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Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger 
 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) vil med dette oversende sitt innspill til årets 

jordbruksforhandlinger. 

 

Følgende hovedpunkter er viktige for KLF i årets oppgjør: 

 Sikre bonden mulighet for en sunn inntektsutvikling 

 Styrke konkurranseevnen til norsk landbruk og landbruksbasert industri for å møte økt konkurranse 

 Bøndenes hovedmål er å produsere tilstrekkelig råvarer til matindustrien. Virkemiddelapparatet må 

innrettes slik at landbrukets mulighet til å oppfylle dette målet styrkes mer enn andre mål for 

landbrukspolitikken 

 Sikre at innretningen av årets jordbruksoppgjør er tilpasset en politikkutvikling forenlig med 
konturene av (mulig) ny WTO-avtale. I tillegg bør årets jordbruksavtale forutsette at dersom det 

åpenbart nærmer seg en WTO-avtale i løpet av 2011 utsettes fremleggingen av ny landbruks- og 

matmelding til endelig avtale er kjent. 

 Bedre den gjenkjenn- og forutsigbare sammenhengen mellom resultat i jordbruksoppgjøret og de 

priser/betingelser bonden som næringsutøver i praksis blir stående overfor 

 

 

Mye positivt i kjøtt- og fjørfesektoren 
I fjorårets uttalelse innledet vi med at det skjer mye positivt i kjøtt- og fjørfesektoren, blant annet at 

volumveksten fra 2002 til 2009 var på om lag 18-20 prosent. I tillegg har de private aktørene viste 

bra markedsandelsframgang i alle markeder. 

I år kan vi konstatere at de private slakteriene i 2010 økte sin markedsandel med ca 3,4 prosent-

poeng til ca 32 prosent. Dette er en vekst som langt overstiger hva bransjen har sett som ”normalt” 

og har ikke forekommet så lenge KLF har ført statistikk. 

Vi merker oss at dette faller sammen i tid med at markedsregulator har økt den økonomiske 

inngangsbilletten for å bli eier i bedriften Nortura, har foretatt en vesentlig styrking av bedriftens 

effektivitet gjennom endringer i slakteristrukturen samt innført nye ”regimer” for ulike pristillegg for 

å gi bedre økonomisk uttelling til de større produsentene.  

 

KLF mener det er på sin plass å påpeke at den langvarige utviklingen i den private delen av egg- og 

kjøttbransjen IKKE har kommet på grunn av reguleringer gjennom dagens markedsordninger mv, 

men PÅ TROSS av disse. Unntaket er kanskje slakteandelshoppet i 2010 der bønder synes å velge 

lønnsomme løsninger med private slakterier fremfor å benytte en ”mottaksplikt-løsning” i Nortura. 
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Styrke konkurranseevnen  
Norsk næringsmiddelindustri er norsk landbruks eneste avsetningskanal for produkter som skal bli 

mat! Den viktigste, langsiktige felles utfordringen for den råvareproduserende og foredlende delen av 

verdikjeden er å sikre samlet konkurransekraft. Det vil si å styrke verdikjedenes evne gjennom 

kvalitet, pris, innovasjonstakt etc til å holde utenlandske kjøtt og eggprodukter, importerte RÅK-

produkter og substituttprodukter borte fra tallerkenen. Pris er spesielt viktig for å begrense 

privatimporten ved grensehandel. 

 

KLF vil i denne sammenheng trekke frem følgende momenter som bør vektlegges i årets 

jordbruksforhandlinger: 

 Bøndene som vil satse på landbruket i form av volumproduksjon av råvarer til foredlings-

industrien må få et regelverk som muliggjør større investeringer, dvs at den investerte kapital 

kan forsvares ut fra det volum som det gis mulighet til å produsere. 

 Tilskuddsordningene må gi insentiver til å satse. Strukturtilleggene må reduseres i effekt og 

tersklene for avkortingen av tilskuddene ved økt volum må økes.  

 Økonomien for bruksstørrelser som ikke kan produsere volumer som gjør at det er mulig å 

leve av råvareproduksjon til industrien, må stimuleres gjennom andre virkemidler enn 

prisøkninger pr kilo etc, f. eks ved målrettede tilskudd.  

