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Som fagfolk har vi fokus på å ha gode verktøy i den produksjonen vi skal 
ha. I de senere år har markedsregulators verktøy blitt færre og færre, og 
viljen til å bruke de som stadig finnes blitt mindre. Dette har gitt oss en 
overproduksjon både på gris og lam. 

I flere tiår har KLF arbeidet med å få til en mer effektiv og nøytral 
markedsbalansering. Høsten 2016 ble markedsregulator Nortura og KLF 
enige om å fremme en felles løsning rundt fremtidig markedsbalanser-
ing. Denne løsningen vil gi en betydelig påvirkning fra KLF sin side, 
og gjennom et felles råd for markedsbalansering, vil vi ha betydelig 
bedre verktøy for å iverksette effektive tiltak når vi ser konturene av en 
overproduksjon. Vi vil i fremtiden gå fra markedsregulering til bedret 
produksjonsregulering, slik at produksjonen blir bedre tilpasset behovet 
i det norske markedet. KLF sine bedrifter foredler mer enn annethvert 
dyr som norsk bønder produserer, slik sett er det mer enn naturlig at vi 
har påvirkning rundt dette. Når dette skrives er det fortsatt uavklart om 
Stortinget vil gå for en løsnings som bransjen har skissert.

Landbruks- og matministerens jordbruksmelding utfordret videre drift 
av OEK/Matprat. I en tid hvor mulighetene for å regulere markedet  
reduseres, og det er press på å redusere forbruket av kjøtt, er det 
avgjørende å ha OEK/Matprat som kan sette fokus på mulighetene rundt 
kjøtt og egg, og den viktige betydningen som kjøtt og egg har i det norske 
kostholdet. Det er mange «vinder» som blåser mot oss, både en vegetar-
bølge og et miljøfokus, hvor kua har fått ufortjent skyld i miljøutslip-
pene. Da er det viktig at en samlet bransje fortsatt står opp og forsvarer 
viktigheten av et sterkt landbruk og gode sunne kjøtt- og eggprodukter. 

Gjennom prosessene som har gått rundt markedsbalanseringen, er det 
etablert en gjensidig god tillit mellom KLF og markedsregulator. Dette 
er viktig, og gir oss muligheter for å se på andre tiltak for å møte en 
utfordrende fremtid. I fellesskap med Nortura har vi utredet og besluttet 
å fristille Animalia, og etablere Animalia som et felles eid aksjeselskap. 
Målet er å utvikle dette selskapet til å bli et sterk kompetansesenter for 
norsk kjøtt- (hvitt og rødt) og eggbransje. Det vil være avgjørende å ha et 
sterkt fagmiljø med fokus på dyrehelse, folkehelse, effektiv produksjon, 
mattrygghet og bærekraft. Nå blir det viktig å vise at dette blir et nøytralt 
kompetansesenter som i større grad også brukes av KLF sine medlemmer.

Gode relasjoner innad i bransjen åpner også for drøftinger rundt 
andre områder hvor bransjen har felles utfordringer, som blant annet 
felles lastebærere. Her håper vi å kunne utredet nye muligheter for 
fremtiden. Gjennom salg av to prosent av aksjene i Norsk Protein AS, 
og gjennomføring av et ekstraordinært utbytte i forbindelse av salget, 
har den likvide situasjonen for KLF ikke vært bedre på svært mange år. 
Sammen med gode resultater på de finansielle plasseringene, oppnår 
vi et historisk resultat i 2016. Med dette har vi lagt et solid grunnlag 
for videreutvikling av organisasjonen, og vi har nå muskler til å delta i 
gode prosjekter for bransjen. 

Dagligvaremarkedet har gått fra fire til tre grupperinger etter at Coop 
overtok ICA. Dette, sammen med en sterk vekst i kjedenes egne merker 
(EMV) som nå er på rundt 40 prosent på kjøtt, gjør at utfordringene 
hos våre medlemmer for å oppnå listing hos kjedene har blitt tøffere. 
Markedsmakten er ytterligere konsentrert og marginene i bransjen faller. 
På tross av dette har bransjen klart å effektivisere og redusere sine kost-
nader, og på grunn av dette har vi sett en bedring i vår bransjes inntjening, 
og det var helt nødvendig. Fortsatt er inntjeningen i bransjen for svak.  

Prosjektet «Neste generasjon i kjøttbransjen» viser at det er mange unge 
og dyktige lederspirer i bransjen vår. Prosjektet har hatt med seg  
14 offensive og dyktige ungdommer. Å bygge et sterkt faglig og sosialt 
miljø rundt de unge som skal drive bransjen vår videre, er ekstremt 
viktig. Vi ønsker nå at noen av de som har deltatt i prosjektet involveres  
i større grad i bransje- og styrearbeidet.  

Vi registrerer at KLF har fått en solid rolle i de politiske drøftingene 
som gjelder landbruk og næringsmiddel. For de fleste politikerne på 
Stortinget, samt i departementene, er KLF en viktig drøftingspartner 
i saker som gjelder vår næring og landbruket. Vi er også glade for å ha 
etablert en god dialog med faglagene i landbruket, hvor det er større for-
ståelse for at vi i fellesskap kan «løfte» de sakene vi er enige om. Det blir 
en viktig test å se hva resultatet av jordbruksmeldingen blir, for her har 
faglagene, KLF og Nortura i fellesskap satt fokus på en del viktige saker. 
Et slikt samarbeid anser jeg som viktig også i fremtiden, selv  
om vi selvsagt har ulike roller og ikke er enige i alle saker.
  
Det skjer svært mye rundt oss. I fremtiden øker presset og fokuset på 
kosthold, hvor fokuset på salt, fett og sukker er fremme i dagen. Vi ser 
også at miljøfokuset øker, og vi må også forvente at trykket vil øke på 
etisk produksjon av den maten vi spiser. 

Idrettsfolk som skal yte topp prestasjoner har alltid et solid støtteapparat 
rundt seg. For at våre medlemsbedrifter skal yte maksimalt, trenger også 
de et solid støtteapparat. Her vil KLF, Animalia, OEK og andre være vik-
tige bidragsytere for å hjelpe oss å møte den fremtiden som kommer. Da 
er det svært viktig at vi avklarer rollene mellom organisasjonene, slik at 
vi får det beste ut av alle, og at vi gjør dette så effektivt som mulig. Dette 
arbeidet er startet, og vil gå videre i årene som kommer. Her må KLF ta 
en tydelig rolle for fremtiden.

Jeg vil få takke administrasjonen og styret for et svært godt samarbeid  
i perioden som nå avsluttes. Jeg setter pris på engasjementet for vår 
spennende bransje. 

KLF Ny tid krever 
nye verktøy

Ståle Gausen, styreleder KLF
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Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ble stiftet i 1910 
og er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer 
den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfe-
bransjen i Norge. 

I 2007 slo Kjøttbransjens Landsforbund og Fjørfebransjens 
Landsforening seg sammen til en organisasjon.  KLF har nå rundt 
130 medlemsbedrifter fordelt på 149 anlegg. Bedriftene er spredt 
over hele landet fordelt på 78 kommuner og har om lag 5000 
ansatte med en omsetning på til sammen 27 milliarder kroner.

Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, 
  slakteri, kjøttindustri, importbedrifter, småskalabedrifter og 
kjøtt forretninger. Størrelsen på bedriftene varierer fra små 
bedrifter med 1-2 ansatte til store slakteri- og kjøttforedlings-
bedrifter med flere hundre ansatte. 

KLFs medlemsbedrifter har rundt 60 prosent markeds andel 
i sluttmarkedet for rødt kjøtt. Innenfor rødt kjøtt står KLFs 
medlemmer for rundt 33 prosent av den totale slaktemengden  
i Norge. Andelen for slakt av fjørfe er på rundt 48 prosent. 
Eggpakkeriene har en andel på 28 prosent mottatt fra produsent.
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KLF står for tekst, foto og design i denne rapporten. MatPrat eier bildene på omslag, 8, 22, 39, 40, 43 og 44. Bildet på side 23 tilhører Animalia/Grethe Ringdal.
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KLF Rammebetingelser næringspolitikk
KLF arbeider for politiske og juridiske rammevilkår som sikrer medlemsbedriftene 
konkurranse likhet med andre aktører. Politikken som føres skal også gi rom for bedret  
konkurransekraft for medlemmene og en balansert konkurranse med utenlandske aktører. 

Markedsregulering på kjøtt- og egg  
er klar for etterlengtet modernisering

Endring i markedsreguleringen har over tid vært en kampsak for KLF. 
- Det må legges til rette for en mer rettferdig konkurranse mellom 
private og samvirkende varemottakere og foredlingsbedrifter, sier 
Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. 

Utvalget som avga sin innstilling i Markedsbalanseringsutvalget  
og KLF mente det var lagt et grunn lag for å fornye og forbedre  
ordningene for markedsregulering. 
– I et lukket marked som Norge er det en fordel å ha markeds-
regulering i flere av landbruksektorene, under forutsetning av 
at ordningene fungerer konkurransenøytralt. Utvalget delte seg 
i tre fraksjoner, men det ble flertall både for fortsatt markeds-
regulering og at samvirke ikke skulle være markedsregulator,  
sier Juul-Hansen.

I november 2015 startet Landbruks- og matdepartementet (LMD) 
arbeidet med ny jordbruksmelding. En viktig del av dette arbeidet 

var prosessen i LMD der de konkluderte hvordan de ville forholde 
seg til Markedsbalanseringsutvalgets innstilling.
 
- Med tre ulike forslag fra utvalget og stor usikkerhet for hva LMDs 
konklusjon ville bli, tok KLF kontakt med Nortura for å se om 
bransjen kunne bli enige om et felles forslag. Gjennom arbeidet i 
Markedsbalanseringsutvalget hadde det blitt tydelig at vi på mange 
områder vurderte utfordringene nokså likt, mens vi stod lengre fra 
hverandre på hvordan en skulle løse utfordringene, sier Juul-Hansen. 
For å få en hånd på rattet og få større mulighet for gjennomslag på 
den endelige løsningen, ønsket vi å lansere et bransjeforslag. 

Gjennom noen måneders konstruktive diskusjoner og arbeid, 
kunne partene i august presentere det de ble enige om. Det ble 
lagt vekt på å få til en velfungerende ordning som forenkler 
og skaper grunnlag for en mer fleksibel regulering av råvare-
markedene for egg og kjøtt. 
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Bjørn-Ole Juul-Hansen 
adm. direktør
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

BILDE Dale 
På bedrift

«- Det har vært viktig for både Nortura og KLF å selv ta ansvar for 
og foreslå en effektiv, konkurransenøytral, forutsigbar og rettferdig 
markedsordning til beste for bøndene og forbrukere i hele landet» 
var ordene styreleder Sveinung Svebestad i Nortura og styreleder 
Ståle Gausen i KLF brukte da forslaget ble overrakt landbruks-  
og matmininister Jon Georg Dale.

• Fortsatt fellesfinansiert ordning for  
markedsbalansering av kjøtt og egg i Norge

• Nortura skal fortsatt være markedsregulator 
• Det opprettes et «Råd for markedsbalansering av kjøtt og 

egg» som skal innstille tiltak overfor Landbruksdirektoratet/
Omsetningsrådet der KLF og Nortura har lik representasjon

• Arbeidet med å sikre økt oppslutning om frivillig  
produksjonsregulering skal styrkes. 

• Det åpnes for innføring av en ekstern revisjonsordning som 
skal styrke kontrollen med utøvelsen av markedsregulator-
rollen.  
 

• For å bedre forbrukertilbudet av norsk rødt kjøtt, foreslås  
det at reguleringen også skal gjelde for skåret kjøtt. 

• Nortura skal skilles organisatorisk fra OEK og Animalia,  
og det skal utredes om de to organisasjonene skal slås  
sammen eller fortsette som to separate virksomheter. 

- KLF berømmer Nortura for godt samarbeid i denne saken og  
i arbeidet som nå gjøres for å forsøke å få til politiske beslutninger 
som gjør forslaget til virkelighet. 
- Landbruks- og matministerens «Melding, St 11 – Endring og 
utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» til Stortinget  
har gjort det krevende å få på plass nødvendige vedtak, siden 
meldingen avviser forslaget om Markedsråd, men KLF og  
Nortura er enige om å kjempe videre for vår felles løsning  
til slaget er vunnet, eller definitivt tapt, sier Juul-Hansen. 

En del av avtalen med Nortura innebærer å etablere et felleseid 
Animalia og OEK. Arbeidet er godt i gang for Animalias del.  
Når meldingen skrives har styrene i KLF og Nortura vedtatt 
etablering av «nye Animalia». Selskapet vil være operativt fra 
01.01.2018, dersom det ikke oppstår uforutsette innvendinger  
fra Omsetningsrådet eller myndighetene.
- Fremtidig omorganisering av Opplysningskontoret for egg 
og kjøtt (Matprat) er satt på vent. Før vi går videre med det 
spørsmålet må forutsetningene avklares. Det skjer når Stortinget 
behandler den nye jordbruksmeldingen, sier Juul-Hansen. 

Hovedpunktene i avtalen mellom  
Nortura og KLF bygger på enighet om: 

KLF PÅ HØRING: KLF spiller stadig inn bransjens  
standpunkt gjennom høringer, skriv og møter.  
Her i høring hos næringskomiteen. 

SIGNERING: Styreleder Sveinung Svebestad i Nortura og styreleder Ståle Gausen i KLF er blitt enige om veien videre. 
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Første versjon av portalen er klar, men  
er fortsatt ikke lansert. Forbrukerrådet 
rapporterer at appen som har kostet  
7-8 millioner kroner å utvikle i første 
omgang vil fungere som et søk i det som 
allerede står på etiketten. En kan søke opp 
dagligvarer på allergier, fettinnhold, salt og 
lignende. Det er også mulig å finne ut hvor 
varene selges og til hvilken pris.  KLF har 
hele tiden vært kritiske til en slik utformet 
dagligvareportal.

- Vi tror priser i en slik løsning vil bidra 
til betydelig feilinformasjon til forbruker. 
Tenk deg at en søker på ribbe. Den selges 
fersk, frossen, rutet, krydret, marinert, 
stekt, av rasen Hampshire, med/uten kam, 
økologisk, fra fjellgris, for å nevne noe, 
sa Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør 
i KLF i høringsuttalelsen - Hvordan kan 
slike produkter sammenlignes eller  
grupperes i en portal? 

Han pekte også på paradokset om at  
handelen gis ansvar for at riktig informa sjon 
blir gitt fortløpende i portalløsningen, 
mens det er industrien som i praksis blir 
ved mesteparten av jobben og kostnadene. 

- I verden utenfor kontorene i byråkratiet 
betyr forslaget at våre medlemmer, kjøtt- 
og eggleverandørene, får krav på seg til å 
legge all informasjon inn, og fortløpende 
oppdatere den. Spesielt for de mellomstore 
og minste leverandørene vil dette medføre 
store kostnader, både som engangskostnad 
for å få ting på plass og deretter for å holde 
alt oppdatert. 

- Når det åpnes for at all mulig informasjon 
kan legges inn i systemet, åpner det samti-
dig for at handelen kan bruke en slik por-
tal til ukritisk å forlange at leverandørene 
skal «fylle på» med informasjon handelen 
til enhver tid mener er riktig.  

KLF var tydelige på at dagligvareportalen 
ville være svært ødeleggende for utvalg og 
mangfold på sikt, og er glad for at KLFs 
innspill og andre kritiske røster er vektlagt 
i saken gjennom høringsuttalelser og 
møter. 

