraftfôr til husdyrprodusenter
som konsentrerer seg om norsk mat basert på råvarer som kan dyrkes i norsk klima. Selskapet er lokalisert i
hjertet av Vestfold, et viktig område for dyrking av proteinråvarer, oljevekster og korn.
–Norgesfôr lanserer i disse dager en ny type kraftfôr – såkalt Alkakorn, sammen med Strand Unikorn. Dette er
et produkt som alkaliserer og øker proteinnivået i kornet, slik at fôrrasjonen kan bestå av en langt høyere
andel norske råvarer på bekostning av importert soya. Dette er et eksempel på et nytt skritt på veien mot mer
norsk og særlig kortreist norsk kraftfôrproduksjon, sier Rolf Erik Mikaelsen, daglig leder i Vestfoldmøllene.
Sikrer trygg produksjon
Vestfoldmøllenes beslutning om å trekke seg ut av det økologiske kraftfôrmarkedet skyldes at selskapet har
opplevd tiltagende utfordringer knyttet til kvaliteten på økologiske råvarer som benyttes som innsatsfaktorer i
den økologiske produksjonen. Det er et stort underskudd på norskproduserte økologiske råvarer, og alle
kraftfôrprodusenter er helt avhengige av importråvarer fra opprinnelsesland som India, Kina og Ukraina.
Kvalitetsproblemene knyttet til importråvarer har påført selskapets drift til dels store merkostnader. Et viktigere
moment er at kvalitetsutfordringene i for stor grad undergraver en bærende verdi i selskapet, nemlig å være
en kvalitetsbevisst leverandør til en trygg matproduksjon i Norge.
Avgjørelsen innebærer utfasing av økologisk kraftfôrproduksjon ved Bakke Bruk i Re, innen utgangen av april
2017. Bakke Bruk fortsetter imidlertid som kornmottak og produksjonsanlegg dedikert til drøvtyggerfôr.
Avviklingen av den økologiske produksjonen vil medføre at Bakke Bruk øker sin mottakskapasitet av
konvensjonelt korn betraktelig allerede i kommende kornsesong, noe som styrker vår servicegrad overfor
kornprodusentene i Vestfold.
–Bøndene er opptatt av kvalitet og trygghet i sin matproduksjon. Når vi ikke lenger føler oss trygge på
kvaliteten på innsatsfaktorene til økologisk kraftfôr, legger vi om produksjonen, sier Rolf Erik Mikaelsen, daglig
leder i Vestfoldmøllene.
–Fortsatt satsing på kraftfôr basert på kortreiste og trygge norske råvarer er, slik selskapet oppfatter det,
lettere å få til innenfor den konvensjonelle landbruksproduksjonen. Vi ønsker derfor å rendyrke den videre
satsingen på dette, sier Hans Huseby, styreleder i Vestfoldmøllene.
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