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Ståle Gausen, styreleder KLF

KLF

Vi kan være stolte!

I kjøtt- og fjørfebransjen er vi vant til at det aldri er kjedelig eller mangel på endrings-impulser. Men
det siste drøye året har det vært i overkant utfordrende for mange!
Koronasituasjonen har gitt både bransjen og enkeltbedrifter
uvante og krevende utfordringer. Noen mistet over natten
markedet med alt det betyr i forhold til ansatte, varelager,
endring på planer og nye strategier for å overleve. Andre
opplevde stor vekst, råvaremangel og trøbbel med å få tak
i nok arbeidskraft.
Det har ikke vært til å unngå at utfordringene som koronapandemien har ført med seg, i stor grad har preget arbeidet til
KLF i denne valgperioden.
Den 17. mars sendte KLF et brev til alle medlemmene der
vi ba om at medlemsbedriftene skulle ha en lav terskel for å
spørre konkurrenter om hjelp - og for å gi hjelp. Det kunne
være alt fra å dele kritisk kompetanse til å ha ulike former for
leieproduksjon for hverandre, herunder leieslakting. Nøkkelrollen bransjen har med å sikre den norsk befolkning mat og
at husdyrproduksjonen i norsk landbruk kan gå som normalt,
har gitt oss status som «samfunnskritisk». Og i året som har
gått, har bedriftene vist at de kan leve opp til de høye forpliktelsene det innebærer!
KLF tok flere initiativ overfor dagligvarehandelen for å
motivere dem til å bistå med å løse ulike utfordringer. Alle
kjente vi på den eksplosive kostnadsveksten som følge av en
svekket krone. Smitteverntilpasningene løftet kostnadsbildet
videre opp. Selv om volumvekst alltid er gledelig, kunne den
økte etterspørselen som kom med stengte grenser vanskelig
skjedd på et mer krevende tidspunkt. Horeca-kundenes
ferdigproduserte varer trengte brått ny markedsadgang, og
dagligvarehandelen, som inngangen til forbrukerne, var en
viktig del av svaret når bedriftene måtte håndtere alt dette.
I koronaåret har KLF også brukt mye tid på å gi myndighetene
kunnskap om utfordringene i kjøtt- og fjørfebransjen. Målet
har vært at løsningene de beslutter blir så hensiktsmessige og
gode som mulig for medlemsbedriftene. Vi opplever at bedriftene har vært villige og flinke til å dele kunnskap, problemer
og løsninger med KLF og med hverandre, slik at vi har kunne
gjøre det beste ut av situasjonen. Disse erfaringene bør vi ta
med oss inn i arbeidet med andre viktige bransjeutfordringer.
Resultatet av arbeidet med de næringspolitiske ramme
betingelsene for kjøtt- og eggsektoren har i denne valg
perioden ikke vært av det oppløftende slaget. Viktig regelverk
rundt markedsregulering og forsyningsplikt har vært i spill.
Lenge lå det an til at en sak som har opptatt KLF i et kvart
århundre, endelig skulle få en hensiktsmessig løsning.
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Jeg tror den «nye normalen»
i kjøtt- og eggbransjen må være et enda
tettere og sterkere samarbeid i og rundt KLF.
Ståle Gausen
direktør i Grilstad og styreleder KLF

Begrenset dobbel mottaksplikt fra slakt ble foreslått fra
regjeringen! Men i landbruks- og matdepartementets iver
etter å tekkes Norges Bondelag og landbruksfamilien for
øvrig, valgte de å skrote forlaget. Etter mottakelsen på årets
tilbud i jordbruksoppgjøret å dømme, kan det være en klok
regel å «stå ved» de gjennomarbeidete forslagene en har,
fremfor å vise at en nokså enkelt lar seg presse.
Mange har snakket om den «nye normalen» som kommer
etter at pandemien er over. Jeg tror at i kjøtt- og eggbransjen
må den «nye normalen» være et enda tettere og sterkere
samarbeid i og rundt KLF. Det må vi for å klare å sikre gode,
langsiktige og trygge politiske-, mattrygghets- og markedsmessige rammebetingelser i den næringen vi driver. Selv om
vi konkurrerer oss imellom «så fillene fyker» i markedet, må
vi parallelt klare å fokusere på et samarbeid som gjør at vi
som bransje har tillit og et godt omdømme. Klima/bærekraft,
helse/ernæring, dyrevelferd er alle saker vi må løse – og vi må
løse dem sammen som bransje om det skal nytte.
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Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggprodukt
fabrikker, slakteri, kjøttindustri, importbedrifter, småskalabedrifter og kjøttforretninger. KLFs medlemsbedrifter har
rundt 60 prosent markedsandel i sluttmarkedet for rødt kjøtt.
Medlemmene står for rundt 34 prosent av den totale slaktemengden i Norge. Eggpakkeriene har en andel på 27 prosent
mottatt fra produsent.

KLF står for tekst, foto og design i denne rapporten. MatPrat eier bildet på omslaget, fotograf er Kai Nordrum.
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KLF

Organisasjonsarbeid

I perioden etter landsmøtet 2019 og fram til og med april 2021 har hovedstyret avholdt
14 styremøter, og det er planlagt ett møte til før Landsmøtet 2021. De fleste møtene ble som
følge av koronasituasjonen gjennomført som Teams-møter.

Styrets arbeid i perioden
Under styremøtene er nærmere 80 saker behandlet. På første
møte etter Landsmøtet ble styreinstruksen underskrevet
av alle styremedlemmene og gjort kjent med KLFs «Vær
varsom»-plakat i forhold til konkurransesensitiv informasjon.
Mangfoldet blant sakene styret behandler er bredt! I en
medlemsorganisasjon har styret et stort ansvar for å uforme de
politiske posisjoner organisasjonen skal ta i viktige spørsmål
om rammebetingelser for næring. Særlig gjelder dette innenfor
landbruk- og matpolitiske spørsmål, herunder mattrygghet.
Det siste styremøtet før pandemien slo til, var en styretur i
Gøteborg-området med bedriftsbesøk og flere faginnlegg.

Videre i årsberetningen omtales noe av saken som har vært
mest krevende for styret å arbeide med.
Styret skal gjennom sitt arbeid sørge for en forsvarlig organisering av KLF. Å ivareta medlemmenes interesser gjennom å utvide KLFs arbeidskapasitet og innflytelse gjennom
hensiktsmessige datterselskaper og deleierskap, har vært
en vært en bevisst strategi over noen år. Å kombinere dette
med ansvaret om å forvalte KLFs kapital på en klok måte
for framtiden, har vært førende for styrets retningslinjer for
kapitalforvaltning.
I meldingsperioden vurderte også styret om et medlem hadde
stilt seg slik at det ville være riktig å ta i bruk eksklusjon. Det
ble ikke nødvendig å forfølge denne saken, da medlemmet
selv bestemte å avslutte medlemskapet i KLF.
Under styremøtene deltar administrerende direktør
og hans stedfortreder. I tillegg deltar de fagpersonene som har ansvar for fagområdet som behandles og eventuelt andre i administrasjonen det er
naturlig å ha med.
Sommeren 2020 meddelte 1. varamedlem, Trude
Viola Antonsen, at hun skulle slutte i Grøstadgris
AS og gå helt ut av næringen. Fra dette tidspunkt
rykket 2. varamedlem, Jan Strøm-Larsen, opp og
ble fast deltaker på møtene i styret.

KLFs egen "Vær varsom plakat" informeres
ikke bare om i styremøter, men også i andre
KLF-fora. Innholdet i plakaten ble utarbeidet av
Professor dr. juris Erling Hjelmeng i 2013.
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Bjørn-Ole Juul-Hansen
adm. direktør
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Digitaliseringen skyter fart i KLF
Fra et fugleperspektiv endrer arbeidsoppgavene i KLFs
administrasjon seg lite fra en meldingsperiode til den neste.
Fokuset på mattrygghet, næringspolitikk, marked og produksjon
av bransjebladene ligger fast. For at driften skal fungere godt,
trengs nødvendige støttefunksjoner innenfor kommunikasjon
og administrasjon.
I store deler av 2020 og første halvdel av 2021 har de fleste
ansatte i all hovedsak vært henvist til hjemmekontor. Til tross
for de ulempene manglede felleskap på kontoret gir, har med
arbeiderne stilt opp på en måte som har gjort at administrasjonen
langt på vei har klart og fått utført arbeidsoppgavene som
normalt. Unntatt er selvsagt bedriftsbesøkene – spesielt har
savnet vært muligheten til å besøke medlemsbedriftene.
Medarbeidere i KLF får tildelte brede ansvarsområder og
utvikler raskt brede nettverk og spesialtilpasset, ofte unik,
kompetanse som er avgjørende for å ivareta medlemmenes
interesser. Kontinuitet er viktig i KLFs arbeid og heldigvis er
turnoveren lav. Når landsmøtet 2021 gjennomføres har 6 av 8
ansatte vært ansatt mellom 10 og 25 år.

KLF besluttet i 2020 å sette i gang et digitaliseringsprosjekt for
bedre å kunne ta i bruk digitale verktøy for (først og fremst) å
betjene og følge opp medlemsbedriftene med god service. For å
ta organisasjonen gjennom dette prosjektet med alle dets store
og små utfordringer, ble Igor Novikov ansatt som prosjektleder
for digitalisering. Hans arbeid så langt tyder på at medlemmene
snart gradvis vil merke forbedringer.
I meldingsperioden har mattrygghet- og kvalitetssjef Mette Juberg, spesialveterinær på svin Karl Kristian Kongsted, produsentrådgiver på fjørfe Cecilia Larsson, sluttet. De har vært ansatt
i KLF fra tre til nesten 14 år. Alle har levert topp innsats og stått
for unik og bunnsolid kompetanse som vi kan være stolt av.
Takk til alle tre for sine viktige bidrag med å gjøre KLF relevant
for medlemmene!
Som fagsjef kvalitet- og mattrygghet er Christiane Hoffmann
ansatt. Hun har kommet meget godt i gang til tross for utfor
dringene koronasituasjonen medfører. Det er ikke lett å være
nyansatt på hjemmekontor.

KLF-ansatte per april 2021
Marked- og administrasjon
Bjørn-Ole Juul-Hansen
Administrerende direktør

Endre Myhr

Markeds- og admin.sjef

Mobil: 913 59 382
bojh@kjottbransjen.no

Mobil: 952 38 600
endre@kjottbransjen.no

Mattrygghet

Randi Spidsberg

Ida Mathisen

Christiane Hoffmann

Sjefveterinær

Fagsjef kvalitet- og mattrygghet

Mobil: 969 15 315
Ida@kjottbransjen.no

Mobil: 466 26 261
Christiane@kjottbransjen.no

Kontorsjef

Mobil: 416 46 027
randi@kjottbransjen.no

Igor Novikov

Prosjektleder digitalisering

KLF Media AS
Per A. Sleipnes
Daglig leder KLF Media AS,
redaktør Kjøttbransjen

Mobil: 922 47 917
pas@kjottbransjen.no

Kommunikasjon o g medlem
Svein-Erik Eide

Mobil: 934 30 779
igor@kjottbransjen.no

Sjef kommunikasjon
og medlemskontakt

Mobil: 905 29 988
see@kjottbransjen.no
I perioden sluttet Karl K. Kongsted,
Cecilia Larsson og Mette Juberg.
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KLF

Rammebetingelser næringspolitikk

KLF arbeider for politiske og juridiske rammevilkår som sikrer medlemsbedriftene
konkurranselikhet med andre aktører. Politikken som føres skal også gi rom for bedret
konkurransekraft for medlemmene og en balansert konkurranse med utenlandske aktører.

Markedsregulering og forsyningsplikt

Kritiske gjennomganger, men lite endring
Da tidligere landbruks- og matminister Jon Georg Dale
oversendte jordbruksmeldingen «Endring og utvikling – En
fremtidsrettet jordbruksproduksjon» i 2016 fikk den en hard
behandling på Stortinget. Det resulterte starten på en prosess
der viktige deler av regelverket knyttet til markedsreguleringen
ble gjennomgått.
I meldingsperioden kom konklusjonene i arbeidet med
ordningene for mottaks- og forsyningsplikt, markedsregulatorenes informasjonsansvar samt prisnedskrivingsordningen
for salg til spesial-markeder (til ambassader, offshoreinstallasjoner etc).
KLF investerte mye tid og energi i arbeidet med å forbedre ordningene slik de ville bli mer konkurransenøytrale og transparente, samtidig som de på en mer målrettet og kostnadseffektiv
måte skal kunne bidra til å oppnå og bevare markedsbalanse.
Et av tiltakene som ble behandlet var en begrenset, dobbel
mottaksplikt for kjøtt – et forslag Nortura og KLF sto sammen
om å fremme både på slutten av 1990-tallet og i 2016. Forslaget

som til slutt ble fremmet av Landbruks- og matdepartementet
(LMD) ville medført betydelige forbedringer for bøndene i
form av kostnadsbesparelser og økt konkurranse fra slakteriene
om slaktet, for forbrukeren i form av bedre tilgang på norske
stykningsdeler når markedsetterspørselen er størst, og likere
konkurransevilkår mellom aktørene i kjøttindustrien. Etter
høringsrunden snudde departementet og frafalt forslaget.
I samme høringsrunde foreslo LMD betydelige innstramminger i forsyningsplikten for egg. Gjennom å begrense
forsyningsplikten til 30 prosent av eggpakkeriets kjøp fra egne
produsenter, vil innstrammingen effektivt sikre at markeds
regulator Nortura ikke vil miste noen av sine største kommersielle kunder. Konkurransen i forbrukermarkeder er med dette
effektivt redusert ved at ingen av dagligvareaktørene lenger kan
bytte vareleverandør annet enn på svært begrensede volumer.
For Nortura er det imidlertid uproblematisk å «over natta»
overta selv de største kundene fra de private pakkeriene med
det regelverket som ble vedtatt. Den Stolte Hane bidro sterkt
til KLFs arbeid - noe som det settes stor pris på.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad i samtale
med Andreas og Fredrik Mydland under Grüne Woche.
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Bjørn-Ole Juul-Hansen
adm. direktør
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

BILDE Dale
På bedrift
MatPrat markedsfører norsk egg og kjøtt på vegne av den norske bonden.