Næringsminister Monica Mæland satt 
ned foten for pris i løsningen på slutten av 
2016.  KLF håper, og arbeider for, at  
det blir den endelig løsningen.

Nei til app for mindre mangfold og mer kostnader
I slutten av 2015 ble den mye omtalte loven om god handelsskikk lagt på is av Stortinget.  
Forbrukerrådet jobbet likevel videre med dagligvareportalen, en app som skulle gjøre det  
enklere for forbruker å sammenligne priser og å gjøre riktige valg når de handler dagligvarer.

Ribbe selges fersk,  

frossen, rutet, krydret, 

marinert, dry-aged, stekt, 

av Hampshire, med og uten 

kam, økologisk, fra fjellgris, 

for å nevne noe.  Hvordan  

kan slike produkter  

sammen lignes eller  

grupperes i en portal? 

Bjørn-Ole Juul-Hansen,  
adm. direktør i KLF

APP FOR DAGLIGVARE: Det blir enklere for forbrukerne i et uoversiktlig dagligvaremarked, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.
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Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm direktør i KLF forbereder 
medlemmene på å bidra for å få mest mulig ut av mulighetene  
valgkampen byr på for en interesse organisasjon. De siste månedene 
før valget er politikere ekstra motiverte for å reise rundt og treffe 
folk i bedriftene. Det åpner for relasjonsbygging, både for KLF og 
for bedriftene, noe en ved seinere anledninger kan dra nytte av. 
- Å ha opprettet direkte kontakt med politikere på Stortinget  
gjør jobben vår enklere gjennom hele stortingsperioden. Når  
politikere har vært på besøk hos en av våre medlemsbedrifter  
og sett slakting, pølsemaskiner gå på full speed eller ruslet rundt  
i utsøkte håndverksbedrifter, så har KLF og den private kjøtt-   
og fjørfebransjen fått en plass i deres bevissthet. 

- At mange på Stortinget kjenner KLFs ståsted og har god oversikt 
over utfordringene til medlemsbedriftene fra det øyeblikk de blir 
valgt inn, gir oss flere inngangsmuligheter, uavhengig av hvilke 
saker som kommer opp og vinklingen de har, sier Juul-Hansen.

Han mener at jobben som ble gjort i for kant av 2013 valget har 
hatt stor betydning for KLFs påvirkningsmuligheter, også de to 
siste årene. 
- For KLFs del har meldingsperioden vært spennende i et næring-
spolitisk perspektiv. Listhaug satte i gang flere tunge prosesser,  
og Dale skal nå lande dem før denne perioden er over. 

- Vi har hele tiden opplevd at vi blir lyttet til og tatt på alvor, noe 
vi er svært fornøyd med, sier Juul-Hansen. Han legger til at KLFs 
styre var blant de første som fikk «audiens» hos Dale etter at han 
tiltrådde i desember 2015. 

Men privat kjøttbransje har god dialog med det er flere enn  
landbruks- og matministeren.
- Vi både snakker og jobber med alle partier som kan bidra til at vi får 
gjennomslag for våre interesser. I det lange løp er vi sikre på at det gir 
best nytte, både for medlemsbedriftene og KLF, sier Juul-Hansen. 

KLFs styre ble på det første styremøte i 2017 ønsket velkommen 
til Stortinget av Knut Storberget. Han presenterte Arbeiderpar-
tiets mat- og landbrukspolitikk. Så vidt vi vet var det første gang 
KLF har satt styremøtet i et møterom på Stortinget. Både Høyre, 
KrF og Venstre har møtt på KLFs styremøter de siste to årene.   

- Nå håper jeg at bedriftene er positive til besøk fra KLF og liste-
topper i månedene som kommer. Kontakten som opprettes i valg-
kampen er viktig for KLF, nyttig for bedriftene vi besøker og kommer 
hele bransjen til gode, avslutter han og er veldig takknemlig for de 
bedriftene som stiller opp og gjør en jobb på vegne av felleskapet. 

Åpen dør til Stortingets korridorer
- KLFs livsgjerning er å kontinuerlig jobbe for at politikken som føres gir gode ramme-
betingelser og bedrer konkurransekraften til medlemmene. Valgkampen er nå i gang, og vi vil 
guide listetopper inn i kjøttbedriftene. Men vi møter politikerne hele året, valgår eller ikke.   

DALE PÅ DAL: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er utdannet kjøttskjærer. Her under veiledning av Rune Morten Johansen.
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KLF Rammebetingelser Trygg Mat
KLF arbeider både nasjonalt og internasjonalt for økt mattrygghet. Gjennom nær kontakt  
med myndigheter og Mattilsyn er målet å få til et balansert regelverk for matproduksjon  
som ivaretar konkurranselikhet og medlemsbedriftenes interesser.

Korte frister, full forvirring  
og mange feil i tilsynskampanje  
- Et helt nytt merkeregelverk, matinformasjonsforskriften, ble inn-
ført i desember 2014. Selv om alle hadde visst om de nye reglene en 
stund, fikk norske bedrifter kun seks måneder på utarbeiding av ny 
deklarering og merking av produktene fra Mattilsynet. EU-landene 
gav seg selv en tre års overgangsperiode. 

Selv om regelverket hadde vært tilgjengelig på andre språk enn norsk 
i flere år, var det en utfordring at merkingen på produktene i stor 
grad er detaljbestemt i regelverket. Svensk eller engelsk ordlyd er 
ikke til særlig hjelp før man har fått det endelig bestemt hva det skal 
stå på norsk, sier Ida Mathisen, leder for området mattrygghet i KLF.  
- Regelverket er så pass detaljert at «har vært fryst», skal erstattes 
med «opptint». Man kan heller ikke deklarere andel «mettet fett», 
da ordlyden skal være «mettede fettsyrer». 

Noen av KLFs medlemsbedrifter kom altså ikke godt i gang med 
merkingen, og selv om Mattilsynet mente at det «bare var å lese 
regelverket», ventet bransjen på avklaringer, veiledning og tolking på 
områder av regelverket som ikke var opplagte. 
- KLF og Nortura har samarbeidet og gitt Mattilsynet flere tilbake-
meldinger om hvor regelverket ikke er klart nok for merkingen av 
kjøttprodukter. Mattilsynet har fortsatt ikke laget veileder til mat-

informasjonsforskriften, slik en har gjort i andre land i Europa, men 
vi håper at dette kommer snart, slår Mathisen fast.   

I kjøttbransjen er det vanlig å bestille fortrykt emballasje, gjerne  
for ett år av gangen på de varene som har lik deklarasjon over tid. 
Ved innføring av forskriften i Sverige lot det svenske Mattilsynet, 
Livsmedelsverket, kjøttbedriftene bruke opp emballasje istedenfor  
at den måtte kastes.
- Sverige anså at så lenge allergener var merket, var det ikke så viktig 
om de i en periode ikke var merket etter det nye regelverket. Mat-
tilsynet ønsket ikke å tillate dette i Norge. De mente det var viktig  
at allergener var merket riktig fra første stund, sier Mathisen. Men  
i møter mellom Mattilsynets hovedkontor og industrien ble det gitt 
andre signaler.  

- Det var full forvirring da regelverket ble innført. Noen kjøttbedrift-
er søkte om å få bruke opp sitt lager med ferdigtrykt emballasje, men 
fikk avslag. Andre søkte ikke, men brukte opp det de hadde på lager. 
Noen fikk tilsyn kun uker etter at det nye regelverket var innført, 
noen hadde ikke tilsyn før Mattilsynet i mai slo til med en egen 
tilsynskampanje rettet mot merking av kjøtt og kjøttprodukter.

Foto: M
atPrat

Foto: M
atPrat



9STYRETS BERETNING 2015-2016

Da Mattilsynet i «merkesjekken 2015» plukket ut kjøttproduktene 
som skulle være en del av kampanjen, hadde det bare gått fem 
måneder med nytt regelverk. Aftenposten fikk resultatene eksklusivt 
og tapetserte forsiden både på papir og nett med at «2 av 3 kjøtt-
produkter var feilmerket» og at halvparten hadde avvik på merking 
av allergener.
- Resultatene fra kampanjen fikk stor oppmerksomhet i både 
landsdekkende medier, så vel som i lokale aviser. Produktene som 
hadde avvik på allergenmerkingen ble også trykt opp i avisene under 
overskriften «allergikere, pass opp for disse produktene», sier Ida 
Mathisen, leder for området mattrygghet i KLF. 

Hun oppdaget raskt at mange av produktene på Aftenpostens 
allergen liste var plassert der ved en feiltagelse. Listen inneholdt 
produkter som ikke inneholdt allergener i det hele tatt, og  
produkter som var merket korrekt. 
- For produktene der Mattilsynet ikke hadde gjort feil, var  
majoriteten av «allergenverstingene» merket med de allergenene  
de inneholdt, men på den gamle måten, og ikke med uthevet skrift 
e.l. slik det nye regelverket krever. Men et slikt avvik fikk altså over-
skriften «allergikere, pass opp», sier Mathisen lettere oppgitt. 

I etterkant av tilsynskampanjen var bransjen i flere møter med Mat-
tilsynet, både for å rette opp feil, og for å prøve å hindre at slike feil 

skjer på nytt. KLF og Nortura skrev i etterkant av kampanjen også et
brev til Mattilsynet med forventninger til fremtidige tilsynskampanjer. 
Blant annet at resultater fra fremtidige kampanjer kvalitetssikres før 
de gis til media.

- Vi ber om å bli involvert i større grad både i forkant og etterkant av 
kampanjene, sier Mathisen. Bransjen forutsetter at tilsynskampanjer 
må være opplyst om, avklart og tilstrekkelig veiledet i forkant. Å gi 
kjøttbransjen skylden når Mattilsynet selv i mangel på tydelig vei-
ledning henviser oss til danske veiledere og Wikipedia, er rett  
og slett dårlig forvaltning.  

Matinformasjonsforskriften oppdateres stadig med nye regler, og  
i 2017 blir det også påbudt å merke alt rent kjøtt med opp rinnelse. 
Det som i dag gjelder for merking av storfekjøtt, skal også nå 
gjelde for kjøtt av sau, geit, gris og fjørfe. 

Igjen dreier dette seg om regelverk som har vært gjeldende  
i Europa i lang tid, men som først nå blir norsk regelverk. 
- Når noe har blitt norsk regelverk, skal det i utgangspunktet 
følges opp med én gang. Det er heller ikke denne gang gitt noen 
overgangsfrist. Denne gangen har Mattilsynet imidlertid sagt at 
de ikke vil føre tilsyn med de nye reglene før i 2018, og vi håper de 
holder det de har lovet, avslutter Mathisen. 

 

Ida Mathisen 
sjefveterinær 
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

Kjøttbransjen svertes på feil grunnlag 
og allergikerne blir redde

FAKSIMILE AFTENPOSTEN 23.11.2015: Hovedoppslag på forsiden følges av dobbeltside inne i avisen der avisen presenterer Mattilsynets funn.
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KLF jobber på flere nivåer i ulike helse tjenester 
tilknyttet de ulike dyreslag, og grisen viser vei. 
Den norske grisen ivaretas av bransje avtaler 
og KLF følger opp avtalene gjennom årlige 
veterinærbesøk i avlsbesetningene.  
- Helsetjenesten for svin i Animalia har et 
nært tilknyttet korps av rådgivere hvor KLF 
er operative med produsentråd givere og 
livdyrformidlere ved de KLF-til knyttede slak-
teriene, og Norturas veterinærstab. KLF har 
møter sammen med Nortura og helsetjenesten, 
eller alene på privat side for å få best mulig 
forståelse og kompetanse, sier Karl Kristian 
Kongsted, spesialveterinær i KLF.

De siste årene har vært preget av flere LA-
MRSA smittefunn i norske svine besetninger. 
- Det har vært hektisk møteaktivitet for hele 
bransjekorpset for å komme frem til retnings-
linjer for prøvetaking og smittebekjempelse. 
Det er fulgt opp av omfattende informasjons-
virksomhet for å hindre videre spredning. Ikke 
bare smittebeskyttelse i relasjon til MRSA, 
men også andre alvorlige svinesykdommer 
som i verste fall vil kunne gi stor skade. 

Han påpeker at de fleste norske svine-
besetninger i dag har en god og veletablert 
smittebeskyttelse. Fjørfe har generelt høy 
standard på området smittebeskyttelse, 

og det brukes mye ressurser på smitte-
beskyttelse for storfe.  
- Forbrukernes forventninger til god dyre-
velferd stiger, og for arbeidet i helsetjenesten 
har dette gitt utslag i at vi prøver å få flere 
produsenter til å vaksine-kastrere griser 
isteden for den utbredte kirurgiske  
kastrer ingen, sier Kongsted.

For å øke oppslutningen rundt vaksine 
besluttet Bransjestyret ett år tilbake å fjerne 
trekket på 30 øre per kilo til kontroll og  
dokumentasjonskostnader som vaksine-
kastrerte griser tidligere hadde. I tillegg til 
økt krav om dyrevelferd stilles det større 
krav til dokumentasjon, og helsetjenesten 
for svin har nå implementert et elektronisk 
kvalitetssikringsverktøy, Helsegris.  
- Smågrisprodusenter må oppfylle flere 
smitte beskyttende, dyrehelse og dyre velferds-
parametere for å kunne oppnå Helsegris-
kvalitet. Kravene er strengere enn de som 
stilles i KSL, så om en oppnår helsegrisstatus 
vil en automatisk oppfylle KSL-kravene.

I de øvrige helsetjenestene (storfe, småfe og 
fjørfe) er KLFs rolle mer koordinerende. Vi 
formidler KLFs standpunkt og interesser, og 
oppdaterer bedriftene for å oppnå best mulig 
dyrehelse og trygg mat.

Dyrehelse og velferd har topp prioritet
- Norske husdyr er friskest i verden, og bruken av antibiotika er lavest i Europa. Fallhøyden er 
stor, og konsekvensene kan bli enorme om det avdekkes alvorlige smittsomme dyresykdommer.  
Vi er 100 prosent avhengige at forbrukerens tillitt til norsk trygg mat og upåklagelig dyrevelferd.

- For å oppnå status  

som helsegris må smågris-

produsenter oppfylle flere 

smittebeskyttende, dyrehelse 

og dyrevelferdsparametere. 

Statusen helsegris er mer  

krevende enn KSL. 

 
Karl Kristian Kongsted,  

spesialveterinær i KLF
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Ida Mathisen, sjefsveterinær i KLF, forteller om det ambisiøse 
prosjektet Mattilsynet startet i 2013. Man slakter ut hele svine-
besetninger om det blir oppdaget dyreassosiert MRSA (LA-MRSA).

- MRSA er ikke en svinesykdom. Grisen kan fortsatt spises og 
kjøttet går inn i ordinær verdikjede, men saneringen er svært 
kostbar både for norske bønder og norske slakterier. Bladene 
Kjøttbransjen og Kjøtt- og Eggprodusenten har flere ganger 
omtalt hvor utfordrende det er for svineprodusenter når de får 
påvist MRSA i besetningen. Grisehusene står tomme og bonden 
risikerer å gå konkurs, forteller Mathisen. 

I februar 2016 gikk det et brev fra KLF, medlemsslakteriene og 
Nortura til Landbruks- og matdepartementet. Bransjen påpekte 
at det hersket stor usikkerhet rundt erstatningsordningene. 

