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Etter	at	vi	i	privat	bransje	har	økt	våre	
markedsandeler	siden	midten	på	1990-tallet,	
så	klarte	Nortura	i	2012	igjen	å	komme	på	
offensiven.	Både	for	storfe	og	småfe	økte	de	
sine	slakteandeler	med	nesten	0,7	%.	 
For	gris	var	stillingen	uendret.	Private	økte	
derimot	med	0,3	%	for	fjørfe.	Og	eggs-
ektoren	kan	vise	til	en	kjempeøkning	fra	
28	%	til	31	%	andel	–	gratulerer!	I	tillegg	til	
endringer	i	egen	organisasjon	har	Nortura,	
med	gode	støttespillere	i	den	rød-grønne	
regjeringen,	vunnet	flere	viktige	«slag»	på	
det	næringspolitiske	området.

1.	 Volummodellen	utvides	–	det	ser	ut	
som	om	egg	og	lam	går	inn	i	volum-
modellen	i	2013,	mens	vi	håper	å	
hindre	overgang	for	sau.	

2.	 Store endringer i forskrift for markeds-
regulering	når	det	gjelder	egg	slik	at	de	
er	tilpasset	Nortura	sine	egne	behov	
og	ikke	bransjens	totale	situasjon.

3.	 De	har	klart	å	«frede»	en	innfraktord-
ning	som	er	urettferdig,	men	passer	
Nortura	og	deres	behov.	I	innspill	til	
jordbruksavtalen	gjør	de	forsøk	på	å	
styrke	denne	fordelen	gjennom	økt	
bevilgning	til	innfrakt.	

4.	 Nortura	har	lykkes	i	å	stanse	en	
omgjøring	av	eierforholdet	i	Animalia.	
Våre	innspill	til	endring	har	vært	at	
Animalia	skal	eies	og	styres	likeverdig	
av	Nortura	og	privat	bransje.	 

Dette	betyr	at	vi	i	privat	bransje	står	
overfor	krevende	utfordringer.	Vi	må	regne	
med	at	Nortura	vil	styrke	seg	ytterligere	
i	år	og	neste	år	bare	med	det	grunnlaget	
som	de	nå	har	lagt.	I	den	private	bransjen	
er det mange fremgangsrike bedrifter 
som	er	i	positiv	utvikling.	Men	som	helhet	
har	vi	behov	for	å	ta	nye	grep	for	å	møte	
utfordringene	fra	Nortura.	Mye	sterkere	
samarbeid	innad,	økt	satsing	på	nye	
produkter	og	konsepter	og	fortsatt	kamp	
for	likeverdige	konkurransevilkår	i	forhold	
til	samvirke	er	noen	stikkord	i	denne	 
sammenheng.	

Vi	står	foran	et	nytt	stortingsvalg.	En	fortsatt	
regjering	med	Senterpartiet	i	førersetet	for	
landbrukspolitikken,	vil	helt	sikkert	med-
føre	ytterligere	konkurranseulemper	for	
KLF-bedriftene.	En	ny	regjering	vil	gi	oss	
motsatte	muligheter.	Samtidig	er	vi	urolige	
for	at	en	ny	regjering	kan	svekke	økonomien	

i	primærjordbruket	og	dermed	redusere	
produksjonen	av	de	råvarene	vi	trenger	som	
grunnlag	for	vår	virksomhet.	

Uansett	valgutfall	er	det	veldig	viktig	at	KLF	
viser	igjen	i	debatten	med	klare	og	nøkterne 
synspunkter	som	blir	lyttet	til.	Norske	bønder	
klarer	ikke	å	produsere	den	mengden	mark-
edet	etterspør	av	storfekjøtt	og	lammekjøtt.	
Dette	er	urovekkende.	Dette	gjør	det	også	
vanskeligere	å	satse	på	konsepter	som	bygger 
på	norskhet.	Vi	støtter	helhjertet	opp	om	alle 
tiltak	som	kan	øke	produksjonen	av	storfe-
kjøtt.	Og	vi	har	også	tatt	initiativ	til	en	sterkere	
satsing	for	økt	produksjon	av	lammekjøtt.	

En	viktig	funksjon	for	KLF	er	å	være	det	
samlede	punkt	for	en	bransje	som	er	
mangfoldig.	Medlemsbedriftene	spenner	fra	
enkeltmannsforetak	til	store	konserner,	fra	
håndverk	til	storindustri.	Medlemsbedrift-
ene	både	samarbeider	og	konkurrerer.	Det	
må	være	et	mål	at	vi	skal	utvikle	evnen	til	
å	samarbeide	til	tross	for	ulikhetene.	Vi	har	
mye	mer	å	vinne	enn	å	tape	med	samarbeid.	
Gjennom	KLF	skal	vi	styrke	hverandre.	
Målet	om	fremgang	for	private	kjøtt-,	fjørfe-	
og	eggbedrifter	står	fast.	

Bjørnen har våknet
Jeg tenker selvfølgelig på Nortura. Etter flere år i motbakke med påfølgende store  
interne omstruktureringer, har Nortura gjenvunnet slagkraften. 

Leif Malvin Knutsen
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KLFs samarbeid med Swaziland Meat 
Industries	har	utviklet	seg	i	meldings-
perioden	til	også	å	omfatte	et	lite	eier-
skap	i	bedriften.	Styret	besluttet	i	2011	
å	følge	opp	forventningen	fra	Norad	og	
kjøpte	fire	prosent	av	aksjene	i	selska-
pet.	Hittil	har	avkastningen	på	invester-
ingen	vært	mellom	9	og	13	prosent	på	
årsbasis.	

Det	praktiske	samarbeidet	går	svært	
bra	og	prosjekt	en	med	Norad	er	nå	
avsluttet.	KLF	kunne	i	den	sammen-
heng	kvittere	ut	gjennomføring	av	de	
tre	delprosjektene.	Forbedringen	av	
de	kvalitet-	og	hygienemessige	målene	

satt i prosjektet er innfridd og det 
er	besluttet	å	gå	videre	med	BRC-
sertifisering.	Prosjektet	med	å	optimal-
isere	skjære	mønstret	hos	SMI	er	også	
avsluttet.	Her	er	det	oppnådd	gode	
resultater	til	nytte	både	for	den	lokale	
og	det	norske		markedet.		

Arbeidet	skal	følges	videre	opp	for	å	
sikre	best	mulig	utnyttelse	av	råstoff	og	
sikre	ønsket	kvalitet	og	volum	til	det	
norske	markedet.	Den	tredje	delen	i	
Norad-prosjektet	var		knyttet	til	bistand	
til	produsenter.	Dette	er	viktig	for	å	
sørge	for	tilstrekkelig	slakt	til	å	kunne	
levere	mot	det	norske		markedet.	

Det	er	gjennomført	flere	tiltak	i	
prosjekt	perioden	som	vannboring,	
gjerding,	innkjøp	av	bil	til	å	transpor-
tere	dyr	etc.	Likevel	kan	KLF	fastslå	at	
det	er	behov	for	mer	innsats	på	denne	
sektoren	skal	vi	sikre	en	langsiktig	
tilgang	på	nok	storfekjøtt	fra	Swaziland,	
og	det	vurderes	nå	hvordan	dette	skal	
løses.	Norsk	Kjøtthandel	AS	forestår	
importen og den kommersielle omset-
ningen i det norske markedet og har 
løst	dette	på	en	god	måte.

Likhet mellom aktørene i bransjen
KLFs medlemsbedrifter møter ofte utfordringer rundt råvaretilgang, regelverk og distri-
busjon. KLF jobber for likhet mellom aktørene i bransjen og er den private kjøttbransjens 
talerør i nærings-, mat- og markedspolitiske spørsmål.  

For	å	kunne	uttale	seg	og	representere	
en	samlet	bransje	er	det	viktig	for	oss	
å	skape	attraktive	sosiale	og	faglige	
samlingsplasser	for	de	private	kjøtt-	og	
fjørfebedriftene.	I	tillegg	til	føringene	
fra	styret	møter	vi	medlemmene	under		
NM	i	kjøttprodukter,	Landsmøtet,	
ERFA-samlinger	og	bransjeturer.	KLFs	
ansatte	er	også	mye	ute	i	bedriftene	for
å	bistå,	få	innspill	og	innsikt	i	medlem	- 
menes	problemstillinger.	Gjennom	KLF	
er	s	medlemmene	representert	i	et	20-
tals	råd	og	utvalg.	

Offensiv vaktbikkje
KLFs politiske arbeid skal sikre medlems - 
bedriftene	politiske	og	juridiske	ramme		- 
vilkår	som	gir	konkurranselikhet	mellom	
aktørene	i	markedet.	Vi	følger	med	
på	markedsregulators	virksomhet	og	
Mattilsynets	fortolkning	og	utøvelse	
av	regelverket.	KLF	initierer	endringer	
der	det	viser	seg	nødvendig.Vi	er	også	
pådrivere	for	rammevilkår	som	kan	
bidra	til	å	opprettholde	eller	bedre	
konkurransekraften	til	medlems-
bedriftene,	både	i	forhold	til	nasjonale	

og	internasjonale	konkurrenter.	KLF	
fremmer	fortløpende	bransjens	og	
medlemmenes interesser i direkte kon-
takt	med	politikere	og	byråkrati.	Har	
disse	kunnskap	om	private	kjøtt-	og	
fjørfebransjens	spesielle	utfordringer	og	
muligheter,	vil	det	være	til	stor	hjelp	for	
medlemmene	i	det	lange	løp.	

Tett på regelutforming og utøvelse
For	medlemsbedriftene	er	forbrukerens 
trygghet	og	tillit	til	vår	næring	det	vik-
tigste.	KLF	arbeider	både	nasjonalt 
	og	internasjonalt	for	å	få	et	godt	
regelverk	rundt	mattrygghet.	I	tillegg	
bistår	vi	medlemsbedriftene	med	faglige	
og	praktiske	løsninger.	Våre	internasjonale 
samarbeidsorganisasjoner	kan	være	
med	å	sikre	at	norske	synspunkter	tas	
hensyn	til	tidlig	i	EU-prosessene.	Målet	
vårt	er	et	regelverk	som	i	praksis	til-
later	bransjen	og	bedriftene	selv	å	 
ta	ansvar	for	risikovurdering	og	hånd-
tering.	Det	fordrer	at	KLF	må	være	
en	pådriver	i	å	tilføre	medlemmene	
oppdatert	kunnskap	innenfor	mattrygg-
hetsområdet.

