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• 100 år med produksjon av oljer, fett og 
proteiner

• Ekstraksjonsanlegg som prosesserer årlig 
rundt 420 000 tonn ikke-genmodifiserte og 
bærekraftsertifiserte soyabønner til soyamel, 
soyaolje, og soyalecithin

• Denofa sin posisjon er bygget på en 
bærekraftig verdikjede og mattrygghet

• Eier av et stort industriområde i Fredrikstad, 
inkludert 500 meter dypvannskai

• Årlig kapasitet for produksjon av damp er 300 
GWh

• Hovedkontor i Fredrikstad

Kort om Denofa
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Nøkkelinfo

• Selskapsnavn: Denofa AS

• Etablert: 1912

• Forretningsområder: Soya, 
energi, havn, og 
industrieiendom

• Antall ansatte: 75

• CEO: Hans Petter Olsen

• 100% eid av Amaggi

Nøkkeltall 2018

• Inntekter: 1,8 milliarder

• EBIT: 65,5 millioner

• For ytterligere finansiell 
informasjon, se Denofa sin 
årsrapport



• Denofa (De Nordiske Fabrikker)  ble etablert i 
1912 in Fredrikstad

• Opprinnelig forretningside: Lage margarin / 
spisefett av hvalolje (tysk patent)

• Ekstrasjonsanlegg for soyabønner ble bygd i 
1952

• Oljeraffeneri og fettfabrikk ble nedlagt i 2005

• Fra 2005 har Denofa sin produksjon vært 
ekstrasjon av soyabønner til soyamel, soyaolje 
og soyalecithin

100 år med produksjon av 
oljer, fett og proteiner
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Soya –
verdens viktigste globale proteinråvare
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• 30-40 % proteininnhold
• God ernæringssammensetning bade for dyr og mennesker
• 3-5 måneders vekstsyklus
• Beste plantebaserte protein-ressurs
• 10 % innhold i fôrblandingen til husdyr
• 20% til fiskefôr

En relativt liten andel soya gjør det mulig å utnytte norsk fôr i 
kraftfôrsammensettingen. I hovedsak norsk korn, som har et lavt 
proteinnivå. Altså er kornbønder avhengig av soya for å få avsetning 
på sitt produkt. Andre innsatsfaktorer, som raps eller solsikke, vil 
være mer arealintensive.

Soya – en bærekraftig proteinkilde for fremtiden
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Bruker hele råvaren 
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Soyamel og SoyPass

Soyamel er proteinkilde i fôr til 
dyr og fjærkre

SoyPass er proteinkilden i fôr til 
drøvtyggere

Soyaolje

Råolje til næringsmiddel-
dyrefôrindustrien

Matolje raffineres, mens råolje 
brukes i fôrproduksjon

Soyalecithin

Lecithin til 
næringsmiddelindustrien

Emulgator som inngår direkte i 
mat uten ytterligere behandling



Hva er effekten av vår import på 0.2 %?
• Norge importerer 0.2% av global produksjon (ca. ~800,000 tonn)
• Men 17% av globalt sertifisert bærekraftig produksjon
• DENOFA har hatt tett dialog med den norske skogsatsingen (NICFI) og NGOer i Brasil og Norge 

(eks. Regnskogfondet)
• Vi bruker vårt engasjement for å flytte produksjon i Brasil i riktig retning. ! 

Hvor kommer soya fra: 
Nord Amerika ca. 36% 

Sør Amerika 177 ca. 48%

Hvem importerer:
China 66% av global import 

Europa 10% av global import

66 % av all 
soya blir 

importer av 
KIna

EUROPA 
Importerer 

omtrent 
10 % av 

produksjoj

USA og 
BRASIL står 
hver for seg  

for 40 av 
global 

produksjon



Dialog, opplæring og oppfølging

• For å kunne garantere at soyaen er avskogingsfri krever 
det at vi følger leveransene tilbake til hver enkelt bonde. 
Det krever systemer som stiller tydelige krav og kontroll.  

• Samtidig er vi tjent med å veilede de brasilianske soya-
farmerne. De og vi har en felles interesse av å lykkes. 

• Selv om Norge er en liten aktør i soyamarkedet med en 
andel på kun 0,2 prosent, er vi en gigant i markedet for 
bærekraftig soya. I dag er bare 2 % av verdens totale 
produksjon bærekraftsertifisert. Norge importerer hele 
17% av all bærekraftsertifisert soya i verden, og er 
dermed et av verdens viktigste markeder for disse 
produktene. 

• Alt vi kjøper fra Brasil er Sertifisert ProTerra

Men det er selvsagt ikke nok å være sertifisert.



Vekst i land- og havbruk krever flere forråvarer!
DENOFA vil gjerne bidra
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Klimautslipp fra havbruksnæringen

Kilde:Bellona



Insekter som proteinkilde
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1 g egg blir til 2.4 kg råprotein på 18 dager

• Fluene legger egg over kompost/fôr

• Egg faller ned i fôr og klekker på tre dager

• Vekstrate: 6000 x vekt/14 dager

• Etter 3 uker kryper larvene ut av matbingen og er
klare til å høstes

• Fluene lever 5-9 dager kun for å legge egg

• Fluene har ikke munn, de spiser ikke i fluestadiet

• Produserer høyt protein & oljeinnhold



Marine proteinkilder
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• Bærekraftig uangripelig

• Renser havet samtidig som det blir fôret uten kostnader

• Høye nivåer av Omega-3 og protein

• Lengre vei for å kommersialisere & industrialisere enn for insekter



Vår kompetanse

• Industrialisering og skalering
• Gode kontrollsystemer 
• Areal for produksjon
• Logistikk for transport og 

distribusjon
• Lang kompetanse og erfaring

- Vi kan industrialisere dette i Norge
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• Vi trenger politiske rammevilkår som legger til rette for kommersialisering av 
nye fôrråvarer 

• Vi må nå frem med kunnskap om hva som best bidrar til mindre avskoging 
• OG bærekraftig norsk matproduksjon
• Dette må vi samarbeide om! 

• Vi vil gjerne ha partnere med oss i utviklingen av nye fôrråvarer! 

Vi vil ha dialog og samarbeid
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