Regulator fikk eksklusiv
rett til spesialmarkeder

Opplysningskontoret
for egg og kjøtt består

I Omsetningsrådets behandling av regelverket som gjelder
salg til spesialmarkeder, lå det an til at ordningen for kjøtt,
som bare var åpen for markedsregulator, skulle åpnes for
private aktører slik ordningen for melk og egg har vært
i mange år. I sluttbehandlingen av forslaget snudde
Omsetningsrådets flertall. Ikke bare valgte Omsetningsrådet
å sikre markedsregulators fortsatt eksklusivitet til ordningen,
men valgte å utvide produktspekteret ordningen omfatter.

Den andre oppturen var at kampen om opplysningskontorene
ble kronet med hell. At framtiden til Opplysningskontoret
for egg og kjøtt (ofte omtalt som MatPrat) ble sikret, er av
stor betydning for å sørge for god og troverdig forbruker
kommunikasjon fra kjøttsektoren. De økonomiske innstramningene vil være merkbare for omfanget av aktiviteten, men
KLF mener likevel at med de forutsetninger som nå ligger på
plass vil Matprat fortsatt være kjøtt- og eggbøndenes beste venn.

Dagens regelverk åpner for prisnedskriving med bruk av
omsetningsavgift på produkter som tidligere ikke har vært
vurdert som behov for å regulere fra det norske markedet.
Løsningen gir nå markedsregulator en klart styrket posisjon på
bekostning av andre aktører i dette kommersielle markedet.

Oppsummert fra KLF må likevel denne 4-årige lange prosessen
med å gjennomgå regelverket karakteriseres som en tapt
mulighet når det gjelder å tilrettelegge for konkurranse på like
vilkår i kjøtt- og eggsektoren, gi bøndene en billigere og mer
effektiv markedsregulering samt sikre forbrukerne et bedre
utvalg gjennom effektiv konkurranse. Arbeidet så lenge ut til
å ende opp med noen nye, konstruktive endringer til beste
for bonde og forbruker. Vinneren på kjøtt- og eggområdet ble
imidlertid markedsregulator som i all hovedsak har fått flere
verktøy til å styrke sin kommersielle posisjon.

Toma Mat skal ha stor takk for sine viktige bidrag i arbeidet
med å forsøke å oppnå et bedre resultat i denne saken.
På den positive siden kan to saker trekkes fram. Informasjons
håndteringen hos markedsregulatorene har imidlertid fått et løft.
Gjennom arbeidet er det tilrettelagt for vesentlig bedre systematisering og profesjonalisering i den hensikt å skaffe mer åpenhet om
hvordan arbeidet gjennomføres parallelt med å redusere mulighetene for spredning av informasjon til fordel for markedsregulator.
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Tilfeldig eller ikke; da den siste FrP-ministeren forsvant fra
LMD er det KLFs oppfatning at da forsvant også motivasjonen
i arbeidsprosessene til å foreta andre endringer enn de som ville
styrke markedsregulatorene.
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Høringsuttalelser fra KLF i perioden
En viktig del av KLFs arbeid for å bidra til langsiktig, gode og stabile rammebetingelser for
kjøtt- og fjørfesektoren, er å fremme medlemsbedriftenes sak når det foreslås endringer som
påvirker hele eller deler av verdikjeden bransjen tilhører.

Spørsmål som påvirker råvaretilgangen gjennom regulering og fordeling av norsk produksjon, innretning av importordningene,
konkurransen i dagligvare-markedet og mulighetene for markedsadgang er blant de mange saksområdene KLF gjør sin stemme
hørt. For å synliggjøre bredden i KLFs arbeid trekkes frem fire ulike høringsuttalelser avgitt i meldingsperioden.

Meld. St. 27 (2019-2020)

Endringer i forskrift

Daglegvare og konkurranse

Regulering svine- og fjørfeproduksjonen

KLF fokuserte i sin uttalelse og deltakelse på stortingshøringen
innen særlig to områder. Behovet for å sikre et fungerende
marked for distribusjon gjennom å åpne distribusjons
tjenestene for konkurranse, var det ene. KLFs krav var at alle
leverandører og detaljister skal ha tilgang til distribusjons
løsninger på like vilkår. I det lå også at vilkårene må være
transparente og gis til både leverandørene og detaljistene.

Landbruks- og matdepartementet fremmet på tampen av 2018
forslag om innstramminger i husdyr-konsesjonsregelverket
for å håndtere veksten i engangspurkeproduksjon. Forslaget
ville medføre redusert produksjon hos en rekke svinebønder,
hvorav mange leverte til slakterier som er medlemmer av KLF.
Styret i KLF valgte å opprette en egen arbeidsgruppe ledet av
konsernsjef Terje Wester i Fatland. Alle slakteri-medlemmene
som ønsket å være med i arbeidsgruppen fikk delta.

Det andre kravet var at alle former for rabattytelser (direkte,
indirekte eller etterskuddsvis) i stor grad skal følge varen/
varene fra leverandøren helt fram til forbruker. Selv om fremveksten av EMV sannsynligvis har bidratt til at markedene er
blitt større i volum, er disse ofte priset lavt som prisfightere.
Når industrien yter ulike former for rabatter/tilskudd for at
deres merkevarer skal øke konkurranse-kraften vis-à-vis EMV,
er det avgjørende at dette i stor grad blir videreført i forbruker
prisen. Det nye Dagligvaretilsynet bør kunne kreve
å få forelagt dokumentasjon på at så er tilfelle.

8
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KLF ga uttrykk for at den foreslåtte løsningen for endring
av konsesjonsregelverket var et brudd med nødvendig forutsigbarhet for eksisterende produsenter. At forslaget også
kunne få store konsekvenser for svinesektoren generelt og for
enkeltutøvere spesielt ble redegjort for. Forslaget om svært
ulik håndtering av forskjellige deler av svinenæringen ble
påpekt som kritikkverdig. I den oversendte høringsuttalelsen
gikk KLF nærmere inn på detaljene i forslaget og fremmet
forbedringsforslag på flere av disse.
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Prop. 33 L (2019–2020)

Meld. St. 13 (2020-2021)

Lov om god handelsskikk

Klimaplan for 2021-2030

I sin høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet
var KLF positive til at en lov for god handelsskikk i dagligvaresektoren nå kommer på plass. Det ble anbefalt at det
nye tilsynet ikke samlokaliseres med andre, men etableres
på helt selvstendig grunnlag nær Oslo.

I arbeidet fram mot Klimaplan for 2021-2030 var Miljø
direktoratets «Klimakur 2030» med tiltak for å kutte
klimautslippene med 50 prosent et viktig grunndokument.
Der er det av klimahensyn foreslått ulike tiltak som sterkt
vil redusere forbruket av kjøtt- og eggprodukter.

Et viktig forhold KLF trakk fram i sin uttalelse var det
faktum at en rekke varer allerede i dag selges under kostpris
og at slik kryss-subsidiering undergraver reell konkurranse. Det blir derfor feil at formålet skal stimulere til «lave
priser» uten å definere måten de lave prisene skal oppstå på.
Er oppfatningen «billigst mulig» og at kryss-subsidiering
aksepteres for å oppnå dette, er det en definisjon som
over tid undergraver de positive effektene av konkurranse;
produktutvikling, effektivisering, mangfold etc.

Litt avhengig av forutsetningene kan reduksjonen bli i
størrelsesorden 30-40 prosent i forhold til dagens nivå,
noe som er helt uakseptabelt for våre medlemmer.
Under Stortingets høring, fokusert KLF blant annet på at:
•

•
Et annet forhold var behovet for presiseringer i lovforslaget
når det gjaldt mellom hvilke aktører loven skal gjelde, eller
ikke gjelde for. Spesielt forholdet når utenlandske leveran
dører og kjedene inngår kontrakter utenfor Norge, selv
om varen skal selges i Norge. Et tredje forhold KLF fokuserte på
var nødvendigheten av at klageinstansen besitter nødvending
bransje- og produktkunnskap slik at klagene vurderes i
riktig kontekst.

•

•
I kjøtt- og fjørfebransjen er det vesentlig at aktørene kan
tilrettelegge for konsepter og løsninger som samlet innebærer at «hele dyret selges hele tiden». Inngripen som
bidrar å legge andre føringer på dette kan medføre svært
negative konsekvenser og til slutt rokke ved norsk landbrukspolitikk.
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Politikerne må ta inn over seg at norsk
matproduksjon er av samfunnskritisk betydning
– med en uendelig tidshorisont.
Bærekraft må være nøkkelordet som legger
føringer for omfang og utvikling av norsk
matproduksjon. Fokuset må være hvordan utnytte
de norske naturressursene best mulig med så lave
klimautslipp som mulig, for å nå flere av FNs
bærekraftmål.
Klimakalkulatoren - må utvikles og gis en
aktiv rolle som verktøy for å måle og begrense
klimagassutslippet fra jordbruket.
Klimautslipp per produsert enhet må være
viktigere enn totalt utslipp for å unngå
«karbon-lekkasjen» gjennom økt import.
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KLF

Rammebetingelser klima

KLF arbeider for politiske og juridiske rammevilkår som sikrer medlemsbedriftene
konkurranselikhet med andre aktører. Politikken som føres skal også gi rom for bedret
konkurransekraft for medlemmene og en balansert konkurranse med utenlandske aktører.

Klimautslippene skal minst halveres
Klimatoppmøtet i Paris 2015 og avtalen om forpliktende kutt
i landenes klimagassutslipp, ga et taktskifte når det gjaldt
konkretisering av tiltak og tidshorisont for å kutte utslippene.
I 2017 vedtok Stortinget en Klimalov til forankring av tiltak
som skal til for å redusere norske utslipp med 80 til 95 prosent
i forhold til 1990 innen 2050. Norges klimamål for 2030 er
å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55
prosent. I 2019 inngikk Regjeringen og landbruket ved Norges
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag en avtale om å
kutte utslippet fra landbruket med 5 millioner tonn til år 2030.
Mange av KLFs medlemmer jobber målrettet i egen bedrift for
å redusere klimaavtrykket. Slike initiativ er viktig også for å
vise bransjens vilje til å gjøre sitt for at Norge skal lykkes med å
nå klimamålene.

Regjeringens klimaplan for 2021–2030
I det store bransjebildet er tilgang på råvarer fra norsk landbruk en forutsetning for å drive slakterier og eggpakkerier.
Norsk opprinnelse er viktig for legitimiteten til hele verdikjeden for mat. Effekten av tiltakene vil innebære kutt i
kjøtt- og eggproduksjon med om lag 1/3. Regjeringen fulgte
opp arbeidet med en melding til Stortinget, «Klimaplan for

2021–2030». De omtaler landbrukets klimaarbeid positivt,
men tar likevel til orde for endringer i kosthold, omlegging
av det offentliges innkjøpsordninger, endringer i landbrukets
opplysningsarbeid etc som vil medføre kraftig reduksjon i etterspørsel etter kjøtt og egg.
- Landbruket har påtatt seg store forpliktelser knyttet til
reduksjon av klimagassutslipp, og meldingen inneholder
mye skryt, godord og ros av klimaavtalen som landbruket
og Regjeringen har inngått. Dette hjelper lite når meldingen
samtidig sier at bare rundt en fjerdedel av det landbruket tar
ansvar for, kan godskrives landbruket, sier Bjørn-Ole JuulHansen, adm direktør i KLF.
- Det hele blir svært utydelig med uforpliktende formuleringer
om «tema i jordbruksavtalen», antydninger om at beregningsmåten kanskje endres og at totalkuttene skal nås, men på
områder som regjeringen selv har ansvar for. Antydningene
om at helse- og ernæringspolitikken skal være et virkemiddel i
klimapolitikken, og at offentlige innkjøp skal innrettes slik at
de kun tar hensyn til klima-gassutslipp fra matproduksjonen
og ikke samlet bærekraft, må vi styre unna, sier han.

Miljøfyrtårnet Jæder fikk KLFs hederspris i 2019
Under KLF-landsmøtet i England ble Ålgård-bedriften JÆDER Ådne Espeland tildelt Kjøttog fjørfebransjens Landsforbunds hederspris 2019.

Juryen hadde i 2019 åtte bedrifter til vurdering, blant annet på
basis av innspill fra andre aktører I bransjen. Av disse åtte satt vi
igjen med fire bedrifter i en finalerunde.

Om vinneren av årets hederspris sa juryen følgende:
Hedersprisen går til en bedrift som må sies å være en av privat
bransjes mest tradisjonsrike. Gjennom mange år har bedriften
stått i aller fremste rekke når det gjelder innovasjon, kvalitet og nye
produksjonsmetoder, men samtidig tuftet på det beste av gamle
håndverkstradisjoner. Vi snakker om en klassisk familiebedrift der
nye generasjoner har tatt ansvar og brakt tradisjonene videre. I 2018
overtok fjerde generasjon den daglige ledelsen av familiebedriften.

Prisen gikk til den KLF-bedriften i Norge som de siste par årene
har vist “det lille ekstra”. Eller sagt på en annen måte: fortjener
å få den ekstra hederen en slik pris representerer, sier juryens
formann Per A. Sleipnes.

– Dette er stort for oss. Denne anerkjennelsen vet vi henger
høyt og flere andre bedrifter fortjener den. At vi ble valgt ut i år,
gir oss ytterligere inspirasjon til å utvikle oss videre, sa daglig
leder Guro Espeland etter prisutdelingen.

Alle medlemsbedriftene i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er aktuelle kandidater for hedersprisen. Juryen tar imot
forslag på kandidater fra medlemsbedrifter, kunder, handelen
og enkeltpersoner. Juryen kan også fremme egne kandidater.
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Bjørn-Ole Juul-Hansen
adm. direktør
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

BILDE Dale
På bedrift
Klimakur 2030 utreder tiltak og virkemidler som kan kutte norske utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med minst 50 prosent innen 2030.