- Hver MRSA-påvisning fører til mye arbeid for å få erstatning 
fra Landbruksdirektoratet. Det blir mye diskusjon rundt hvert 
enkelt tilfelle. Hvilke kostnader kan bonden få erstattet og i hvor 
stor grad? Også slakteriene får store ekstrakostnader gjennom 
rådgivning og bistand til produsent og ved utslakting. Når store 
purkebesetninger må slaktes ut på kort varsel blir det dyrt. Hvem 
skal ta regningen, spør Mathisen.  

KLF og Nortura skrev sammen et høringssvar til forskriften om 
erstatning. Noen av innspillene ble tatt hensyn til. I mai 2016 
kom en ny forskrift om erstatningsordninger med litt økede 
satser og noen forbedrede formuleringer.   

- Selv med ny forskrift på plass er MRSA-slakting et tapsprosjekt 
for slakteriene og produsentene. Det har vært og er fortsatt en 
svært dyr dugnad, og KLF vil fortsette arbeidet med å bedre  
rammevilkårene for slakterier og bonde på dette området.  
I juni 2016 oppdaterte Mattilsynet den samfunnsøkonomiske 
analysen som skulle se på hvorvidt det fortsatt ville lønne seg  
å bekjempe MRSA i svinebesetninger. 

Analysen ble laget av Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folke-
helseinstituttet, mens KLF og Nortura ga en del innspill bl.a. på 
slakterienes kostnader ved utslakting. Også kostnadene  
for produsent ble spilt inn til analysen. 

- Dessverre var de langt færreste erstatningssakene avsluttet da 
analysen ble gjort, og tallet som ble spilt inn, er antakelig for lavt. 
Den samfunnsøkonomiske analysen viser også tydelig at  
helsevesenet er de som sitter med den potensielle besparelsen, 
mens landbruket og kjøttbransjen tar kostnadene, sier Mathisen.

MRSA-bekjempelse er svært krevende
 - Vi er det eneste landet i verden som har valgt å slakte ut LA-MRSA-positive svinebesetninger 
for å hindre at grisen blir en permanent kilde til MRSA i befolkningen. Ingen andre land har 
erfaringer med slik sanering, og veien blir i stor grad til mens man går. 
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KLF Tjenesteproduksjon
KLF tilbyr en rekke tjenester og produkter til medlemmene. Vi tilbyr rådgivning, kompetanse-
heving, sertifisering og andre fagbaserte tiltak. Bladet Kjøttbransjen står sentralt, og vi har også 
utviklet dataløsninger for blant annet sporing, netthandel, fjørfeovervåking og slaktedata.

Kvalitetslederne er  
nøkkelen til trygg mat

- Siden de fleste KLF-bedriftene har egne kvalitetsledere, legger 
vi til rette for kompetanseheving, diskusjoner og samlinger, sier 
Mette Juberg, mattrygghet- og kvalitetssjef i KLF.

 - Kravene som stilles, krever dedikerte personer i bedriftene med 
bevissthet og kunnskap rundt hvordan maten produseres. KLFs 
nettverk, kurs og kompetanseheving samt alle revisjonene som  
gjennomføres har gjort maten vår mer trygg, sier Juberg. 

Hun sier kjøtt- og fjørfebedriftene prioriterer mattrygghet høyere 
enn noen gang. De revideres fortløpende enten av Mattilsynet, 
kjedene eller KLF, men også gjennom interne revisjoner. 
- Regelverket fra EU er strengt, og kjedene følger opp i større  
grad enn tidligere. KLF er til enhver tid oppdatert på lovverket, 
har god kontakt med Mattilsynet, og tolker regelverket for kjøtt-
bedriftene der det er uavklart.  

Avdeling for mattrygghet i KLF arrangerer årlig en samling for 
kvalitets ledere. Aktuelle tema de siste årene har vært matsmitte, 

emballering, kvalitetssystemer, holdbarhet, Listeria,  
matsvinn, salt og krisehåndtering. 
- I tillegg til hovedsamlingen ble det arrangert regionale  
samlinger. Kvalitetspersonene i kjøttbedriftene blir kjent med 
dem som sitter med samme ansvar som dem selv, i sitt eget 
nærområde, sier Juberg. KLF arrangerte regionale samlinger  
i Ålesund, Haugesund, Stokke og på Støren. 

En del saker krever raske avklaringer, og derfor settes det 
fortløpende opp kurs og temadager rundt aktuelle problem-
stillinger som tilsynskampanjer og nytt regelverk. Det er  
arrangert ti slike temadager de siste to årene. 

Medlemsbedriftene etterspør også revisjoner og oppgradering av  
kvalitetssystemene sine og KLF kan bistå bedriftene med å opp-
fylle kravene som stilles i mattrygghetsstandardene BRC og FSSC 
22 000. Mette Juberg (bildet) har gjennomført FCCS 22 000 Lead 
Audit, og er dermed sertifisert til å revidere etter den standarden 
for KLFs medlemsbedrifter.

KURS I MATTRYGGHET: KLF kan blant annet hjelpe  
bedriftene å oppfylle kravene som stilles i mattrygghets - 
standardene BRCog FSSC 22 000, sier Mette Juberg.
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Ida Mathisen 
sjefveterinær 
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

  

Svein-Erik Eide 
sjef kommunikasjon og 
medlemskontakt 
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

Endre Myhr 
markeds- og  
administrasjonssjef 
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

Best produksjon med  
KLFs effektivitetskontroll

- Elektronisk kontroll på fjørfe- og eggprod uksjon sikrer god  
lønn somhet og legger grunnlaget for å ta ut bedre marginer i 
produksjonen. Kort oppsummert registrerer produsenten daglig 
inn viktige parameter i KLFs løsning. Ved å bruke den oppfylles 
KSL-kravet som uansett må være på plass. E-kontroll gir sikker
lagring av alle data, og mulighet for å sammenligne innsett,  
produsenter, leveran dører av fôr og fôrtype, og leverandører av dyre-
materiell, sier Cecilia Larsson, fagansvarlig for egg og fjørfe i KLF. 

Sammendragsrapporter for de spesifikke slakteriene og kylling-
hybrid er på plass, og produsenten kan sette egne resultater opp 
imot kyllingslakteri tilknyttet KLF. 

Antall registrerte kyllingkull har økt fra rundt 700 i utgangen av 2014 
til godt over 1100 ved inngangen til 2016, og alle KLFs medlems-
bedrifter innen fjørfe bruker nå E-kontrollen. Løsningen for slakte-
kylling tilfredsstiller kravet i Bransjeretningslinjen for dyrevelferd  
i slaktekyllingproduksjonen som elektronisk produksjonskontroll.
- Produsenten, fagkonsulenten og hele bransjen får en bedre  
oversikt over hva som skal til for å sikre en god produksjon.  
Det er lettere å identifisere potensielle forbedringer, som  
igjen kan sikre god lønnsomhet. 

E-kontrollen er delt på slaktekylling-, kalkun- og eggprodusenter. 
- Det er mange ønsker og krav fra produsenter og slakteri. Vi må 
også ta hensyn til oppaler, rugeri, fôrfirma og eggpakkeri. Det  

gjør utvikling og vedlikehold av hele E-kontrollen kompleks  
og omfattende, sier Larsson. 

I 2016 ble KLFs E-kontroll utvidet til å kunne håndtere data fra 
produksjon av kalkun. En kan også skille på konvensjonell slakte-
kyllingproduksjon og alternativ produksjonsformer, som produksjon 
av saktevoksende kylling, med slaktealder opptil 70 dager.
- For kalkunprodusenter ble et nytt dyre velferdsprogram tatt i 
bruk 01.01.2017. Programmet krever produksjonskontroll, og jeg 
forventer deltakelse av samtlige kalkunprodusenter tilknyttet KLF 
i løpet av år 2017, sier Larsson. 
 
- For høner i eggproduksjon er det ikke krav til produksjonskontroll 
gjennom et dyrevelferdsprogram. Det gjør oppslutningen til KLFs  
E-kontroll for egg litt mer utfordrende. Et innsett hos eggprodusenter 
går over ett år, i motsetning til en kyllingprodusent som har opptil  
åtte innsett i året. Vi trenger derfor lenger tid for å kunne ta ut gode, 
nyttige og sammenlignbare tall for eggproduksjon. 

- Per i dag kan vi ta imot fôrdata fra fôrselskapene. Vi tester nå  
ut hos Norgesfôr på Vestfoldmøllene. Målet er å kunne ta ut  
detaljerte rapporter og sammendrag, og slik finne ut hvilke hybrider 
som gjør det best på hvilket fôr i forskjellige miljøer, sier Larsson.

Kontrolløsningen tilbys produsenter for slaktekylling og egg-
produksjon, om de leverer til KLFs medlemsbedrifter.
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- Den nye løsningen har tatt utgangspunkt 
i hvordan data i dag blir sendt fra KLF 
Slaktedata. Varemottakerene, altså KLF-
bedriftene, sender slaktedata til EVRY som 
konverterer og tilføyer andre standard-
iserte data, som momskoder og koding 
mot produksjon. Dette går videre inn i 
løsningen. 

- Produsenten eller regnskaps-
føreren får oversikt og kan ta ut 
rapporter som ikke skiller seg vel-
dig ut fra dagens avregningsblan-
ketter, sier Endre Myhr i KLF. 

Om produsenten samtykker 
vil avregninger kunnen leses 
elektronisk inn i regnskapet hos 
regnskapskontoret på en stand-
ardisert måte. Standardiseringen 
er gjort på tvers av varemottakere 
og leverandører, slik at det skal 
bli enklere å få til bedre bench-
marking og rådgivning.  

- Både bonden og KLF-bedriftene vil nyte 
godt av denne løsningen. Varemottakere 
kan etter hvert gå helt bort fra fysisk  
utsendelse av avregninger. De kommer  
til å ligge tilgjengelig i Landbrukets data-
flyt, sier Myhr.

Han påpeker at KLFs eierandel i Land-
brukets dataflyt sikrer medlemmene de 
samme betingelsene som samvirkekonkur-
renter. Kostnaden for felles løsningen 
fordeles inntil videre på alle potensielle 
brukere ut fra deres bruks mulighet (antall 
avregninger). Ved utgangen av 2016 brukte 
over 300 regnskaps kontor med over 8000 
landbruksfortak, løsningen.

Dataflyt er et felles IKT-system i 
landbruks næringa for standardisert 
elektronisk transport av avregninger, 
faktura, regnskapsrapporter, driftsinfor-
masjon og andre standardiserte land-
bruksdata. Systemet skal gi grunnlag for 
bedre beslutningsstøtte gjennom utvikling 
av sammenlignings- og nøkkeltall for det 
enkelte landbruksforetak, statistikk og bedre 
datagrunnlag for landbruksforskning.

Bedre dataflyt for bonde og KLF-bedrifter
For rundt 25 år siden lanserte KLF en felles rapporteringsvei for KLF Slaktedata. Nå er det lagt 
ned mye jobb for å kunne sende komplette avregninger gjennom løsningen Landbrukets dataflyt. 
Bønder vil fremover forvente at slakteri, eggpakkeri og ullmottakere er koplet på løsningen. 

Varemottakers
avregingssystem

Slak
te-d

ata

D
ata�

yt-d
ata

DATAFLYT
Regnskaps-
kontoret 

NIBIO

Rådgivere

Skattedirektoratet

EVRY

Mattilsynet

Landbruks-
direktoratet

Dyrehelse-
portalen

Kukontrollen

NY FLYT: Slik ser den nye  
flyten av data ut. Både bonde, 
slakterier og regnskapskontor  
vil spare tid og penger. 
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Tilbakemeldingene fra leserne av Kjøtt & Eggprodusenten er svært 
gode, og takket være støtteannonsering fra slakterier og egg-
pakkerier er det mulig å drifte bladet med økonomisk overskudd.

-  Vi snakker om det alle første magasinet som primært er myntet 
på produsenter som forsyner landets mange frittstående slakterier 
og eggpakkerier. Vår målsetting med magasinet er å bidra til å 
bedre kommunikasjonen og båndene mellom aktørene  
i primærleddet og bedriftene disse leverer dyr og egg til. 

«Kjøtt & Eggprodusenten» bringer reportasjer, intervjuer og  
nyheter som produsenter både har glede og nytte av å lese. Sam-
tidig med lanseringen av bladet, lanserte vi et nettsted basert på 
malen til bladet Kjøttbransjen (bladet.kjottbransjen.no). Her blir 
artiklene publisert i full tekst - gratis for bonden og tilgjengelig for 
deling på sosiale medier, forteller daglig leder og redaktør i KLF 
Media, Per A. Sleipnes. 

Han tror det er behov for en motvekt til samvirkets mange blader 
og publikasjoner.  I mange år har så å si all informasjon om og for 
aktørene på primærleddet, kommet fra samvirkesiden. Dette håper 
han å gjøre noe med, via dette magasinet. 

-  Hver eneste dag gjennom hele året, sørger dyktige produsenter/
bønder for at slakterier og eggpakkeriet får de tilførsler som er nød-
vendig for å holde virksomhetene i gang. Denne gruppen er med 

andre ord nøkkelaktører i verdikjeden for mat.  Jeg er over bevist 
om at landets mange dyktige bønder er interessert i kunnskap om 
prosesser, også etter at dyr og egg har forlatt gården. Vi bringer 
derfor også artikler og intervjuer som beskriver hverdagen/ 
situasjonen for aktørene i dette viktige ledd i verdikjeden.  

KLF Media er for øvrig et datterselskap av KLF og gir også ut 
fagbladet Kjøttbransjen. Dette er organisasjonens medlemsblad, 
men det henvender seg til målgrupper langt utenom egne rekker. 
Store deler av kjøtt bransjens kunder innenfor dagligvaremarkedet 
og storhusholdningsmarkedet, så vel som en lang rekke politikere, 
presse og opinionspåvirkere, mottar og leser bladet.

Bladet Kjøttbransjen er medlem i Fagpressen og følger  
organisasjonens redaktørplakat.

KLF Media har de siste årene jobbet målrettet med bladets nett-
sider, i tillegg til å styrke synligheten på sosiale medier.
– Dette er en bransje i utvikling. Bedriftene moderniseres i en 
voldsom hastighet, og vi kan heller ikke stå stille. Vi har tatt den 
digitale hverdagen innover oss og har oppgradert nettsatsingen  
betydelig. Det jobbes med å få på plass en løsning som gjør det 
mulig å lese bladene på alle plattformer. Vi har også egen Face-
book-side med flere tusen følgere, og vi har nå egen elektronisk 
bransjeguide for å gjøre det enda mer attraktivt å være annonsører 
i print-utgaven av bransjeguiden i bladet.

Nytt KLF-media blad for produsenter
KLF Media har utvidet bladporteføljen med et magasin myntet på produsenter og bønder som 
leverer til de frittstående slakteriene og eggpakkeriene. Kjøtt & Eggprodusenten er navnet på 
magasinet som kommer ut fire ganger i året.
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Dommerne i NM bidrar til bedre kvalitet

For å få bedømme produkter i NM i Kjøttprodukter kreves både kompetanse og bred erfaring. 
Produktene vurderes ut fra råvare, utseende, lukt, smak og konsistens av fagfolk med bakgrunn 
som pølsemakere eller næringsmiddelteknologer. Ingen av dem er ansatt i bedriftene som deltar.