 Konsesjonsgrenser må gradvis justeres slik at en produksjonsenhet kan oppnå et omfang på 

minst ett årsverk på fjørfesektoren 

 Sikre kapitaltilgang og rekruttering både for landbruket og industrien gjennom å synliggjøre at 

de økonomiske resultatene den enkelte oppnår er sterkt påvirket av det initiativ, kunnskap og 

satsing som utvises. At resultatene kommer som konsekvens av egen innsats er i lengden 

mest tilfredsstillende og motiverende. 

 Prisøkninger på råvare i volumproduksjon må være innenfor en ramme som gjør at ikke 

prisdifferansen i forhold til sammenlignbare land øker. Helst burde  gapet reduseres, spesielt i 

tider der verdensmarkedspriser er stigende.   

 Rammevilkårene for industrien må utformes slik at vi får en nasjonal konkurranse på like 

vilkår. Da kan ikke en av markedsaktørene ha er regulatoroppgave i samme marked. 
Forvaltnings- og reguleringsoppgaver som er myndighetsbestemt – og skjer i medhold av 

norsk lov – må enten ivaretas av myndighetene selv eller legges ut på anbud i tråd med 

ordinære krav for offentlig innkjøp av tjenester mv. 

 

Bondens inntektsdannelse 
For KLF er det viktig med en positiv inntektsutvikling i landbruket som sikrer at den dyktige heltids- 

eller den profesjonelle bonden velger å bli værende i næringen. Det er av stor betydning for 

foredlingsindustrien, for de norske forbrukerne og for dekningsgraden av norskprodusert vare. 

 

Samtidig etterlyser vi at avtalepartene foretar flere grep som sikrer en bedre, tydeligere og mer 

gjennomsiktig sammenheng mellom det som vedtas i jordbruksoppgjøret og den virkeligheten som 

bønder flest møter gjennom sine priser, tillegg og trekk når de får avregningene. De siste årene har 

det skjedd betydelige endringer både i ansvarsfordeling, praktiseringer av ordninger og regleverk, og i 

markedskonkurransen som tilsier at dette bør prioriteres. 

 

Bondens inntektsdannelse har med seg flere komponenter, bla 

- Pris 

- Tilskudd 

- Skattefordeler/nedskrivingsordninger med mer 
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- Kostnader på innsatsfaktorer langs verdikjeden 

- Kostnader påført av myndighetene i form av avgifter, merarbeid etc. 

- Økning av produksjonsvolum så lenge kvoten/konsesjonsgrensen/arealbegrensninger tillater det 
 

Det har etter hvert blitt redusert forutsigbarhet og transparensen når det gjelder sammenheng 

mellom jordbruksforhandlingene og bondens faktiske inntekt. Eller rettere sagt; bondens faktiske 

mulighet til å nå en inntekt forutsatt gjennom jordbruksforhandlingene. 

Det er nødvendig at avtalepartene adresserer en del spørsmål og problemstillinger for å rydde opp i 

dette forholdet. 

 

 

Transparens og bondens inntekt 
I Hovedavtalen for Jordbruket står følgende om organisasjonenes ansvar: 

”§ 4-2 Organisasjonenes ansvar 

Organisasjonene er ansvarlige for iverksettelse av tiltak i samsvar med jordbruksavtale, i 

tilfelle slik denne er godkjent av Stortinget. 

Blir det inngått jordbruksavtale med en organisasjon, jf § 1-4, har også den andre 

organisasjonen ansvar for gjennomføringen av avtalen, i tilfelle på grunnlag av Stortingets 

behandling av saken. 

Organisasjonene er ansvarlige for at også andre organisasjoner innen jordbruket gjennomfører tiltak 

etter jordbruksavtale.”  

 
KLF oppfatter dette slik at det er Norges Bondelag (NB) og Norsk Bonde og Småbrukarlag (NBS) 

som har ansvaret for å påse at markedsregulatorene opptrer slik at alle bønder, uavhengig om de 

ønsker å være eiere av bedriftene som utfører markedsreguleringen eller ei, har samme mulighet til å 

oppnå det økonomiske resultatet som forespeiles i jordbruksoppgjøret. 

Alternativt må NB og NBS antyde hvilket handlingsrom markedsregulatorene gis til å økonomisk 

diskriminere produsenter som ikke ønsker å bli medlemmer og eier av samvirkeorganisasjonen.  