Tett	oppfølging	opp	i	mot	Mattilsynet	
og	andre	regelverksutviklere	sikrer	
at	de	har	tilstrekkelig	kunnskap	om	
prosesser	og	vareflyt	i	kjøtt-	og	fjørfe-
bransjen	generelt	og	den	private	delen	
spesielt.	Nært	samarbeid	med	de	andre	
aktørene	i	den	norske	bransjen	gjør	oss	 
i	stand	til	å	finne	løsninger	en	samlet	
bransje	kan	stå	bak,	og	som	anerkjennes	
av	tilsynsmyndigheter.	KLF	legger	
ned	mye	arbeid	i	å	sikre	et	balansert	
regelverk	for	matproduksjon	som	ivare-
tar	medlemsbedriftenes	interesser.

Vi kjenner kjøttbransjen best
KLF tilbyr en rekke tjenester og 
produkter	til	medlemsbedriftene.	Det	
dreier	seg	om	alt	fra	felles	dataløsninger	
og medlemsrabatter til kompetanse-
heving.	KLFs	ansatte	har	spisskompe-
tanse blant annet innen mattrygghet 
og	hygiene,	pris-	og	marked,	markeds-
ordninger,	næringspolitikk	samt	krise-	
og	risikokommunikasjon.	Kompetansen	
deles med medlemmene gjennom 
rådgivning,	kurs-	og	utdanningstilbud,	 
og	andre	fagbaserte	tiltak.	

Snart BRC-sertifisert  Swazibiff
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Styret i KLF og KS i perioden 2011- 2013
Styrets	medlemmer:	Kurt	Mydland	-	H.	Mydland	AS,	Harald	Furuseth	-	Furuseth	AS	(styreleder	KS),	Hallstein	Bø	-	Jærkylling	AS	
(nestleder	KLF),	Magne	Finsbråten	-	Finsbråten	AS,	Are	Verås	-	Prima	AS,	Ståle	Gausen	-	Grilstad	AS,	Guro	Kolbu	Christensen	-	
Rieber	&	Søn	ASA,	Audun	Grindheim	-	H.O.	Grindheim	AS	(nestleder	KS),	Leif	Malvin	Knutsen	-	Fatland	AS	(styreleder	KLF).

Animalia 
 
Bransjestyre
Bjørn-Ole	Juul-Hansen,	nestleder
Torfinn	Higdem,	medlem
Magne	Finsbråten,	medlem
Ståle	Gausen,	varamedlem

Helsetjenesten for sau
Morten	Lindboe,	medlem

Helsetjenesten for storfe
Morten	Lindboe,	medlem

Helsetjenesten for svin, arb.utvalget
Odd	Magne	Karlsen,	medlem

Helsetjenesten for svin, samarb. rådet
Bjørn-Ole	Juul-Hansen,	medlem
Morten	Lindboe,	varamedlem

InGris, samarbeidsrådet
Morten	Lindboe,	medlem

Klassifiseringsutvalget - fagutvalg slakt
Thor	Martin	Furuseth,	medlem	
Audun	Stople,	medlem

Kontrollutvalget, import, fjørfe
Marlene	Furnes	Bagley,	styremedlem
Morten	Lindboe,	vara

Koorimp, styringsgruppa
Morten	Lindboe,	medlem 

Sauekontrollen, samarbeidsrådet
Morten	Lindboe,	medlem

Storfekjøttkontr., samarbeidsrådet
Morten	Lindboe,	medlem

NSG - Norsk Sau og Geit

Avlsregion for sau
Roger	Karlsen,	avlsregion	nord
Berit	Pettersen,	avlsregion	vest
Helge	Olaf	Aas,	avlsregion	øst

Fagråd for sau
Morten	Lindboe,	medlem
 
 
KSL - Kvalitetssystem i landbruket
 
Faggruppe husdyr
Morten	Lindboe,	medlem 
Marlene	F.	Bagley,	medlem

Koordineringsutvalg 
Morten	Lindboe,	medlem
 
 
Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Mat og Landbruk, klimautv. 
Svein-Erik	Eide,	medlem

NHO Mat og Landbruk, matpolitisk utv. 
Mette	Juberg,	medlem

NHO Mat og Landbruk, næringspolitisk utv. 
Bjørn-Ole	Juul-Hansen,	medlem

Andre råd og utvalg

Clitravi
Mette	Juberg	medlem,	 
Morten	Lindboe,	vara

Debio, styret 
Ernst	Ole	Ruch,	medlem

LMD - importutvalget
Bjørn-Ole	Juul-Hansen,	medlem

Næringens beredskapsutvalg
Morten	Lindboe,	medlem

Omsetningsrådet
Bjørn-Ole	Juul-Hansen,	medlem

OEK, markedsrådet
Kenneth	Kuraas,	medlem
Harald	Furuseth,	medlem 
Terje	Wester,	medlem
Endre	Myhr,	medlem 
Rune	Hennum,	medlem

Reindriftens importutvalg
Thor	Åge	Pedersen,	medlem 
Endre	Myhr,	vara

Styret for Stiftelsen for land-
brukets næringsmiddelforskning
Bjørn-Ole	Juul-Hansen,	styremedlem

UECBV
Morten	Lindboe,	medlem

KLFs deltakelse i eksterne styrer, råd og utvalg (per mars 2013)
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ScanPig - smak og saftighet 
I	2005	etablerte	KLF	datterselskapet	ScanPig	as	for	å	sikre	at	produsenter	som	leverer	til	private	slakterier	har	tilgang	til	såkalt	
“tredje	rase”.	Dette	var	viktig	for	å	opprettholde	konkurransen	om	svinekjøttprodusentene;		Nortura	etablerte	sin	tredje	rase	
på	slutten	av	åttitallet.	I	løpet	av	meldingsperioden	har	ScanPig	foretatt	en	emisjon	og	de	fire	største	medlemsslakteriene.	Fatland	
AS,	Furuseth	AS,	Prima-gruppen	AS	og	Midt-Norge	Slakteri	AS	kom	inn	på	eiersiden	sammen	med	KLF.	Slakterienes	inntreden	i	
selskapet	bidrar	til	at	ScanPig	står	sterkere	i	markedet	og	får	større	potensial	til	å	øke	sine	markedsandeler.	

Selskapet	har	vokst	med	5-6	prosent	i	året	og	passerte	i	2012	første	gang	30	000	solgte	doser.	Det	er	likevel	fortsatt	langt	fram	
før	ScanPig	kan	være	fornøyd	med	markedssituasjonen.	ScanPig	kan	tilby	god	og	konkurransedyktig	genetikk	og	kjøttet	scorer	
på	smak	og	saftighet.		I	Sverige	er	det	etablert	et	eget	varemerke	forbeholdt	hampshirekrysninger,	under	merket	Piggham.	Det	
volumet	som	nå	produseres	i	Norge	av	hampshirekrysninger	gjør	at		det	er	grunn	til	å	håpe	at	et	tilsvarende	merke	etableres	i	
det	norske	markedet.

Norsk Protein - med leveransebonus 
Det	er	nå	over	ti	år	siden	Nortura	og	KLF	ble	enige	om	å	etablere	Norsk	Protein	som	et	felles	selskap	for	håndtering	av	slak-
terienes	slakteavfall.	Den	gang	skjedde	det	i	forlengelsen	av	BSE-krisen	og	Mattilsynets	sterke	restriksjoner	som	ble	innført	på	
håndtering	av	slakterienes	slakteavfall.	Etableringen	og	driften	av	Norsk	Protein	har	vært	meget	vellykket.	Det	er	foretatt	en	stor	
sanering	i	bransjen	og	etablering	av	et	nytt	anlegg	på	Hamar.	Selskapet,	som	KLF	eier	nær	25	prosent	av,	har	en	egenkapital	på	om	
lag	165	millioner	kroner	og	framstår	nå	meget	solid	og	robust,	og	velegnet	til	å	takle	utfordringene	i	destruksjonsbransjen.

Usikkerheten	er	i	midlertidig	til	stede	når	det	gjelder	bransjens	rammebetingelser	og	hvilken	mulighet	selskapet	har	til	å	utvikle	
nye	produkter.	Styret	har	derfor	valgt	å	holde	et	prisnivå	på	sine	tjenester	som	har	gjort	det	mulig	å	foreta	en	relativ	rask	ned-
betaling	av	store	deler	av	finansieringskostnadene	ved	utbygginger	etc.	

Utviklingen	når	det	gjelder	tilgang	av	råstoff	har	utviklet	seg	siden	oppstarten	slik	at	de	private	i	økende	grad	står	for	leveransene.	
Pr	2012	kommer	42-43	prosent	av	råstoffet	fra	de	private	aktørene.	For	å	unngå	at	verdier	skapt	på	råvarer	fra	KLFs	medlems-
bedrifter	havner	i	Nortura,	har	KLFs	styremedlemmer	aktivt	bidratt	til	å	etablere	en	leveransebonusordning	i	Norsk	Protein.	
I	2013	fikk	for	første	gang	leverandørene	utbetalt	en	bonus	i	henhold	til	hvor	store	leveranser	de	har	hatt	til	Norsk	Protein.	
For	KLF	er	det	viktig	at	når	resultatmålet	i	Norsk	Protein	er	nådd,	skal	overskytende	inntekt	fordeles	på	en	måte	som	ikke	er	
konkurransevridende	mellom	samvirke	og	de	private	aktørene.

KLF Media - ferske nyheter om bransjen 
Selskapet	gir	ut	fagbladet	Kjøttbransjen	og	er	datterselskap	av	Kjøtt-	og	fjørfebransjens	Landsforbund.	Daglig	leder,	Per	A.	
Sleipnes,	er	redaktør	for	Kjøttbransjen.	KLF	Media	har	kompetanse	på	utarbeidelse	og	utgivelse	av	interntidsskrift,	bistand	til	
informasjons-	og	markedsføringstiltak	og	publishingtiltak.

Bladet	Kjøttbransjen	er	organisasjonens	medlemsblad,	men	det	henvender	seg	
til	målgrupper	langt	utenom	egne	rekker.	Store	deler	av	kjøttbransjens	kunder	
innen	dagligvaremarkedet	og	storhusholdningsmarkedet,	så	vel	som	en	lang	rekke	
politikere,	presse	og	opinionspåvirkere,	mottar	bladet.	KLF	Media	har	det	siste	
året	jobbet	med	nye	internettsider	for	bladet	og	å	styrke	sin	synlighet	på	sosiale	
medier.		I	løpet	av	våren	2013	lanseres	nye	bladet.kjottbransjen.no.
 