- Dommerne i NM får en unik mulighet til 
å bygge egen kompetanse når de over tre 
dager smaker seg gjennom flere hundre 
produkter. Det er høytidsstemning når de 
setter i gang, og diskusjonene er mange, 
sier Mette Juberg, ansatt i KLF og hoved-
dommer i NM i Kjøttprodukter gjennom 
mange år. 

Hun har ansvar for at medlemmene av 
"kjøttbransjens sensoriske panel" holder 
høyt nivå, at bedømmingen er faglig 
fundert og at den er konsistent og rettfer-
dig. De siste årene har hun hatt med seg 
15-20 dommere under bedømming. Disse 
er fagfolk med bakgrunn som pølsemakere 
eller næringsmiddelteknologer. I forkant 
av konkurransene møtes dommerne for å 
samkjøre seg og få faglig påfyll. Ingen av 
dem er ansatt i de bedriftene som deltar.

- Under NM i Kjøttprodukter - Julemat  
i 2015 bedømte dommerne hele 65 for-
skjellig pinnekjøtt, like mange julepølser 
og 30 medisterkaker. Under NM i Kjøtt-
produkter, Grill 2016 bedømte de 160 
grillprodukter, 190 pølser, 40 forskjellige 
bacon, samt 140 spekepølser og speke-
mat, sier Juberg. 

NM blir arrangert hvert år, og gikk for 
første gang av stabelen i 1983. Annet hvert 
år har konkurransen fokus på enten grill- 
eller juleprodukter. Arrangementet har  
pr. i dag kapasitet på rundt 500 produkter. 

- Åpenheten og den kritiske sansen, er 
fremtredende egenskaper hos dommerne, 
sier Juberg. Det er til bedriftenes eget 
beste at dommerne framstår som kresne 
og kvalitetsbevisste, selv om tilbakemeld-
ingene kan bli nådeløse. Det hersker 
ikke tvil om at NM har gjort noe med 
kvaliteten på de produktene forbrukerne 
møter i butikk. 

Flere har fått øynene opp for kompetansen 
til NM-dommerne. 
- Vi ser at dommerne med erfaring fra NM 
i Kjøttproduker i større grad enn tidligere 
blir benyttet av medier som tester kjøtt. 
Om våre dommere kan være med å løfte 
kvaliteten på de mindre testene som 
utføres mellom konkurransene våre er 
det veldig positivt, og noe vi ønsker mer 
av. Det er mye bedre enn at en bruker 
ernæringsfysiologer og kokker til  
å bedømme hva som er gode kjøtt- 
produkter, sier Juberg. 

- Vi ser at medlemmene av 

"kjøttbransjens dommer-

panel" i større grad enn 

tidligere blir benyttet  

avmedier som tester  

kjøttprodukter. 

 
Mette Juberg, 

hoveddommer i NM

FINALEBEDØMMING 2016: Etter å smakt seg gjennom 500 produkter skal NM-dommerne kåre Norgesmesterne.
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Ansatte, forbruker og handel elsker gull 
59 leverandører med til sammen 530 produkter gjorde i 2016 den 24. utgaven av NM i kjøtt-
produkter til en manifestasjon av det spennende utvalget og den gode kvaliteten på norske 
kjøttprodukter. At i tillegg syv skoler deltok, lover godt for framtiden.

NM er viktig for ansatte, bransjen, handelen og forbrukerne. 
Gullmerket vinnerne kan smykke seg med er salgsutløsende. 
- Undersøkelser viser at vi bruker fem sekunder på å bestemme  
oss for en vare i butikken. Det er nok grunnen til at et kvalitets-
stempel som gull i NM løftes i større grad enn før frem i annon-
sering, ved presentasjon og plassering i butikkene, sier Svein-Erik 
Eide, ansatt i KLF og ansvarlig for arrangementet. 

Internt i bedriftene som gjør det bra blomstrer yrkesstoltheten  
om man kommer hjem med kjøttbransjens Oscar-statuetter.  
- Det er nesten rørende å se hvor mye hederen betyr for enkelt-
bedrifter. 

Per's Kjøkken stod frem i 2015 og året etter var det H. Mydland  
og Kuraas som tok solid for seg av medaljefatet under NM i kjøtt-
produkter. For H. Mydland var det ekstra gjevt å gå helt til topps  
i spekeskinke-kategorien.
– Storartet og fantastisk morsomt! Å oppnå fire gull og NM-status 
for spekeskinke, hadde vi selvsagt ikke trodd var mulig på forhånd, 
sa Mydlandbrødrene under kåringen. 

Umberto-skinken som danket ut Norturas Santa Kristinaskinke 
i finalen, er et resultat av mange års intens arbeid og produkt-

utvikling påpeker Erik Mydland. Og han er glad for at det nå er 
ettertrykkelig slått fast at topp spekeskinke kan lages andre steder 
enn på Tynset og på Stranda.

Kollega Kenneth Kuraas i Narvik-bedriften med samme navn, var 
ikke mindre glad etter kåringsarrangementet. På spørsmål om hva 
som var høydepunktet, var han ikke i tvil:
– At vi har Norges beste bacon, er stort for oss. Tidligere har vi 
kjøpt inn bacon og slicet i eget anlegg. Det baconprodukt vi vant 
med nå, har vi laget selv, og det som er enda mer spesielt er at 
dette er kun det tredje partiet vi lager. 

At et «spesialkonstruert», det vil si rundt bacon myntet på 
hamburgere ble kåret til «Årets nyvinning», la ingen demper på 
stemningen i Narvik. Og nå håper Kenneth Kuraas på listing også 
i Sør-Norge for baconproduktene fra nord.
– Alt burde ligge til rette for det. Medaljer er selvsagt morsomt  
å få, men det er til syvende og sist hva medaljene genererer av  
mer salg som har betydning i det lange løp, påpeker Kuraas. 

Lurer du på hvordan din din favorittbedrift har gjort det i NM  
i Kjøttprodukter? På nettsiden kjottprodukter.no kan du søke  
opp vinnerne helt tilbake til 2010. 

NORGESMESTERE: Her fra siste mesterskap NM i Kjøttprodukter 2016 som hadde fokus på grill og spekemat. Foto: John T. Pedersen
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KLF Kommunikasjon og omdømme
Det er stor oppmerksomhet rundt kjøttprodukter og kjøttspising. KLF mottar mange  
henvendelser, både fra media, myndigheter og handel og medlemmer. Når bransjen  
mottar kritikk, har KLF overblikk og koordinerer fakta og bransjens standpunkt. 

Mange kritiske spørsmål til kjøtt 
- KLF kan svare på det aller meste 

- Kjøtt er blitt en «hakkekylling», og bedriftene ønsker fakta  
og bransjens standpunkt i aktuelle saker.  

- Vi skal være veldig glade for at kjøtt smaker så godt som det  
faktisk gjør og at tilliten til norsk matproduksjon er høy, sier 
Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt  
i KLF, for de siste par årene har kjøtt fått mye negativt fokus. 

Han viser til at NRK skal redde høns og kje. Mattilsynet er ikke 
fornøyd med merkingen, myndighetene sier det spises for mye 
kjøtt, aktivister og miljøvernere påstår at dyrevelferden ikke er 
bra nok og at det å spise kjøtt ikke er bærekraftig. 

KLFs medlemsbedrifter, både ledere og ansatte, blir konfrontert 
med det som til enhver tid skjer på området. 

- Hvor langt blir dyrene deres transportert? Er det hestekjøtt i 
pølsene deres? Hva gjør dere med verpehønene? Jeg spiser mindre 
kjøtt enn før, hva tenker du om det? Spørsmålene er mange, både 
fra handelen og forbrukere, men også i sosiale settinger, sier Eide. 
Han fastslår at KLF nå i større grad enn tidligere bruker ressurser 
på å skaffe til veie fakta og planlegge for saker som settes på  
agendaen av media, tilsyn eller aktivistorganisasjoner. 

-  Vi er som oftest tidlig involvert, og i saker som gjelder hele 
bransjen står kjøtt- og fjørfebransjens eget fagsenter, Animalia, 
ofte sentralt. KLF koordinerer og informerer ut mot bedriftene, 
påpeker Eide. 

- Det forventes at daglig ledere i kjøttbedriftene har gode svar 
når de blir spurt om vanskelige temaer, eller at de i alle fall kan få 

BLOGGERE MOT KJØTT:  
Dyrevelferd og klima, gjerne basert 
føleri og udokumenterte påstander  
setter trenden. 

BACON ELLER SIGARETTER?:  
VG ryddet forsiden for å sette  

bacon-spising opp i mot  
sigarett røyking med tanke  

på kreftrisiko 01.11.2015. 
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Svein-Erik Eide 
Sjef kommunikasjon og 
medlemskontakt 
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

tak i svarene raskt. For KLF er det en viktig oppgave å sørge for 
at medlemsbedriftenes talspersoner har de rette verktøyene for å 
komme seg «over kneika» og få sendt ballen videre til KLF når de 
generelle bransjespørsmålene kommer. Bedriftene klarer selvsagt 
å svare for ting som gjelder dem selv gjennom gode systemer for 
kvalitet, mattrygghet og sporing. 

- Når det kommer til spørsmål som gjelder hele bransjen, som 
næring, mat- og landbrukspolitikk, ser vi at det er svært nyttig 
for bedriftene å ha ryggdekning og back-up gjennom KLF. 

Eide forteller at KLF de siste to årene har håndtert mange 
krevende saker. Narasin, kirurgisk kastering av gris, feilmerking, 
Listeria, MRSA, kje og høner, kjøttfri mandag, Halal-merking  
og myndighetenes kostholdsråd er noen av disse. Endringer i 
konsesjonsgrenser og markedsregulering kommer på toppen. 

- For bedriftsledere som har fokus på å produsere gode kjøtt-
produkter med grei margin og samtidig drifte og ta vare på de 
ansatte, ser vi at det settes stor pris på ferdigsjekket fakta og 
KLFs vurderinger av aktuelle saker, sier han. 

- Det er KLFs jobb å ha gode svar når vi blir spurt på vegne av 
våre medlemsbedrifter; en jobb vi tar på største alvor. En skal 
ikke glemme at Norge går foran som et godt eksempel på god 
dyrevelferd, riktig medisinering og effektiv fôring av dyrene.  
I tillegg har vi en svært moderne, trygg, effektiv og lite  
forurensende kjøttindustri. 

NRK REDDER HØNA, KJE OG RARE GRØNNSAKER: Her fra demonstrasjon i NRK-regi utenfor Stortinget vinteren 2016/17. 

FEIL OM FEILMERKING: Store deler av medienorge kunne i 2015 
rapportere om at kjøttprodukter var merket feil. Det var ikke riktig. 
Her et oppslag fra Aftenposten 23.11.2015.
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Forum for bærekraft og sunn kjøttspising

– Er det ikke bedre å kutte ut bil nummer to og tre istedenfor å kutte ned på kjøttforbruket? 
Problemstillingen ble lansert av dr. Stein W. Bie på konferansen MEETeat 2016 som satte  
fokus på bærekraft og helse/ernæring.

Bie satte i sitt foredrag bærekraft inn i 
et internasjonalt perspektiv. I salen satt 
politikere, forvaltning, forskningsmiljøer, 
organisasjoner og ansatte i kjøttbransjen. 

Videre utover dagen tok Food futuro-
logist, Dr. Morgaine Gaye, oss med på en 
smugtitt inn i fremtiden. Hun tror at kjøtt 
igjen vil bli en luksusvare som vi setter 
høyt. Gjerne i form av at man kan se hva 
slakteren gjør, og ved å fremheve kjøttet 
på en enda tydeligere måte. Kanskje frem-
tiden gir oss visittkort i tørket kjøtt? Eller 
emballasje som kan spises?

MEETeat-konferansen ble arrangert  
for tredje gang i 2016. MatPrat og  
Animalia sto for regien sammen med  
KLF og Nortura. Årets tema var  
bærekraft og helse/ernæring.
- Jordbrukets klimautslipp er tett knyttet 
til matproduksjon. Fordøyelse for storfe 
og sau står sentralt, sa statssekretær i 
Miljøverndepartementet, Lars Andreas 
Lunde i sitt innlegg. 

- Norge skal bli et lavutslippssamfunn  
i 2050, og det skal kuttes 40 prosent i 
klima utslippene i Norge innen 2030. For 
jordbruket er det potensial å kutte utslipp 

med 20 prosent fram mot 2030, og  
endringer i matforbruket kan påvirke  
potensialet, men dette blir krevende,  
sa Lunde.

En hel dag gikk med til å diskutere  
begrepet bærekraft i nasjonalt perspektiv, 
internasjonalt perspektiv, helseperspektiv, 
forbrukerperspektiv og sett fra handelens
side. Dag to fokuserte i stor grad på statens
kostholdsråd der de anbefaler magre kjøtt-
produkter, mindre bearbeidet og rødt kjøtt. 
Samt satsingen på mindre salt og fett. 

I sin oppsummering av konferansen opp-
summerte adm. direktør i MatPrat, Dag 
Henning Reksnes at norsk kjøttproduksjon 
gir lite CO2-avtrykk i forhold til kjøtt-
produksjon i andre verdensdeler.  

- Vi må skaffe oss mer kunnskap på 
hvordan vi skal balansere produksjons-
effektivitet med utnyttelsen av norske 
naturressurser. Gjennom mer forskning 
rundt avl og fôring, kan vi sannsynligvis 
redusere metanutslippet fra storfe og 
lam, sa Reksnes. - Vi skal få til en mer 
bærekraftig agronomi, industri produksjon 
og distribusjon. 

Norsk kjøttproduksjon 

 gir lite CO2-avtrykk i 

forhold til kjøttproduksjon  

i andre verdensdeler. 

Dag Henning Reksnes, 
adm. direktør i MatPrat

MEETeat 2016: På Vulkan i Oslo møttes beslutningstakere i kjøttbransjen for å diskutere bærekraft, samt kjøtt og ernæring/mettet fett.
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Ti stolte år med swazibiff
- Sammen med ledelsen i SMI er det etablert en solid bedrift i Swaziland. Kombinasjonen av 
samfunnsbidrag, høyere kjøttpris til bøndene og bedre lønn til ansatte, har blitt et prosjekt 
medlemmene kan være stolte av. Dette er u-hjelp i praksis. 

KLFs styreleder Ståle Gausen håper bransjen også i fortsettelsen  
vil handle mye kjøtt fra Swaziland Meat Industries (SMI) og slik  
indirekte bidra i det humanitære fondet Embivieni Foundation. 
- I en hektisk hverdag må vi ikke glemme å være medmennesker. 
Folket i Swaziland trenger det, og spesielt etter at det har vært ekstrem 
tørke i lengre tid. Skoler, foreldreløse barn og ungdom som må ha 
arbeidstrening, nyter indirekte godt av handelen med Norge.

Gausen er svært glad for å få lov til å bidra til at foreldreløse unge får 
det bedre. Han har selv vært i Swaziland og sett bistandsarbeidet og 
befolkningens utfordringer i praksis. 
- Disse ungdommene har ikke fokus på merkeklær og sosiale medier. 
De ønsker seg nok mat til å overleve, samt komme på skole for å lære 
å lese og skrive, og gjennom det skape seg en fremtid selv om mor og 
far er borte.