Klimasmart Landbruk
med veiledere og kalkulator
I meldingsperioden har KLF fokusert arbeidet på tiltak og initiativ
som har til formål å redusere klimaavtrykket fra norsk husdyrproduksjon uten å redusere produksjonsvolumene av kjøtt og egg.
Sentralt i dette er arbeidet med å ferdigstille og «rulle ut» Landbrukets Klimakalkulator. Dette verktøyet skal sette bønder i stand
til å foreta beregninger av klimautslippene fra egen gård, basert på
opplysninger fra den enkelte gård.
- Klimakalkulatoren må utvikles og anerkjennes som verktøy for
å måle om jordbruket oppfyller sin del av avtalen. Kalkulatoren
er utviklet som et effektivt hjelpemiddel for å redusere utslipp på
den enkelte gård. Godskrives ikke tiltakene som måles vil motivasjonen for å bruke kalkulatoren reduseres både hos bonde og
industri, og klima kan bli taperen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen.
Han poengterer viktigheten av at samspillet mellom varemottakere og bøndene er avgjørende for å lykkes med dette. For å
sette varemottakene i stand til samspill, gjennomførte KLF i
samarbeid med Klimasmart Landbruk og Norsk Landbruksrådgiving et kurs for «Klimaveiledere». Pr 31.12.2020 har 10 varemottakende medlemmer i KLF godkjente Klimaveiledere.
KLF er klar over at mange bedrifter vil bruke «klima» i sitt
konkurranse-strategiske arbeid. Organisasjonen har forståelse for
det. Men i arbeidet med å sikre at de totale produksjons-volumene
fra landbruksektoren ikke går ned som følge av behovet for å
STYRETS BERETNING 2019-2020
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redusere klimagass-utslippene, mener KLF at en forutsetning for
å lykkes må hele landbruket og foredlings-industrien stå sammen.
Arbeidet med å beholde, og helst utvide, størrelsen på markedet
for bransjens produkter må i dag trumfe enkelt-bedrifters ønske
om større markedsandeler.
- I Norge har vi lang erfaring med kollektiv innsats og bransjesamarbeid for å løse utfordringer og nå mål av betydning for deler av
eller hele verdikjeden. For å stimulere maksimalt til FoU- og bransjesamarbeid i jakten på klimagass-reduksjoner, bør en tilrettelegge for at utslipp pr produsert enhet tillegges vekt. Det bør derfor
utredes hvordan dokumenterte utslippsreduksjoner pr produsert
enhet i jordbruket kan vektlegges i framtidige evalueringer og
revideringer av Klimameldingen/klimaarbeidet, sier Juul-Hansen.
I meldingsperioden har KLF bidratt aktiv i utviklingen av selskapet
Klimasmart Landbruk ved styredeltakelse og i flere utrednings
arbeider som ligger til grunn for de strategiske beslutningene.
Utredningsarbeidet med å innføre en felles bransjestandard for
klima, og så innføre denne som et KSL-krav, har vært ett av disse.
Bedrifter med Klimaveiledere pr 2020:
Furuseth AS, Den Stolte Hane AS, Gårdsand AS, Ytterøykylling AS,
Røros Slakteri AS, Jens Eide AS, Toten Eggpakkeri AS, Nordfjord
Kjøtt Slakt AS, Fatland Ølen AS og Fatland Jæren AS.
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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.

Nytt system for kontroll
av matkjedeinformasjon
Norsk dyrehelse gir et godt utgangspunkt for å sikre mattrygg
heten. I 2021 ble et nytt system tatt i bruk av Mattilsynet og
slakteriene. Det sørger for at opplysningene om dyra i forkant av
slakting blir enda bedre.
- Allerede i 2010 ble det krav om at en del opplysninger om
besetningen og dyrene skulle sendes til slakteriet før dyrene
kunne slaktes, forteller sjefveterinær Ida Mathisen. Slike
opplysninger er typisk medisinbruk i besetningen, helsetilstand
hos dyrene og restriksjoner i besetningen. Det er dette som kalles
matkjedeinformasjon.
“Dyrehelseportalen” ble opprettet av en felles bransje for å sikre
at viktige helseopplysninger ble gjort tilgjengelige for slakteriene,
og at disse opplysningene bare måtte rapporteres inn ett sted.
Dyrehelseportalen gjør at det er enkelt for den enkelte bonde å
oppfylle kravet til matkjedeinformasjon, siden slakteriene bruker
opplysningene direkte herfra. Eksempelvis blir medisinbruken
i besetningen automatisk formidlet videre til slakteriet så lenge
bondens veterinær har rapportert dette inn på riktig måte.
Hvis bonden selv behandler dyr, for eksempel parasittbehandling
eller oppfølgende behandling, må også dette rapporteres inn.
Dette kan gjøres enten via en husdyrkontroll eller direkte i dyrehelseportalen.
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Det nye systemet for matkjedeinformasjon gjør at opplysningene fra dyrehelseportalen sammen med eventuelle tilleggs
opplysninger fra slakteriet, nå kan rapporteres på en standardisert
måte videre til Mattilsynet. Det betyr at Mattilsynet kan bruke
disse opplysningene på en mer hensiktsmessig måte når de skal
planlegge sine tilsyn og aktivitet på slakteriet.
For å kunne få til en slik rapportering, har det vært nødvendig
for slakteriene å gjøre en del tilpasninger i egne systemer. Både
Furuseth AS og Fatland har vært nødt til å gjøre endringer. For de
øvrige slakteriene, har selskapet MEATS med sitt produksjonsstyringssystem MEATS MES stått for de nødvendige tilpasningene, og så har slakteriene vært nødt til å oppdatere egne
systemer med den nye funksjonaliteten.
- Det er viktig at bøndene som leverer slakt, blir spurt ved
innmelding om det er noen av dyrene som trenger tilrettelagt
transport eller om det er andre dyr med avvik som skal leveres til
slakt. Dette er informasjon som deretter skal formidles til Mattilsynet, forteller Mathisen.
- Hovedregelen nå er at matkjedeinformasjon skal sendes til Mattilsynet virkedagen før dyrene skal slaktes. Det vil allikevel være
mulig for slakteriet å innhente matkjedeinformasjon på flere dyr
enn dem som er meldt til slakt, i tilfelle det ikke er sikkert hvilke
av dyrene som blir med på dyrebilen, avslutter Mathisen.
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Ida Mathisen
sjefveterinær
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Kjøre- og hviletid for dyrebilsjåfører
Norge har hatt et unikt unntak for dyrebilsjåfører. Biler som kjører dyr til slakt, har vært unntatt
fra kjøre- og hviletidsreglene og sjåførene har kunnet kjøre så mye de ønsker. Første januar 2019
ble unntaket fjernet for godt.
Kjøre- og hviletidsreglene gjelder nå for all dyretransport. Det
er kun i ekstraordinære omstendigheter at det vil være mulig å
kunne få unntak fra regelverket. KLF har hatt mye dialog med
myndighetene om denne saken, inkludert et møte med tidligere
samferdselsminister Jon Georg Dale da regelverket ble endret.
- Siden det her er snakk om EU-regler, har Norge i flere omganger søkt ESA om å få fortsette praksisen med unntak fra
regelverket for dyrebilsjåfører. ESA har sagt nei, og da måtte det
settes sluttstrek på et tidspunkt. Og det tidspunktet ble altså
første januar 2019, forteller sjefveterinær i KLF, Ida Mathisen.
Etter møtet med Samferdselsdepartementet har det imidlertid
vært mye dialog om muligheter for unntak. Per april 2021 har
Norge en søknad liggende hos ESA om at Nord-Norge kan få
noe forlenget kjøretid.

- Denne søknaden har ligget lenge hos ESA til behandling, og
KLF har bidratt med mye tilleggsopplysninger og bakgrunns
informasjon underveis i prosessen, sier Mathisen.
Konsekvensene av å skulle følge kjøre- og hviletidsreglene er
flere, og det endrede regelverket har ført til ekstra kostnader for
slakteriene.
- Flere slakterier gir tilbakemelding om at det er vanskelig å få
tak i flinke dyrebilsjåfører. Sjåførene må kunne håndtere dyr, og
de må ha kurs godkjent av Mattilsynet, for å kunne kjøre dyr.
I tillegg må de også forholde seg til dyrevelferdsregelverket og
kunne vurdere om dyrene er transportdyktige. Å måtte over
holde kjøre- og hviletidsregelverket i tillegg er definitivt en
ekstra utfordring, sier Mathisen. Spesielt hvis dette betyr at
bilen blir stående med dyr på bilen i kort avstand fra slakteriet.

Kompetanseløft for dyrebilsjåfører
Styret i KLF har i perioden satt dyrevelferd høyt på dagsordenen og
har blant annet jobbet for kursing og oppdatering av alle dyrebilsjåfører og ansatte som jobber med og håndterer levende dyr i
verdikjeden fra gård til slakteri. Resultatet ble et kursopplegg der
Animalia og KLF samarbeider tett, og var var en oppdatering på
lover og regler knyttet til dyrevelferd. Storsamfunnets forventninger til dyrevelferd og husdyrproduksjon ble også diskutert.
- Det fine med dette tiltaket er at ansatte, som både er tett på
dyrene og i nær kontakt med produsentene når de henter dyr, får økt sin kompetanse. Da har vi et godt grunnlag for en god dialog og
kan på den måten overføre gode holdninger til produsentene, sa spesialveterinær i KLF, Karl Kristian Kongsted.
STYRETS BERETNING 2019-2020
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KLF

Korona i kjøtt- og fjørfebransjen

Torsdag 12. mars 2020 kom meldingen om nedstenging av Norge. Medlemsbedriftene og KLF
ble stilt overfor mange og helt nye utfordringer. Bedriftene som var store på HORECA-markedet
måtte permittere, leverandørene til handelen i de fleste tilfellene har solgt mye mer.

Enormt behov for koronaavklaringer
I ukene etter nedstengingen ble det mobilisert på KLF-kontoret. Det var hektisk møteaktivitet og
de første beredskaps-epostene med spørsmål og svar gikk ut til medlemsmassen. Beredskapen
fortsatte gjennom året og inn i 2021. KLF har besvart hundrevis av henvendelser.

Gjennom hele pandemien har
landbruks- og matminister
Bollestad har vært svært
tilgjengelig for vår bransje.
Svein-Erik Eide,
sjef kommuniksjon og medlemskontakt

Fire dager etter nedstengingen fikk KLF
avklart at ansatte i medlemsbedriftene
var definert som del av samfunnskritisk
funksjon, og at de derfor hadde rett til
barnepass fra kommunen i forbindelse
med stengte barnehager og skoler.
Avklaringen om at vår bransje er en
samfunnskritisk funksjon har vært viktig
gjennom hele pandemien, siden ansatte
innen matproduksjon i mange tilfeller
får dispensasjoner og unntak fra tidvis
strenge smittevernlover.
I ukene etter nedstengingen ble det
mobilisert på KLF-kontoret. Det var
hektisk møteaktivitet, det kom inn mange
spørsmål fra medlemmene, og de første
beredskaps-epostene med spørsmål og
svar gikk ut til medlemsmassen. Det
var utfordringer i hele verdikjeden, fra
inntransport fra bonde, tilgang på arbeids
kraft, fulle kjøl- og fryserom med ferdige
produkter som skulle gått til restauranter
og kafeer, og behov for munnbind,
engangshansker, Antibac og plexiglass.

Mange bedrifter slet med myndighetenes
en-metersregel i produksjonen, og alle
fryktet smitte i bedriften. Med unntak
følger det ansvar og risiko. Selv om man
får utenlandsk arbeidskraft inn til Norge
når grensen er stengt, har man som
arbeidsgiver ansvar for at karantenen
gjennomføres på en trygg måte, og viktigst
av alt, at ansatte ikke tar med seg smitte
inn i produksjonen, slik at deler av anlegg
må stenges ned.

HORECA-leverandørene
ble hardest rammet
Flere bedrifter har gjennom året måtte
permittere store deler av arbeidsstokken.
Spesielt medlemmene som leverte mye
til kantiner, storkjøkken og restauranter
mistet kundegrunnlaget sitt over natta.
Det skjedde i mars, men også i august og
november 2020. Bedrifter som i stor grad
har basert seg på salg til HORECA som
Jæder Ådne Espeland, Pers Kjøkken, A.
Strøm-Larsen og Gunnar Ruud Catering,
har hatt et utfordrende år.
For bedriftene som før pandemien solgte
varer gjennom dagligvare har salget i de
fleste tilfellene gått opp. Med stengte
grenser, kantiner og restauranter, har nordmenn handlet dagligvarer som aldri før.
MatPrat rapporterer også rekorder i søk på
matoppskrifter. Men emballasje, krydder,
overtid og smittervern har også en pris, og
marginene til bedriftene har ikke nødvendigvis fulgt salgsøkningen.
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Bjørn-Ole Juul-Hansen
adm. direktør
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

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

Ida Mathisen
sjefveterinær
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Christiane Hoffmann
fagsjef kvalitet- og
mattrygghet
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Landbruks- og matministeren
har vært tilgjengelig i krisen

Lite smitte i medlemsbedriftene

I løpet av 2020 gikk det ut 25 utsendelser som svarte på rundt
100 spørsmål fra bedriftene. Spørsmålene omhandlet samfunnskritisk funksjon, reiser og innreisekarantene, smitte og
smittekarantene, mattrygghet, adgangskontroll, inntransport,
slakting og import.

Gjennom de strenge kravene som stilles til god hygiene og
gode renholdsrutiner i kjøttbransjens bedrifter, har bransjens
bedrifter på mange måter en form for «brannmur» når det
gjelder spredning av koronaviruset.

