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Mission

Vision

v

v

Responsibly feed the world
and protect the planet

A collaborative society;
a world without hunger;
a planet respected.

Yara has its Innovation and R&D activities all over the world
Innovation and R&D activities done in the areas of

Crop Nutrition, Production, Industrial solutions and Digital Solutions
More than

400

Oslo

Employees supporting Innovation, R&D

Berlin

and Digital hubs all over the world
San Francisco

370
MNOK spent on R&D and Innovation annually
Singapore

(the number does not include
spending in Digital hubs)

1,553

Sao Paulo

pending patent applications and

granted patents
Countries with R&D centers
Headquarters
Digital hubs

More than

Marketing and Sales to

17000Employees 160Countries

Revenue

NOK 93,8 Billion
USD 11,4 Billion in 2017
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Global team – with locations close to key markets
~300 FTE after 18 months ramp-up
Digital Hubs
Core locations for
scale-up of digital
capabilities and
capacity to
implement
roadmap
Digital Satellites
Foothold in
important
markets, and
continuation of
existing
capabilities

Digital Satellites Europe
Focus professional farmer
solutions
Digital Hub North America,
Focus on professional market
solutions (San Francisco)

Digital Hub Europe,
Focus professional farmer
solutions (Berlin)

Digital Hub Asia,
Focus on smallholder
solutions (Singapore)
Digital Hub Latin America
Focus on professional farmer
solutions (Sao Paulo)

Digital Satellite Africa
Focus on smallholder farmer
solutions (Nairobi)
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Our integrated business model creates value through scale and
flexibility

“UPSTREAM”

“DOWNSTREAM”
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Ambition: Green fertilizer, plant of the future, recycling of nutrients, digital
solutions and solutions which create value for the food industry
Renewable
energy

Flexibility

Natural Gas

Production

Green
Fertilizer

Distribution

Farmer

Food
industry

Consumer

Mining
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Nåsituasjonen: Yara’s H2020 prosjektportefølje
Program Akronym
SPIRE

Koordinator

Type År

Process Intensification through Adaptable Catalytic
Reactors made by 3D Printing
RIA
Sustainable mineral resources by utilizing new
Exploration technologies
RIA

LEIT

SINTEF
UPPSALA
Smart Exploration UNIVERSITET
GEOLOGIAN
NEXT
TUTKIMUSKESKUS
UNIVERSIDADE DE
NewSOL
EVORA

Climate

SecREEts

SINTEF

Secure European Critical Rare Earth Elements

IA

2017

ICT

5G Solutions

Telecom Italia

5G Solutions for European Citizens

RIA

2018

Climate
Climate

PRINTCR3DIT

Prosjektnavn

•
•
•
•

2015
2017

New exploration technologies
RIA
New StOrage Latent and sensible concept for high
efficient CSP Plants
IA