Allerede i 1996 begynte Norge å importere storfekjøtt fra Namibia og 
Botswana. Selv om landene ikke var blant de minst utviklede landene, 
fikk de tollfri adgang til å eksportere storfekjøtt (2700 tonn) til Norge 
innenfor såkalte «indikative tak» (General System of Preferences).
- Etter 15 år, der de private aktørene sto for importen og utviklet det 
norske markedet, befant denne delen av bransjen seg i en situasjon 
der de var i ferd med å miste rettighetene til import. Hele afrika-
importen kom på andre hender, sier Gausen.  

For å sikre privat kjøttbransje tilgang til kjøtt fra Afrika, innledet 
derfor KLF i 2006 samarbeid med Swaziland Meat Industries. Målet 
var å løfte slakteriet opp på nivået som kreves for å få muligheten til 
å importere kjøtt til EU og Norge, som blant annet har ekstra krav 
knyttet til salmonella. Arbeidet bar frukter, og fra og med 2009 åpnet 

Stortinget for at Swaziland å kunne eksportere storfekjøtt til Norge. 
Den humanitære stiftelsen får en andel av inntektene. 
- Beløpet er avhengig av hvor mye som importeres til Norge og 
hvordan konkurransesituasjonen er. Vi har en «variabel avgift» som 
er «det som er igjen» etter at vi betaler litt høyere enn markedspris i 
Swaziland for dyrene og at de norske prisene skal følge markedspris.

Gjennom handelen har KLF bidratt med millioner til bl.a. foreldre- 
løse ungdommer, og gitt dem mulighet til skolegang. Betydelige beløp 
er gitt til utvikling av skoler og prosjekter knyttet til skoler. 
- Det er utrolig hyggelig at KLFs medlemmene bidrar til dette fondet.  
Gjennom å kjøpe biff fra Swaziland viser kjøttbedriftene samfunns-
ansvar ut over landegrensene, sier Gausen. Hvem hadde trodd at vårt 
første møte i Swaziland skulle føre til et betydelig bistandsprosjekt. 

KLF er inne på eiersiden i slakteriet SMI for å signalisere både  
til norske og swazilandske myndigheter at vi mener alvor med  
samarbeidet. Gjennom god dialog med den norske ambassaden 
i Mosambik, UD, Norad og andre myndigheter er to prosjekter 
godkjent på tross av at Swaziland ikke er et prioritert bistandsland fra 
Norge. Det pågående Norad-prosjekt skal avsluttes i løpet av 2017. 

- Når det er gjort har KLF og SMI i løpet av samarbeidsperioden  
gjennomført prosjekter for rundt sju millioner kroner. Norad har 
dekket rundt halvparten. Pengene har gått med til opplæring av 
lokale småbønder og slakteriarbeidere, så vel som sikring av at  
arbeidet med kvalitet både i slakteriet og hos myndighetene er  
gode nok til å beholde eksportautorisasjonen.  Vi har også hatt  
et fokus på å få flere kvinner i gang som kvegeiere og leverandører  
til slakteriet, sier Gausen.

ANSVARLIG SWAZIBIFF: Kjøttimport i KLF-regi bidrar indirekte med millioner til å gi foreldreløse ungdommer mulighet til skolegang. 
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KLF Medlemsgoder
Som medlem av KLF får du tilgang på en rekke medlemsgoder. Vi jobber sammen med 
medlemmene for å sikre råvarer. Vi eier eller administrerer en rekke dataløsninger, deltar  
i FoU-prosjekter, har eierskap i flere selskap og sist men ikke minst, koordinerer vi privat  
side og skaper samlingsteder for læring og sosialt samvær. 

Kampen om råvarene og kundene 
- KLF bistår i et regulert marked  

I mars 2015 ble det klart at COOP fikk kjøpe de fleste ICAs butikker
i Norge. Vi sitter nå igjen med tre store dagligvarekjeder. Større 
opp kjøp påvirker KLFs medlemsbedrifter, og noen mistet leveranser, 
der andre fikk betydelig økning. Bunnpris har i denne perioden 
flyttet innkjøpsamarbeidet til Norgesgruppen, som fremstår som 50 
prosent større enn COOP som igjen er 20 prosent større en Rema.

- Skjærebedriftenes historiske kjøp på forsyningsplikten legger 
begrensning på hvor mye de får bestille fra Nortura. Endringer i 
markedet fører til råvareunderskudd i noen bedrifter og overskudd 
hos andre. Spesielt for storfe og gris i ribbesesongen har dette vært 
utfordrende, sier Endre Myhr, markeds- og prognose sjef i KLF. 

Kjedenes egne merkevarer (EMV) finnes nå innen alle varekategorier 
og i alle prissegment for kjøtt og egg. 
- For enkelte varekategorier av ferskt kjøtt og egg er EMV  
andelen nå på over 70 prosent. Våre medlemmer produserer  
mye av dette, med de fordeler og ulemper det gir. EMV er størst  
i lavprissegmentet som gir prispress for bedriftene, men også  
kamp om råvarevolum, sier Myhr.

For to år siden rapporterte vi om et krevende storfemarked. Det var 
en ubalanse på skåret vare og sorteringer, god tilgang på biff/filet og 
pressede priser. KLF satte i gang en arbeidsgruppe som leverte  
rapporten Storfesituasjonen - ubalansert balanse. 
- Rapporten dokumenterte butikkpriser spesielt på biffer og fileter 
som med mva lå opp mot 40 prosent under engrospris (uten mva), 

og med samme butikkpriser som i grensehandelen. For andre storfe-
produkter var det normale påslag i grossist/handelsleddet, sier Myhr.
 
I prisbildet ligger selvsagt kjedenes interne konkurranse om 
kundene. Hovedproblemet ble ansett å være stort importvolum 
spesielt for biff/filet (over 30 prosent av markedet), til en betydelig 
lavere pris enn norsk, som påvirker prisene totalt. Importen av biff/ 
filet utgjorde 4340 tonn, dvs. nærmere 1 kilo per nordmann.  

Gjennom 2016 og inn i 2017 har ubalansen økt og er nå enda mer 
utfordrende. En årsak er at prisen på ku i Europa har falt så mye at 
det har blitt lønnsomt å importere ku på administrativt nedsatt toll, 
siden tollsats beregnes ut fra prisen på representantvaren satt  
i jordbruksoppgjøret som er ung okse.  
- KLF jobber sammen med medlemmene for å splitte opp toll-
posisjonen for ung okse og ku. Om Landbruksdirektoratet gjør 
denne endringen mener vi det blir litt bedre igjen, sier Myhr. 

Han mener storfekjøttmarkedet er det nærmeste vi har  
internasjonal konkurranse.  
- Vi må finne avsetning for en stor kvoteimport av biff/filet. 
Grensehandelen utfordrer oss betydelig med attraktivt prisnivå 
siden norsk engrosprisnivå nesten er dobbelt så høy som i EU. 
Prisnivået til forbruker gjenspeiler ikke råvarekostnadene. Samtidig 
ønsker vi økt norsk produksjon, og pris brukes som virkemiddel. 
Markedet vil sannsynligvis svinge mye og det kan bli utfordrende  
å balansere markedet fremover.

Foto: M
atPrat

Foto: M
atPrat
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I 2015 var det bra balanse for svinekjøtt, og 165 tonn eksport  
innenfor WTO-kvote.  I starten av 2016 kom overskuddet av norsk 
gris. Det ble kompensert av markedsregulators eksport og nedgang  
i slaktevekt. Dessuten gjennomførtes ribbeskjæringstiltak for å  
balansere etter spørsel av stykningsdeler. 1895 tonn helt slakt  
og skåret vare ble reguleringseksportert.

 - Ribbeunderskuddet rundt jul har i flere år ført til nedsatt toll. Paral-
lelt har bransjen jobbet med å balansere dette ut, med å få opp etter-
spørsel på andre produkter. Høsten 2015 var det store kommersielle 
lager med frosset sideflesk, mens handelen etterspurte fersk ribbe. 
KLF argumenterte for å begrense importen, og slik skape etter spørsel 
på de norske varene. Det resulterte i markant mindre utenlandsk 
sideflesk, og vi importerte kun 500 tonn sideflesk dette året. 400 
tonn av dette var juleribbe. En tredel i forhold til årene før, sier Myhr.

l 2016 var det noe lavere kommersielle lagre av fryst sideflesk, som 
dels ble kompensert av gjennomføring av et stort ribbeskjæringstiltak. 
- Flere KLF-medlemmer fikk leveringsutfordringer og KLF søkte 
derfor om nedsatt toll. Det ble ikke åpnet for import og vi så flere 
butikker var utsolgt for ribbe. Vi unngikk «ribbekrise»-overskrifter 
i avisene. Jeg tror bransjens produktutvikling av ribbespekteret med 
stor prisdifferensiering kan ta en del av æren for at ribbeimporten 
forhåpentlig er historie, sier Myhr. 

- Artikkel 19 forhandlingen i 2017 resulterte i en ny EU kvote på 
eksport av ribbe til Norge. Den utgjør «bare» 300 tonn, men vil  
garantert komme inn og påvirke markedet. Slik kan det bli enda  
mer utfordrende å balansere tilgang på juleribbe. 

Norsk produksjon av lam har i flere år blitt stimulert og økt. I 2015 
snudde markedet fra underskudd til overskudd. Prisstimuleringen 
pågikk gjennom året med økt PGE (periodens gjennomsnittlige 
engrospris) første halvår og omlegging av den normale prisløypen 
gjennom året . Det førte til at salget gikk ned. Fra 2016 ble prisene 
redusert, men effekten har vært utilstrekkelig og overskuddet øker. 

- Resultatet er at det ved utgangen av 2016 lå 3200 tonn lam og sau 
på reguleringslager og nesten 900 tonn av det var fra 2015. Lageret 
vokser videre i 2017. Kraftigere tiltak med frysefradrag ser per mars 
2017, ut til å få opp salget ut fra reguleringslager. Men det produseres 
fortsatt mer lam enn vi spiser, og ved utgangen av 2017 forventes 
det et reguleringslager på 4200 tonn.  I perioden har ordning for 
regulerings eksport blitt avviklet, noe som gjør situasjonen  
vanskeligere å håndtere.

Overskuddet av egg har i perioden blitt redusert. Det skyldes økt salg 
og at ny produksjon har blitt holdt tilbake. En har også førtidsslaktet 
høner som et reguleringstiltak. 
- KLF har i perioden lagt ned mye arbeid i forsøk på å løse private 
egg pakkeriers utfordringer med endrede regler for markedsregulering. 
Blant annet etterspør markedet fortsatt mer egg fra frittgående høner 
eller økologisk, men regulator har leveringplikt på «egg». 

Leveringsplikten blir på den måten lite verdt for private eggpakkerier 
som trenger større volum, og de må starte opp med nye produsenter 
for å få dekket sitt behov. Her er det behov for at flere produsenter 
legger om til egg fra høner i frittgående hus, og at det blir mulig å 
kjøpe forskjellige kvaliteter av egg på leveringsplikten. 

- Fortsatt ubalanse på biff, sideflesk,  
lam og egg fra frittgående høner

 

Ida Mathisen 
Sjefveterinær 
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

 

Svein-Erik Eide 
Sjef kommunikasjon og 
medlemskontakt 
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

Endre Myhr 
Markeds- og  
administrasjonssjef 
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund
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Norsk Protein – rustet for framtiden

Den 30. juni 2016 undertegnet Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund en avtale 
med Daka Denmark om at de kunne å ta over 10 prosent av aksjene i Norsk Protein AS. Avtalen 
fører til at KLF får et ekstraordinært økonomisk resultat i 2016.

Historien starter imidlertid lenge før dette. 
For nesten 20 år siden - 28. januar 1997 ved-
tok KLFs styre, under styreleder Leif Malvin 
Knutsen, å kjøpe seg inn i Norsk Kjøtt-eide 
destruksjonselskapet Ringstad Farming AS 
for 4,5 millioner kroner. 
- Samarbeidet med Norsk Kjøtt (nå Nortura) 
var starten på en bransjeløsning for 
destruksjon av slakteriavfall. I dag er  
dette blitt til selskapet Norsk Protein 
med visjonen «en sikker og lønnsom 
gjenvinnings bedrift for proteinråstoff», sier 
Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. 

For to år siden kunne man lese i styrets 
beretning at Norsk Protein sto overfor flere 
utfordringer. Utviklingen i destruksjons-
bransjen i Europa beveger seg med stor fart 
gjennom omstrukturering, kunnskap og 
teknologi. Det satses hardt på innovasjon 
og produktutvikling, og det er i praksis igjen 
kun to store aktører - Saria og Darling. 

For Norsk Protein, som opererer i et mindre 
og relativt lukket marked som Norge, er det 
krevende å klare å henge med på den inter-
nasjonale utviklingen. 
- For å kunne utnytte råstoffet optimalt 
økonomisk opp i mot markedets behov, var 
det avgjørende å sikre selskapet tilstrekkelig 

konkurransekraft og levere gode betingelser 
til slakteriene og de andre leverandørene.
Løsningen ble samarbeid med Saria-eide 
Daka der de også kom inn på eiersiden. 
- Denne løsningen vil være med å sikre at 
best mulig tilgjengelig teknologi og kompe-
tanse tilflyter Norsk Protein slik at håndter-
ingen av slakteavfall vil skje til lavest mulig 
nettokostnader for bedriftene, sier han.  

Selskapet kan nå trekke veksler på inter-
nasjonal kompetanse for å vurdere priser 
og markeder verden over. Norsk Protein 
befinner seg i globalt marked med verdens-
markedspriser på ferdigvaresiden.
- Slik KLF vurderer dette er Daka-løsningen 
veldig positiv for hele bransjen og KLFs 
medlemsbedrifter, særlig fordi Norsk Pro-
tein fortsatt vi sikre like konkurransevilkår 
mellom aktørene, sier Juul-Hansen. 

Etter aksjenedsalget eier Nortura 67 prosent, 
KLF 23 prosent og Daka 10 prosent av aksjene 
i Norsk Protein AS. Hovedaksjonær i Daka 
er det tyske firmaet SARIA Group med 
en eierandel på 51 prosent. De resterende 
aksjene eies av dansk kjøttindustri og da 
spesielt Danish Crown. SARIA Group er en 
at de to største aktørene innenfor mottak av 
proteinråstoff fra europeiske kjøttindustri.

Selskapet kan nå trekke  

veksler på internasjonal 

kompetanse for å vurdere 

priser og markeder  

verden over. 

Bjørn-Ole Juul-Hansen,  
adm. direktør i KLF

UTENLANDSKE EIERE INN: Norsk Protein sikrer tilgang på ny teknologi og kompe tanse gjennom å få Daka/ SARIA Group inn på eiersiden.
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Grisefine lunger 2017-2019
Prosjektet skal undersøke og kartlegge 
mekanismene bak luftveislidelser hos gris 
i Norge. Deretter skal prosjektet se på 
hvordan luftveissykdom kan forebygges, 
behandles og kontrolleres for å kunne 
bedre både helse og velferd hos norsk gris. 

H2O monitor - Mekanismer  
vannbindingsevne i kjøtt 2014-2017 
Prosjektet ser på hvilke mekanismer som 
styrer vannbindingsevnen til kjøtt og forsøker 
å utvikle teknikker og modeller som kan 
måle vannbinding, slik at kjøttindustrien 
kan ta kunnskapen i bruk og kontrollere 
dette parameteret på en bedre måte.  

Koksidiostatikafri kylling-
produksjon 2015-2018 
Prosjektet ser på hvordan koksidiostatika
kan fjernes fra kyllingfôret på en bære-
kraftig måte. Prosjektet ser på hvilke 
alternativer til koksidiostatika som finnes 
og hvor effektive de er. 