 
Bruken av ikke-allmenngyldige pristillegg fra markedsregulator 

Markedsregulator for egg og kjøtt har innført egne pristillegg som kun er tilgjengelig for Norturas 

medlemmer. Dersom disse tilleggene er med som inntekt i tallmaterialet som danner grunnlag for 

jordbruksforhandlingene vil ikke-medlemmer av Nortura med leveranser til markedsregulator alltid 

tape økonomisk.  

På den annen side; dersom de ikke er med i beregningene er bøndenes virkelige inntekt høyere enn 

det tallmaterialet viser? Dette bør ryddes opp og avklares. 

 

Utforming av pris- og leveringsbetingelsene for mottakspliktleveranser  
Finansminister Sigbjørn Johnsen skriver i brev 25.10.10 til Finanskomiteen/ Høyres fraksjon i 

forbindelse med etterbetalinger og samvirkeforetak: 

”Etter skattelovens § 10-11 sjette ledd skal etterbetalinger som nevnt i § 10-50 ikke regnes som utbytte. 

Unntaket gjelder etterbetalinger som deles ut i forhold til medlemmenes omsetning med foretaket. 

Begrunnelsen for at etterbetalinger ikke skal anses som utbytte, er at de har mer karakter av å være en 

priskorreksjon mellom foretaket og dets medlemmer enn utbytte. 

 

Unntaket i § 10-11 innebærer at etterbetalinger som deles ut, ikke er skattepliktig for mottaker dersom 

det ikke har tilknytning til hans næringsvirksomhet. Dersom medlemskapet i samvirkeforetaket har 

tilknytning til medlemmets næringsvirksomhet, vil utdelingen imidlertid være skattepliktig som 

næringsinntekt..” 
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KLF oppfatter dermed at bonuser/etterbetalinger må utbetales også til leveranser fra ikke-

medlemmer. Dersom bonuser/etterbetalinger skal oppfattes som avkastning på innskutt kapital, er 

dette kapitalinntekter og skal ikke inngå i grunnlaget for oppnådd engrospris. Dette bør ryddes opp 

og avklares. 

 

Prissetting på mottakspliktleveranser 

Nortura tolker markedsreguleringsforskriften § 5-1 slik at de bare er pliktig til å betale for mottatt 

dyr i hht de betingelser som gjelder på det aktuelle anlegg og tidspunkt – ikke inkl etterbetalinger, 

bonuser el.  

Det er grunn til å tro at innføringen av økte medlemsinnskudd, og garantier for avkastningen på 

disse, gir økt press for at Nortura gjennom sin løpende prissetting - både til produsent og 
omsetningsledd - må skape nødvendig økonomisk resultat til å innfri dette. Endringer i slaktekal-

kylene vil være en enkel måte å sikre dette på samt at for storfe har markedsregulator i dagens 

modell økt anledning til å tilpasse engrosprisen et ønsket formål. 

 

KLF mener at avtalepartene med utgangspunkt i ny samvirkelov bør initiere en gjennomgang av 

markedsreguleringsforskriften med sikte på å oppdatere og presisere dens innhold og praktisering i 

forhold til lik behandling av bønder uavhengig av leverandørtilknytning. 

 

Gjennomgang slaktekalkylene 

Den sikreste måten å frembringe et bra økonomisk resultat for en dominerende markedsaktør skjer 

ved å benytte en ”romslig” slaktekalkyle.  

Ved å sammenligne engrosprisutviklingen og Budsjettnemndas tall som viser pris til bonde, kan det 

virke som slaktekalylene i perioden fra tidlig 2000-tall til 2009 har økt, litt på gris, mer på storfe og 

en nær tredobling for sau/lam. 

Deler av dette har sin naturlige forklaring, men slik disse to offisielle informasjonskildene sett i 

sammenheng fremstår, tilsier det at det er behov for å gjennomgå slaktekalkylen for at tallmaterialet 

som skal inn i jordbruksforhandlingene er noen lunde konsistente mellom år. 

 

Gjennomgang av representantvarenes prismessige representativitet 

Priser fastsatt i jordbruksavtalen, og den Norturafastsatte prisen på storfe, har sterk og direkte 

påvirkning for prisnivået for foredlingsindustrien. Hvilken forholdsmessig sammenheng det er mellom 

representantvarene og de andre klassene, og kvalitetene som selges er i liten, om noen, grad 

kontrollert og etterprøvd med tanke på om det er endringer over tid. Vi har historisk hatt 

eksempler på at markedsregulator åpent har kunngjort at de økte storfekjøttprisen på alle klasser 

unntatt representantvaren. 