Fagpressens	redaktørplakat	er	gjeldene	for	bladet	Kjøttbransjen	 
og	redaktøren	av	bladet	har	redaksjonell	frihet.

Datterselskap og eierinteresser
KLF har betydelige eierinteresser i tre aksjeselskap knyttet til kjøtt- og fjørfebransjen. 
Gjennom eierskapet i selskapene har KLF bidratt  til strategiske tilpasninger i bransjen 
som er hensiktsmessig for medlemmene.
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I	2012	ble	det	for	første	gang	satt	
fokus	på	grill.	Arrangementet	ble	kjørt	
i	mai,	og	det	ble	bedømt	hele	530	
produkter.	Det	er	tydelig	at	bedriftene 
ønsker	denne	vurderingen	av	produk-
tene.	Både	fordi	det	gir	matnyttige 
tilbakemeldinger	på	kvalitet	og	
forbedringspotensial,	og	fordi	medaljer	
i	NM	kan	gi	solid	respons	ute	hos	
kundene.		

De	største	klassene	som	vurderes	er	
julepølse,	pinnekjøtt	og	julepålegg.	De	
øvrige	klassene	er	sylte,	ferdig	stekt	
eller	kokt,	postei/pate,	medisterkaker	
og	tradisjonsprodukter.	Kåring	er	ikke	
en	tilfeldig	utvelgelse	gjort	av	kjendiser	
og	synsere,	men	en	seriøs	vurdering	
ut	fra	råvare,	utseende,	lukt,	smak	og	
konsistens.	Mette	Juberg	har	de	siste	
årene	vært	hoveddommer	for	konkur-
ransen.	Hun	har	normalt	med	seg	
10-15	andre	dommere.	Disse	er	fagfolk	
med	bakgrunn	som	pølsemakere	eller	
næringsmiddelteknologer	som	kjenner 

sin	wiener.	Ingen	av	dem	er	
ansatt i de bedriftene som  
deltar	i	konkurransen.	

Tilbakemeldingene kan bli 
nådeløse	om	produktene	er	
smakløse,	har	slapp	konsistens	
eller	om	det	har	vært	dårlig	
service	på	utstyret	som	er	brukt	
i	produksjonen.	Siden	alle	produk-
tene	testes	anonymt,	er	det	heller	
ikke	mulig	å	si	om	produktet	kom-
mer	fra	en	stor	industribedrift	eller	
fra	en	liten	produsent.	Konkur-
ransen er lagt opp slik at ingen 
dommere	vet	hvem	som	leverer	
det	enkelte	produkt.	Dommerne	
får	bare	servert	maten,	tester,	
smaker	og	skriver	ned	sine	
kommentarer.		Alle	norske	
kjøtt	bedrifter	kan	delta	i	konkurransen.	
Alt	fra	store	industrikonsern	til	små	
slakterbutikker.	Årets	NM	arrangeres	
høsten	2013	og	tar	for	seg	julemat,	
pålegg	og	kaker.	

 

NM i kjøttprodukter
Hvert år konkurrerer norske kjøttbedrifter i en storstilt fagkonkurranse 
for å finne de beste kjøttproduktene. Alle kjøttforedlere har mulighet til  
å delta. Konkurransen er hard og bedømmingen objektiv og faglig.

Handelen begynner å få øynene opp for  
kåringen. Et kvalitetsstempel som gull i NM 

løftes i større grad enn før frem ved  
presentasjon og plassering i butikkene
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I	løpet	av	meldingsperioden	har	det	
vært	både	utfordringer	og	uvante	
situasjoner	i	markedet	for	kjøtt-	og	
fjørfeprodukter.	KLFs	dialog	med	
markedsregulator	og	Statens	land-
bruksforvaltning,	samt	kontakt	med	
faglag og politisk gir rask effekt og 
bidrar	til	endringer.

For	storfe	var	det	administrert	ned-
satt	toll	hele	året,	bortsett	fra	en	kort	
periode	på	høsten,	og	det	ble	ikke	lagt	
inn	varer	på	reguleringslager.	Løpende	
var	det	behov	for	å	få	tollen	fastsatt	
på	et	nivå	som	gjør	at	konkurransen	i	
markedet	mellom	importert	kjøtt	og	
norsk	kjøtt	blir	relativt	lik.	På	grunn	av	
et	rekordtidlig	underskudd	på	biffer	og	
fileter	i	2012	sørget	KLF	for	at	SLF	åp-
net	tidligere	på	året	for	pistol.	Namibia-	
og	Botswana-importen	har	flyttet	seg	
fra	våre	medlemmer	til	å	være	ca	70-80	
prosent	på	Norturas	hender.	Dette,	
kombinert	med	at	importtidspunktet	
i	stor	grad	ble	konsentrert	til	høsten,	
bidrog	til	unormale	forstyrrelser	i	det	
norske	markedet,	både	prismessig	og	
mellom	aktørene.	

For	første	gang	ble	det	åpnet	for	
administrativ	nedsatt	toll	for	import	av	
kylling.	Åpningen	kom	et	halvt	år	etter	
første	søknad,	det	ble	da	vurdert	som	
nødvendig	for	å	dekke	underskuddet	i	
det	norske	markedet.	Siden	det	ikke	er	
markedsregulering	på	kylling	har	saken	
bidratt	til	å	gå	opp	løypa	for	hva	som	
skal	vurderes	og	hvordan	prosessen	skal	
kjøres.	Det	er	mulig	med	rask	økning	i	
produksjon	av	kylling,	men	konsesjons-
grensene	hindrer	at	det	blir	gjort.	

KLF	tok	flere	ganger	opp	behovet	for	
å	justere	konsesjonsgrensene	i	produk-
sjonen,	i	det	minste	midlertidig	slik	at	
denne	markedsetterspørselen	kunne	
dekkes	av	norsk	produksjon.	Dette	ble	

avvist,	men	har	bidratt	til	at	
konsesjons	grensen	økes	litt	
i	2013.	

Problemene	med	nedgang		
og forsinkelse i lamme-
slaktingen	2011	resulterte	
i	en	skadereduserende	
tollnedsettelse	på	tampen	
av	slaktesesongen.	KLF	var	
derfor tidlig oppmerksom
i	2012,	og	da	ble	det	ned-
satt	toll	og	import	av	lam	
midt	i	slaktesesongen.	
Dette har aldri tidligere 
skjedd	og	det	var	en	vel-
dig	spesiell	situasjon	 
å	komme	opp	i.	

For	egg	har	en	klart	å	få	
til bra balanse helt fram 
til	overgang	til	miljøbur	
og	frittgående	høns	var	
gjennomført	1.1.12.	
Gjennom	2012	ble	det	
etablert	en	over-
produksjon	hos	 
Norturas	produsen	ter 
som	markeds	regulator	
har	skjøvet	foran	seg	
inn	i	2013	og	slitt	med	
å	avvikle.	Det	til	tross	for	gjennom-
føring	av	regulerings	tiltak,	herunder	
førtids	slakting.		I	samme	periode	valgte	
Nortura	å	kjøpe	rettighetene	til	å	 
importere	EU-kvoten	tollfritt,	en	
kvote	på	ca	280	tonn	til	en	pris	av	ca	4	
kroner	kiloen,	mens	private	bedrifter	
i	eggsektoren	som	hadde	behov	for	
tilgang	til	mer	egg,	måtte	avstå	fra	kjøp	
på	grunn	av	det	høye	prisnivået.		

I	denne	situasjonen	legges	det	opp	til	
overgang	fra	målpris	til	volummodell	
for	egg.	Overproduksjon	på	svinekjøtt	
ser	ut	til	å	ha	bitt	seg	fast	med	økende	
effektivitet	i	produksjonen	og	stagner

ende	salg.	Noe	av	dette	skyldes	 
endringer	i	innkjøpsmønster	til	
storhusholdning	og	forbruksvaner	
til	det	norske	folk.	Samtidig	har	
ribbe	salget	til	jul	eksplodert	gjen-
nom	stadig	lavere	priser	i	handelen.	
	Ekstraordinære	tiltak	på	å	ta	ribben	ut	
fra	regulert	gris	øker	kraftig,	og	import	
av	ribbe	har	vist	seg	nødvendig.	Det	
ser	ut	til	at	bølgedalen	med	lave	priser	
og	overfylte	markeder	vil	vare	lenger	
enn	det	som	har	vært	vanlig.

Markedsituasjonen – KLF betyr en forskjell
Norge har et økende, permanent underskudd for grovfôrbasert produksjon av storfe og 
lam, mens svin og egg har overskuddsproblemer. Veksten i kyllingmarkedet fortsetter og 
det er behov for grep for å dekke etterspørselen. 

2011-2012vSending.indd   9 12.05.2013   13:08:55



10 STYRETS BERETNING 2011-2012

Landbruks-	og	matminister,	Trygve	Slags-
vold	Vedum,	fulgte	opp	med	å	foreslå	
endring	for	36	varelinjer.		Forslaget,	og	
seinere	vedtaket,	ledet	til	mye	diskusjon	
både	i	matindustrien	og	i	politikken.	Det	
til tross for at det bare ble 6 tolltariff-
linjer	som	ble	endret;	fersk	og	frossen	
biff/filet	av	storfe	og	hele/halve	ferske	
eller	frosne	skrotter	av	lam	samt	to	
linjer	for	ost.

KLF	påpekte	i	denne	diskusjonen	at	det	
er	nødvendig	å	ha	et	grensevern	som	
gir	tilstrekkelig	rom	for	å	opprettholde	
og	utvikle	den	norske	produksjonen.	
Samtidig	la	KLF	til	grunn	at	for	så	
omfattende endringer i praktiseringen 
av	tollvernet,	er	det	nødvendig	å	foreta	
en	grundig	vurdering	hvordan	valg	av	
tollpraksis	slår	ut	for	de	ulike	varegrup-
pene	omfattet	av	den	enkelte	tollposis-
jonen.	Sett	fra	kjøtt-	og	fjørfebransjens	
ståsted	var	konsekvensene	av	forslaget	
svakt	utredet	i	forhold	til	RÅK-indus-
trien	og	mulig	import	av	bearbeidet	
kjøttvarer	på	alternative	tollposisjoner.	