ListWare 2016- 2019 
Prosjektet skal hjelpe kjøttbedrifter med 
vurderingen av hvor Listeria monocyto-
genes vokser i spiseklar mat ved hjelp av  
et nytt dataverktøy og en felles database.

Q-Rec Map - Kinolonresistens og 
lavt antibiotikabruk 2016-2019
Prosjektet ser på mekanismer som  
ligger bak funnene av kinolonresistente 
bakterier i Norge til tross for at vi har et 
svært lavt antibiotikabruk

Kyllingscore - Dyrebaserte 
velferdsindikatorer 2014-2018
Prosjektet skal utvikle og validere flere 
dyrevelferdsindikatorer som kan brukes i 
den løpende overvåkningen av dyrevelferd 
for slaktekylling i Norge. Prosjektet ser 
også på hvordan dyrene kan stimuleres til 
økt aktivitet gjennom miljøberikelse. 

Selenbehov i norsk svineproduks-
jon 2014-2016 
Svinenæringen ønsker et vitenskapelig 
basert svar på dagens selenbehov hos gris 
da dagens maksimale seleninnhold i fôr  
til gris er basert på eldre studier. 

Hygenea - Risikobasert hygiene kon- 
troll i europeiske slakteri 2015-2018 
Mål om å sikre at investeringer og 
målrettet jobbing med slaktehygienen 
skal gi maksimal mattrygghet, utvikle en 
risikobasert objektiv metode for å vurdere 
slaktehygienen.

MobilSlakt - Fjørfe ved bruk  
av mobilt slakteri 2017-2019
Prosjektet skal  utvikle et mobilt og  
fleksibelt konsept (MobilSlakt) for slakting 
av fjørfe som kan bidra til økt lønnsomhet 
og ressursutnyttelse. Prosjektet skal føre 
til en konseptskisse for et lønnsomt og 
fleksibelt mobilt slakteri for fjørfe, best 
practice for plukking og bedøving av fjørfe 
ved et mobilt slakteri og bærekraftige 
løsninger for ressursbruk og restråstoff 

Optibiff - Økt storfekjøttproduks-
jon fra ammeku 2014-2017
Optibiff-prosjektet vil fremskaffe 
forsknings basert kunnskap for økt stor-
fekjøttproduksjon gjennom optimalisering 
av driftsopplegg og avlsmessig fremgang i 
norske ammekubesetninger. 
 
KLF har i perioden også deltatt i følgende 
prosjekter: Kontroll av Listeria monocyto-
genes ved produksjon av animalske  
pro dukter, Oppalsmetoder for robuste  
verpehøner tilpasset fremtidens driftssystemer, 
skader og transportdød hos slaktekylling, 
Patodyn- patogeners dynamikk langs  
verdikjeden, En sunnere matpakke - reduksjon 
av salt og mettet fett i norske næringsmidler, 
sunnere storfekjøtt – identifisering av det 
sunneste storfekjøttet. 

Forsknings- og utviklingsarbeid
KLFs deltakelse i FoU-prosjekter sikrer medlemmene rask tilgang til resultatene. Slik får 
hele bransjen økt kompetanse på viktige områder knyttet til mattrygg het, kosthold og dyre-
velferd. KLF bestiller også egne utredninger for å legge premisser for politisk utforming.
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KLF har bidratt økonomisk til forsknings-
prosjektet som gjennomføres av NMBU, 
Nibio og Universitetet Nord.  
- Prosjektet har funnet at det er stor forskjell 
på hvor effektive enkeltbesetninger er. Verken 
valg av rase, alder på dyra eller fôringsregime 
kan umiddelbart forklare hvorfor det er så 
store forskjeller mellom besetninger, sier Ida 
Mathisen, sjefveterinær i KLF.

Hun sier det er store potensielle gevinster  
i best mulig rådgiving, og prosjektet prøver  
å gi svar på hvor det er mest å hente  
økonomisk og samtidig gi rådgiverne et  
godt faglig grunnlag. De praktisk anvendbare 
resultatene for produsenter, rådgivning, 
industri og undervisning vil bli lagt vekt på.

- Resultatene fra FoU-prosjektet formidles 
nå videre til produsentrådgivere og livdyrfor-
midlere ved de KLF-tilknyttede slakteriene, 
sier Mathisen. Nylig ble det avholdt KLF- 
samling der man gjennomgikk resultatene. 

- «Optibiff» ser blant annet på hvordan ulike 
raser presterer i ulike regioner og med ulikt 
fôringsregime, hvordan brunst kan detekteres 
sikrest mulig og reproduksjon kan optimal-
iseres, hvordan økonomisk utbytte varierer 

med ulike driftsopplegg og hvilke faktorer som 
påvirker vansker i kalvingen, for å nevne noe. 

- Storfekjøttkontrollen har levert data til  
prosjektet, og resultatene kan aldri bli bedre 
enn det datagrunnlaget man har. Derfor er 
det alltid viktig at besetningene registrerer 
data. Først når man har gode registreringer 
av for eksempel vekter og helsehendelser har 
man muligheten til å se hva som kan gjøres 
bedre, sier Mathisen. 

Bakgrunn for satsingen er den norske 
melkeproduksjonen som går ned, og en svak 
vekst i ammekuantallet som har bidratt til en 
reduksjon i antall mordyr på ca. 25 000 kyr 
det siste tiåret. Engrossalget av storfekjøtt 
har økt betydelig med en foreløpig topp på 97 
tusen tonn i 2012, sammenfallende med den 
laveste nasjonale produksjonen på 20 år. 

Verdien av importvolumet samme år tilsvarte 
ca. 900 millioner NOK i tapte inntekter for 
den norske bonden. Norsk storfekjøtt er 
sterkt etterspurt i innenlandsmarkedet. Dette, 
sammen med politiske føringer om økt  selv-
forsyningsgrad, har økt behovet for tiltak for  
å reversere den negative trenden. 

Mer kunnskap gir optimal biff 
Hvordan øke storfekjøttproduksjon fra ammekubesetninger? FoU-prosjektet «Optibiff» vil 
fremskaffe forskningsbasert kunnskap for økt storfekjøttproduksjon gjennom optimalisering 
av driftsopplegg og avlsmessig fremgang i norske ammekubesetninger. 

Engrossalget av storfekjøtt 

har økt betydelig med en 

foreløpig topp på 97 tusen 

tonn i 2012, sammenfallende 

med den laveste nasjonale 

produksjonen på 20 år. 
 

Ida Mathisen,  
sjefveterinær i KLF
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Vitenskapelig løft for fjørfesektoren
Staten besluttet å bruke nær en halv milliard for bygge nye husdyrfjøs som i langt større grad 
enn tidligere la til rette for forskning og forsøk, men utelot egg og kylling fra planene.  I 2014 
tok Nortura og Felleskjøpet initiativ mot NMBU om å etablere et forskningsanlegg for fjørfe 
på Ås, og privat side er invitert med inn.

- Norges viktigste utdanningsinstitusjon for veterinærer og hus-
dyrfaglige spesialister Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), kunne bokstavelig talt være ribbet for husdyrslagene som 
vokser raskest, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. 
- Og privat side ble invitert med inn på arbeidet med å få etablert et 
forsk ningsbygg med aktivitet som både synligjør næring for studentene 
og kan stå for forsk ningsmessig utvikling av sektorene. 

Fjørfekjøtt er nå større enn storfekjøtt i Norge. Om en plusser på  
konsumegg, er fjørfe samlet større enn gris. Hvitt kjøtt har fått en 
sentral plass i det norske kostholdet, slik egg lenge har vært det.

- Styret i KLF vurderte det slik at forsøksfasiliteter er avgjørende for å 
løse faglige utfordringer og sikre videre utvikling og konkurransekraft 
for KLFs medlemsbedrifter innen fjørfe og egg. De sluttet seg derfor 
til det videre arbeidet under forutsetning av at KLF ikke ble belastet 
finansielt, sier Juul-Hansen.

Den kalkulerte prislappen for bygget var på rundt 35 millioner  
kroner. De årlige kostnadene til drift rundt tre millioner. 
- Arbeidet med å få på plass finansiering ble meget krevende. Mange 
var involvert og det tok nesten to år. En av utfordringene var at selv 

om bransjen skulle finansiere bygget, og ha førsterett til bruk, skulle 
NMBU eie og drive bygget, sier Juul-Hansen.

Han mener Kunnskapsdepartementet og Landbruks- og matdeparte-
mentet burde finansiert en så viktig forskningsutbygging. 
- Ved utgangen av denne meldingsperioden har vi nå fått til en  
godkjent finansierings plan der Omsetningsrådet, kornbransjen og 
fjørfe bransjen deler kostnaden. NMBU stiller med tomt og forskjellig 
infrastruktur.  

Finansieringsmodellen innebærer at fjørfe bransjen tar et kollektivt 
ansvar for sin del av etableringen gjennom bruk av omsetnings avgift, 
mens driftskostnadene garanteres gjennom at bransjen forplikter 
seg til kjøp av tjenester og bruk av huset. Går alt etter planen vedtar 
NMBU igangsetting i mars 2017. 

- Fjørfemedlemmene i KLF har her tatt på seg et kollektivt  
ansvar med å sikre at finansieringen blir som planlagt, dersom noe 
uforutsett skjer med omsetnings avgiften. KLFs styre setter stor pris på 
profe sjonaliteten og seriøsiteten fjørfe medlemmene har vist i denne 
saken, sier Juul-Hansen. 
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Flere medlemsbedrifter ønsket en bransje-
løsning for nettsalg av kjøtt. Selv hadde de 
møtt på utfordringer rundt kjølekjede, betal-
ing og distribusjon i tidligere forsøk på  
å komme opp med netthandel. 
- Mange tilbyr etter hvert nettbutikk. Noen 
med skjulte kostnader, andre med så lav 
brukerbetaling at jeg mistenker at de aldri vil 
kunne drive i pluss. I KLF har vi nå klart å få 
på plass en løsning som vil stå seg over tid, og 
som samtidig er rimelig og konkurrerer med 
de aller fleste leverandører på pris. Prinsippet 
er at har man ikke salg, har man heller ikke 
høye utgifter med løsningen, sier Svein-Erik 
Eide, ansvarlig for kjottbutikken.no i KLF. 

Han kan fortelle at kjøttbedriftene er  
avventende til netthandel, men at det har 
skjedd ting i markedet etter at kolonial.no 
og marked.no begynte å vokse. Før det kom 
rene dagligvarebutikker på nett, var kjøtt på 
nett først og fremst forbeholdt matkasse-
segmentet med Godt Levert og Adams Mat-
kasse. Bransjen har blant annet lagt merke til 
A. Strøm-Larsen AS sitt sortiment og salg hos 
kolonial.no. 
- Jeg tenker ikke så mye på omsetningen i 
kroner og øre, men mer verdien av å være til 
stede i dette vekstmarkedet, og ikke minst 
lære. For oss har denne tilstedeværelsen 
dessuten en markedsføringsverdi, uten at 
jeg kan tallfeste verdien av denne, sa Erik 

Strøm-Larsen til bladet Kjøttbransjen i fjor. 
Bedriften har nå et 50-talls produkter som 
markedsføres via kolonial.no.

PostNords årlige rapport ”Netthandel i Nor-
den” kan fortelle at nordmenn i 2016 handlet 
på nett for over 50,1 milliarder kroner . Det 
gjør oss til de ivrigste nett handlerne i Nor-
den. Fordelt per person, tilsvarer 50,1 mil-
liarder netthandelskroner hele 1691 kroner 
per person. 
- At en nettbutikk med kjøtt skal være 
lønnsom fra dag en, er nok ikke realistisk, 
men om man ser på nettbutikken som en 
del av markedsføringen, og som service til 
kundene som ønsker å kjøpe akkurat deres 
produkter, er det å komme opp i nett-
butikk på et tidlig stadium en god ide. Hva 
fremtiden bringer vet vi jo ikke, men hoved-
argumentasjonen for å handle på nett i dag 
er at man kan handle hele døgnet. Det er lite 
sannsynlig at denne trenden snur, sier Eide. 

KLF tilbyr nå en felles bransjeløsning som 
åpner for salg av både ferskt kjøtt, spekemat, 
cateringprodukter, kjøttpakker/ gaver og  
tilbehør. Distribusjon skjer via posten, men 
det er også åpent for salg gjennom utsalgs-
steder, filialer og hjemkjøring.
Per i dag ligger KLFs egen nettbutikk og  
H. Mydland AS i løsningen. Flere KLF-
medlemmer er på vei inn. 

Kjøtt på nett fortsatt i startgropa
Kjøp av kjøtt på nett er fortsatt i startgropa i Norge. Spekemat som sendes i posten er  
kommet lengst, ferskt kjøtt har utfordringer til kjølekjede. KLFs medlemmer tilbys nå en  
enkel og rimelig løsning for netthandel. Planen er å bygge kompetanse sammen. 

KJOTTBUTIKKEN.NO: KLF tilbyr nå en felles bransjeløsning som åpner for salg av både ferskt kjøtt, spekemat, cateringprodukter, kjøttpakker og tilbehør. 

- Jeg tenker ikke så  

mye på omsetningen  

i kroner og øre, men mer  

verdien av å være til stede  

i dette vekstmarkedet,  

og ikke minst lære. 
 

Erik Strøm-Larsen 
A. Strøm-Larsen AS
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De største samlingene for bransjen er landsmøte/ ERFA-samling, 
Kiel-tur, og det årlige kåringsarrangementet i NM i Kjøttprodukter.
 Keil-turen er et Norsk Kjøtthandel-arrangement der KLF er 
medarrangør.
- Mer enn 170 påmeldte deltagere på bransjeturen til Kiel, vitner 
om at vi har truffet blink med dette konferanse-konseptet, sier 
Svein-Erik Eide, KLFs ansvarlige for Kiel-turen.

Han skryter av Norsk Kjøtthandel som tar regien når ny tur skal 
planlegges. Arrangementet som nå omfatter 170 bransjefolk og to 
dagers fag program er ikke for hvem som helst å arrangere, men 
tilbakemeldingene fra deltakerne har frem til nå vært  
upå klagelige. 
- I 2016 mener jeg vi fikk til stor spennvidde i valg av temaer 
og foredragsholdere. De gode bedriftshistoriene var der, og det 
samme var politikerinnspillet. Vi fikk en smak av europeisk 
kjøttbransje og det hele ble avsluttet med å overbevise deltakerne 
om at de har verdens beste arbeidsplass. Jeg tror de fleste gikk av 
båten med et smil, og at de ser frem til neste tur. 

NMs kåringsarrangement som du kan lese mer om under «KLFs 
tjenester» på et annet sted i rapporten, har også befestet seg som 
et viktig årlig møtested for bransjen. 

- Vi samler rundt 150 bransjefolk på disse arrangementene. Spente 
bedriftsledere, salgssjefer og produksjonsansvarlige biter negler og 
håper på gull og heder. Vi ser at de største bedriftene som er  
til stede fortløpende rapporterer inn til kjedene om gullstatus  
underveis, og at mange av vinnerne blir kontaktet av media i løpet 
av dagen, sier Eide. Selv om man ikke vinner stort, er arrange-
mentet fylt med rause bransjefolk som vil hverandre vel. På KLFs 
arrangement er det lave skuldre, og høy takhøyde.  