Videre har vi - i forbindelse med at vi tok opp spørsmålet med SLF om justering av prisene også for 

industriegg-leveransene i forbindelse med at avtalepartene måtte sette ned målprisen på egg som 

følge av feil prisopplysninger fra Nortura - fått følgende svar:  

”…. At det er innført styringspris som ligger 11 øre under målprisen for inneværende avtaleår, 

betyr ikke at noteringsprisen skal ned 11 øre fra 1. juli 2009. Det betyr at gjennomsnittlig 

noteringspris for egg i avtaleåret 2009-2010 skal være 11 øre under målpris.”…. 
Av dette må vi fastslå at SLF ikke ser det som sin oppgave å påse at det er en rimelig, fornuftig og 

relativt konsistent sammenheng mellom pris på representantvaren og øvrige fraksjoner. 

Det kan for øvrig nevnes som en kuriositet at representantvaren for storfe utgjør om lag 2 prosent 

av slaktevolumet. 

 

KLF mener at avtalepartene bør få kartlagt den tidsmessige prisutviklingen av representantvaren mot 

hele produktspekteret og volumet de presenterer. 
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Reguleringsvolum i volummodellen – storfe 

Ved innføring av volummodellen ble det vedtatt at Omsetningsrådet skulle sette tak for tiltatt 

regulert volum. Dette ble fastsatt til 2500 tonn. Dagens regelverk åpner for at reguleringen i 

prinsippet kan foretas som sorteringer. Konsekvensen av dette er at det i praksis kan gjennomføres 

en regulering på ca 6000 tonn i helslaktmarkedet. Dette gir en dobbel gevinst for markedsregulator 

som både får tilgjengelig store volumer lett omsettelig biffer/fileter mv, samt avsetning av sorteringer 

til brukbare priser til reguleringslager. Dette innebærer en svært store konkurransemessige fordel 

for markedsregulator. 

I den grad avtalepartene også i år har tenkte å henstille til Omsetningsrådet om konkrete vedtak bør 
partene henstille til av volumet begrenses til 2500 t helt slakt. Sorteringer bør ikke lenger inngå som 

reguleringsvare. 

 

Redusere tap ved framtidig eksportregulering av svin 

Å holde markedsreguleringskostnadene og dermed omsetningsavgiften nede er av stor betydning for 

bøndenes økonomi. Norge har nå fått et slakteri er i ferd med å bli godkjent for eksport til Russland, 

Fatland Oslo. Dette åpner for eksportmuligheter av helt slakt til bedre priser enn ordinære 

dumpingpriser på verdensmarkedet. Avtalepartene bør sikre seg at denne muligheten utnyttes ved at 

evt reguleringsgris slaktes ved Fatland Oslo på kontrakt for markedsregulator når anlegget er 

godkjent. 

 

Administrasjonskostnader ved markedsreguleringen 

Kostnadene til administrasjonsgodtgjøring til markedsregulatorene kan reduseres med ca 10 mill kr 

årlig ved å benytte gjennomsnittlig lønns- og kostnadsnivå i SLF fremfor det som markeds-

regulatorene benytter. 

Avtalepartene bør igangsette et arbeid for å få vurdert på nytt hvilke tjenester og aktiviteter som skal 

dekkes og hva som er et rimelig kompensasjonsnivå for disse. 

 

Tiltak for år redusere omsetningsavgiften for egg 

Eggprodusentene betaler i dag ca 7,5 mill kr pr år til markedsregulator Nortura  og SLF for 

administrering og innkreving av omsetningsavgift. Det er nær 1 prosent av brutto produksjonsverdi i 

sektoren. 

Avtalepartene bør snarest igangsette et utredningsarbeid med sikte på å få dette vesentlig redusert. 

 

Ku/kalvavtaler 

Nortura har innført en ku/kalv-avtale der produsenter får en merpris dersom de forplikter seg til å 

levere både ku og kalv til dem. Avtalen binder sammen markedet for omsetning av livdyr og de ulike 

markedene for slakt av storfe (kalv, mellomkalv og ku/okse). I tillegg binder det sammen markedet 

for ammekuproduksjon med ulike kjøttfekvaliteter med markedet for kjøttproduksjon basert på 

”restproduksjon” av melk.  
Konkurransetilsynet (KT) fattet i 2000 vedtak mot Nord-Norges Salgslag (NNS) fordi de koblet 

sammen leveranser av ull og slakt av lam. Kravet til produsentene var at skulle NNS slakte lammene 

kunne ikke ulla leveres til Fatland Gjestal Ull AS. Konkurransetilsynet (KT) konkluderte med at NNS 

gjennom denne koblingen utnyttet sin dominerende stilling for slakt til å begrense konkurransen i 

ullmarkedet. 