Bak hver eneste avklaring lå det mye jobb. Det er snakk om
hundretalls telefoner, eposter, og møter med Landbruks- og
matdepartementet, Mattilsynet, Bondelaget og NHO. Anbefalinger og lovverk i pandemien har endret seg fra uke til uke.
Påbud og forbud som har kommet har tidvis vært vanskelig å
tolke, og i noen tilfeller umulig å gjennomføre for medlemsbedriftene.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har gjennom hele
pandemien vært svært tilgjengelig for vår bransje. I løpet av
2020 har KLF sammen med andre matproduserende bransjer
hatt møter, ofte ukentlig, der utfordringer har blitt løftet til
høyeste hold og fulgt opp raskt og effektiv. Når medlemsbedriftene har møtt på utfordringer har de ofte blitt løftet til toppen
etter få dager.
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Det sier fagsjef kvalitet- og mattrygghet Christiane Hoffmann
i KLF. Hun kjenner rutinene ved norske kjøttbedrifter godt, og
understreker sterkt at dette viruset ikke smitter gjennom mat,
og at generell god håndhygiene og sunn fornuft med hensyn
til å holde seg borte ved sykdomsubehag, er det som skal til
nå. Kjøttbedriftene er allerede gode på sluserutiner og bruker
arbeidstøy riktig.
Som ellers i samfunnet er det å holde avstand til kolleger
sentralt. Er to meters avstand mulig? Kan man sette opp fysiske
barrierer eller glass for å hindre dråpesmitte?
Hun forteller at flere bedrifter nå har innført ordninger der
en har redusert antall personer pr. skift. Andre har redusert
hastighet på linja. God ventilasjon med godt vedlikeholdt
ventilasjonsanlegg og eventuelt pauseområder utendørs er også
videre anbefalt.
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Grensehandel og vekst i handelen
Kjøttsalget i Norge øker kraftig når grensene til Norge er stengt og flere nordmenn enn normalt
befinner seg innenlands. I grensenære områder som Østfold og Narvik økte salget spesielt
kraftig – rundt 25 prosent mer enn i resten av landet etter korona-nedstengingen.

Verdiene som går tapt
for kjøttforedlingsbedrifter
er over 2,1 mrd.
Endre Myhr
markeds- og administrasjonssjef

Det er ikke bare nordmenn som bor langs
svenskegrensen som handler i Sverige.
Noen kjører langt, og vi ser at etterspørselen i norsk daglivare økte i store deler av
landet.
Grensehandelen av kjøtt er beregnet til
4,5 kg pr nordmann (Helsedirektoratet,
2018). Svinekjøtt, storfekjøtt og kylling er
det som er mest populært og de største
kjøttslagene som dras over grensen.
- De største produktene er henholdsvis
bacon og kjøttpålegg, kjøtt- og karbonadedeig, og kyllingfilet. Salget av disse
produktene øker mest, sier Endre Myhr,
markeds- og administrasjonssjef i KLF.
- For bøndene er det et potensiale for å
øke produksjonen med rundt 8 prosent,

og slik hente inntekter på nærmere en
milliard kroner. Det betyr ikke nødvendigvis flere bønder, men at færre
bruk kan bli nedlagt og at det er mulig å
øke produksjonen på de gårdene det er
mulig og derved bli mer robust.
Grensehandelen er sterkt drevet av
forbrukernes ønske om å spare penger,
og etterspørselen ved stengte grensene
retter seg mot lavpris-varer. Vareutvalget
er dessuten betydelig større i grensehandelsbutikkene enn i de fleste norske
dagligvare.
- For norsk kjøttforedling er redusert
grensehandel en mulighet for økt volum
og bredere sortiment. Verdiene som går
tapt for kjøttforedlingsbedrifter er over
2,1 mrd kr, sier Myhr.

Effektivt smittevern og dugnad ‘reddet’ Grilstad
Effektive smitteverntiltak og god lagånd ble redningen for Grilstad da det brøt ut koronasmitte i fabrikken på Ranheim i oktober. Både konsernledelse og administrasjon ble
satt i arbeid for å opprettholde produksjonen.
– Hadde det ikke vært for de gode smitteverntiltakene, og at hele organisasjonen stilte
opp, ville hele fabrikken blitt stengt og alle ansatte satt i karantene, sa driftsdirektør
Morten Letnes etter utbruddet.
Mer enn 30 medarbeidere ble satt i ti dagers karantene etter at fire medarbeidere fikk
påvist koronasmitte, men man klarte å opprettholde driften.
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KLF til stede på China International Import Expo
I mai 2019 undertegnet Norge en samarbeidsavtale om dyrehelse og import og eksport av trygg
mat med den kinesiske tollministeren Ni Yuefeng. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad
ble senere samme år invitert på gjenvisitt til Kina for videreutvikling av handelsforbindelsene.
KLF var representert i den norske
delegasjonen, og styremedlem Kurt
Mydland fikk oppdraget da landbruksog matministeren besøkte Shanghai og
Beijing fra 3.-9. november 2019. Orkla
var representert med egen stand på
messen, og styremedlem Nils Kristian
Nersten fra Orkla var også til stede.
– Fra norsk side er fremtidig eksport
av svin og meierivarer det som er
spesielt interessant. Sterke varemerker,
kvalitet og renhet er etterspurt i det
kinesiske markedet, sa Bollestad i
forbindelse med besøket. Kina er et interessant marked for eksport av norske
jordbruksprodukter. De er interessert i
Norsk produksjon med høy kvalitet og
lite bruk av medisiner i dyreholdet.
Norge er i prosess med en søknad til
Kina i første omgang for eksport av
svineprodukter. KLF bistår norske
myndigheter med informasjon underveis i søknadsprosessen.

STYRETS BERETNING 2019-2020

2019-2020vFerdig.indd 17

– Vi vil gjøre det vi kan for at det ikke
blir forsinkelser i denne prosessen.
Samtidig er vi forberedt på at slike
søknadsprosesser tar tid, med mange
spørsmål som går frem og tilbake mellom myndighetene, sier Ida Mathisen,
sjefveterinær i KLF.
Kina eksporterte i 2018 jordbruks
produkter til Norge for ca 1200
millioner kroner, mens Norge på sin
side eksporterte jordbruksprodukter
for 115 millioner kroner til Kina i hovedsak tilberedte næringsmidler,
huder og skinn og drikkevann.

Sterke varemerker, kvalitet
og renhet er etterspurt i det
kinesiske markedet.
Olaug Bollestad,
landbruks- og matminister

I løpet av to år har China International
Import Expo blitt en av verdens ledende
eksportmesser. Totalt er 150 land og over
3 000 bedrifter representert på det 300
000 kvadratmeter store messeområdet.
67 land har egne landpaviljonger, blant
dem er Sverige og Finland. Norge er til
stede i Shanghai med flere bedrifter innen landbruks- og matområdet.
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Dyrevelferd

I Norge har vi et strengt regelverk for hvordan dyr skal ha det. Regelverket sier blant annet at
bonden må ha kunnskap om stell av dyr og om hva som skal til for at dyr skal ha god velferd.
Mattilsynet er den offentlige myndigheten som fører tilsyn med regelverket.

Velferdsprogram for svin på plass
Arbeidet med etablering av et dyrevelferdsprogram for svin kom for alvor i gang i 2016.
Da NRK viste filmen Svineindustriens hemmeligheter i 2019, var det godt for bransjen å vite
at et obligatorisk velferdsprogram var like om hjørnet.

- Det er svært viktig at
velferdsprogrammene blir
praktisk gjennomførbare
og at bonden oppfatter
dem som meningsfulle.
Ida Mathisen,
sjefveterinær i KLF

I forbindelse med NRK Brennpunkt dokumentaren fikk svinenæringen press på seg
til å gjennomføre dyrevelferdsprogrammet
raskere enn opprinnelig tenkt. I løpet av
kort tid ble dyrevelferdsprogrammet rullet
ut for alle svinebesetninger. I dag må alle
svinebesetninger med flere enn 10 griser
være tilknyttet dyrevelferdsprogrammet.
Svineprodusentene som ikke oppfyller
kravene i dyrevelferdsprogrammet, får
trekk på leveransene av gris til slakt.
Nesten alle besetninger i Norge er nå med
i dyrevelferdsprogrammet. Unntaket er de
aller minste besetningene. I tillegg kan det
være vanskelig å få med de besetningene
som driver på hobbybasis og kun har gris
deler av året.

Dyrevelferdsprogrammet innebærer nå:
•
•

•
•

obligatoriske besetningsbesøk av
veterinær en til tre ganger i året.
føring av fjøslogg, hvor det skal
noteres ned hvilke dyr som er syke
eller blir avlivet
krav om kompetanse hos dyreeier og
røktere
dokumentasjon av forholdene i hver
besetning i systemet “Helsegris”. Dette
innebærer blant annet dokumentasjon
av hvordan syke og skadde dyr følges
opp, hva som brukes av strø- og rotemateriale, forekomsten av halebiting,
oppstalling og dyretetthet, og fôr- og
vanntilgang

Innen 1. januar 2020 var det også krav til
at alle produsenter skulle ha gjennomført
et eget e-læringskurs om grisens normale
atferd, hvordan følge opp sjuke og skadde
dyr, og eksempler på tiltak for å sikre god
dyrevelferd i egen besetning.
I helsegrissystemet har det blitt stadig
færre avvik hos svineprodusentene og avvikene lukkes vanligvis raskt.
Alle slakteriene følger opp dyrevelferdsprogrammet. Produsentene blir trukket for
manglende dyrevelferdsprogram, uansett
hvilket slakteri de leverer til. Avvik følges
opp og hele bransjen står sammen bak
dyrevelferdsprogrammet på svin.

Hele næringen ble kalt inn til møte med landbruks- og matministeren uken etter at filmen ble vist på NRK.
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Ida Mathisen
sjefveterinær
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Kameraovervåking på slakteri
I kjølvannet av filmen “Svineindustriens hemmeligheter”, ønsket landbruks- og matminister Olaug
Bollestad at kameraovervåking på slakterier skulle utredes nærmere. Sammen med Mattilsynet,
utarbeidet KLF en rapport om kameraovervåking i slakterier.

Rapporten ble overrakt Landbruks- og matdepartementet i
begynnelsen av desember 2020.
- Oppdraget fra LMD var å utrede kameraovervåkingens muligheter
og begrensninger i lys av hva som gagner dyrevelferden på den mest
hensiktsmessige måten, forteller sjefveterinær Ida Mathisen, som
deltok i arbeidet med rapporten på vegne av KLF.
Rapporten ble skrevet av Mattilsynet og KLF i fellesskap og brukte
mange av erfaringene fra Furuseth AS, som er det slakteriet i Norge
som har tatt i bruk kameraovervåking i størst grad. I tillegg ble det
hentet inn synspunkt og erfaringer fra Mattilsynets tilsynspersonell,
synspunkter fra andre slakterier og erfaringer fra andre land. Rapporten beskriver dagens dyrevelferdsregelverk og regelverket om
kameraovervåking i virksomheter. Dette holdes opp mot dagens
praksis i slakteriene og det blir vurdert hvordan kameraovervåking
kunne ha blitt brukt.
- En av konklusjonene i rapporten er at kamera kan ha en positiv
effekt på arbeidet med dyrevelferd. Samtidig er den mulige positive effekten begrenset, først og fremst fordi Mattilsynet i dag er til
stede i slakteriene hele tiden mens det foregår slakting. Dette er et
regelverkskrav som ikke kan erstattes av overvåking, sier Mathisen.
Det betyr at Mattilsynet har et godt grunnlag for å føre effektivt og
direkte tilsyn med dyrevelferden i slakteriene. Overvåkingen kan
imidlertid brukes av slakteriet som en del av internkontrollen og i
intern opplæring. Kameraovervåking kan bidra til å fange opp avvik
og det kan ha en generell forebyggende effekt for å sikre at rutiner og
regelverk blir fulgt.
- For Mattilsynets del, kunne slakteriets kamerabilder ha blitt brukt
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til å føre tilsyn med hvordan dyr håndteres og oppstalles utenom
ordinær arbeidstid, og som et bidrag i det generelle tilsynet, sier Mathisen. - Er det tvil om et hendelsesforløp, kunne det vært av nytte
både for Mattilsynet og slakteriet å se på kameraopptaket hva som
har skjedd, forteller Mathisen.
I rapporten beskriver arbeidsgruppa at det hadde vært nødvendig
med en forskriftsendring for at Mattilsynet skulle hatt full nytte av
effekten ved kameraovervåking. Mattilsynet ville hatt mest nytte av
kameraovervåkingen hvis de hadde hatt jevnlig tilgang til opptak
for å ta stikkprøver. Slik det er i dag, har de kun adgang til å kreve
innsyn i overvåkingsbildene hvis det er snakk om en bestemt sak.
- Etter forskrift om kameraovervåking i virksomheter kan ikke
Mattilsynet rutinemessig få tilgang til overvåkingsbilder, da måtte
i tilfelle denne forskriften endres. Mattilsynets nytte for å kunne
bruke kameraovervåking slik regelverket er i dag, er derfor svært
begrenset, sier Mathisen.
Kameraovervåking er regulert strengt i Norge av blant annet personvernhensyn. Bekymring for egne ansattes personvern, i tillegg
til usikkerheten av merverdien ved kameraovervåking, er en av
hovedårsakene til at slakteriene i dag kvier seg for å ta i bruk kameraovervåking i særlig grad. Hvis kameraovervåking skal bli tatt i bruk
av slakterier i Norge i utstrakt grad, mener derfor arbeidsgruppa at
dette sannsynligvis må forskriftsfestes.
- Kameraovervåking i slakterier kan ha en positiv, men begrenset
effekt på dyrevelferden. Og dersom det vurderes å forskriftsfeste
kameraovervåking, må behovet for overvåking avveies, spesielt mot
hensynet til personvern, oppsummerer Mathisen.
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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.

Medlemskontakt i beredskapstid
Hos KLF har store deler av administrasjonen jobbet med korona siden mars 2020. Det har
kommet inn hundrevis av telefoner og eposter fra medlemmene, og nye kommunikasjonskanaler måtte etableres.