Til	tross	for	all	støy,	synspunkter	og	
meningsutveksling	om	“tollgrepet”	 
tyder	mye	på	at	effekten	er	moderat.	
Mulighet	for	å	øke	engrosprisen	på	 
de	nevnte	produktene	i	takt	med	
prisstigningen,	er	langt	unna	å	gi	det	
inntekts	løftet	som	er	nødvendig	for	at	
den	grovfôrbaserte	produksjonen	får	
en	økonomi	til	å	leve	av.

KLF	var	derfor	positive	til	Landbruks-	
og	matdepartementets	forespørsel	om	
deltakelse	i	ekspertgruppen	for	økt	
storfekjøttproduksjon.	Ekspertgruppen	
fremmet flere konkrete forslag som 
har	ett	felles	ønske	om	å	stimulere	til	
produksjon;	mer	kjøtt	og	kalver	fra	de	
dyrene	vi	har	i	tillegg	til	å	øke	antall	
mordyr.	

KLF	har	valgt	å	være	en	pådriver	for	
at	det	skal	tilføres	nye,	friske	budsjett-
penger	til	ammeku-produksjonen	i	et	
betydelig	omfang.	Målet	er	få	sikret	
at	det	er	økonomisk	interessant	for	
bøndene	å	opprettholde	en	stor,	norsk	
storfekjøttproduksjon.

Tollgrep og framtidig storfekjøttproduksjon
I etterkant av bruddet i jordbruksoppgjøret 2012 kom det krav om at Norge måtte endre 
toll-praksis slik at det skal benyttes prosenttoll i stedet for kronetoll. En slik overgang vil for 
flere produkter øke tollbeskyttelsen og det er mulig å øke prisene i det norske markedet. 

Faksimile fra et annonsebilag  
for Töcksfors Shoppingcenters kunde-  

klubb “Goda Köp”. Grensehandlere blir 
lokket over grensen under påskudd  
om at importert kjøtt i Norge har  

tollsatser på 429 prosent. 
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I	etterkant	av	jordbruksoppgjøret	
2012/2013	ble	det	igangsatt	en	
	arbeidsgruppe	som	blant	annet	skulle	
vurdere	om	målprisen	for	egg	skulle	
avvikles	og	at	markedsreguleringen	
for	egg	skulle	utøves	i	henhold	til	det	
som	kalles	volummodellen.	Modellen	
innebærer	at	avtalepartene,	Storting	
og	regjering	ikke	lenger	har	ansvar	for	
å	fastsette	prisnivåer,	men	dette	er	i	
sin	helhet	overført	til	Nortura.	KLF	
har	argumentert	mot	å	flytte	egg	over	
i	volum	modellen,	blant	annet	fordi	det	
er	plass	til	å	beholde	egg	i	dagen	mål-
prismodell	i	forhold	til	gul	boks		i	WTO.	

Endring tilpasset markedsregulator
Våren	2012	foreslo	Landbruks-	og	
matdepartementet	(LMD)	en	endring	
i	forskrift	om	markedsregulering	til	å	
fremme	omsetningen	av	jordbruksvarer,	
med	fokus	på	egg.	Forslaget	innebar	en	

sterk begrensing i den doble mottaks-
plikten	samt	en	definisjon	av	overskudd	
i	markedet	til	når	markedsregulator	har	
overskudd.		

Nortura har overskudd
KLF	med	en	samlet	privat	eggsektor	i	
ryggen	har	uttalt	seg	sterkt	kritisk	til	
forslaget	og	fremmet	forbedringspunkter.	
Ønsket	er	å	redusere	konkurranse-
vridningen	forskriften	legger	til	rette	for.

I	LMDs	endelig	forskrift	-	fremmet	
	etter	høringsrunden	-	var	ingen	av	
KLFs	hovedankepunkter	hensyntatt.	
Forskriften,	som	ble	vedtatt	med	
virkning	fra	01.03.2013,	tilrettelegger	
for	sterk	konkurransevridning	mellom	
aktørene.	For	private	eggpakkerier	
fremstår		avvikling	av	markedsreguler-
ingen	for	egg	å	være	eneste	alternativ 
for	å	gjenskape	mer	likeverdige	

konkurransevilkår	mellom	privat-	 
og	samvirkebedrifter.

Regulerer inn i overproduksjon
KLF	har	i	den	forbindelse	pekt	på	at	en	
slik	løsning	vil	frigi	omsetningsmidler	
(mer	enn	6	millioner	kroner)	som	i	dag	
benyttes	til	å	administrere	markeds-
regulering	i	Nortura	og	Statens	land-
bruksforvaltning.	Beløpet	tilsvarer	nær	
10	000	kroner	per	eggprodusent.	 
 
I	meldings	perioden	har	endringene	
beveget	seg	i	en	uønsket	retning	for	
KLF	og	de	private	eggpakkeriene.	Det	
har	skjedd	til	tross	for	stort	fokus	på	
denne	sektoren	i	meldingsåret.	Med	
den	styringen	en	har	på	produksjons-
volumet	og	stabilitet	i	salget,	er	det	
kanskje	grunn	til	å	spørre	om	over-
produksjonen	oppstår	på	grunn	av	
markedsregulering.

Eggmarkedet – fordel markedsregulator
I løpet av 2012 ble det fra myndighetens side tilrettelagt for gjennomføring av vesentlige 
endringer i rammebetingelsene til eggsektoren. De private eggpakkeriene får forverret 
sin konkurransemessige situasjon og markedsregulator Nortura settes i en særlig gunstig 
stilling i forhold til sine konkurrenter i eggmarkedet.
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Egg- og fjørfeproduksjon i vekst og endring 
For medlemsbedriftenes kylling og eggprodusenter tilbyr KLF et bredt spekter av tje-
nester. Alt fra faglig rådgivning i den daglige egg- og fjørfekjøttproduksjonen til råd ved 
nyetablering eller ombygging.

KLF	fjørfe	har	arrangert	sin	åttende	
kompetanseskole for slaktekylling-
produsenter.	Dette	kurset,	som	er	
godkjent	av	Mattilsynet,	går	over	fire	
hele	dager,	og	har	til	nå	samlet	over	220	
slaktekyllingprodusenter.	Kyllingproduks-
jonen	er	svært	kompetansekrevende	og	
på	programmet	står	alt	fra	anatomi,	helse	
og	dyrevelferd	til	lover	og	forskrifter	til	
fôring,	stell	og	ventilasjon.	Nye	krav	til	
hold	av	slaktekylling	skal	tre	i	kraft	1.	juli	
neste	år,	og	da	vil	dokumentert	kom-
petanse	være	ett	av	kravene.

Nytt dyrevelferdsprogram 
KLF	fjørfe	har	også	jobbet	tett	mot	
myndig heter og i samarbeid med resten 
av	bransjen	i	forbindelse	med	implemen-
tering	av	EUs	såkalte	”slaktekyllingdirek-
tiv”	i	norsk	regelverk.	Nytt	fra	1.	juli	i	år	
vil	være	en	trappestegsmodell	for	hvilken	
dyretetthet	man	kan	produsere	under.	
Standard	dyretetthet	vil	være	25	kg	
levendevekt/m2		golvareal,	med	mulighet	
til	å	produsere	inntil	36	kg/m2 dersom 

man	deltar	i	et	dyrevelferdsprogram.	Man	
må	da		kunne	dokumentere	tilstrekkelig	
ventilasjonskapasitet,	lav	konsentrasjon	av	
gasser,	og	gode	nok	tråputeresultater. 
Det	blir	krav	om	dokumentert	kom-
petanse	(se	egen	sak)	og	krav	om	
deltagelse	i	effektivitetskontroll/	produks-
jonskontroll,	KLF	drifter	i	dag	en	slik.	Med	
det	nye	regelverket	blir	det	krav	om	at	
fôr	og	vann	ikke	skal	fjernes	fra	kyllingen	
før	tidligst	12	timer	før	forventet	slakte-
tidspunkt.	For	å	dokumentere	overfor	
myndighetene	at	regelverket	og	bestem-
melsene	i	dyrevelferdsprogrammet	følges,	
blir	revisjonene	gjennom	kvalitetssystem	i	
landbruket	(KSL)	sentrale.	

Effektivitetskontroll
KLF	drifter	en	effektivitetskontroll	for	
slaktekylling,	der	både	produsenter,	
rugeri	og	slakteri	bidrar	med	sine	data.	
Å	ha	kontroll	på	alle	relevante	data	er	
nødvendig	både	for	dokumentasjon	av	
kvalitet	i	kyllingproduksjonen,	men	også	
som	et	verktøy	for	den	enkelte	pro-

dusent	til	å	bli	enda	bedre.	E-kontrollen	
har	vært	operativ	siden	1.1.2009	og	
inneholder	nå	data	for	3.400	kull	med	
over	59	millioner	kyllinger.	

Rådgivning eggprodusenter
Etter	1.1.2012	har	det	ikke	vært	tillatt	å	
holde	verpehøner	i	tradisjonelle	netting-
bur.	Nye	driftsformer	som	miljøinnred-
ning,	frittgående	og	økologisk	krever	
kompe	tanse,	og	foruten	rådgivningsvirk-
somhet	ute	på	gård,	har	det	også	vært	
fokusert	på	dette	i	fagskrivet	Columbiegg	
og	under	foredrag	på	produsentmøter.

Eggkvalitet, vasking av egg
Ikke	alle	egg	er	rene	når	de	samles	
inn	fra	hønehuset,	og	har	behov	for	å	
vaskes.	Nye	vaskemetoder/maskiner	og	
vaskemidler	har	i	den	senere	tid	kommet	
på	markedet	og	det	har	vært	fokusert	
mye	på	ansvaret	hver	eggprodusent	har	
til	å	sette	seg	inn	i	hvordan	disse	virker	
slik	at	ikke	eggkvaliteten	blir	forringet	av	
feil	vasking.	
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Virksomhetens	styre	består	av	tre	repre-
sentanter	fra	Nortura	og	tre	fra	KLF	samt	
en	ansattrepresentant.

Det	er	de	norske	bøndene	som	har	
tildelt OEK et oppdrag og betaler dem 
for	gjennomføringen	av	oppdraget.	Fi-
nansieres	skjer	ved	bruk	av	omsetnings-
avgiften;	en	avgift	bonden	betaler	inn	
til	et	omsetningsfond	for	den	aktuelle	
produktgruppen	når	han	leverer	produk-
tene	sine	til	et	slakteri	eller	eggpakkeri.	