KLF mener avtalepartene bør sende samme type signal til Nortura  når det gjelder avtaler utformet 

som ku/kalvavtalen. 
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Pris 
For kylling, kalkun, egg og svin bør en gradvis økning av konsesjonsgrensene benyttes som viktigste 

virkemiddel for å holde økningen av prisene moderate og styrke bøndenes økonomi. Både for svin 

og egg er det tilløp til overproduksjon slik at behovet for nye prisøkninger synes begrenset. Med 

ambisjon om å redusere omsetningsavgiften og således forbedre bondens økonomi er det svært 

begrenset rom for å stimulere produksjonen ytterligere gjennom prisøkninger. 

Prisøkningen for sau/lam har vært meget høy de siste årene og bør ikke stige ut over konsumpris-

indeksnivå i kommende avtaleperiode. Det samme gjelder for øvrig for storfe selv om avtalepartene 

har overlatt i sin helhet ansvaret for beslutningene på dette området til Nortura. 

 

Behovet for å bedre økonomien hos produsentene må i kommende avtaleperiode i langt sterke grad 

dekkes over budsjettmidler enn prisøkninger. 

 

Tilskudd 
KLF mener primært at tilskudd knyttet til miljø- og kulturlandskapsformål samt nisje- og spesial-

produksjoner bør dekkes over andre budsjetter enn Landbruks- og matdepartementets budsjett. 

 
Men med dagens situasjon er KLF opptatt av at tilskudd knyttet til miljø- og kulturlandskapsformål 

samt nisje- og spesialproduksjoner, aktivt brukes for å sikre økonomien for de minste driftsenhetene. 

Her kan det tilføres store mengder friske midler som vil være WTO-legale. 
 

For å sikre tilstrekkelig matproduksjon fra landbruket – dvs leveranser mot foredlingsindustri - er 

det nødvendig å fjerne/justere deler av de begrensende strukturinnretninger som finnes i dagens 

virkemiddelapparat. Avkortninger i støtten ved store produksjonsvolumer må dempes, dvs det må 

innføres flatere sats pr dyr og dekar mellom første og siste enhet. Å sikre økonomien i samdrifter, 

det vil primært si hos de produsentene som deltar i samdrifter, blir en vesentlig utfordring ved årets 

oppgjør. Betydelige menger av storfekjøttet har etter hvert sitt utspring i melkeproduksjonen i 

samdriftene. Vi ser allerede avvikling av samdrifter for melk, men også purkeringer. 

 

Når det gjelder storfekjøttproduksjon (ammeku) er KLF positive til utvikling av nye  

tilskuddsordninger som kan bidra til å øke produksjonen. Særlig er utfordringen å få etablert 

produksjon som kan erstatte den som forsvinner som konsekvens av redusert melkeproduksjon.  

 

KLFs er for at bøndene i størst mulig grad får direkte kontroll og styring over egen økonomi/ 

inntekter fremfor at bondens inntekter kanaliseres gjennom ulike ”ordninger”. Transaksjons-

kostnadene ved å benytte slike ordninger spiser opp en vesentlig del av pengene som egentlig var 

ment å forbedre bondens økonomi. 

 

Skattefordeler/avskriving 
KLF mener at det fremdeles bør være mulig å utnytte skattefordeler for å sikre en god nok netto-

inntekt for norske bønder. Økte landbruksfradrag på inntekt før beskatning bør være en konkret 

mulighet. Dette er også målrettet i den forstand at det må være skattbar inntekt fra landbruket før 

skattefradraget slår inn. 

 

Avskrivingsreglene bør også endres. Avskrivingsregler for bygninger må tilpasses at bygninger faktisk 

har kortere levetid. 20 års avskriving, ikke nødvendigvis lineær, må innføres. 
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Kostnader innsatsfaktorer mv langs verdikjeden 
- Kraftfôrprisen og kornprisen må ned. Effektiviseringskravene til fôrindustrien bør skjerpes; disse 

fremstår i Norge unødvendig høye sammenlignet med andre land. For kjøttindustrien i Norge 

utgjør råvareprisen mellom 50-60 prosent av kostnadene avhengig av kjøttslag.  