- Vi har svart ut alt av
spørsmål og kommet med
avklaringer i beredskapsnyhetsbrev, ofte flere ganger i uken.
Svein-Erik Eide,
sjef kommunikasjon og
medlemskontakt i KLF

Siden nedstengingen av Norge 12. mars
2020 har KLF holdt rundt 50 større og
mindre møter for både daglig leder og
for kvalitetslederne i bedriftene.
I tillegg til spørsmålene som har
kommet opp i disse møtene, har det
kommet inn hundrevis av telefoner og
eposter fra medlemmene.
- Vi har svart ut alt av spørsmål og
kommet med avklaringer i beredskapsnyhetsbrev, ofte flere ganger i uken.
Pr. i dag er det sendt ut rundt 30
slike brev, til rundt 300 daglig ledere,
kvalitetsledere og andre med sentrale
posisjoner i kjøttbedriftene. Alle
medlemsbedriftenes nøkkelpersoner
har mulighet til å motta beredskaps
info, sier Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF.
På kjøttbransjen.no sine beredskapssider kan medlemmene finne siste nyheter
fra KLF om korona. Det er på denne
siden KLF har publisert og arkivert
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avklaringer som er sendt ut
etter spørsmål fra medlemmene.
Krisen er nå over i en ny fase, og de
siste spørsmålene som er svart ut
handler mye om innreise, service
personell, feriereiser, karantene og
oppstart av funksjoner som har ligget
nede, men som nå skal starte opp.
Svarene er delt opp på temaene Samfunnskritisk funksjon, næringspolitikk,
karantene, påvist smitte, slakting,
transport, produsent, import, mattrygghet-/produksjon og adgangskontroll.
- Siden NHO tar seg av lønn, permittering og arbeidsgiver-problematikk,
har vi henvist en del til dem der det er
naturlig, sier Eide.
KLF har også lagt ut en del veiledere,
retningslinjer og sjekklister fra inn
og utland og laget maler til brev og
plakater som medlemmene kan henge
opp i bedriften.
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Svein-Erik Eide
sjef kommunikasjon og
medlemskontakt
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Norun Haugen jobbet på en rekke gårder med
skjult kamera og falskt navn. Det resulterte i NRKprogrammet Griseindustriens hemmeligheter.

En film i utakt med bransjens forventninger
En dokumentarfilm om svineprodusenter
som ble sendt på NRK onsdag 19. juni
skapte store reaksjoner. Flere svineprodusenter ble anmeldt og landbruks- og
matministeren varslet etterspill. I dokumentaren på NRK Brennpunkt ble det
vist opptak gjort med skjult kamera på 13
gårder og fem slakterier over en periode på
fem år. Filmen avdekket alvorlige eksempler på håndtering, kastrering og avliving
av norsk gris.
- KLF mente og mener fortsatt at filmen
ikke viste et helhetlig bilde av norsk griseproduksjon. De skjulte opptakene ble gjort
før 2016, og det er i ettertid jobbet mye
med dyrevelferd i næringen. Samtidig viser
filmen grove brudd på regelverket. Det er
helt uakseptabelt, og ikke sånn vi skal ha
det i Norge, sier sjef for kommunikasjon
og medlemskontakt i KLF, Svein-Erik Eide.
Hele næringen jobber med å få bedre
systemer for å ivareta dyrevelferden. Gjennom Animalia stilles det strenge krav til
dyrevelferd hos bonden gjennom dyrevelferdsprogrammer. Det er omtalt på en
annet plass i denne rapporten.

- KLF kan ikke støtte produsenter som har
dårlig dyrevelferd, og vi mener at systematisk
arbeid for god praksis og gode rutiner hos
bonden gjennom dyrevelferdsprogrammer er
den beste måten å påvirke holdninger.
- Produsentene som ble vist frem i filmen
har fått tett oppfølging fra slakteriene
gjennom rådgivning, informasjon og
gårdsbesøk. De er nå en del av Dyre
velferdsprogrammet og vil møte sanksjoner
om de ikke klarer å drive med god velferd.
KLF fikk mange tilbakemeldinger fra
medlemmene i forbindelse med filmvisningen. Gjennomgående meldte de at forholdene
som kom frem i filmen er i utakt med både
bransjens og storsamfunnets forventninger
til hvordan dyr skal håndteres. Oppmerksomheten filmen fikk var massivt. Over 1120
artikler kom på trykk i norske medier med
toppkildene NRK og Nationen. På sosiale
medier ble det fanget opp rundt 750 innlegg
hovedsakelig fra dyrevernorganisasjoner og
personer tett knyttet til dem. De sosiale kanalene med størst engasjementet var Twitter,
etterfulgt av Facebook, Instagram, blogger og
til slutt YouTube.

Hele næringen ble kalt inn til møte med
landbruks og matministeren uken etter
at filmen ble vist på NRK. De inviterte var
Matmerk, Mattilsynet, Norges Bondelag,
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin,
Nortura og KLF. Temaet var dyrevelferds
utfordringer i norsk svinenæring.
- Bollestad skal ha skryt for engasjementet
og handlekraften hun viste i saken. For
bransjen er det av stor betydning at de
politiske miljøene forstår hva vi har gjort at
tiltak, men også at de engasjerer seg videre
i de nye tiltakene vi iverksetter, sa styre
leder i KLF, Ståle Gausen etter første møte.
Etterspillet av filmen var at dyrevelferdsprogrammet for svin bli lovfestet og etter
hvert blir innført på alle dyreslag. Det ble
også forskriftsfestet kompetansekrav til
svineprodusenten gjennom innføring av
et obligatorisk e-læringskurs med etter
følgende prøve. Veterinærene som gjør
tilsyn blir også kurset mer enn før.
Bollestad lanserte også ønske om innføring
av kameraovervåking på alle slakterier. Det
er omtalt på side 18 i denne rapporten.

Bølge av angrep på gårder i Sør-Sverige
Bønder i den sørlige delen av vårt naboland, i første rekke Skåne-området, ble i
perioden utsatt for en rekke angrep fra dyreaktivister. Dette skjedde samtidig som
flere gårder har blitt rammet av salmonella.
I et brev fra det svenske bondelaget til rikspolitisjefen beskrives dyreverns
aktivistenes opptreden som en trussel både mot matproduksjonen og mot
demokratiet, ettersom bønder som har uttrykt seg kritisk til straffereaksjonene
mot denne typen inntrenging har blitt truet. Svenske bønder mistenker at aktivister, som ofte er fra andre land i Europa, har bevegd seg mellom steder i flere ulike land og tatt med seg
salmonellasmitte til svenske svinebesetninger. I Danmark pågår i disse dager en rettssak på lignende tema.
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KLF

Tjenesteproduksjon

KLF tilbyr en rekke tjenester og produkter til medlemmene. Vi tilbyr rådgivning, kompetanseheving, sertifisering og andre fagbaserte tiltak. Bladet Kjøttbransjen står sentralt, NM i kjøttprodukter bygger stolthet, og vi har også utviklet flere dataløsninger for medlemmene.

NM i kjøttprodukter under pandemi
På tross av pandemi ble NM i kjøttprodukter 2020 gjennomført med strengt smittevern og heldigitalt kåringsarrangement.
Opprinnelig skulle NM med fokus på grill og spekemat gått
av stabelen våren 2020. Det lot seg ikke gjennomføre når
Norge var midt i første runde med nedstenging. Alternativet
ble et nedskalert arrangement kun med spekemat og pølser i
oktober.
– Det faktum at vi kom i mål med mesterskapet, er noe vi i
KLF er stolte av. Smittetrykk, anbefalinger og forbud endret
seg ukentlig, men vi klarte å ro det hele i land, sier Svein-Erik
Eide, ansvarlig for NM i kjøttprodukter.
Han er imponert over alle de involverte.
– Etterstad videregående skole ønsket at NM-konkurransen
skulle gjennomføres. Kjøttbedrifter bidro ved å sende inn
produkter til bedømming, sponsorene stilte seg 100 prosent
bak arrangementet og dommerne sto løpet ut – koronatrusselen til tross.

Tilbakemeldingene vi får viser at bransjen er samstemt på
at NM i kjøttprodukter er den desidert beste produkttesten
som finnes og resultatene av dommernes saumfaring bidrar
til innovasjon og produktutvikling. - I en tid med utrolig mye
usikkerhet ble det ekstra viktig å gjennomføre, sier Eide.
Han kan rapportere om at det ble brukt utrolig mye tid og
ressurser på smittevern i forbindelse med bedømmingen.
– Med 5 kokker på kjøkkenet, 20 dommere i tillegg til elever
og administrasjon var det viktigste å hindre unødvendige
nærkontakter. Om en i staben hadde korona, var vårt mål at
denne ikke skulle klare å overføre smitten til andre. Bedømmingsområdet ble delt inn i soner med fysiske hinder. Det
ble levert rundt 30 meter plexiglass, kasser med munnbind,
engangshansker og litervis av Antibac.
– Alle involverte ble utstyrt med personlig utstyr som skjærebrett, kniver og pinsetter. Lunsj, sjokolade, frukt og vann ble
pakket i personlige poser, forteller han.
Som for resten av samfunnet ble man i KLF tvunget til å
tenke nytt og utenfor boksen. Arrangøren kan allerede nå
bekrefte at mange av endringene fungerte så godt at de vil bli
med videre i bedømmingen uavhengig Covid.
– Faktisk kom det innspill fra flere bedrifter på at tilbakemeldingene fra dommerne i korona-bedømmingen var bedre
enn tidligere og at dommerne i større grad enn før forklarte i
detalj hva som burde endres og forbedres på produktene.

Bedømming med nytt oppsett bak plexiglass med fysiske skiller for å
hindre kontakt mellom dommerne og andre.

Ingen ble smittet under bedømmingen, og KLF kunne puste
lettet ut mens resultatene ble gjennomgått og gjort klar til
resultatslipp.
Kåringsarrangementet der resultatene blir sluppet, og vinnerne får skinne, var planlagt lagt til en fest for 175 personer
samlet i Oslo i slutten av oktober 2020.

Rune Olsson, NM-kjøkkensjef hadde ansvar for smittevern for kokkene på
kjøkkenet. Også her ble det brukt plexiglass, munnbind og mye Antibac.
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– Desto nærmere vi kom resultatslipp, så vi at et så stort arrangement, selv om det var lovlig, ville medføre større smitterisiko enn det vi kunne utsette lederne kjøttbedriftene for.
Det var i ukene før arrangementet lov å samle 100 personer,
men smitten var økende, spesielt i Oslo-området, sier Eide.
Fire dager før festen skulle avholdes, besluttet KLFs styre at
kåringen skulle gjøres heldigital.
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Svein-Erik Eide
sjef kommunikasjon og
medlemskontakt
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Publikum var byttet ut med et teknisk team som streamet kåringsarrangementet ut til bedriftene. Norgesmesterne ble ringt opp på direkten.

– I praksis gjennomførte vi arrangementet på samme måte
som tidligere, med musikere, konferansier og faglige innlegg,
men publikum måtte følge kåringen på nettstrøm, og i lokalet
der kåringen ble kjørt var det kun arrangøren og teknisk
personell til stede.

har fått mulighet til å være til stede i Oslo under kåringen,
fikk nemlig anledning til det via TV-sendingen på nett.
- KLF sitter nå på metervis av plexi-glass og rutiner for
hvordan en kan gjennomføre NM i kjøttprodukter i en
pandemi. MEn vi får håpe at vi slipper å benytte denne
resursen i årene som kommer, avslutter Eide.

Bedriftene fulgte kåringen fra kantiner og kontor. Mange
satt sammen, og totalt var det rundt 400 personer som fulgte
sendingen. Norgesmesterne ble ringt opp, og i god Melodi
Gran Prix-stil kom det jubelbrøl fra forskjellige deler av
landet når de ble ringt opp.
Etter arrangementet meldte de deltakende bedriftene om at
livestreamen må fortsette i årene fremover. Mange som ikke

Ny eposttjeneste fra KLF
I perioden har KLF fått etablert en ny og bedre epost
tjeneste. Mange har mottatt koronabrev, og vi har i tillegg
relansert nyhetsbrevet «Siste nytt fra KLF» annenhver
uke og komplett digital utsendelse av bladet Kjøtt- & Eggprodusenten fire ganger i året.
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Krevende tider for bladutgivelser
– Pandemien vi har levd med i mer enn ett år nå og som fortsatt setter sitt preg på det aller
meste i samfunnet, har også skapt utfordringer for KLF Medias virksomhet. Bedriftene har
til tider vært hermetisk stengt på grunn av smittevern og alt av messer er avlyst.

Leserundersøkelsen vi
utførte på bladet Kjøttbransjen
i 2020, var svært gledelig.
Tilbakemeldingene var
overveiende gode.
Per A. Sleipnes
redaktør og daglig leder i KLF Media

Det sier redaktør og daglig leder i KLF
Media, Per A. Sleipnes. Han peker på at
reisevirksomheten har blitt redusert til
det minimale. Bedriftene verken kan
eller vil ha besøk. Det har resultert i at
intervjuer og innhenting av stoff, i stor
grad har vært gjennomført ved hjelp av
telefon, epost og teams. Men redaktøren
tror ikke leserne har fått et dårligere
produkt av den grunn.
- Situasjonen har bidratt til at vi har
måtte tenke og agere noe annerledes
enn før. Heldigvis har bransjens folk
vist en stor grad av åpenhet og dermed
bidratt til at det har vært mulig å få fram
gode saker ved hjelp av digitale verktøy.
KLF Media består i øyeblikket av
bladene Kjøttbransjen (KB) og Kjøtt &
Eggprodusenten (KEP), i tillegg til nettsider, egen bransjeoversikt og tusenvis
av følgere i sosiale medier.
KEP, som kom med sin første utgave for
seks år siden, går per 2020 ut gratis til
rundt 7500 bønder fire ganger i året, og
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har befestet seg både hos annonsører,
bønder og ikke minst blant lederne i de
frittstående slakteriene her i landet.
- På tampen av fjoråret ble det gjennomført leserundersøkelser av begge
bladene og vi fikk da avdekket at
logistikken i forbindelse med utsendelse av KEP ikke var god nok. Via nye
og oppdaterte produsentoversikter
fra slakteriene, er dette nå langt på vei
rettet på.
- Leserundersøkelsen dokumenterte
dessuten at det er et betydelig potensial
for økt annonsesalg. Det er gledelig, og
det gjør meg trygg på at behovet for et
alternativt bondeblad er til stede. Vi
snakker om det alle første magasinetsom
primært er myntet på produsentene som
forsyner landets mange frittstående
slakterier og eggpakkerier med råvarer.
Vår målsetting og intensjon med
magasinet var og er å bidra til å bedre
kommunikasjonen og styrke båndene
mellom aktørene på privat side, sier
Sleipnes.