Kvalitetsledernes rolle i bedriften har aldri vært viktigere, og som 
et resultat har KLF satt opp et eget kvalitetsledernettverk. De 
møtes fysisk flere ganger i året på samlinger og temadager, men 
også gjennom telefonmøter og i diskusjonsfora på nett. 

I 2015 møttes kvalitetslederne i Tromsø og på Gardermoen. I 2016 
var det samling i Fevik. Les mer om kvalitetsledersamlingene 
lenger frem i rapporten.  
- KLF har de siste to årene også arrangert egne importørsamlinger, 
slakterisamlinger, industritur og håndverksamling. Vi har samlet 
neste generasjons ledere, og vært medarrangør på MEETeat 2016. 
Ingen samler privat kjøttbransje som KLF, sier Eide. 

KLF samler privat side av bransjen
Kjøttbransjens folk liker å reise, de setter stor pris på sosialt samvær og de er opptatt av 
det som skjer i bransjens nære sfære. Når denne rapporten trykkes er det tid for å møtes i 
Ålesund og Geiranger. 

HELE KJØTTBRANSJEN TIL KIEL: 170 bransjefolk var samlet da Kielferga la fra kai i 2016. 
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KLF Organisasjonsarbeid
Endring skjer stadig raskere og på stadig flere områder. KLFs medlemsbedrifter møter 
endringer i markeder, kunnskap og teknologi hver eneste dag og er i stadig omstilling. 
De forventer også et KLF som endrer seg i takt med dem. 

Endring utfordrer 
- og gir muligheter

- Det er en forutsetning at medlemmene opplever at KLF ivaretar 
deres interesser og kjemper kjøtt- og fjørfebransjens sak på en 
god måte. Vi må til stadighet vurderer hvilke områder vi skal 
engasjere oss i og hva vi skal bruke ressurser på, sier Bjørn-Ole 
Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. 

- Selv om målet om å sikre best mulig konkurranselikhet og ramme  - 
betingelser for kjøtt- og fjørfebransjen er hugget i stein, betyr det ikke 
at strategiene og arbeidsmåtene våre alltid er de samme.
Juul-Hansen viser til at endringer stadig skjer, da gjerne etter ønske 
fra KLF-styret, medlemsgrupper, og KLF-administrasjonen. Det 
kommer også som konsekvens av endrede rammevilkår i bransjen.

I desemberutgaven av bladet Kjøttbransjen i 2016, skrev styre-
leder Ståle Gausen følgende om organisasjonsendringer:
«En bedret økonomi må ikke bli en hvilepute for organisasjonen. Et 
videre arbeid med å tilpasse organisasjonen KLF, slik at den dekker 
medlemmenes ønsker og behov, er avgjørende. I likhet med alle andre 
organisasjoner, trenger også KLF å fornye seg. Vi ser nå at det er store 
endringer rundt oss. Endringer i organiseringen av Animalia og Mat-
Prat er til vurdering, og NHO Mat og Drikke har blitt en organisasjon 

for både mat- og drikkeindustrien. Med slike endringer må noen holde 
et sterkt fokus på bedrifter innen kjøtt- og fjørfe, og det er her KLF skal 
ha sin sterke rolle. 

Uansett må vi se på alle organisasjonene, og se på hvordan vi i 
fellesskap kan unytte ressursene enda mer optimalt, og at organisa-
sjonene blir sterke kompetanseorganisasjoner som leverer det eierne 
ønsker på en effektiv måte. Jeg tror at vi i 2017 vi se flere endringer 
i organisasjonene som jobber rundt bransjene våre, og her må KLF 
være aktive i å bidra i utviklingen.»

- Forandringene styrelederen peker på har preget KLF og 
medlemmene. Noen av endringene som skrives om er allerede  
i ferd med å rulles ut, og vil uten tvil prege oss i årene som  
kommer, sier Juul-Hansen.  

I KLFs formålsparagraf står arbeidsoppgavene til organisasjonen 
beskrevet, nemlig; «å ivareta den private kjøttbransjens felles 
interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art, samt å 
representere næringen utad».
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- Når organisasjoner og instanser rundt oss endrer seg, må vi 
vurdere rollefordelingen og gå opp noen nye grenser. Vi ser at 
endringene i NHO Mat og Drikke åpenbart har styrket behovet 
for KLF som nærings- og matpolitisk aktør mot myndigheter og  
politikere. Vi kan håndtere de konkrete kjøtt- og eggutfordingene 
med stor troverdighet fordi vi er tett på bedriftene i faglige 
spørsmål, sier Juul-Hansen. 

Han legger til at det i mange matpolitiske spørsmål gir ekstra tyngde 
og større mulighet for gjennomslag om man står sammen som 
bransje og arbeider sammen med Nortura. Et eksempel på et slikt 
samarbeid er fristillingen av Animalia, som per i dag er planlagt  
gjennomført før 2018.
- Et fristilt Animalia vil styrke behovet for koordinering og samar-
beid mellom Nortura og KLF for å utvikle selskapet til et enda 
mer fokusert fagsenter for bransjen. Også for Opplysningskon-
toret for egg og kjøtt vil det komme organisatoriske forandringer 
som utfordrer KLF til å finne framtidsrettede løsninger bransjen 
er tjent med, sier han, men at lite er avklart på dette området så 
lenge jordbruksmeldingen ikke er ferdig behandlet. 

Andre eksempler på bransjesamarbeid er omtalt flere steder i 
denne beretningen. KLF har et tett samarbeid med Nortura om 
Norsk Protein. Det er også et formalisert samarbeid om slakte-
rienes bruk av krok, den såkalte krokordningen. 
- Slik utviklingen i kjøtt- og fjørfebransjen er, ser det ut til at  
behovet for felles bransjeløsninger i økende grad blir aktuelt. Der  
bransjen tidligere har tenkt at «dette er markedsregulators ansvar», 

ser vi at oftere enn før at det ikke nødvendigvis er tilfelle lenger. 
Skal vi skape konkurransenøytrale løsninger får KLF en viktig rolle 
enten gjennom deltakelse på vegne av medlemmene, eller som 
koordinator for å hevde medlemmenes interesser, sier han. 

Juul-Hansen mener KLFs posisjon som den private kjøtt- og egg- 
bransjens viktigste brohode og kontaktpunkt inn mot en rekke  
aktører i matindustrien, matindustriens organisasjoner 
og myndighets  instanser i dag er stor, bred og ubestridt til 
medlemmenes beste. 
 
KLF forvalter avtaler og samarbeidsløsninger med flere enn  
bare Nortura. Noen eksempler er at KLF
• er deleier i Dataflyprojektet der det samarbeides på tvers av 

bransjer og samvirke/privat for å oppnå kostnads besparing  
i avregning og faktureringsarbeidet. 

• sammen med Norsk Landbrukssamvirke og Finans Norge eier 
KLF Didrik for digital håndtering av driftskredittordningene 

• sammen med 4 medlemsslakterier eier ScanPig AS, for å 
sikre de privatleverende bøndene tilgang til en 3.-rase av gris. 

KLF har i løpet av meldingsperioden jobbet med å strukturere 
aktiviteter, arbeidsoppgaver og tidsbruk for å bli bedre i stand  
til å spisse innsatsen, og være tydeligere utad på hva som tilbys 
innenfor ulike arbeidsområder.  
- Et viktig moment har vært å vri ressursbruken mot nye og bedre 
medlemstjenester. Dette arbeidet fortsetter inn i inneværende 
meldingsperiode, sier Juul-Hansen. 

 

Bjørn-Ole Juul-Hansen 
Adm. Direktør
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

NORTURA-SAMARBEID: I mange matpolitiske spørsmål gir det ekstra tyngde og større mulighet for gjennomslag om man står sammen som bransje.
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– De unge er ofte ikke mentalt forberedt på å ta 
over virksomheten. Gjennom et helt år samler 
vi potensielle ledere for å gi dem et nettverk og 
bevisstgjøre dem i valget de står overfor. For 
mange er det store sko å ta over, og ikke alle er 
like sikre på hva de vil, sier ansvarlig for tiltaket, 
Svein-Erik Eide i KLF. 

– Et flott tiltak som jeg opplagt vil få  
utbytte av! Det er utgangspunktet til Thomas 
Drangsholt i Sørlandskjøtt. Han er en av 14  
andre «juniorer» som skal gjennomføre  
opplegget som omfatter tre samlinger. 
– Jeg var ikke i tvil da muligheten bød seg. Ikke 
bare er det viktig rent faglig å få denne type 
input, det bidrar også til å utvikle og utvide 
nettverket mitt. Denne type samlinger er en  
utmerket måte å få oss «i gang på», sier 
Thomas Drangsholt.

Også Martine Ertnes fra Moss har forventninger 
til opplegget. Hun er datter til Lars Ertnes som 
driver kjøttforretning sammen med sin bror 
Jon Ertnes i Østfold-byen.
– Mange er «født inn» i denne spennende 
bransjen, men kanskje noen er usikker på om 
de har lyst til å ta over familiebedriften en 
gang i fremtiden. Denne type samlinger kan i 
så måte være avklarende. Selv har jeg bestemt 
meg, men jeg ble oppfordret av min far til å 
søke mer kunnskap gjennom disse samlingene, 
sier hun.
Tore Sørensen fra Per’s Kjøkken er mentor  
og rådgiver underveis.
– Kjenn på magefølelsen! Vær ærlig mot deg 
selv og finn ut om du er motivert til å gå videre 
og inn i en lederfunksjon. Gjennom disse sam-
lingene håper vi å gi «påleggskalvene» innblikk 
i og kunnskap om hva det faktisk innebærer å 
overta bedriften og drive den videre, sier Tore 
Sørensen.

Samlingene skal bidra til at de som deltar gjør 
seg opp egne meninger og trekker lærdom 
gjennom diskusjoner og aktiviteter. Forståelse 
for rammebetingelsene i næringen, bl.a. Mat-
tilsynets oppgaver, mat- og landbrukspolitikk 
og Norges forhold til EU, er også viktig.

Mange ønsker hjelp til generasjonsskifte 
KLF har innsett at generasjonsskifte byr på mange utfordringer, og at en del bedrifter forsvinner 
nettopp ved et slikt skifte. Det er nå satt i gang et prosjekt for å gjøre de unge arvtagerne mer 
bevisst på valget de tar.

FAKSIMILE DAGENS NÆRINGSLIV:  
KLF gir neste generasjon nettverk og kunnskap.  

– Kjenn på magefølelsen! 

Vær ærlig mot deg selv og 

finn ut om du er motivert til 

å gå videre og inn i  

en lederfunksjon. 

Tore Sørensen, 
 daglig leder Per’s Kjøkken
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ScanPig – utfordrer på smak og produsentøkonomi
Salget av Hampshiresemin øker jevnt og ligger per dags dato  
på rundt 15 prosent av seminsalget fra Norsvin. Opp imot annen  
hver gris som leveres til slakterier tilknyttet KLF er altså en 
hampshire kryssing. 

ScanPig ble etablert i 2005 som et datterselskap av KLF for å sikre 
at produsenter som leverer til private slakterier har tilgang til såkalt 
“tredje rase”. Dette var viktig for å opprettholde konkurransen om 
svinekjøtt-produsentene; Nortura etablerte sin tredje rase Duroc på 
slutten av åttitallet. I tillegg til KLF er nå også medlemsslakteriene 

Fatland AS, Furuseth AS og Midt-Norge Slakteri AS inne på eiersiden, 
i tillegg til Øglend Kapital AS (tidligere Prima Gruppen AS). 
ScanPig har en positiv vekst og kan i et tilspisset konkurranse-
marked vise til en fortsatt salgsvekst som for 2016 var på rundt 25 
prosent  Kjøtt av Hampshire er kjent for å ha spesielt god smak og 
spisekvalitet, og kjøttet ses nå løftet frem i handel og restauranter.  
Hampshiresemin er tilgjengelig for alle svineprodusenter, men 
brukes primært av produsenter som leverer gris der betaling ikke er 
knyttet opp imot betaling og kompensasjon for nedsatt produksjon, 
som i Nortura. 

Norsk Protein – et godt samarbeidsprosjekt med Nortura
For to tiår siden etablerte Nortura og KLF, Norsk Protein som et  
felles selskap for håndtering av slakterienes proteinråstoff. Det 
skrantende og til dels tvilsomme omdømme til destruksjonsbransjen 
dro samarbeidet i gang. BSE-krisen i Europa førte til at det også i 
Norge ble innført nye, strenge regler for håndtering av slakterienes 
proteinråstoff i slakteavfallet, og det ble også et sterkt argument for å 
få på plass samarbeidet. 

Den 30. juni 2016 undertegnet Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens 
Landsforbund en avtale med Daka Denmark om at de kunne å ta over 
10 prosent av aksjene i Norsk Protein AS. Etter aksjenedsalget eier 

Nortura 67 prosent, KLF 23 prosent og Daka 10 prosent av aksjene i 
Norsk Protein AS. Hovedaksjonær i Daka er det tyske firmaet SARIA 
Group med en eierandel på 51 prosent. De resterende aksjene eies 
av dansk kjøttindustri og da spesielt Danish Crown. SARIA Group 
er en at de to største aktørene innenfor mottak av proteinråstoff fra 
europeiske kjøttindustri.
- Denne løsningen vil være med å sikre at best mulig tilgjengelig 
teknologi og kompe tanse tilflyter Norsk Protein slik at håndteringen 
av slakteavfall vil skje til lavest mulig nettokostnader for bedriftene, 
sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm direktør i KLF. Les mer om dette 
under medlemsgoder i denne beretningen. 

Swaziland Meat Industries ltd - ti år i Norge
Etter at KLF i 2006 så at det var behov for å gjøre grep for sikre at de 
private kjøttbedriftene ikke ble satt på sidelinje når det gjaldt tilgang 
på kjøtt fra Afrika, tok KLF initiativ til dette samarbeidet. Da den 
første containeren med kjøtt ankom Norge i september 2009, var en 
viktig milepæl nådd. Slakteriet var blitt godkjent for salg til Europa. 
Stortinget åpnet for en import på 500 tonn storfekjøtt årlig fra  
Swaziland, og Norsk Kjøtthandel stod for import og salg av kjøttet.  

Et Norad-finasiert prosjekt fra 2009 til 2012 hjalp KLF i arbeidet 
med å kvalitetssikre produksjonen i alle ledd, fra bonde til utskiping 

til Norge. Med årlige EU-kontroller, der det er en risiko for at det 
avdekkes feil eller mangler, som igjen kan medfører eksport stans, 
er kritisk viktig å unngå. EU-kravene for å tillatte eksport blir stadig 
strengere, både for bedriftene og myndighetene i Swaziland. 
KLF fikk i 2014 innvilget et nytt Norad-prosjekt for videreføring av 
utviklingen av verdikjeden rundt slakteriet i Swaziland. I perioden er 
det på bakgrunn av dette jobbet med å øke produksjonen med tanke 
på salg i Swaziland, samt å sørge for at tilsyn og myndigheter følger 
opp på en slik måte at slakteriet også i fremtiden består inspeksjoner 
fra EU, med tanke på eksport til Europa. 