- Statlige særavgifter på innsatsfaktorer som gjødsel og sprøytemidler bør fjernes. 

- Kostnader påført av myndighetene i form av avgifter, merarbeid etc må reduseres. 
 

 

Kostnadsdekning økt registreringsarbeid 

Regelverk, ordninger og registreringer som medfører betydelig papirarbeid for bonden. Eksempler er 

KSL, miljøplaner, gjødselplaner, registreringer i husdyrregisteret etc. Landbruket stiller nok i en 

særklasse på dette området sammenlignet med andre småbedrifter. Det bør vurderes om deler av 

kostnadene til dette skal dekkes bonden via et tilskudd over jordbruksavtalen fremfor produktprisen. 

 

Matavgifter 

Staten og avtalepartene bør ta ansvar for å gjøre noe med de andre kostnadsdrivere til kjøttbransjen. 

Kjøttkontrollavgiften og matavgiften bør mer enn halveres for å komme i takt med nabolandene. 

 

Ny landbruks- og matmelding 
Vi viser til vår høringsuttalelse om meldingen.  
Dette er en svært viktig melding som skal legge rammer for framtidig landbruks- og matpolitikk i en 

rekke år. Skal meldingen få den oppslutning, tillitt og rolle den er tiltenkt er det viktig at det på 

behandlingstidspunktet i Stortinget ikke er usikkerhet rundt hvordan landbruks- og matsektorens 

rammebetingelser kan bli sterkt påvirket selv på meget kort sikt. Dersom det ved påsketider er 

framdrift i WTO som tilsier at det er sannsynlig at en avtale kommer på plass, eller at det er lagt til 

rette for et ministermøte i juni/juli knyttet til forhandlingene, bør landbruksmeldingen utsettes til 

over sommeren.  

At avtalepartene viser et slik standpunkt i jordbruksavtalen vil være et tydelig signal om ryddighet 

både overfor Stortinget og bøndene. 

 

 

Andre temaer som bør håndteres 
Mottaksplikt – omfang og betydning 
Når dette innspillet sendes til årets jordbruksforhandlinger, er ikke innstillingen til arbeidsgruppen 

som ser på mottaksplikten kjent for KLF. Temaet er veldig aktuelt og det er kommet flere saker i 

avtaleåret som har bidratt til dette. KLF ønsker derfor å påpeke enkelte forhold som er relevante i 

spørsmålet om mottaksplikt. 

 

Omfang av mottaksplikten 

- KLF har tidligere bedt Nortura om en oversikt over hvilke volumer de har mottatt som følge 
av mottaksplikten. Vi har ikke fått noen oversikt over dette. 

- Nortura hadde i en periode på et halvår et eget, ekstra medlemstrekk på avregningen. Ikke-

medlemmer skulle således ikke ha dette trekket. Etter det KLF forstår ble trekket foretatt på 

alt mottak i perioden, altså underforstått - det ikke var leveranser av ”mottaksplikt-volum” i 

perioden. 
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- Nortura redegjør i brev til SLF 08.06.2010 at de har en egen vedtektsfestet mottaksplikt fra 

sine medlemmer og ”.. dette er en medlemsrettighet som ikke er avhengig av markeds-

ordningene.”  

 

Tiltak fra privat kjøttbransje 

KLF etablerte i juli 2010 en mottaksgaranti. Etter vel et ½ års virke er det hentet 0 dyr i hht 

til ordningen, dvs alt i praksis har det slakteriet som bøndene først tar kontakt med alltid stilt 

seg positive til å være mottaker.  Dette skjer parallelt med at privat slakteribransje økte sin 

markedsandel med 3,4 prosent. 

 

Råne, purke og sau må ikke inn i markedsreguleringen igjen 

Markedsregulator har tatt initiativ for å få råne, purke og sau inn i markedsreguleringen igjen. KLF 

avviser dette og vil peke på at dagens ordninger viser seg i praksis å fungere bra. Nortura har ikke 

mottaksplikt på disse dyrene, men ved bruk at riktig prising er den en akseptabel konkurranse om 

dyrene; gjerne som en del av et leverandør/kundeforhold mellom partene.  