Opplysningskontoret	for	egg	og	kjøtt	
(OEK)	er	Norges	fremste	kompe-
tansesenter	for	matopplysning.	Gjen-
nom	en	rekke	aktiviteter	bidrar	de	til	
kunnskap	og	inspirasjon	til	å	lage	mat	
med	norske	egg,	kylling,	kalkun,	svin,	
storfe	og		lam.	For	at	OEK	skal	gjøre	

en	god	jobb	innhenter	de	kunnskap	
fra	mange	kilder.	Kjøtt-	og	fjørfebran-
sjen	er	positive	til	å	bidra	og	stiller	sin	
kunnskap	og	kompetanse	til	rådighet	
for	OEK.		For	å	sikre	at	OEK	til	enhver	
tid	er	kjent	med	hva	som	skjer	både	
i	markedet	og	i	industrien,	er	det	

oppnevnt	et	markedsråd.	Det	er	et	råd-
givende	organ	for	Opplysningskontoret	
for	egg	og	kjøtt	(OEK)	og	fungerer	
som	en	ressursgruppe.	Rådet	består	av	
8	personer	hvorav	4	kommer	KLF.	De		
dekker	alle	produktområder	som	KLFs	
medlemsbedrifter	representer.

OEK - kompetansesenter for matopplysning
Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) driver merke varenøytral informasjons- og  
reklamevirksomhet for norske produkter av egg, kylling, kalkun, storfe, svin og lam.

De om lag 50 medarbeiderne er 
høyt	utdannete	og	vel	kompetente	
til	å		jobbe	med	faglige	spørsmål	som	
slakteri	og	industri	er	opptatt	av.	For	
kjøtt-	og	fjørfebransjen	er	Animalia	et	
viktig	verktøy	for	å	sikre	at	aktørene	
i	bransjen	og	råvareproduksjonen	har	
alt	på	stell	i	forhold	til	mattrygghet	
langs	hele	verdikjeden.	Et	omfattende	
arbeid	med	å	følge	opp	dyrehelse,	
jobbe med smittebeskyttelse og  
sikre	trygg	mat	gjør	Animalia	til	et	 
av		bransjens	mest	nyttige	verktøy.

Hovedfinansieringen	skjer	via	omset-
ningsavgiften,	men	også	en	betydelig	og	
voksende	andel	av	finansieringen	skjer	
ved	salg	av	tjenester	til	ulike	aktører	i	
kjøtt-	og	fjørfebransjen.

Viktige aktivitetsområder: 
Husdyrkontrollene	–	verktøy	for	å	sikre	at	norsk	husdyrproduksjon	er	effektiv,	godt	
dokumentert	og	kan	levere	viktige	data	til	myndigheter,	bransje	og	forskningsmiljøer.	 

Helsetjenestene –	verktøy	i	arbeidet	med	forebyggende	helsearbeid	og	organisert	
sjukdomsbekjempelse	for	næringen.	God	dyrehelse	er	et	viktig	konkurransefortrinn	for	
norsk	husdyrproduksjon.	 

Klassifisering –	verktøy	for	å	klassifisere	slakt	riktig	slik	at	betalingen	mellom	leddene	
i	verdikjeden	har	objektive	kriterier	som	utgangspunkt	for	verdifastsetting	og	blir	riktig.	 

Dyrevelferd –	et	fokusområde	der	Animalia	arbeider	for	god	dyrevelferd	på	gård,	
under	transport	og	på	slakteri.	Dyrevelferd	er	viktig	og	blir	stadig	viktigere	for	kjøtt-	 
og	eggbransjen	sitt	omdømme.	 

Mattrygghet –	et	fokusområde	der	Animalia	arbeider	med	mattrygghet	gjennom	hele	
verdikjeden.	Norske	kjøtt-	og	eggprodukter	skal	være	trygge,	og	tilliten	til	bransjen	skal	
være	høy	både	hos	forbruker,	omsetningsledd	og	hos	myndighetene.	 

Kjøtt og egg i kostholdet –	et	fokusområde	der	Animalia	i	samarbeid	med	
Opplysnings	kontoret	for	egg	og	kjøtt	arbeider	for	å	koordinere	og	fremme	bransjens	
synspunkter	og	meninger	om	mat	og	helse	overfor	myndighetene.

Animalia – ledende fag- og utviklingsmiljø
Animalia er i dag et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innenfor kjøtt- og  
eggproduksjon.  Virksomhetens styre består av tre representanter fra Nortura og tre  
representanter fra KLF samt en ansattrepresentant.
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Ved	sammenslåingen	av	Opplysnings-
kontoret og Fagsentrene for egg og 
kjøtt	i	2007,	ble	det	på	nytt	gitt	uttrykk	
for	at	man	skulle	utrede	muligheten	for	
en	løsning		der	Animalia/	OEK	fikk	en	
ny	eieform,	for	eksempel	som	AS.	Det	
lyktes	ikke	KLF	å	få	i	gang	prosessen	før	
vi	tok	saken	opp	med	Landbruks-	og	
matdeparte	mentet.	

De	oppnevnte	en	uformell	arbeids-
gruppe	bestående	av	KLF,	Nortura	og	
Statens	landbruksforvaltning.	Arbeids-
gruppen	skulle	kartlegge	alle	oppgaver	
i	Animalia/	OEK,	samt	gå	igjennom	

oppgavenes	juridiske	grunnlag,	formelle	
styrings	struktur	og	finansiering.	Avslut-
ningsvis	skulle	arbeidsgruppen	gi	innspill	
til	hvor	det	var	naturlig	å	plassere	
de	ulike	oppgavene	og	uttale	seg	om	
mulige	eierformer.	Den	uformelle	
arbeidsgruppen	avla	sin	rapport	i	august	
2012,	og	flertallet	i	arbeids	gruppen	
mente	at	Animalia	i	dag	har	oppgaver	
som	strekker	seg	ut	over	det	ansvaret	
som	Nortura	har	som	markedsregulator. 
Flertallet	mente	også	at	det	kan	være	
mulig	å	skille	ut	OEK	og	Animalia	fra	
Nortura	over	i	egne	selskaper.	
Så	langt	har	ikke	Landbruks-	og	

matdepartementet gitt til kjenne om 
hvordan	de	vil	håndtere	denne	rap-
porten	videre.	KLF	mener	at	utviklings-
potensiale	videre	for	Animalia/OEK	vil	
være	bedre	og	mer	tillitsvekkende	om	
KLF	og	Nortura	i	framtiden	har	samme	
eierskap	til	selskapet.	

KLF	har	et	godt	håp	om	at	vi	etter	
hvert	skal	få	et	nøytralt	Animalia	og	 
OEK	som	evner	å	gjøre	en	flott	jobb	
for	hele	kjøtt-	og	fjørfebransjen	i	 
mange	år	framover.

Organiseringen av Animalia og OEK 
Helt siden 1990-tallet har KLF arbeidet for å få fristilt Animalia og Opplysningskontoret for 
egg og kjøtt (OEK) som selvstendige juridiske enheter, der KLF og Nortura har likeverdig 
eierskap. Vekslende styrer i KLF har gradvis klart å bevege saken i den retning, men så langt 
har vi ikke kommet i havn. 

Foto: Grethe Ringdal, Animalia
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Foto: Grethe Ringdal, Animalia

Salto - redusert salt i kjøttprodukter
KLF	er	en	av	syv	deltakere	i	SALTO-prosjektet	som	ledes	av	Stabburet.	Hensikten	med	prosjektet	er	å	bidra	til	redusert	salt	 
i	ulike	produkter	som	kokt	skinke	og	hamburgere	med	videre.	Prosjektet	er	forventet	avsluttet	i	2014.	

Patodynprosjektet  - patogeners dynamikk langs verdikjeden
Prosjektet	ledes	av	Animalia	og	er	en	av	ni	deltakere	i	prosjektet.	Målet	med	prosjektet	er	at	kjøttbransjen	skal	kunne	initiere	 
og	ta	i	bruk	helt	ny	teknologi	som	kan	redusere	sykdomfremkallende	bakterier	i	kjøtt.	Hensikten	er	at	vi	skal	kunne	 
dokumentere	og	forstå	bakteriers	dynamikk	langs	verdikjeden	på	kjøtt	og	hvilket	tiltak	vi	kan	gjøre	for	å	motvirke	uønskede	
konse	kvenser.	Ifølge	planen	skal	prosjektet	avsluttes	i	2014.	

Listeria monocytogenes - redusere forekomsten
Listeria	kan	være	en	utfordring	for	kjøtt-	og	fjørfebransjen.	KLF	er	med	på	prosjektet	“kontroll	av	Listeria monocytogenes	ved	
produksjon	av	animalske	produkter”	som	ledes	av	Nortura.	Prosjektet	har	syv	deltakere	og	hovedmålet	med	prosjektet	er	å	
redusere	forekomsten	av	L. monocytogenes i	animalske	produkter.	L. monocytogenes	er	en	patogen	bakterie	som	er	særlig	knyttet	
til	kjølelagret	mat	med	lang	holdbarhetstid.	Bakterien	er	en	utfordring	for	kjøttindustrien	fordi	den	kan	vokse	opp	i	høye	antall	
i	kokte	kjøttprodukter	som	skinkepålegg,	servelat,	pølse,	kjøttboller	osv.	Etter	planen	skal	prosjektet	avsluttes	i	løpet	av	2014.

Markedsregulering	i	kjøttsektoren	- fra NILF
I	forbindelse	med	landbruksmeldingen	initierte	KLF	utredningen	“Regulering	for	organsiering	–	markedsregulering	i	kjøtt-
sektoren”.	Utredningen	ble	gjort	av	NILF	og	rapporten	kom	med	mange	interessante	funn	i	forhold	til	dagens	system	for	
markeds	regulering.	Rapporten	peker	på	flere	forhold	som	tilsier	at	det	er	vanskelig	å	bidrar	til	økt	pris	til	produsent	gjen-
nom	dagens	markedsreguleringssystem.	Rapporten	viser	også	at	forbrukerne	i	liten	grad	blir	ivaretatt	og	sikret	leveranser	
gjennom	dagens	forsyningsplikt.	