KLF 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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Bransjestyret 
Bjørn-Ole Juul-Hansen, nestleder 
Guro K. Christensen
Harald Furuseth
Fredrik Strømmen, 1. vara
Ståle Gausen 2. vara

Dyrehelseportalen 
Ida Mathisen 

Ernæringsgruppe 
Mette Juberg 

Helsetjenesten for sau 
Ida Mathisen 

Helsetjenesten for storfe 
Ida Mathisen 

Helsetj. for svin, arb.utvalget 
Karl Kristian Kongsted, medlem 
Ida Mathisen, vara 

Helsetj. for svin, samarb.rådet 
Ida Mathisen 
Karl Kristian Kongsted, vara 

InGris, samarbeidsrådet 
Karl Kristian Kongsted 

Klassifiseringsutv - fagutv.
slakt 
Thor Martin Furuseth 
Audun Stople 

Kontrollutvalget, import, 
fjørfe 
Ida Mathisen

Koorimp, styringsgruppa 
Ida Mathisen 

Sauekontrollen, samarb.rådet 
Ida Mathisen 

Storfekjøttkont. samarb.rådet
Ida Mathisen 

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

Fagråd for sau 
Berit Pettersen 

Faggruppe husdyr 
Ida Mathisen

Matpolitisk utvalg
Ida Mathisen

Næringspolitisk utvalg
Bjørn-Ole Juul-Hansen 

Omsetningsrådet 
Bjørn-Ole Juul-Hansen 

Næringens beredskapsutvalg 
Ida Mathisen 

Ref.gr. for hanngrisforskning 
Karl Kristian Kongsted

Driftskredittord. (DIDRIK)
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Landbrukets Dataflyt
Generalfor. Bjørn-Ole Juul-Hansen 
Brukerråd og Valgkomite: Endre Myhr
Styret: Roar Malmin (vara)

Tyr, avlsråd 
Guro Hansen 

Debio, styret 
Ernst Ole Ruch

UECBV 
Ida Mathisen 

Clitravi 
Mette Juberg 
Ida Mathisen, vara 

Andre råd og utvalg

KLF Eksterne styrer, råd og utvalg     
Som bransjeorganisasjon for privateid side av kjøttbransjen er det forventet at KLF  
deltar aktivt i styrer, råd og utvalg som er med å påvirke bransjen. Her ser du hvor vi  
eller representanter fra KLF har deltatt i perioden. 
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KLF og KS styre for perioden mai 2015 - 2017

 

Guro Kolbu Christensen  
Orkla Foods Norge AS 

avd Vossafår 

Kurt Mydland 
H. Mydland AS

Ernst Ole Ruch 
Toten Eggpakkeri AS

Kjell Ringstad  
Brødrene Ringstad AS

Jan Strøm Larsen 
A. Strøm Larsen AS

Leif Malvin Knutsen  
Fatland AS

Anni Kirstine Byskov 
Anni’s Pølsemakeri AS

Fredrik Strømmen
Den Stolte Hane AS  

(nestleder KLF) 

Ståle Gausen  
Grilstad AS (styreleder KLF) 

Harald Furuseth  
Furuseth AS (styreleder KS)
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KLF Nøkkeltall og statisikk 
Privat side står ved utgangen av rapporteringsperioden for 33 prosent av slaktingen, 
og for bransjen er prisveksten på seks prosent fra 2013 til 2015 gledelig. I denne delen 
av rapporten kan du lese om medlemmene og råvarenes utvikling de siste to årene. 

Medlemmer 1 Butikk/utsalg Ansatte 2

Akershus 10 2 372

Aust-Agder 2 - 33

Buskerud 5 1 164

Finnmark 1 - 31

Hedmark 4 1 58

Hordaland 7 3 112

Møre og Romsdal 11 4 225

Nordland 6 2 126

Nord-Trøndelag 4 2 120

Oppland 10 4 106

Oslo 12 3 260

Rogaland 19 6 890

Sogn og fjordane 2 - 365

Sør-Trøndelag 9 2 872

Troms 6 3 93

Vest-Agder 4 2 59

Vestfold 12 2 557

Østfold 6 3 546

Totalsum 130 40 4989

KLFs 130 medlemsbedrifter er lokalisert i 18 av landets 19 
fylker, fordelt på 78 kommuner. Bedriftene har 149 anlegg.  
Det er ca 5 000 ansatte per april 2017.

1 medlemsbedrifter pr januar 2017,  2 For "kjøttvirksomheten" av bedrift



37STYRETS BERETNING 2015-2016

Endre Myhr 
Markeds- og  
administrasjonssjef 
Kjøtt- fjørfebransjens 
Landsforbund

Nøkkeltall samlet

Resultat 2015 vs 2013 Medlemmene 2013 Medlemmene 2015

Negativt resultat Positivt resultat Negativt resultat Positivt resultat

Antall
Samlet 

1000  kr Antall
Samlet 

1000 kr Antall
Samlet 

1000  kr Antall
Samlet 

1000 kr

Driftsresultat 26 -229 554  108 760 529 19 -82 430 100 1 347 234

Resultat før skatt 29 -294 219 105 736 853 18 -86 850 101 1 294 401

Årsresultat 27 -239 041 107 542 385 18 -66 690 101 995 208

Årsresultat / Omsetning - 3,2 % 2,5 % -2,8 % 3,4 %

 2013 2015 Utvikling

Bruttofortjeneste 35,3 % 34,6 % -3 %

Driftsmargin 1,8 % 4,0 % 121 %

Lønnsandel 11 % 10 % -5 %

Lønnskostnad/ansatt                  494                  534 8 %

Årsresultat /Omsetning 1,0 % 2,9 % 184 %

Omsetning pr ansatt (1000 kr) kr 4 586 kr 5 223 14 %

Årsresultatet har tredoblet seg og er nå i snitt i rett underkant 
av tre prosent. Brutto fortjenesten har falt men likevel har de  
klart å øke driftsmarginen. Lønnsandelen går noe ned, og  
omsetning pr ansatt øker med rundt 14 prosent og passerer  
5,2 millioner kroner. Flere bedrifter leverer positive resultater, 
og de som går med underskudd går med lavere underskudd enn 
i 2013.  Sju av bedriftene som leverte underskudd i 2013 er  

i dag borte, enten fusjonert med andre eller nedlagt. Bedriftene 
som er igjen og de nye medlemmene vi har fått, leverer heldigvis 
igjen bedre resultater. Men de er fortsatt lavere enn det bransjen 
hadde i 2013. Varekostnaden øker for bedriftene med ni prosent 
mens omsetningen stiger med åtte prosent. Bruttofortjenesten 
faller derfor videre med tre prosent.   

Økonomisk utvikling for medlemsbedriftene
Medlemmene har de siste årene kjempet seg til bedre lønnsomhet. Egenkapitalen er økt 
og bedriftene fremstår som mer solide. Regnkapstallene for 2015 sammenliknet med 2013 
viser positiv utvikling på mange områder.  
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For svinekjøtt er det en nedgang i kotelettsalg,  
ubearbeidet ribbe og på medisterfarse/-deig.  
Salget av svinefilet og pålegg øker til gjengjeld.

For storfe ser det ut som salget av kjøttdeig passerte 
toppen i 2014 (ca 26,5 tusen tonn), mens karbonade-
deig fortsatt vokser raskere enn det er nedgang i 
kjøttdeigsalget. Biff og filetsalget øker fortsatt.

For produkter av lam og sau ser vi en liten nedgang i 
stykket kjøtt, pålegg og fårepølse, mens det er økning 
for marinert lammekjøtt.

Pølsesalget er i en negativ utvikling, også pølser av 
fjørfe. Særlig går salget av wiener ned, mens spesial-
pølsene fortsetter å øke, i volum, verdi og pris.

Varesegment Tonn Tusen Kr Volum Salg Pris

2013 2015 2013 2015

Slakt, innmat og 
produksjonskjøtt

 6 771  10 523  351 120  458 322 55 % 31 % -16 %

Stykket kjøtt  39 062  37 979  2 598 849  2 689 531 -3 % 3 % 6 %

Biffer og fileter 1  14 664  16 412  2 507 580  2 968 174 12 % 18 % 6 %

Deiger og farser  36 289  37 336  2 743 131  3 057 783 3 % 11 % 8 %

Pølser  57 103  52 993  3 082 189  2 999 382 -7 % -3 % 5 %

Pålegg  27 680  29 463  3 214 999  3 500 612 6 % 9 % 2 %

Ferdigmat og  
farseprodukter

 40 893  43 445  2 979 406  3 309 725 6 % 11 % 5 %

Saltet, røkt og  
marinert 

 24 049  24 777  2 158 468  2 391 037 3 % 11 % 8 %

Spekevarer 2  15 345  15 867  2 649 001  2 904 692 3 % 10 % 6 %

Fjørfe  63 817  57 308  4 965 661  4 696 829 -10 % -5 % 5 %

Total  325 673  326 103  27 250 404  28 976 086 0,1 % 6 % 6 %

1 Herav storfe biff/filet 9 644 10 888 1 893 926 2 245 456 13 % 19 % 5 %
2 Herav spekekjøtt  3 724  3 902  805 836  911 693 5 % 13 % 8 %
2 Herav spekepølser  8 277  8 694  1 325 510  1 468 008 5 % 11 % 5 %

Tallene er basert på rapporten Kjøttvaremarkedet av S. Flesland Markedsinformasjoner.  
Den dekker totalt salg til dagligvare, KBS, HORECA. Prisutviklingen gjelder salg til disse kundene.

Verdien av kjøttprodukter øker
For bransjen er prisveksten på seks prosent fra 2013 til 2015 gledelig. Den største volum-
endringen var nedgangen på fjørfe, spesielt kylling. En utvikling som heldigvis var  
midlertidig og nå er tilbake på normalen.  
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Fjørfe Gris Storfe 1 Sau/ lam Egg Total 2

Fatland 3 -  24 240 087  8 395 661  3 784 936  36 455 222 

Den Stolte Hane (egg og fjørfe)  15 481 116 - - - 9 959 008  25 440 124 

Norsk Kylling AS 2  24 090 197 - - - -  24 090 197 

Furuseth  AS  -    11 076 769  3 470 790  1 119 967 -  15 684 100 

Midt-Norge Slakteri AS, Levanger  -    5 000 203  2 062 661  395 339 -  7 460 998 

Ytterøykylling AS  5 523 309 -  -   - -  5 523 309 

Slakthuset Eidsmo Dullum AS  3  -    -    2 055 019  673 896  -    2 751 232 

Nordfjord Kjøtt Slakt AS  -    961 131  1 196 725  507 991 -  2 672 368 

Horns Slakteri AS  -    730 289  877 781  705 170 -  2 324 958 

Jonas H. Meling AS - - - - 2 282 134  2 282 134 

Rias Pakkeri AS - - - - 1 763 421  1 763 421 

Jæregg AS - - - - 1 559 308  1 559 308 

Toten Eggpakkeri AS - - - - 1 502 693  1 502 693 

Bedrifter under 1500 tonn 4  1 783 333  393 765  2 153 376  935 237  -    5 321 882 

Nortura SA 5  51 438 275  95 313 355  61 464 001  17 864 631 44 175 280  270 484 469 

Totalsum  98 316 229  137 715 599  81 676 014  25 987 166 61 241 844  405 316 415 

Import (ubearbeidete varer)  895 000  1 547 000  21 499 000  874 000  699 000  25 514 000 

Total råvaretilgang  99 211 229  139 262 599  103 175 014  26 861 166  61 940 844  430 830 415 

Eksport  6  1 006 212  3 143 437  98 656  2 121  -    4 250 426 

Privat andel før import og Nortura kjøp 48 % 31 % 25 % 31 % 28 % 33 %

 

1. Storfe og kalv - 2. Inkl. Hest, Geit, Vilt - 3. Tre anlegg - 4. Inkl. leieslakting for Nortura 
5. Inkl. Prima slakt og eks. leieslakting hos Norsk Kylling og Gårdsand - 6. Inkl. utenlands bearbeiding

Privat slakting og import i kilo

Foto: M
atPrat

Foto: M
atPrat
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Resultatregnskap Konsern

Per 31. desember 2016 2015-2016 2013-2014

Driftsinntekter
Driftsinntekt -33 523 002 -27 568 332
Andre inntekter - -
Sum driftsinntekter -33 523 002 -27 568 332

Driftskostnader
Varekostnad 4 429 489 2 275 236
Lønnskostnad  17 713 949 16 179 604
Avskrivning 390 222 287 749
Annen driftskostnad 15 536 473 19 193 985
Sum driftskostnader 41 512 506 34 279 062

Driftsunderskudd 7 989 504 6 710 730

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt -36 094 135 -9 088 793
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler - 822 173
Verdiøkning (reduksjon) finansielle instrumenter 3 055 741 -3 738 637
Annen rentekostnad - -
Annen finanskostnad 991 887 1 233 630
Netto finansinntekt -32 046 507 -10 771 627

Periodens resultat før skattekostnad -24 057 003 -4 060 897

Skattekostnad 20 837 2 731

Periodens resultat -24 036 166 -4 058 166

Overføringer:
Overført annen egenkapital 24 036 160 4 058 166

Foto: M
atPrat
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Balanse Konsern 

Per 31. desember 2016 2016 2014

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Utsatt skattefordel  4 200  4 725 
Patenter, lisenser, varemerker og lignende  929 798  600 000 
Inventar, kontormaskiner ol.  102 742  386 023 
Sum varige driftsmidler  1 036 740  990 748 

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer  16 321 225  18 443 451 
Obligasjoner og fordringer 18 000 000
Sum finansielle anleggsmidler 34 321 225 18 443 451

Sum anleggsmidler 35 357 965 19 434 199

Omløpsmidler (Varer) 15 543 16 401

Fordringer
Kundefordringer  1 727 071 1 789 163
Andre fordringer 363 790 459 820
Sum fordringer 2 090 861 2 248 983

Investeringer
Aksjer og aksjefond 37 590 417 34 493 394
Andre finansielle instrumenter 2 492 514
Sum investeringer 40 082 931 34 493 394

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 009 067  4 987 077 

Sum omløpsmidler 47 198 402  41 745 855 
Sum eiendeler 82 556 367  61 180 054 

Egenkapital (Annen egenkapital) 77 174 352 54 363 185

Gjeld  

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner - 810 336
Leverandørgjeld 310 337  724 727
Skyldige offentlige avgifter 942 097   1 135 661
Betalbar skatt 19 866  5 705 
Annen kortsiktig gjeld 4 109 715 4 140 440 
Sum kortsiktig gjeld 5 382 015 6 816 869 

Sum egenkapital og gjeld 82 556 367 61 180 054 
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kjottbransjen.no

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ble stiftet i 1910 og er en interesse- og bransjeorganisasjon 
som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge. 

I 2007 slo Kjøttbransjens Landsforbund og Fjørfebransjens Landsforening seg sammen til en organisasjon.  
KLF har nå rundt 130 medlemsbedrifter fordelt på 149 anlegg. Bedriftene er spredt over hele landet fordelt 
på 78 kommuner og har om lag 5000 ansatte med en omsetning på til sammen 27 milliarder kroner.

Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri, importbedrifter, 
småskalabedrifter og kjøtt forretninger. Størrelsen på bedriftene varierer fra små bedrifter med 1-2 
ansatte til store slakteri- og kjøttforedlingsbedrifter med flere hundre ansatte. 

KLFs medlemsbedrifter har rundt 60 prosent markeds andel i sluttmarkedet for rødt kjøtt. Innenfor rødt 
kjøtt står KLFs medlemmer for rundt 33 prosent av den totale slaktemengden i Norge. Andelen for slakt 
av fjørfe er på rundt 48 prosent. Eggpakkeriene har en andel på 28 prosent mottatt fra produsent.

Foto: M
atPrat