 

Mottaksplikt for egg som i dag – eller avvikling 

Markedsregulator har tatt initiativ for å få avviklet/begrenset den doble mottaksplikten for egg. KLF 

oppfatter at dette har skjedd i dialog mellom Nortura, LMD og SLF uten å involvere oss før et 

forskriftsutkast nærmest foreligger. 

KLF tar sterk avstand fra den måten aktørene her forsøker å gå bakveien for å få til endringer som er 

ukloke, unødvendige og urimelige. 

Det er et kjent faktum at Prior, og seinere Nortura, ikke har praktisert markedsreguleringen for egg 

i hht til forskriftene og kravet om 25 tonn eksportert 2 uker på rad. Dette er imidlertid ingen 
begrunnelse for at den miljømessig fornuftige, praktiske og kostnadseffektive løsningen med dobbel 

mottaksplikt skal avvikles. De siste årene har de private aktørene kjøpt langt større volumer fra 

Nortura enn det som er levert til regulering. At Norturas markedsandelstap i forbrukermarkedet, og 

dermed deres frykt for at kan bli sittende med økende overskuddsvolumer i fremtiden, viser med all 

tydelighet at fokuset i denne saken ikke handler om totalmarkedets situasjon, men om Norturas 

behov.  

KLF kan ikke akseptere denne type endringer i dagens mottaksplikt for egg. Alternativet til dagens 

løsning er en avvikling av markedsregulering for egg – en løsning vi mener bør gjennomføres. Parallelt 

med dette bør det finnes en løsning som sikrer en viss økonomi i klinkeggproduksjonen og 

produktene av disse. 

 

Animalia og OEK – framtidig eierløsning  
KLF har i over flere år forsøkt å initiere en samtale med Nortura med sikte på å etablere felles 

eierskap over Animalia og OEK. For melk og brød er det etablert modeller for felles eierskap. 

Nortura tok på slutten av år 2010 enkelte forhold vedrørende dette opp med LMD i brevs form. 

KLF ber avtalepartene gi et kraftig signal til markedsregulator at et felles eierskap også er ønskelig 

innen kjøtt og egg.  

Private produserer nærmere 60 prosent av kjøtt- og fjørfeproduktene som selges til 

dagligvarekjeder, SHH- og HORECA-markedene. Felles eierskap vil bidra til større engasjement, 
oppdragkontrahering og fokus fra denne delen av bransjen til å utvikle disse miljøene videre til beste 

for bøndene og resten av aktørene i verdikjeden. 

 

At Nortura har begynt å flytte den viktigste verdien i OEK, domenet Matprat, over i eget Nortura-

kontrollerte aksjeselskap er en utvikling vi er sterkt misfornøyd med og bidrar til at denne saken 

haster meget.  
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Innfraktsordningen 
Praktisk utforming av løsningen er ikke klar på skrivende tidspunkt. Det er imidlertid signalisert 

satser opp mot 500-700 kr pr storfe på deler av sør- og østlandet. Slike satser medfører at transport 

utenfor 50 km sonen lett får et tilskudd på et lass på 8-11 000 kroner. I praksis overstiger de reelle 

inntransportkostnadene ikke 7-8 000 kroner pr lass innenfor 8-timers reglen. Med satsene nevnte 

ovenfor legger ordningen til rette for en vesentlig overkompensasjon. 

 

Innenfor ”50-sonen” vil normalkostandene pr lass være i størrelsesorden 3500 -5000 kroner.  

Dersom reell inntransportkompensasjonen for et lass dermed overstiger 4-5 000 kroner for 

transporter innenfor 8-timers reglen, vil det være mer lønnsomt for et slakteri å hente i 

tilskuddsberettigende områder enn i 0-soner. Slike satsnivå vil således stimulere til økt transport 

fordi alle slakterier vil ønske å utvide innhentingen utenfor 0-sonen. Og for nyetableringer vil det 

være svært gunstig at disse kommer lenger vekk enn 50 km fra slakteriet. 

 

I den grad den endelige modellen får satsnivå som nevnt over, og mangler effektive beskrakninger 

mot overkompensasjon og stimulering til økt transport, bør avtalepartene omgående sette i gang en 

revidering av ordningen, evt gå tilbake til gammel ordning.  