Forsknings- og utviklingsarbeid
En av KLFs oppgaver er å bidra til at hele bransjen får økt sin kompetanse på viktige om-
råder for medlemsbedriftene. Vi bruker derfor betydelige midler på prosjekter knyttet til 
mattrygghet, kosthold og helse. I tillegg får KLF igangsatt ulike utredninger som skal være 
med å legge premisser for landbruks- og næringspolitikk som berører fjørfebransjen. KLFs 
deltakelse vil sikre at alle medlemmer får rask tilgang til de fremkomne resultatene.
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Med mattrygghet i fokus
Kurs innen næringsmiddelhygiene og bistand til bedriftene. Et vitalt kvalitetsnettverk 
og jevnlige møter med slakterier og importører. Et godt bransjesamarbeid og et aktivt 
regelverksarbeid overfor myndighetene. Dette er eksempler på noen av de viktigste KLF-
aktivitetene i arbeidet for en bedre mattrygghet.

For	medlemsbedriftene	er	forbruker-
ens	trygghet	og	tillit	det	viktigste.	KLF	
arbeider	både	internt	i	organisasjonen	
og	eksternt	for	gjøre	mattryggheten	
stadig	bedre.

Arbeid med medlemsbedrifter
Det	er	lagt	vekt	på	å	gi	et	oppda-
tert	og	relevant	tilbud	av	tjenester	
til	medlemmene.	For	å	utvikle	kom-
petansen	i	bedriftene	ble	det	i	løpet	
av	2011	og	2012	arrangert	kurs	og	
temadager/-kvelder	innen	et	vidt	spek-
ter	av	emner,	for	eksempel	trikiner	og	
prøvetaking,	Listeria,	folkehelsemessige	
problemstillinger	ved	import	av	kjøtt,	
HACCP	i	bedriften,	EUs	hygienepakke	
og	internrevisjon.

I	tillegg	har	KLFs	mattrygghet-	og	
kvalitetssjef	og	sjefveterinær	gitt	støtte	
til	medlemsbedrifter	i	form	av	kon-
sulent-	og	ekspertbistand,	både	som	
element i bedriftsintern kompetan-
seutvikling	og	ved	plutselig	oppståtte	
hendelser	i	bedriftene.

Eksternt arbeid
For	KLF	har	det	vært	viktig	å	jobbe	
nært	sammen	med	de	andre	aktørene	
i	bransjen	for	å	finne	løsninger	som	
en	samlet	bransje	kan	stå	bak,	og	som	
anerkjennes	av	tilsynsmyndigheter.	

Bransjeretningslinjer	er	eksempel	på	
en	slik	ordning.	I	2012	ble	Mattilsynet	
og	bransjen	(Animalia,	Nortura	og	

KLF)	enig	om	retningslinjen	“hygienisk	
råvarekvalitet”.	Den	sikrer	råvarenes	
hygieniske	kvalitet	og	reduserer	
dermed	risikoen	for	utbrudd	av	sjuk-
dom	forårsaket	av	bakterier	overført	
med	kjøtt.	I	2011	og	2012	er	det	også	
kommet	tilsvarende	bransjeretning-
slinjer for blant annet egg og speke-
mat.	

Retningslinjene	gir	veiledning	i	god	
produksjonspraksis	og	praktiske	
utdypinger	av	regelverket.	I	peri-
oden	har	KLF,	sammen	med	de	andre	
aktørene	i	bransjen,	også	jobbet	for	å	
finne	en	løsning	for	medlemsbedrifter	
som	er	tilsluttet	bransjeretningslinjen	
for Listeria monocytogenes.	Bransjen	

Norsk kjøtt er trygt (kilde:	Kjøttets	tilstand	2012,	Animalia)
2011-statistikken gir et gunstig bilde av utvikling for zoonoser der kjøtt er en del av bildet: 

•	 Det	ble	ikke	registrert	utbrudd	forbundet	med	inntak	av	kjøttprodukter.
•	 Yersinoseforekomsten	var	lav,	og	antallet	tilfeller	av	listeriose,	salmonellose	og	STEC-infeksjoner	var	«normalisert»	et-

ter	relativt	mange	tilfeller	i	de	foregående	årene.
•	 Med	forbehold	om	systemforskjeller,	var	den	relative	hyppigheten	av	rapportert	sykdom	i	Norge	gjennomgående	

lavere	enn	i	våre	nordiske	naboland.
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Kurs i KLF-regi
KLF/KS har et bredt kompetanse- og kurstilbud. Målgruppen 
er førsts og fremst egne medlemsbedrifter, men også andre 
kan benytte seg av våre tilbud. Vi tilbyr temabaserte kompe-
tansetilbud, spesialtilpassede og kurs av generell karakter. 

De	spesialtilpassede	oppleggene	kan	både	være	bedriftsinterne	kurs	av	kortere	 
eller	lengre	varighet,	som	kompetansehevende	tiltak	beregnet	for	ulike	målgrupper	 

i	bedriften	som	ledelse,	markedsføring,	produksjon	osv.	

Temabaserte kompetansetilbud og kurs:

er	i	skrivende	stund	i	dialog	med	
Mattilsynet	om	en	anerkjenning	av	
en	rapport	fra	Veterinærinstituttet	
om	lagringsforsøk	for	risikovurder-
ing	av	L. monocytogenes i ready-to-
eat-	og	ready-to-heat-produkter,	
som	tilsynsreferanse,	på	linje	med	
andre	elementer	i	virksomhetens	
kvalitetsstyringssystem.	KLF	har	
vært,	og	er	fremdeles,	involvert 
i	flere	forskningsprosjekter,	
herunder	Patodyn-prosjektet	(et	
prosjekt	om	forekomst	av	E. coli 
i	kjeden)	og	et	listeriaprosjekt	
(om	håndtering	og	forekomst	av	
L. monocytogenes	i	produksjons-
bedrifter).

På	regelverkssiden	har	KLF	som	 
bransjeorganisasjon arbeidet tett  
inn	mot	Mattilsynets	hovedkontor	 
i	mattrygghetsspørsmål.	I	saker	
som	angår	medlemmene,	har	KLF	
levert	høringsuttalelser	til	kom-
mende	forskrifter,	og	det	er	også	
tatt	initiativ	til	endringer	i	det	
eksisterende	lov-	og	regelverk	i	
tilfeller	der	bransjen	har	vurdert	
dette	som	nødvendig.	 

I	perioden	har	KLF	også	vært	 
representert	i	flere	av	Mattilsynets	
bransjefora,	herunder	Arbeidsgrup-
pen	for	kjøttområdet	og	det	mer	
overordnede	Strategisk	kjøttforum.

Beredskapsarbeid
KLF	er	fast	representert	i	Nærin-
gens	beredskapsutvalg,	og	KLFs	
sjefveterinær	og	mattrygghet-	og	
kvalitetssjef	deltar,	sammen	med	
blant annet representanter fra Ani-
malia	og	Nortura,	på	sentralt	nivå	
(stabsnivå)	i	arbeidet	ved	bered-
skapshendelser	og	-øvelser.	

KLF og medlemsbedrifter deltar 
regulært	på	Mattilsynets	årlige	
beredskapsøvelser.	Den	siste	
øvelsen	var	høsten	2012.	Da	del-
tok KLF-representanter og flere 
KLF-slakterier	i	Tempest	2012,	en	
landsomfattende	øvelse	der	det	ble	
øvd	på	håndtering	og	bekjempelse	
av	munn-	og	klauvsjuke.

Bli trygg ved kontroll! 
I	den	løpende	driften	kan	feil	oppstå,	selv	ved	
bevisst	og	systematisk	jobbing.	En	gjennomgang	kan	
gjøre	revisjon	eller	tilsynsbesøk	lettere	og	billigere.

HACCP-metodikk i bedriften 
KLF	kan	tilby	HACCP-kurs	som	tilfredsstiller	
kravene	i	Hygienepakken.	Kurset	gjør	deg	i	stand	til	
å	innføre	HACCP-metodikk	på	egen	bedrift.

HACCP-videregående  
KLF	kan	tilby	workshop	HACCP-videregående	
rettet	mot	de	som	allerede	har	gjennomført	og	
implementert	HACCP	i	bedriften.

Revisjonskurs – interne revisjoner 
KLF	kan	tilby	Revisjonskurs	for	interne	revisjoner	
som	tilfredsstiller	kravene	i	IK-matforskriften,	men	
også	er	bygget	på	ISO	9000,	ISO	22	000	og	BRC.	

Ekstern drivkraft - prosessbistand 
Økt	bedriftens	gjennomføringsevne,	få	på	plass	en	
mer	faglig	struktur	og	involvering	av	nøkkelperson-
er,	ulike	utviklings-	og	planleggingsutfordringer.

Sett kvaliteten i system! 
Går	du	deg	vill	i	HACCP,	kvalitetssystemer,	revis-
joner?	Er	du	frustrert	over	alle	reglene	og	bestem-
melsene	du	som	kjøttbedrift	må	forholde	seg	til?

Hygienekurs 
KLF	kan	tilby	Hygienekurs	for	dine	ansatte.	Kurset	
tar	3	timer,	og	det	kan	hvis	ønskelig,	gjennomføres	i	
flere	omganger	for	å	kunne	tilby	alle	ansatte	kurs.

2011-2012vSending.indd   17 12.05.2013   13:10:37



18 STYRETS BERETNING 2011-2012

KLFs medlemsbedrifter i tall
KLFs 142 medlemsbedrifter er lokalisert i alle landets fylker.  Bedriftene har til sammen 
149 anlegg og er spredt i rundt 100 kommuner.  Medlemmene har rundt 5000 ansatte og en 
omsetning på til sammen 21,7 milliarder kroner.

Fylke Antall  
medlemmer A

Butikk/utsalg  Ansatte B Omsetning B,C  

(NOK 1000)

Akershus 8 1 373	 1 777 640 

Aust-Agder 2 0 20	 60	648	

Buskerud 5 1 140 1	104	262	

Finnmark 1 0 21	 104 547 

Hedmark 3 1 31	 74	462	

Hordaland 9 2 118	 394	899	

Møre	og	Romsdal 12 4 228	 558	082	

Nord-Trøndelag 4 3 93	 425	016	

Nordland 5 1 157 541	293	

Oppland 8 3 103	 148	988	

Oslo 16 3 312	 2	752	843	

Rogaland 21 8 791	 5	429	779	

Sogn og Fjordane 2 0 375	 2	016	297	

Sør-Trøndelag 10 2 1 051 3	232	218	

Telemark 1 0 3	 15	283	

Troms 9 4 115 242	121	

Vest-Agder 4 2 61 133	999	

Vestfold 14 2 566 1	817	747	

Østfold 8 5 486	 933	406	

Totalsum 142 42 5 044 21 763 530 

Status over medlemmer og lokalisering per februar 2013

A Medlemmer pr februar 2013. B Totalt for «kjøttvirksomheten» av bedriften, inkludert internomsetning i konsern. C Omsetningen er fra 2011.