2017
2016

Samlet mottatt støtte til Yara: 4,7 M€
De to største prosjektene er koordinert av SINTEF, SINTEF er også med på NewSol.
Oppstrømsfokus + 5G for Yara Birkeland sammen med Telenor og NTNU
2 små prosjekter innenfor Mining i Finland (Yara Suomi Oy)
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Hvordan prosessindustrien kan oppnå risikoavlastning gjennom
deltagelse i EU prosjekter
• EU prosjektene er viktige for å bygge verdikjeder ut av landet
• Kompetanse utviklet i Norge kan oppskaleres gjennom Innovation Actions og Flagship Projects
• Erfaringer SecREEts
• Utgangspunkt i Innovasjon Norge prosjektet til REEtec, som oppskaleres til en verdikjede oppstrøms med Yara’s pilot
på Herøya og nedstrøms med LCMs pilot i England, validering hos VAC i Tyskland, samt videre mot sluttbrukere
• Disse 5 partnerne utgjorde kjerneteamet som designet konseptet gjennom flere fysiske møter:
− Hele verdikjeden med brukerindustrier ble definert - partnere valgt ut til hver task – «lean prosjektstruktur»
− Lønnsomhet må identifiseres i alle trinn i verdikjeden → konkurrere med pris på import fra Kina
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Erfaringer fra søknadsprosesser inn mot Horizon 2020
• Yara mottar mange invitasjoner til søknader, spesielt fra akademia
− Veldig ofte kommer de på et sent tidspunkt, hvor mye er bestemt (teknologi, kjernekonsortium,
applikasjon)
− Beslutninger internt tar tid, og vi har stort sett ganske strenge kriterier for partnere, teknologi og
marked
− Viktig å ha en god «host» som kjenner EU-systemet og kan drive prosessen med å søke
• Start tidlig, gjerne ett år i forveien, og jobb fram gode søknader i tette team
• Ideelt sett bør partene møtes før søknaden sendes, men det er ofte ikke tid til det fordi
initiativtakeren (ofte akademia) er for sent ute med å ta kontakt med industripartene
• Ikke fyll opp konsortiet med fokus på FoU før industrien involveres (spesielt ikke hvis det er en IA)
• Rapporteringskrav oppleves som krevende, selv for små kontrakter – viktig å ha en dreven
koordinator som kan hjelpe til med adm støtte (SINTEF har vært gode)
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Erfaringer fra søknadsprosesser inn mot Horizon 2020
– et eksempel
• Erfaringer fra PRINTCR3DIT
− Yara ble relativt tidlig invitert til samtaler med SINTEF for å diskutere mulige utfordringer Yara kunne jobbe med
− SINTEF foreslo noen 3D-metodikker og modellering som var interessante, og flere industriaktører ble invitert
med. Dette fungerte bra.
− SINTEF satte en erfaren forsker på saken med å skrive søknaden. Med høy konkurranse, er dette lurt å bruke
folk som har skrevet søknader før
− Ved å fokusere på 3D printede prosessenheter i 3 forskjellige skalaer, fikk man med både store (Yara) og små
bedrifter

Bilder lånt av Carlos Grande, SINTEF
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Påvirkning av EUs strategi og prioriteringer (Yara Corporate Affairs)
A complex and fast evolving policy- and regulatory landscape1

THE SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
THE PARIS CLIMATE AGREEMENT
THE EU CAP (COMMON AGRICULTURAL POLICY)
THE EU WATER- , AIR-, NITRATES-, NEC-, WASTE-, SLUDGE-, LANDFILL-, HABITATS-, BIRDS, - … DIRECTIVES

THE SOIL DIRECTIVE2

THE EU CIRCULAR ECONOMY
PACKAGE

THE EU GENERAL FOOD LAW

1Incomplete

GDPR

THE EU CRITICAL RAW MATERIALS LIST

THE EU NFR (NEW FERTILIZER REGULATION)

overview, not including national legislation; 2Was ultimately withdrawn
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Horizon Europe – influencing the content of future priorities for CE
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Positioning in Horizon Europe – important stakeholders
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Hvordan norsk industri og forskningsmiljøer kan påvirke EUs strategi og
satsningsområder?
• Public-Private Partnerships:
− Contractual PPPs, e.g. SPIRE:
• Indirekte innflytelse på utlysninger – dialogbasert/rådgivende
• SPIRE kommer med forslag som Kommisjonen bruker som grunnlag til prioriteringer
− Institutional PPPs/Join Undertakings: BBI og FCH JU:
• Direkte innflytelse på utlysninger
• Oppfattet som mer lukket enn cPPPene
• Industriforeninger og teknologiplattformer:
− Industriforeningene møter EU Institusjonene direkte: Kommisjonen, Parlamentet og Rådet
− Seminarer, workshop, o.l. innenfor bestemte tema
− Policy og reguleringer: for eks. New Fertilizer regulation, Circular Economy package
• Direkte innflytelse på overordnede prioriteringer → egne temaområder i
arbeidsprogrammene
− Road maps
− Ekspertgrupper

Nasjonale
skyggegrupper
og
Referansegrupper
• Industri
• Forskning
• Myndigheter
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Priorities: Could these be the disruptive solutions for agriculture ?

Carbon-free (N) fertilizers
(eg “green ammonia”)

Digital and Precision
Farming

Circular economy and nutrient
recycling

New business models and value
chain partnerships

RESPONSIBLE CONSUMPTION + SUSTAINABLE / FAIR FARMERS’ PROFITS
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Spørsmål?