 

Kadaverordningen 
Norge har fått på plass en god løsning for kadaverhåndtering i bransjen. Tilskuddet fra jordbruks-

avtalen har imidlertid falt i takt med at volumet har økt. Dette er en ordning som sikrer bonden en 

god og effektiv fjerning av døde dyr og bør verdsettes der etter. KLF foreslår økning av tilskuddet til 

kadaverordningen økes med 1,5 mill korner. 

 

Partene bør også vurdere å nedsette, og finansiere, en prosjektgruppe for å se nærmere på hvor mye 

det vil koste å finansiere kadaverordning som legger til rette for at vi får en håndtering i tråd med å 

erklære landet fritt for trikiner. 

 

 

Annet 
For foredlingsindustrien er det svært viktig at det ikke legges opp til såkalte ”justeringsforhandlinger” 

som også innebærer muligheten for endringer i målprisene. Foredlingsindustriens salgsavtaler er i 

stor grad restriktivt regulert i forhold prisendringer gjennom året. Uforutsette økninger i industriens 

råvarepriser, som endringer av målprisene i praksis vil medføre, er det svært vanskelig å hente ut fra 

markedet. Målprisens hensikt er jo for øvrig å garantere kjøperne mot prisnivåer som overstiger 

disse i løpet av avtaleåret.  

I den grad avtalepartene beslutter å åpne for justeringsforhandlinger, må det forutsettes at 

forhandlingene ikke skal påvirke/endre de prisene som foredlingsindustrien skal betale for sine 

råvarer. 
 

Men at partene blir enige om en avtale som gjelder for avtaleåret.  

avtalepartene gjør en avtale som gjelder avtaleåret 

- ALTINN- prosjekt for å redusere bondens kostnader og tidsbruk. Det er nå igangsatt et arbeid 

arbeider med å benytte Altinn som en løsning for dataflyt med bonden som sentrum. Målet er 

en effektivisering og en betydelig kostnadsbesparelse i størrelsesorden flere titall millioner kr 

årlig som i hovedsak vil komme bonden til gode. NILF er sentral i arbeidet og Jordbruksavtalen 

bør styrke framdriften i arbeidet gjennom økonomisk støtte. 
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- Effektivitetskontroll for egg og kylling som åpen og tilgjengelig for alle produsenter. Det er i dag 

etablert en effektivitetskontroll for kylling som er åpen for alle, mens en ordning for egg er 

under etablering. Det er behov for kapital for å fullfinansiere etableringen av eggkontrollen 

samt foreta nødvendig oppdatering av kyllingkontrollen. For å sikre at alle bønder har tilgang til 

effektivitetskontroll-løsninger, om de leverer til private eggpakkerier, Nortura eller står uten 

fast varemottaker bør det settes av 500 000 kr til ferdigstillelse, testkjøring og oppgradering av 

de åpne løsningene. 

- Fjerning av avstands- og antallsbegrensinger i forhold til deltakere i samdrifter 

- Det bør vurderes andre løsninger for omfordeling av melkekvote enn dagens omsetning. 

Konsekvensen av dagens ordning er at store beløp forsvinner ut av næringen – en næring som 

har et stort behov for kapital til investeringer. En mulig løsning kan være at dersom en 

viderefører salg av kvoter skal inntektene av kvotesalget fordeles melkeprodusentene som et 

tilskudd/utbytte pr liter på slutten av året. 

- Åpne for samdrift i fjørfeproduksjon i en eller annen form.   
- Sikre at norsk industri er internasjonale konkurransedyktige på bearbeidede varer.  

- Kostnader til Matmerks ”Nyt Norge” må inn i jordbruksavtalen. Dette er kostnader som bør 

dekkes av andre kilder enn omsetningsavgiften, og en større del bør komme fra merkebrukerne. 

 

- Avtalepartene bør signalisere at bønder med økologisk produksjon skal ha samme mulighet 
som andre bønder til å ta del i omsetningsavgifts-finaniserte tiltak for å regulere markedet og 

at dette skal reflekteres i satsene for tiltakene. Dette klargjøres ved å forutsette at når tiltak 

utformes og gjennomføres skal det samtidig settes egnes satser mv for økologisk produksjon 

som gjør at økologiske produsenter har en reell mulighet til å bidra i arbeidet med å 

balansere markedet. 

 

 

 

Hilsen 

 

 

Bjørn-Ole Juul-Hansen 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 

 

 