Bransjen	har	lidd	under	marginskvis	i	
flere	år,	med	økende	råvarepriser	og	
fallende	priser	mot	forbruker.	Dette	
vises	i	stadig	lavere	bruttofortjeneste.	
Fra	2009	til	2011	falt	bruttofortjen-
esten	med	2,2	prosentpoeng	til	28,3.	
I	2009	gikk	35	av	medlemsbedriftene	
med	underskudd,	som	samlet	utgjorde	
over	280	mill.	kr.	Effektivisering	og	
forbedringer har stagnert trenden og 

i	2011	gikk	26	bedrifter	med	under-
skudd,	og	det	totale	underskuddet	var	
redusert	til	25	mill.	kr.	Samtidig	har	
bedriftene	som	har	gått	med	over-
skudd	ikke	klart	å	øke	dette	overskud-
det	samlet	sett	–	de	tjener	det	samme.	
Derfor	er	samlet	årsresultat	for	alle	
bedriftene	kun	økt	med	200	mill.	
kroner,	altså	mindre	enn	bedriftene	
med	underskudd	har	forbedret	seg.	

Årsresultatet	er	samlet	ca.	3,5	prosent	
av	omsetningen,	det	inkluderer	alle	
deler	av	medlemmenes	virksomhet,	
også	det	som	ikke	er	kjøttrelatert.	Det	
er	spesielt	driftskostnader,	lønnskost-
nader	og	antall	ansatte	som	er	kuttet	i	
effektivisering	og	reduksjon	av	virk-
somheter/anlegg.	

Økoniomien i bransjen
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Slakting og import/eksport 2012 (totalt antall tonn godkjent)

Privat slakting og import
KLFs medlemmer produserer rundt 60 prosent av kjøtt og kjøttprodukter som selges i 
Norge. Råvaren er primært norsk og private skjærer ca 53 prosent av det som slaktes eller 
importeres av slakt. Importen øker og er blitt stadig mer nødvendig for å forsyne matin-
dustrien og forbrukerne med råvarer.

1Inkludert leieslakting. 2Slakterieid 50 / 50 av private og samvirke, 50 % tatt med i sum private. 3Samlet for alle Norturaslakteri (ikke Nærbø).   
4Import av rent kjøtt, på kvoter, nedsatt toll og med full toll. 5Inkl kalkun, høne og hane. Ekskl. gås og and. 6Inkl hest og geit.  
7 Andelene er i forhold til norsk etterspørsel. Import og eksport er av rent kjøtt. Noe av eksporten vil være til utenlands  

bearbeiding og blir reimportert som foredlet produkt.  8 Inkluderer salg av helt slakt, Primært lam. 

Biff/filet	av	storfe	og	svineribbe	er	noe	
nordmenn	spiser	en	overproporsjonal	
del	av,	i	forhold	til	hva	som	produseres	i	
Norge.		Opp	mot	fire	av	ti	storfe-biffer	
er	importert.	I	alt	3446	tonn	biffer/fileter	

ble	importert,	mens	det		ble	tatt	inn	10	
804	tonn	helt	slakt	og	1 691	tonn	stor-
fepistoler	(med	andelsmessig	mer	biffer/
fileter).		For	ribbe	har	kjedenes	tilbud	
medført	at	380	tonn	måtte	importeres	

(ned	fra	1264	tonn	i	2011),	samtidig	som	
markedsreguleringstiltak	er	iverksatt	for	
å	ta	ut	ribbe	av	det	som	er	regulerings-
eksportert

Gris Sau/lam Storfe Kylling5 Egg Total6

Fatland	AS,	samlet	tre	anlegg 	22	403	 	3	554	 	8	533	  -   	34	577	

Furuseth		AS 	9	777	 	886	 	3	130	  -   	13	853	

Helgeland	samvirkeslakteri	AS 	782	 	91	 	879	  -   	1	752	

Horns	slakteri	AS  750 	633	  1 074  -   	2	481	

Jærkylling	AS  -    -    -   	2	391	 	2	391	

Midt-Norge slakteri AS 	4	242	 	356	 	1	929	  -   	6	530	

Nordfjord	Kjøtt	Slakt	AS 	496	 	494	 	1	184	  -   	2	182	

Norsk	Kylling	AS	Støren1  -    -    -   	22	907	 	22	907	

Prima	Jæren	Slakt	AS 	6	763	 	370	 	1	949	  -   	9	088	

Røros	Slakteri	AS  -   	143	  1 014  -   	1	168	

Slakthuset	Eidsmo	Dullum	AS  -    504 	2	267	  -   	2	824	

Ytterøykylling	AS  -    -    -   	2	636	 	2	636	

Slakterier	under	1000	Tonn 	403	  665 	1	458	  -   	2	610	

Nærbø	kyllingslakt	AS,	Hå2  -    -    -   	16	392	 	16	392	

Sum private slakterier2  45 616  7 697  23 418  36 130  18 001  113 195 

Sum Nortura SA3  85 751  15 012  54 483  46 146  40 094  201 710 

Skjæringsandel 51,4	% 61,4	% 54,4	% 	53,5	%	8

Import4 	1	691	 	2	666	 	15	836	 	1	385	 	21	578	

Eksport -3	090 -23 -138 -742 -3	993

Etterspørsel 129	969	 	25	352	 93	599	 100	967	 349	886	

Importandel7 1,3	% 10,5	% 16,9	% 1,4	% 6,2	%

Eksportandel7 2,4	% 0,1	% 0,1	% 0,7	% 1,1	%

Hver fjerde biff er importert
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Ferske pølser 
29 %
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Innmatprodukter

Kjøtt	i	ferdig	stekte	steker

Kylling	ferdig	stekt/grillet
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Lettsaltede/røkte	varer

Bearbeidet kjøtt 2011 (Totalt 210 809 tonn)

Utvikling utvalgte produkter 2006-2011

Rent kjøtt 2011 (Totalt  98 967 tonn) Marinert/ krydret kjøtt  
23 %
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Resultatregnskap Konsern
Note 2011-2012 2009-2010

Driftsinntekter
Driftsinntekt 	25	198	860	 	20	424	406	
Andre inntekter  -    -   
Sum driftsinntekter  25 198 860  20 424 406 

Driftskostnader
Varekostnad 	860	228	 	724	457	
Lønnskostnad 4 	14	205	373	 	14	847	938	
Avskrivning 	495	971	 	428	365	
Nedskrivning  -   	424	031	
Annen driftskostnad 	19	193	985	 	17	412	965	
Sum driftskostnader  34 755 557  33 837 756 

Driftsunderskudd  9 556 697  13 413 350 

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt  -    -   
Annen finansinntekt 	6	433	078	 	5	233	539	
Nedskrivning	av	andre	finansielle	omløpsmidler  -   	347	897	
Verdiendring	finansielle	instrumenter 	-1	816	391	 	17	701	722	
Annen rentekostnad  -    -   
Annen finanskostnad 	-1	236	577	 	-745	792	
Netto finansposter  3 380 110  21 841 572 

Periodens resultat før skattekostnad  -6 176 587  8 428 222 

Skattekostnad 3  -    -   

Periodens resultat  -6 176 587  8 428 222 

Overføringer: 
Overført	til	annen	egenkapital 	6	176	587	 	-8	428	222	
Sum overføringer  -6 176 587  8 428 222 
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Balanse Konsern 
Note 2012 2010

Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Patenter,lisenser,varemerker	og	lignende  600 000  600 000 

Inventar,	kontormaskiner	ol.  160 056 	499	273	

Bygninger  -    -   

Sum varige driftsmidler  760 056  1 099 273 

Finansielle anleggsmidler
Investering	i	aksjer 	17	888	551	 	16	959	660	

Obligasjoner og fordringer  -   	1	121	851	

Sum finansielle anleggsmidler  17 888 551  18 081 511 

Sum anleggsmidler  18 648 607  19 180 784 

Omløpsmidler
Varer 	21	759	 	92	344	

Fordringer

Kundefordringer  745 154 	225	642	

Andre fordringer 	534	668	 	2	306	229	

Sum fordringer  1 279 822  2 531 871 

Investeringer
Aksjer og aksjefond 	30	867	841	 	36	405	722	

Sum investeringer  30 867 841  36 405 722 

Bankinnskudd,	kontanter	og	lignende 2 	5	330	400	 	4	275	042	

Sum omløpsmidler  37 499 822  43 304 979 

Sum eiendeler  56 148 429  62 485 763 

Egenkapital
Annen egenkapital 5 	50	305	018	 	56	401	387	

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Gjeld	til	kredittinstitusjoner 	197	596	 	1	037	708	

Leverandørgjeld 	1	187	211	 	899	840	

Skyldige	offentlige	avgifter 	889	250	 	772	573	

Betalbar	skatt  -    -   

Annen kortsiktig gjeld 	3	569	354	 	3	374	255	

Sum  kortsiktig gjeld  5 843 411  6 084 376 

Sum egenkapital og gjeld  56 148 429  62 485 763 

Per	31.	desember	2012
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Noter Konsernregnskap 2011 og 2012
Note 1 - Regnskapsprinsipper         
         
	 Konsernregnskapet	er	satt	opp	i	samsvar	med	regnskapslovens	bestemmelser	og	god	regnskapsskikk	for	små	foretak.		 	
      
 Konsernregnskapet        
	 Ved	eliminering	av	aksjer	i	datterselskaper	er	oppkjøpsmetoden	benyttet.	Alle	fordringer	og	gjeld,herunder	interne	 
	 transaksjoner	mellom	selskapene	er	eliminert.	Konsernet	består	pr	31.12.2012	av	Kjøtt-	og	fjørfebransjens	Landsforbund,	 
	 Kjøtt-	og	fjørfebransjens	Servicekontor,	Kjøtt-	og	fjørfebransjens	Landsforbund	Media	AS	og	Scanpig	AS.	 	 	 	
    