STYRETS BERETNING 2019-2020

18.05.2021 10:58:47

Han presiserer at det er takket være «støtteannonsering»
fra slakterier og egg-pakkerier, at det er mulig å drifte bladet
«Kjøtt & Eggprodusenten».
- Bladet bringer reportasjer, intervjuer og nyheter som
produsenter både har glede og nytte av å lese. Artiklene blir
publisert i full tekst - gratis for bonden og tilgjengelig for
deling på sosiale medier, forteller 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 samvirke
siden. Den trenden mener han at bladet Kjøtt & Egg
produsenten har bidratt til å endre.
KLF Media er et datterselskap av KLF og gir ut fagbladet
Kjøttbransjen, som har spor helt tilbake til 1910. Medlemsbladet henvender seg til målgrupper langt utenfor egne rekker. Det vil si store deler av kjøttbransjens kunder innenfor
dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, så vel som en lang
rekke politikere, presse og opinionspåvirkere.
– Hvordan er tilbakemeldingene fra leserne av dette bladet?
– Leserundersøkelsen vi utførte på bladet Kjøttbransjen i 2020,
var svært gledelig. Overveiende gode tilbakemeldinger på alle
spørsmål som ble stilt. Det er helt tydelig at bransjebladet er
viktig for mange - også for folk utenfor vår bransje. Det er både
inspirerende og motiverende, påpeker redaktøren.
Han er nøye med å understreke at Kjøttbransjen er en bransje
i stadig utvikling.
- Bedriftene moderniseres i en voldsom hastighet, og vi i
KLF Media kan heller ikke stå stille. Vi har tatt den digitale
hverdagen inn over oss og har oppgradert nettsatsingen
betydelig. Med nye nettsider på plass ligger alt til rette for
videre digitalisering. Sakene våre kan nå leses sømløst på alle
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plattformer. Vi har også egen Facebook-side med flere tusen
følgere, sier Sleipnes.
Helt bakerst i bransjebladet finner vi Bransjeoversikten eller
bransjens «Gule sider» som mange velger å kalle denne.
– Vi skal ha enda flere dagsaktuelle saker på nettsiden. På
den måten blir vi mer aktuelle. Annonsevolumet tror jeg vil
holde seg stabilt, til tross for pandemi og trøbbel for mange
kjøttbedrifter som leverer til HORECA-markedet.
Besøk på utenlandske kjøtt- og matmesser har tradisjonelt
vært en god kilde til stoff i bransjebladet. I disse pandemi
tider har det blitt sparsomt med denne type reiser - særlig det
siste året. Det beklager redaktøren av bransjebladet.
- Disse messene reflekterer normalt sett innovasjonstakt og
innovasjonsretning på kjøttområdet og tilstedeværelse/deltakelse har vært viktig for å holde seg oppdatert på utvikling
og trender. Det er å håpe IFFA-messen i Frankfurt neste år,
for øvrig kjøttbransjens aller viktigste messe, vil finne sted i
mai som planlagt. Den er et must for alle som har sitt virke i
vår bransje, sier Sleipnes.
Han oppfordrer bransjen til å bruke bladet til å nå ut med
viktige beslutninger, hendelser og andre forhold som er med
å sette bedriftene på kartet.
– En rekke av våre bedrifter vil i løpet av et år, ha behov for å
nå ut med informasjon i en eller annen retning. For eksempel
at ny daglig leder er ansatt, nye maskiner er bestilt og plan
for modernisering er vedtatt. Ønsker en nyheten ut med en
gang, og det ikke klaffer i forhold til bladets utgivelser, kan
vi benytte nettsidene for å nå ut. Jeg ønsker at bladet Kjøttbransjen presenterer kjøtt- og eggnyheter først. Det styrker
bladets stilling og bidrar til at annonsørene våre finner blader
mer attraktivt, avslutter Per A. Sleipnes.
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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.

Tidsbesparende digital kompetanse
skole for slaktekyllingprodusenter
Frem til nå har det vært nødvendig å være fire dager borte
fra gården for å kunne få den nødvendige godkjenningen og
gjennomført kompetanseskole. KLF har nå fått til en effektiv
endring.
Det er krav til kompetanse for slaktekyllingprodusenter. For
KLF å kunne tilby kurs også under koronapandemien, ble
det lansert en digital kompetanseskole som slaktekylling
produsentene kunne gjennomføre fra sin egen stue.
- Den nye løsningen er godkjent av Mattilsynet og dekker
kravene til kompetanse som kreves i regelverket, både med
tanke på helse og velferd, sier sjefveterinær Ida Mathisen i KLF.
Koronasituasjonen tvang oss til å tenke nytt, da det ble
begrensninger i gruppestørrelse og mindre reiseaktivitet.
Kurset består av fire deler, hvor alle delene må gjennomføres for
å få kursbevis – kalt KLFs velferdsbevis. De to første delene er
e-læringskurs som er utviklet av Animalia. Etter gjennomført
e-læring må man delta på et tre-timers webinar. Per april 2021
har det blitt arrangert tre runder med webinarer og omtrent 50
produsenter har deltatt.
Den siste modulen i kurset er en praktisk gjennomgang i årsaker
til avliving og hvordan avliving skal gjennomføres, og dette skjer
ute i en besetning i regi av veterinær på slakteriet. Når alle fire
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modulene er gjennomført, blir kursbeviset automatisk utstedt.
Siden det har vært restriksjoner på antall veterinærbesøk på
grunn av risiko for fugleinfluensa, har del fire blitt noe utsatt for
noen av deltakerne, men så lenge denne modulen gjennomføres
i løpet av et år, er dette helt uproblematisk.
- Det har absolutt vært av verdi for produsentene å møtes fysisk
når vi har arrangert kompetanseskole. Vi ønsker derfor at
slakteriene fortsatt vil ha fysiske produsentsamlinger så snart
dette blir mulig. Det vil også være mulig å samle produsenter
fysisk for å gjennomføre webinaret sammen. KLF kommer
imidlertid til å fortsette å tilby det digitale kompetansekurset
også når pandemien er over. Vi ser at dette er en ressurseffektiv
måte å jobbe på, sier Mathisen.
I sin godkjenning til kurset sier Mattilsynet at kurset ser
velstrukturert ut og inneholder alle elementene som regel
verket krever. De minner imidlertid om at kursmaterialet må
tilpasses ny kunnskap, nytt regelverk og aktuelle utfordringer.
-For å sikre at kyllingprodusentene får oppdatert kunnskap, vil
vi jobbe for at kurset til enhver tid er oppdatert etter gjeldende
regelverk.
- Mattilsynet jobber nå med en revidering av holdforskriften
for fjørfe. Her vil det antakelig bli et kompetansekrav også til
verpehøneprodusenter. Så snart det har kommet et tydelig
kompetansekrav, vil vi søke Mattilsynet om godkjenning for et
digital kompetansekurs også for verpehøneprodusentene, sier
Mathisen.
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Ida Mathisen
sjefveterinær
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Christiane Hoffmann
fagsjef kvalitet- og
mattrygghet
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Endre Myhr
markeds- og
administrasjonssjef
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Foto: Animalia / Grethe Ringdal

Rådgivning til eggprodusenter ved Animalia
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har i mange år hatt
egen fagrådgiver innen fjørfeproduksjon. Rådgiveren har
bistått eggprodusenter som leverer egg til de KLF-tilknyttede
eggpakkeriene. Denne rådgivningen blir nå overtatt av Animalia, ved Helsetjenesten for fjørfe. Rådgivningstjenesten
inkluderer faglig rådgivning direkte til produsenter innenfor temaer som management, produksjon, omlegging av
driftssystem, dyrevelferd og dyrehelse med mer.
For produsenter som leverer egg til et KLF-tilknyttet eggpakkeri, vil KLF subsidiere mesteparten av kostnaden ved
rådgivingen fra Animalia, slik at produsenten kun betaler
en liten egenandel.

Rådgivning tilbys på ulike nivå, avhengig av behov:
•
NIVÅ 1 – Diskusjon/analyse med f.eks. samtaler på
telefon, e-post-utveksling med bilder og beskrivelser,
utveksling av data fra egen produksjon.
•
NIVÅ 2 – Enkeltprodusent: Enkel bistand til produsent
og gårdsbesøk: Samtaler på telefon, e-post-utveksling
med bilder og beskrivelser, samt ett gårdsbesøk.
•
NIVÅ 2 – Grupperådgivning: Rådgiving av en gruppe
produsenter med gårdsbesøk: Samtaler på telefon,
e-post-utveksling med bilder og beskrivelser, samt ett
gårdsbesøk hvor flere produsenter møtes.
•
NIVÅ 3 – Bistand til produsent med flere gårdsbesøk.
Samtaler på telefon, e-post-utveksling med bilder og
beskrivelser, samt to gårdsbesøk.

Lønnsomhet og god dyrevelferd
Den offisielle åpningen av Fjørforsk var 6. desember 2019 på Ås.
Bygget skal være et senter for forskning på fjørfe med fasiliteter
tilgjengelige for hele bransjen. Fjørforsk har blitt en realitet ved et
samarbeid mellom kjøttbransjen, fôrbransjen og NMBU. I budsjettet for NMBU var det ikke satt av midler til fjørfefasiliteter.
Siden det ville vært uheldig om det ikke ble forsket på fjørfe på
NMBU, har Fjørforsk blitt til via et samarbeid mellom fjørfenæringen og NMBU. Huset står klart og det gjøres nå forsøk i fasilitetene
som er på plass for slaktekylling. Det jobbes også med å få på plass
fasiliteter som gjør at man kan kjøre forsøk på verpehøns.
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KLF

Strategiske eierskap

KLF har foruten egne selskap betydelige eierinteresser i flere selskap knyttet til
kjøtt- og fjørfebransjen. Gjennom eierskapene bidrar KLF til strategiske tilpasninger
i bransjen som er hensiktsmessig for medlemmene.

Å være på eiersiden sikrer innflytelse
– Mange av utfordringene kjøtt- og eggbransjen møter, må løses i felleskap med andre.
Ofte betyr det sammen med samvirkedelen av bransjen; Nortura.
I økende grad enn tidligere har det
kommet opp utfordringer der det er
nødvending at hele eller deler av verdikjede fra jord til bord samarbeider.
Klima, helse, ernæring og dyrevelferd er
alle eksempler på slike oppgaver.

Som medlem av KLF får du
tilgang til flere dataverktøy og
andre fellesløsninger som det
ellers hadde vært kostbart eller
umulig å få tilgang til.
Bjørn-Ole Juul-Hansen
adm. direktør i KLF
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Samfunnets økende digitalisering,
mulighetene som ligger i bedre utnyttelse av dataene og forventninger til
slik utnyttelse er viktige drivere i dette.
Utveksling av informasjon mellom
ulike offentlige og private registre kan
gi betydelig effektiviseringsgevinst
og merverdi. Samtidig er personvern,
eierskap til data og hvilke områder
samarbeid eller konkurranse mellom

aktørene er den riktige veien å gå, et
sentralt spørsmål som må håndteres
korrekt.
KLF har de senere årene aktivt arbeidet for å posisjonere seg i selskaper
hvor det er av strategisk betydning for
KLF å gjøre seg gjeldene for å kunne
ivareta medlemmenes interesser. Som
medlem av KLF får du tilgang til flere
medlemsgoder i form av dataverktøy
og andre fellesløsninger som det ellers hadde vært kostbart eller umulig
å få tilgang til. I enkelte tilfelle vil et
medlemskap i KLF også være en forutsetning for å få utbetalt bonus eller
oppnå medlemspris.
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Eierskap og involvering sikrer innflytelse

Animalia – kjøtt- og fjørfebransjens eget fagsenter

Landbrukets klimaselskap – måling av CO2-avtrykk

Siden 2018 har Animalia operert som et frittstående AS med to
eiere; Nortura og KLF. Selskapet tilbyr kunnskap og kompetanse
til bransjen og bøndene gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer som Dyrehelseportalen,
e-læring og kursvirksomhet, klassifisering for slakt mm, men også
i form av tjenester rettet direkte mot enkeltbedrifter. I perioden
har det foregått en betydelig satsing på etablering og utrulling av
dyrevelferdsprogrammer med sikte på etablering for alle husdyrslag. KLF eier 34 prosent av selskapet, Nortura eier resten.

Formålet er å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk gjennom bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift
på norske gårdsbruk. Etter fire års jobbing ble Landbrukets
Klimakalkulator lansert 15. oktober 2020. Klimakalkulatoren
kan vise seg å bli et avgjørende verktøy for å kunne opprettholde produksjon av egg og kjøtt på dagens nivå. At den nå
kan tas i bruk, foreløpig i begrenset omfang, er et resultat av
en kollektiv innsats i hele bransjen der KLF har gjort sin del.
KLF er en av 17 andelseiere i samvirkeselskapet.

ScanPig – utfordrer på smak og produsentøkonomi

Driftskredittordningen og DIDRIK

ScanPig ble etablert i 2005 for å sikre produsenter som leverer
til private slakterier tilgang til såkalt “tredje rase”. I 2017 ble
Norsk Duroc etablert og private slakterier sikret seg gjennom
eierskap tilgang på duroc. På tross av at bonden nå kan velge
fritt mellom Hampshire og Duroc, har salget av Hampshiresemin fra Norsvin vært stabilt. KLF eier 70 prosent av ScanPig,
resten eies av tre private slakterier.

Finans Norge og KLF har egen driftskredittordning for bøndene
som leverer til slakterier som er medlem i KLF; Privatordningen.
I 2020 var 2654 bønder med i ordningen som gir mulighet til
rimeligere driftskreditt. Ved utgangen av året var utlånet på 706
millioner kroner og 34 varemottakende bedrifter deltok. Sammen med Finans Norge og Norsk Landbrukssamvirke eier vi
dataverktøyet DIDRIK som håndterer informasjonsstrømmen i
ordningen. KLF forplikter 15 prosent av ordningen.

Landbrukets Dataflyt – variabler med verdi

OPS - Offentlig Privat Sektorutvikling

Selskapet som startet for å effektivisere flyten av bilag direkte inn
i bøndenes regnskapsprogram fra deres leverandører og varemottakere, har i takt med den digitale utviklingen fått stadig flere og
viktigere oppgaver. Med felles grunndata er det mulig både å utvikle/
drifte felles bransjeløsninger, som Klimakalkulatoren, samtidig som
aktørene kan konkurrere om å lage gode grensesnitt mot brukerne.
I meldingsperioden har selskapet fusjonert inn Produsentregisteret
og KLFs medlemmer får nå har tilgang til tjenester til medlemspris.
Gjennom Dataflyt er det mulig å få til dette arbeidet på en helhetlig
måte der de ulike interessene veies og ivaretas. KLF er en av 18
andelseiere i samvirkeselskapet.

