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Manus for møte i næringskomiteen – høring statsbudsjettet 2015 
 
Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør 
Svein-Erik Eide, sjef kommunikasjon og medlemskontakt 
 
 

Takk for at dere har satt av tid til oss.  

Kap. 1142 Post 73 Tilskott til erstatninger m.m. 

KLF er glad for at det i budsjettet settes et positivt, konstruktivt fokus på MRSA og antibiotika-
resistens og at tydeliggjøres at det skal være nok penger til erstatninger. Vi håper alle partiene på 
Stortinget slutter seg til det som er sagt i innstillingen. 

Arbeidet med å følge opp MRSA, ESBL etc. har bransjen hatt høyt på dagsorden i lang tid. Men 
arbeidet er krevende; vi er på upløyd mark, flere av tiltakene er kostnadskrevende, arbeidet er 
beheftet med mye usikkerhet og den personlige slitasjen er stor for de berørte.  

I høst har vi registrert mye oppmerksomhet i enkelte media mv rundt disse problemstillingene. For 
mange som har lagt ned mye arbeid på dette området har det føltes som mistro og manglede tillit til 
jobben som gjøres - til at ting er tatt på alvor- når så mange tydeligvis mener å sitte på fasiten.  
 
De som er kjent med all aktivitet som blant annet MRSA har utløst på praktisk talt alle ledd i 
verdikjeden, forstår hvorfor bransjen setter pris på at jobben som er gjort, anerkjennes. Et klapp på 
skuldra fra Stortinget vil være et viktig signal om at dere ser betydningen av arbeidet som er gjort og 
skal gjøres. 
 
Kap 4115 Mattilsynet post 01 Kjøttkontrollgebyret 

Gebyrsatsene bør reduseres! 

Størrelsen på Kjøttkontrollgebyret kommer som en faktor av flere forhold; hastigheten på slaktingen, 
mengden dyr som slaktes på slakteriet, lønnsnivå, arbeidstidsordninger etc. Derfor er det ikke så rart 
at kjøttkontrollen koster mer her enn i andre europeiske land. Men KLF mener at forskjellen er for 
stor - og at myndigheten må bidra til å reduseres gapet.  

Stortinget vedtok i fjor 30 prosent satsøkning - det ender opp med nesten 40 prosent inntektsøkning. 
Mattilsynet forteller at å utføre kontrollen på slakteriene koster ca 80 mill kroner, men dersom en 
tar med administrasjon, leiing og kompetanseutvikling er beløpet dobbelt så stort. Slik det ser ut pr i 
dag betaler slakteriene 102 millioner kroner i 2014. I tillegg stilles lokaler gratis til rådighet - lys, 
varme og rengjøring inkludert (i de fleste tilfeller). 
 
I Sverige var gebyrkostnaden i 2013 om lag 119 mill SEK. Slakteriene betalte SLV 52 mill for jobben og 
staten betalte 65 mill. De innbetalte avgiftene fra Norske slakteriene var på mellom 11- 20 øre/kg for 
slakteriene, og ca 15 øre i snitt. De faktiske kostnadene var mellom 22- 230 øre, med et snitt rundt 
30 øre/kg 
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I det norske statsbudsjettet er gebyrsatsene foreslått ordinært lønns- og prisjustert. Det betyr 
svekking av konkurransekraften mot vårt nærmeste naboland. 

KLF mener norske myndigheter bør være like flinke som svenske, til å holde slakterienes kostnader til 
kjøttkontroll nede. Det å ikke endre satsene i år, kan være et lite, men viktig signal. Og et skikkelig 
steg i 2016 bør næringskomiteen allerede nå etterlyste! 

Ikke endre grensa for registrering i merverdiavgiftregisteret 

Jeg er klar over at dette er tema for finanskomiteen, men fordi innslagspunktet er av stor viktighet 
for slakteribransje - og fordi næringskomiteen tidligere med stort gjennomslag har påvirket 
finanskomiteen i valg av satser - lar jeg ikke anledningen passere. 

En 150 000 kr grense for mva–registrering vil virke negativt for slakterienes framtidige tilgang av 
norsk storfe og lam. Det er flere forhold som tilsier det: 

• For ammeku og lam kommer en høy andel av bruttoinntekten som tilskudd, til dels over 
50 prosent. Det betyr at ved investeringer i maskiner og utstyr blir momsregnestykket for 
bonden raskt ugunstig. Dette vil klart bremse på oppstart av mindre og mellomstore 
produksjonsenheter, og kan virke til avvikling av produksjoner når større 
investeringsbehov melder seg. 

• Produksjon av sau og ammeku er ofte den eneste produksjonen på gården, og det som 
blir borte i «småskalaenden» blir ikke erstattet fra andre bruk. Det er underdekning i dag 
og det blir netto volumbortfall. 
 

For å gi et bilde på hva en grense på 150 000 kr representerer, kan en antydning være (avhengig av 
driftsopplegg): 

• Ammeku: 10 dyr til slakt – trengs ca 25 dyr i alt på gården.  I dag er det 1700 besetninger 
med 6 kuer eller mindre og ytterligere 1500 om grensen er 13. Rundt 90 prosent av 
ammekyrne står i rene ammekubesetninger. 

• Sau: 55-60 vinterfôra dyr. Gjennomsnittet i besetningene i 2013 var ca 63. 

Det bes næringskomiteen sørger for at dagens grense ikke røres – i alle fall ikke for lam og ammeku. 

Takk for oppmerksomheten 

 

 