 Regnskapsprinsipper        
	 For	øvrige	regnskapsprinsipper,	med	unntak	av	prinsipp	for	regnskapsføring	av	investering	i	datterselskap,		er	regnskapsprinsip 
	 pene	i	konsernregnskapet	lik	regnskapsprinsippene	i	selskapsregnskapene.	 	 	 	 	 	 	
          
Note 2 - Bankinnskudd         
         
	 I	posten	kasse,	bank	inngår	bundne	skattetrekksmidler	med	kr	350	335,	øremerkede	prosjektmidler	kr	481	148	og	midler		
	 vedr.		oppgjørs-	og	driftskredittordningen	med	kr	2	090	983.	Dette	utgjør	totalt	kr	2	922	466.			 	 	 	
   
Note 3 - Skatt         
         
	 Ingen	av	selskapene	i	konsernet	har	betalbar	skatt	i	perioden.	For	øvrig	er	akkummulert	fremførbart	underskudd	pr	 
	 31.12.2012	på	kr	16	906	533	og	totalt	utgjør	utsatt	skattefordel	kr	4	733	829.	Utsatt	skattefordel	er	ikke	balanseført.	 	
      
Note 4 - Lønnskostnader          
 

	 1	Selskapene	har	innskuddsbasert	pensjonsavtale	for	alle	ansatte.	Den	årlige	premien	er	årets	pensjonskostnad.	 	 	
	 Premien	er	trukket	fra	et	innskuddsfond,	som	ikke	er	balanseført.	Verdien	av	innskuddsfondet	pr	31/12-2012	er	184	000.	 	
      
Note 5 - Egenkapital 

        
       
         
	 Datterselskapet	ScanPig	AS	har	i	perioden	fått	eksterne	deleiere.	Minoritetsandelen	er	på	39,4%	og	deres	andel	av	den	 
	 negative	egenkapital	er	beregnet	til	å	være	kr	603	612.	Konsernets	egenkapital	blir	da	tilsvarende	bedre.	 	 	 	
    
Note 6 - Øvrige opplysninger         
         
	 For	øvrige	opplysninger,	herunder	om	verdipapirer,	driftsmidler,	lønn	til	ledende	personell,	revisjonshonorar,			 	 	
	 varer,	pensjoner	med	mer,	se	notene	til	selskapsregnskapene.

      
  Total egenkapital Majoritet Minoritet  
 
	 Egenkapital	01.01.2011	 	56	401	387		 	56	401	387		 	-				 	
	 periodens	resultat	 	-6	176	587		 	-5	572	975		 	-603	612			
	 andre	korreksjoner	 	80	218		 	80	218		 	-				 	
	 Egenkapital	31.12.2012	 	50	305	018		 	50	908	630		 	-603	612	

        

  2011-2012   2009-2010      
 Lønn	 12	087	218		 	12	653	396		 	 	 	
	 Arbeidsgiveravg.	 1	761	824		 	1	826	028		 	 	 	
	 Pensjonskostnader	1	 	14	640		 21	680		 	 	 	
	 Andre	lønnsmessige	ytelser	 	341	691		 	346	834		 	 	 	
	 	 14	205	373		 	14	847	938		 	 	 	
	 Årsverk;			 10		 11		
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Allerede	for	over	100	år	siden	fant	pri-
vate	slaktere	og	pølsemakere	ut	at	ved	å	
stå	sammen	ble	de	sterkere.	Sterkere	til	
å	påvirke	både	politikk	og	fag	i	en	retning	
som	var	tjenlig	for	dem.	Sterkere	til	å	
innovere	og	utvikle	markedet.	

KLF	er	fortsatt	-	den	dag	i	dag	-	verk-
tøyet	som	de	private	kjøtt-	og	fjørfe-
bedriftene	skal	stole	på	jobber	for	deres	
sak.	Selve	formålet	med	organisasjonen	
er	å	ivareta	den	private	kjøttbransjens	
felles	interesser	av	næringspolitisk,	
økonomisk	og	faglig	art	samt	yte	dem	
bistand	i	spørsmål	som	vedrører	driften	
i	medlemsbedriften.	Det	er	dette	styret	
og	administrasjonen	har	i	sikte	hver	dag.

Aktive,	engasjerte	og	krevende	medlem-
mer	er	viktig	for	å	gjøre	organisas-
jonen	god	og	resultater	oppnås.	Det	
er	medlemmene	som	vet	hvor	skoen	
trykker,	hvor	mulighetene	er	og	som	
gjerne	har	gode	innspill	til	løsninger.	Det	
er medlemmene som er KLFs  

oppdragsgivere	og	setter	dagsorden	for	
vårt	fokus	og	vår	aktivitet.	Så	vi	vil	gjerne	
se	og	høre	enda	mer	fra	deg;	vi	er	aldri	
lenger	enn	en	telefon	unna.

En	viktig	oppgave	for	KLF	i	årene	som	
kommer	er	å	fornye	og	forsterke	vår	
posisjon	som	det	selvsagte	og	naturlige	
samlingspunktet	for	bedrifter	og	folk	i	
kjøtt-	og	fjørfebransjen.	Styret	har	i	 
sitt strategiarbeid prioritert arbeidet 
med	å	skape	gode	møteplasser	for	
medlemmene,	forbedre	dialogen	og 
tydeliggjøre	medlemsfordelene.	
Medlems	kap	i	KLF	skal	oppleves	som	et	
“must”	for	private	kjøtt-	og	fjørfebedrift-
er fordi medlemskapet skal gi bedriften 
nytte,	glede	og	tilgang	et	kompetanse-	 
og	tjenestesenter	i	tillegg	til	å	være	 
bransjens	talerør.	

Dette	er	et	arbeid	som	jeg	ser	fram	til.	
I	dag	har	KLF	ti	ansatte	som	alle	på	sin	
måte	legger	bredsiden	til	for	å	hjelpe	
medlemsbedriftene	opp	og	fram.	Her	

finnes	spisskompetanse	på	mattrygghet,	
regelverksfortolkning,	priser	og	marked,	
markedsregulering,	næringspolitikk,	 
kommunikasjon,	egg-	og	fjørfekjøtt-
produksjon,	svineproduksjon	og	mye,	
mye	mer.		Vi	er	der	for	å	brukes	når	
dere	trenger	oss.	Involver	oss	så	tidlig	
som	mulig	når	noe	skjer	–	og	enda	
oftere	enn	i	dag.	
 
Med	tanke	på	en	landbruks-	og	matpo-
litikk	som	har	økt	fokuset	på	regulering	
og	styring	i	regi	av	samvirkeorganisas-
jonene	fremfor	markedet	og	konkur-
ranselikhet,	er	felleskapet	i	den	private	
kjøtt-	og	fjørfebransjen	viktigere	enn	på	
lenge.	Det	er	nok	stadig	flere	i	bransjen	
som	ser	at	det	blir	viktigere	å	samar-
beide	og	henge	sammen	for	å	oppnå	
resultater.	Alternativet	fremstår	jo	som	 
å	bli	hengt	en	etter	en.

 
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Nytte, glede, kompetanse og talerør
Det er både spennende og tøft å være en bedrift i det norske kjøtt– og fjørfemarkedet. 
Spennende fordi hver dag kommer med nye muligheter og utfordringer, men tøft fordi 
konkurransen er knallhard og marginene lave.
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KLF-ansatte (per mai 2013)

Bjørn-Ole Juul-Hansen
Administrerende	direktør
 
Mobil:	913	59	382
bojh@kjottbransjen.no		 		 	
    

Endre Myhr
Markeds- og prognosesjef

Mobil:	952	38	600
endre@kjottbransjen.no		 		
 
   
    

Svein-Erik Eide
Kommunikasjonsansvarlig

Mobil:	905	29	988
svein-erik@kjottbransjen.no	

Mette Juberg
Mattrygghet-	og	kvalitetssjef

Mobil:	901	03	455
mette@kjottbransjen.no

Per Arne Sleipnes
Daglig	leder	KLF	Media	AS,	
redaktør	Kjøttbransjen

Mobil:	922	47	917
pas@kjottbransjen.no		 		

  
 
Randi Spidsberg
Kontorsjef

Mobil:	416	46	027
randi@kjottbransjen.no	

Judith Granli
Økonomisjef
 
Mobil:	932	63	951
judith@kjottbransjen.no	

Ida	Mathisen
	Sjefveterinær
Permisjon

     
Odd Magne Karlsen
Spesialveterinær

Mobil:	416	09	282
odd.magne@kjottbransjen.no	
   

Morten Lindboe
Sjefveterinær	

Mobil:	930	69	670
morten@kjottbransjen.no

  
   

Benedicte Lund
fagansvarlig	egg/fjørfe

Mobil:	977	14	838
benedicte@kjottbransjen.no

Ida Mathisen (sjefveterinær) er i permisjon. Morten Lindboe fungerer i hennes stilling. 
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kjottbransjen.no

Kjøtt-	og	fjørfebransjens	Landsforbund	(KLF)	er	en	interesse-	og	bransjeorganisasjon	som	representerer	
den	privateide,	frittstående	delen	av	kjøtt-,	egg-	og	fjørfebransjen	i	Norge.	KLF	ble	stiftet	i	1910.	Våren	2007	
slo	Kjøttbransjens	Landsforbund	og	Fjørfebransjens	Landsforening	seg	sammen	til	en	organisasjon	-	KLF.
 
Organisasjonen	har	142	medlemsbedrifter	fordelt	på	149	anlegg.	Bedriftene	er	spredt	over	hele	landet	i	
rundt	100	kommuner	og	har	om	lag	5000	ansatte	med	en	omsetning	på	til	sammen	21,7	milliarder	kroner.

Medlemsbedriftene	 består	 av	 eggpakkerier,	 eggproduktfabrikker,	 slakteri,	 kjøttindustri,importbedrifter,	
småskalabedrifter	og	kjøttforretninger.	Størrelsen	på	bedriftene	varierer	fra	små	bedrifter	med	2-3	ansatte	
til	store	slakteri-	og	kjøttforedlingsbedriftene	med	flere	hundre	ansatte.	

KLFs	medlemsbedrifter	har	rundt	60	prosent	markedsandel	i	sluttmarkedet	for	rødt	kjøtt.	Innenfor	rødt	
kjøtt	står	KLFs	medlemmer	for	rundt	33	prosent	av	den	totale	slaktemengden	i	Norge,	mens	andelen	for	
slakt	av	fjørfe	er	på	rundt	27	prosent	og	eggpakkeriene	har	en	andel	på	31	prosent.	
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