Landbruksnæringa ved Norges Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke, KLF og Landbrukets Dataflyt SA samt det offentlige
representert ved Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og
fiskeridepartementet, med underliggende etater, har gått sammen
om å arbeide for å styrke konkurranseevnen i norsk landbruk gjennom økt samhandling og felles satsing på digitalisering i sektoren.
I samarbeidet vurderes nytten av ulike enkeltprosjekter eller
porteføljer av prosjekt. Prosjektene som igangsettes skal gi en
sektorplattform som enkeltaktører kan bygge foretningsmessige
løsninger på. Prosjektene skal skape verdier og/eller innovasjon
for deltakerne samt gi samfunnsøkonomiske effekter.
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Navnebytte og økt konkurranse
Norsk Protein besluttet i 2020 å bytte navn til Biosirk Norge. Hovedårsaken til navnebyttet
var å synliggjøre selskapets nøkkelrolle i den sirkulære bioøkonomien knyttet til norsk kjøttproduksjon.
- I 2020 mottok vi i overkant av 200 000 tonn råstoff fra slakterier, skjærebedrifter og kjøttprodusenter. Dersom dette ble
tippet på Ullevål stadion ville det blitt et 25 meter høyt fjell,
sier Lars Aashammer, adm. direktør i Biosirk Norge.
Konkurransen om råstoff fra kjøttindustrien blant annet
fra biogassprodusenter, har de siste årene spisset seg til i et
marked der Biosirk Norge tradisjonelt har vært den største
mottakeren av våtorganisk råstoff fra slakteriene. Norske
kommuner og deres gjenvinningsanlegg har de siste årene
lagt beslag på råvarer som normalt ville gått til Biosirk Norge.
- Vi tåler å konkurrere med de fleste, men konkurransen må
skje på like vilkår. Anleggene som ofte er drevet av interkommunale selskap får betydelig investeringsstøtte fra blant
annet ENOVA og har i stor grad offentlig finansiering, med
lave krav til avkastning, sier Aashammer. ENOVA bør ikke
støtte biogassproduksjon basert på råstoff som kan brukes til
mat eller fôr.
Han er kritisk til at offentlige selskaper benytter slakteriavfall
til å produsere drivstoff, når foredling hos Biosirk kunne
hindret import av palmeolje fra Sør-Amerika og slik gitt
betydelig lavere karbonfotavtrykk.
- I Danmark er det foreslått å forby bruk at denne type råvare så
langt nede i verdikjeden. Vårt håp er at myndighetene ser at det
ikke er gunstig å produsere biogass på bekostning av dyrefôr.

Biosirk fremmer nå et ønske om at myndighetene innfører
en sertifiseringsordning etter dansk modell som sikrer at
bioråstoff som kan brukes til mat/fôr benyttes til dette.
Hva kan samfunnet tape ved å bruke våtorganisk råstoff fra
slakterier i biogass?
- Vi har en kritisk samfunnsfunksjon for innsamling og sterilisering av spesialråstoff fra kjøttprodusenter, slakterier og
skjærebedrifter. Det er snakk om en svært viktig beredskaps
funksjon for humanhelse og dyrehelse i samarbeid med
myndighetene.
Vi yter også service til bøndene nærmest 24/365, og har
ukentlig over tusen stopp hos norske kjøttprodusenter for å
hente dyr som av ulike årsaker har dødd. I tillegg tar vi etter
avtale med Mattilsynet rundt 12 000 prøver av døde drøv
tyggere hvert år.
Hvordan fordeles overskuddet i selskapet?
- 2020 er det beste året for Biosirk Norge både i forhold til
råvaremengder og økonomi.
Av det ordinære resultat er det foreslått et utbytte på 18,75
millioner kroner hvorav KLF mottar ca. 4,3 millioner kroner.
- I tillegg ble det betalt ut en råvarebonus på 14,9 mill. Denne
ble fordelt etter levert kategori 3 råstoff i 2020. Av dette fikk
Nortura-anlegg 54 prosent og KLFs medlemmer 46 prosent,
avslutter Lars Aashammer.

Biosirk Norge AS har sitt hovedkontor på Hamar. Fabrikkene i Mosvik, Grødaland og Hamar kat. 3 tar imot ordinært
proteinråstoff, mens Hamar kat. 1 og Balsfjord tar imot risikomateriale. Nortura SA eier 67 prosent av selskapet,
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 23 prosent og Daka Denmark AS 10 prosent.
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Bjørn-Ole Juul-Hansen
adm. direktør
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Eierskap og samarbeid med Eswatini Meat Industries
- Etter noen tøffe år med en tørke hvor om lag 10 prosent av landet storfepopulasjon døde
og seinere stans i eksporten til Norge på grunn av en mulig munn- og klovsykesituasjon, er
eksporten oppadgående, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF.
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds langvarige samarbeid
med Eswatini Meat Industries (EMI), tidligere Swaziland
Meat Industries, fortsetter å utvikle seg. KLF eier tolv prosent
av selskapet.
I 2020 kom 321 tonn storfekjøtt til Norge og samlet fra
starten i 2010 har det til utgangen av 2020 blitt importert
4500 tonn. Eswatinis økonomi er gjennom denne eksporten
til kunder i den private kjøttbransjen tilført hele 275 millioner kroner.
- Nytten av eksport til Norge vises i Eswatini på flere måter.
Siden eksportkvoten til Norge ble innført, har bøndene fått
bedre betalt for de slaktene som har tilfredsstilt eksportkravene enn de ville fått dersom slaktene ble solgt lokalt.
Ekstrabetalingene til nå utgjør 12,3 millioner lilangen*.
De slakteriansatte på EMI får bonus for hver container som
eksporteres. Så langt har de kunne fordele 2,7 millioner lilangen
mellom seg i tillegg til innføringen av en «helsetjeneste» for
de ansatte som har kostet 1,9 millioner lilangen til nå.
En viktig forutsetning for samarbeidet med EMI, var at en
del av overskuddet av handelen skulle benyttes til samfunns

nyttige formål utenfor kjøttsektoren. EMI og KLF etablerte
Embiveni Foundation for å sikre dette og ble enige om en
modell for å finansiere virksomheten med en fleksibel «avgift»
på omsetningen. Gjennom denne ordningen er det ved
utgangen av 2020 krevd inn ca 3,6 mill lilangeni. Midlene er i
hovedsak brukt til bistand til foreldreløse, utdanning og skole.
I meldingsperioden har KLF også økt sin eierpost i EMI fra 4
til 12 prosent. Bakgrunnen for dette var flere, men en viktig
årsak var usikkerhet knyttet til hva som kunne bli utfallet av
de oppstartende reforhandlingene mellom EFTA og SACU
om handelsavtalene som også omfatter Norge og Eswatini.
- Gjennom å utvide aksjeposten til 12 prosent får KLF en
styreposisjon i selskapet. Slik kan KLF posisjonere seg og
aktivt utvikle selskapet på en hensiktsmessig måte uavhengig
av rammebetingelsene som måtte oppstå, sier Juul-Hansen.
- En annen motivasjon for aksjekjøpet var å tilrettelegge for
en tema-basert samarbeidsmodell mellom EMI og KLFmedlemmer på områder der EMI ønsker tilført kunnskap.
Korona-situasjonen har forhindret dette arbeidet å komme i
gang, men målet er å komme i gang i neste meldingsperiode.

* Kronekursen har variert betydelig i samarbeidsperioden. 1 lilangen har variert mellom 75 øre til 55 øre, og var ved årsskiftet
rundt 60 øre. Å bruke dagens kurs på hele periodens kontantstrøm blir feil og beløpene vises derfor i hovedsak i lokal valuta.

STYRETS BERETNING 2019-2020

2019-2020vFerdig.indd 31

31

18.05.2021 10:58:53

Forsknings- og utviklingsarbeid
KLFs deltakelse i FoU-prosjekter sikrer medlemmene rask tilgang til resultatene. Det bidrar til
at hele bransjen får økt sin kompetanse på viktige områder knyttet til mattrygghet, dyrehelse,
dyrevelferd og ernæring.

Velferdshøna - ny forskning på verpehøner
Velferdshøna er et fireårig prosjekt som skal gi mer kunnskap om helse og velferd hos norske
verpehøns. Prosjektet ledes av Animalia og eggpakkeriene er med på prosjektet.

Velferdshøna vil føre til mer
kunnskap som vil komme
til nytte når vi følger opp
produsentene våre gjennom
Dyrevelferdsprogrammet
Cecilia Larsson
produsentrådgiver hos
Den Stolte Hane

Toten Eggpakkeri, Den Stolte Hane og
Jonas H. Meling er samarbeidspartnere
i prosjektet, i tillegg til KLF, Nortura og
NMBU. I prosjektet skal 60 verpehøneprodusenter få besøk. Under besøket vil det
bli gjort en rekke helse- og miljøregistreringer, og selvdøde høner blir obdusert.
Prosjektet skal spesielt se på helse og
velferd hos høna mot slutten av produksjonsperioden. I tillegg skal det utvikles
et verktøy for å kunne vurdere velferd
hos høner i fleretasjes aviarer. Prosjektet skal også undersøke miljøberikelser
til verpehøner og effektene av ulike
miljøberikelser. Underveis har også
fjørtap blitt en større del av prosjektet,
siden dette er en aktuell utfordring hos
enkelte. Også eggpakkeriene er engasjert
i prosjektet og bidrar med det de kan for
å sikre at prosjektet blir vellykket.
- Dette er et viktig prosjekt for å få mer
kunnskap og bevissthet rundt velferd
og helse hos verpehøna, sier Cecilia
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Larsson, produsentrådgiver hos Den
Stolte Hane. Hun følger prosjektet tett
og har vært med på flere av besøkene hos
produsenter i regi av prosjektet.
- Det er også en styrke at prosjektet tar
opp i seg de problemstillingene som
oppleves som relevante her og nå. Det at
Animalia har tatt inn et underprosjekt
om fjørtap er viktig, fortsetter hun.
- Dette er et problem både vi og produsentene er opptatt av.
Dyrevelferdsprogrammet for verpehøns
startet opp i 2020, med obligatorisk
veterinærbesøk og obligatoriske registreringer av produksjonsdata. Dette er også
forventet å bidra med stadig mer data
om verpehønene i Norge.
- Dyrevelferdsprogrammet gjør at vi nå
følger opp produsentene enda tettere
enn før. Prosjektet Velferdshøna vil
forhåpentlig gjøre at vi får enda mer
kunnskap når vi følger opp produsentene
våre, avslutter Larsson.
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Velferdshøna (2020-2024)

APEC – fjørfepatogene e. coli (2018-2021)

PathoSeq (2020-2023)

VegMeat CRC (2018-2021)

Diginostics (2020-2023)

LipidInFlammaGenes (2018-2021)

Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap helse og
velferd hos norske verpehøns mot slutten av produksjons
perioden. I tillegg skal det utvikles et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgående systemer.

«PathoSeq» har som målsetning at bedrifter i norsk matindustri
blir forberedt på å håndtere utfordringer og utnytte fordelene
ved moderne DNA sekvenserings-teknologi for overvåkning og
kontroll av matbårne patogene bakterier.

Utvikling av metode for bedre diagnostikk av klauvsjukdommen
digital dermatitt hos storfe og sau.

ListComplex (2020-2022)

ListComplex-prosjektet ønsker å lage en holdbarhetskalkulator på web
som beregner spiseklare matvarers holdbarhet på bakgrunn av omfattende vekstforsøk for å bidra til tryggere mat og mindre matsvinn.

CIRCUL-A-BILITY (2020-2024)

Prosjektet ønsker å organisere et pan-europeisk nettverk for
å harmonisere og integrere forskning på matemballasje, dele
informasjon, støtte industrien i implementeringen av bærekraftige
pakkesystemer, opprette arbeidsgrupper som kan gi vitenskapelig
anbefaling til forbrukere, brukergrupper, beslutningstakere og
industri.

Protein 2.0 (2019-2022)

Målet med prosjektet er å hjelpe Norge med å forberede seg på
syntetisk animalsk protein i butikkhyllene ved å vurdere de sannsynlige konsekvensene, resultatene og mulighetene teknologien gir.

EG! Kvalitetsavvik i skinke (2019-2022)

Prosjektet ønsker å finne årsakene og strategier for å redusere
og helst på sikt fjerne problemene med kvalitets-problemer på
skinkeråstoff som har dukket opp det siste året.
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Gjennom prøvetaking og undersøkelser i slaktekyllingflokker skal
prosjektet undersøke hvilke faktorer som gjør at noen besetninger
får utbrudd av E. coli med høy dødelighet. Prosjektet ledes av
Veterinærinstituttet.

Prosjektet som ledes av Nofima ser på «norske landbruksprodukter
til forebygging av tarmkreft. Flere bedrifter fra bransjen deltar i prosjektet som blant annet skal se på kreftrisiko ved spise pølser og om
risikoen eventuelt kan reduseres ved innblanding av grønnsaker.

Prosjektet ledes av NMBU og ser på effekter av fettsammensetning og struktur i kjøtt- og meierivarer med tanke på både
fordøyelighet og lavgradig betennelse i celler, dyr og mennesker.

Grisefine lunger (2017-2021)

Prosjektet skal forske på mekanismene bak luftveislidelser hos gris
i Norge. Deretter skal prosjektet se på hvordan luftveissykdom kan
forebygges, behandles og kontrolleres for bedre helse og velferd.

Mobilslakt – fjørfe (2017-2020)

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.

ListWare (2016- 2020)

Prosjektet skal hjelpe kjøttbedrifter med vurderingen av hvor
Listeria monocytogenes vokser i spiseklar mat, ved hjelp av et
nytt dataverktøy og en felles database.

Kyllingscore – velferd (2014-2019)

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.
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Prosjektet «EG! Kvalitetsavvik i skinke»
Over tid har det dukket opp flere kvalitetsavvik i svinekjøtt, særlig i skinkemuskulatur i Norge,
men også i flere andre europeiske land. For skinkeprodusenter forårsaker avvikene betydelige
økonomiske tap.
- Kvalitetsavvikene synes å ha oppstått gradvis i etterkant av en langsom/langvarig effektivisering gjennom hele verdikjeden, for
eksempel raskere tilvekst, bedre fôrutnyt
telse og endrede slakte- og kjøleprosesser.
Sammenheng med kvalitetsavvikene er
likevel uklart, sier Christiane Hoffmann,
fagsjef kvalitet- og mattrygghet i KLF.

Animalias pilotanlegg har
hatt stor aktivitet på analyse
av innsamlet prøvemateriale
og innføring av rutinemålinger.
Christiane Hoffmann
fagsjef kvalitet- og mattrygghet i KLF

- Generelt er det fire ulike subjektive
symptomer som tyder på kvalitetsavvik i
skinke, i tillegg til pH. Disse forekommer
alle sammen eller hver for seg, og i ulike
grad. Symptomene er avvik i farge (blek),
muskelstruktur/løse fibre, fasthet og
drypptap.
Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet
og skal vare i 4 år, fra 2019 til 2022, og
samler mange viktige interessenter i den
norske verdikjeden. Animalia er prosjekteier, og samarbeider med totalt 10 industripartnere, 2 norske FoU-partnere, og 2
utenlandske FoU-miljøer. Målet i prosjektet er å utvikle strategier for å begrense
problemer knyttet til kvalitetsavvik
i skinke, og på sikt løse de.
- I 2020 startet det et stort kartleggings
forsøk i prosjektet, med samarbeid
mellom flere av prosjektgruppene. Målet
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var å samle mest mulig informasjon
om kvalitetsavvikene, forekomst og
påvirkningsfaktorer, fra et størst mulig
geografisk område og fra størst mulig
andel av den norske slaktegrisen, sier
Hoffmann.
Data fra forsøket brukes for utvikling av
bedre diagnoseverktøy og kartlegging av
risikofaktorer, for å iverksette tiltak som
begrenser problemene på kort og lang sikt.
- Det var planlagt å besøke 9 nedskjæringsbedrifter som til sammen skjærer ned gris
fra 13 slakterier, og dermed dekke slakterier som slakter nærmere 94 prosent av
all slaktegris i Norge.
Koronasituasjonen var en strek i regningen,
og prosjektet gjennomførte kun seks av ni
nedskjæringsanlegg før «lock-down» i mars
2020. De tre gjenstående anleggene besøkes
så raskt koronasituasjonen tillater det.
Blant andre pågående aktiviteter i prosjektet er analyser av muskelprøver (på cellenivå) ved Veterinærinstituttet, genetiske
analyser for rasebestemmelse, test av
muskelprøver for kjente gen-abnormiteter,
og feltundersøkelse for å kartlegge eksisterende kjølemetoder og kjøleeffektivitet
blant norske slakterier.
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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 ansatte
eller representanter fra KLF har deltatt i perioden 2019 til 2020.

KLF har vært representert i følgende styrer, råd og utvalg i perioden:
ANIMALIA

Styret: Fredrik Strømmen, nestleder
Bjørn-Ole Juul-Hansen, medlem
Christoffer Furuseth, medlem
Hilde S Talseth, 1. vara
Dyrehelseportalen:
Styringsgruppe: Ida Mathisen
Ernæringsgruppe: Christiane Hoffmann
Helsetj. for sau:
Samarbeidsrådet: Ida Mathisen
Helsetj for storfe:
Arbeidsutvalget: Ida Mathisen
Samarbeidsrådet: Ida Mathisen
Helsetj. for svin:
Arbeidsutvalget: Emilie Oldervik, medlem
(fra 1. juni 2021) Ida Mathisen, vara
Samarbeidsrådet: Ida Mathisen,
Emilie Oldervik, vara
InGris: Emilie Oldervik, samarbeidsrådet
(fra 1. juni 2021) Ida Mathisen, vara
Klassifiseringsutvalget
Harald Furuseth og Audun Stople
Kontrollutvalget, import, fjørfe
arbeidsutvalg, Ida Mathisen
Cecilia Larsson, 1. vara
Koorimp: Ida Mathisen, styringsgruppa
Sauekontrollen: Ida Mathisen,
samarbeidsrådet:
Storfekjøttkontrollen
Samarbeidsrådet: Ida Mathisen

NMBU

Fjørforsk, styringgruppe: Christin Bjønness

NHO Mat og Drikke

Matpolitisk utvalg: Christiane Hoffmann
Næringspolitisk utvalg: Bjørn-Ole Juul-Hansen

MATPRAT/ OEK

Bransjestyre: Bjørn-Ole Juul-Hansen,
nestleder, Fredrik Strømmen, Daniel
Slakter, Ståle Gausen, 1. vara

NSGS

Avlsregion for sau: Roger Karlsen avlsregion nord, Hilde K. Håland - avlsregion vest, Helge Olaf Aas -avlsregion øst
Fagråd for sau: Hilde K. Håland
Faggruppe husdyr: Ida Mathisen

BOISIRK

Landbruks- og matdepartementet
Omsetningsrådet: Bjørn-Ole Juul-Hansen
Økologisk dialogforum: Kristoffer Evang,
Bjørn-Ole Juul-Hansen, vara

Debio - Styret: Kristoffer Evang
KLF Media

Bjørn-Ole Juul-Hansen, styreleder
Svein-Erik Eide, medlem

ScanPig

Bjørn-Ole Juul-Hansen - styreleder
Ståle Gausen - nestl, Erik Bentzen - vara,
Harald Furuseth - medlem, Rune Morten
Johansen - vara, Terje Wester - medlem,
Aksel Dønnum Jensen - vara

Harald Furuseth, styremedlem
Bjørn-Ole Juul-Hansen, styremedlem
Terje Wester, vara

Bransjestandard Klima

Landbrukets Dataflyt

Nasjonal dyrehelsestrategi

Roar Malmin - styremedlem
Bjørn-Ole Juul-Hansen (gen.fors/valgkom.
Endre Myhr - brukerråd

Driftskredittordningen

Bjørn-Ole Juul-Hansen
Karin Aamodt (brukergruppe DIDRIK)

Klimasmart Landbruk

Arbeidsgruppe: Bjørn-Ole Juul-Hansen

Ida Mathisen, styringsgruppe

Krokrådet

Audun Stople, Endre Myhr

Årets ammekuprodusent
Arbeidsgruppe: Ida Mathisen

Offentlig Privat Samarbeid

Bjørn-Ole Juul-Hansen (Styret)
Svein-Erik Eide (Kommunikasjonsutvalg)

Toppledergruppe: Bjørn-Ole JuulHansen, medlem

Totalmarked

CLITRAVI

Rådet for førtidsslakting – egg: Erik
Nielsen, Endre Myhr, Grethe Kolnes Bergo

Norsvin

Formeringsbesetningsgruppa: Ottar
Weel, Harald Gropen

Generalforsamlingen: Bjørn-Ole JuulHansen, Faggruppe: Christiane Hoffmann, Ida Mathisen, vara

UECBV

Generalforsamlingen: Bjørn-Ole JuulHansen, Faggruppe: Ida Mathisen

Tyr - Avlsråd: Siv Undem
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KLF sitt styre for perioden mai 2019 - 2021
Ståle Gausen
Grilstad AS (styreleder KLF)
Harald Furuseth
Furuseth AS

Fredrik Strømmen
Den Stolte Hane AS
(nestleder KLF)

Nils Kristian Nersten
Orkla Foods Norge AS

Kurt Mydland
H. Mydland AS

Leif Malvin Knutsen
Fatland AS
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Daniel Slakter
Annis Ringebu AS

Hilde S. Talseth
Norsk Kylling AS

Jan Strøm-Larsen
A Strøm-Larsen AS
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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 2019 til 2021 gledelig. På de neste sidene av rapporten kan du lese om medlemmene og råvarenes utvikling de siste to årene.

KLFs medlemsbedrifter oppsummert
KLFs medlemsbedrifter er lokalisert i 75 ulike kommuner,
fordelt på 11 fylker. Flere medlemmer har anlegg i andre fylker
og / eller kommuner enn der hovedkontoret ligger. Det er
skjedd noen konsolideringer i bransjen og noen bedrifter er
nedlagt eller utmeldt.

Medlemmer

Anlegg

Kommuner

Ansatte

Butikkutsalg

Agder

4

5

3

157

1

Innland

11

13

10

190

5

Møre og Romsdal

9

9

8

251

4

Nordland

6

6

6

210

2

Oslo

17

20

1

776

3

Rogaland

20

23

8

1142

6

Troms og Finnmark

6

6

4

114

2

Trøndelag

13

15

9

1129

5

Vestfold og Telemark

13

13

5

616

2

Vestland

8

9

5

470

3

Viken

18

20

16

571

5

Totalsum

125

139

75

5626

38

* Medlemmet har ikke nødvendigvis flere anlegg i samme fylke eller kommune, slik at bedriftene
kan ligge i flere kommuner. De ansatte er registrert i fylket der hovedkontoret ligger.
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Slakting, eggleveranser og import 2020 (kilo)
Egg 5

Total 6

Fjørfe

Gris

Storfe

Sau/ lam

-

27 115 981

10 658 591

3 977 928

-

41 781 942

25 708 030

-

-

-

11 714 383

37 422 413

20 426 205

-

-

-

-

20 426 205

Furuseth AS

-

10 791 859

3 932 999

1 072 183

-

15 808 443

Midt-Norge Slakteri AS, Levanger

-

6 605 399

2 374 311

372 856

-

9 354 005

5 682 892

-

-

-

-

5 682 892

Jonas H. Meling AS

-

-

-

-

3 405 576

3 405 576

Slakthuset Eidsmo Dullum AS (3 slakteri)

-

-

2 521 947

789 843

-

3 327 746

Nordfjord Kjøtt Slakt AS

-

875 194

1 266 228

574 090

-

2 723 293

Horns Slakteri AS

-

581 695

933 902

728 942

-

2 256 981

Toten Eggpakkeri AS

-

-

-

-

1 939 354

1 939 354

Rias Pakkeri AS

-

-

-

-

1 912 434

1 912 434

Fatland (3 slakteri)
Den Stolte Hane (egg og fjørfe)
Norsk Kylling AS

1

Ytterøykylling AS

Gårdsand AS

1 691 084

Bedrifter under 1500 tonn1 (21 slakteri)
2

Nortura SA (18anlegg)
Totalt fra norske produsenter
Privat andel før kjøp fra Nortura
Import (ubearbeidete varer)

3

Import ift. fra norske produsenter
Total råvaretilgang
Eksport

3,4

Eksportandel ift fra norske produsenter

1 691 084

650 261

565 414

2 210 812

912 732

4 339 219

52 792 121

85 155 344

61 394 009

16 132 125

46 391 960

273 237 588

106 950 593

131 690 887

85 292 798

24 560 699

65 363 707

425 309 175

51 %

35 %

28 %

34 %

29 %

36 %

1 161 425

6 930 506

16 181 808

289 254

1 052 835

25 615 828

1%

5%

19 %

1%

2%

6%

108 112 018

138 621 393

101 474 606

24 849 953

66 416 542

450 925 003

1 788 927

3 260 876

14 594

272 804

202 876

5 540 077

2%

2%

0%

1%

0%

1%

Godkjent slakt og mva-fri returslakt samt eggleveranser i 2018. Kilde Landbruksdirektoratet. Import og eksport - fra SSB statistikk utenrikshandel
1 Inkludert leieslakting for Nortura SA - 2 Inkludert Prima Slakt As, ekskludert leieslakting ved Norsk kylling AS og Gårdsand AS - 3 Tollposisjon
Storfe 0201 og 0202, Gris 0203 og 0209,Lam/sau 0204, Fjørfe 0207, og konsum egg 0407 2100/2900/9000. Ekskludert produserte varer fra utenlands bearbeiding - 4 Inkludert utenlands bearbeiding - 5 Fra listeførte eggpakkeri - 6 Inkludert geit, kje, hest, m.v.
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Endre Myhr
markeds- og
administrasjonssjef
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Økonomisk utvikling for medlemsbedriftene
Pilen peker fortsatt nedover for medlemsbedriftene når vi ser på utviklingen i regnskaps
tallene i perioden 2017 - 2019. Men utviklingen flater ut og vil forhåpentligvis peke oppover
når 2020 regnskapet gjøres opp.
Den typiske medlemsbedriften (median) har ca 56 millioner
kr i omsetning og oppnår et årsoverskudd på 732 tusen, eller
1,1 prosent. Omsetningen er økt ca oppmot 10 prosent men
årsresultatet går ned 10 tusen kroner. Samlet for bedriftene

Nøkkeltall samlet

som er med i sammenstillingen så øker omsetningen 3 prosent.
Råvarekostnaden øker sterkere og gjør at bruttofortjenesten
er redusert ned 0,3 prosent. Bedriftene har investert - det er
økte avskrivninger med 9 prosent. Finanskostnader øker med
8 prosent, og samtidig er finansinntektene mer enn halvert.
Bedriftene går derved fra å ha et positivt bidrag på på finans til
negativt, og endringen påvirker resultatet negativt med over
120 millioner kr. Bedriftene har klart å reduserer lønnsandelen
fra 12,0 prosent til 11,7 prosent av omsetning.

2019

Omsetning totalt

29 703

Varekostnad

20 946

Lønnskostnad

3 470

Avskrivninger

623

Derved oppnår også bedriftene i sum litt lavere årsresultat enn
i 2015. Andelen bedrifter som oppnår negativt årsresultat øker
litt, fra 25 av hundre til 78 av hundre. Bedriftene som fikk underskudd har imidlertid redusert dette betydelig. Men de som
oppnår overskudd har samme overskudd i kr som i 2017.

1 057

Årsresultat

318

Skatt

Resultat 2017 vs 2019

Medlemmene 2017
Negativt resultat

Positivt resultat

Antall

Samlet
1000 kr

Antall

Driftsresultat

35

-129 317

94

Resultat før skatt

34

-145 621

Årsresultat

32

-115 599

Årsresultat / Omsetning
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-2,4 %

Medlemmene 2019
Samlet
1000 kr

Negativt resultat

Positivt resultat

Antall

Samlet
1000 kr

Antall

1 507 740

29

-52 861

91

1 444 511

95

1 579 906

33

-70 756

87

1 405 127

97

1 247 932

33

-59 872

87

1 116 674

5,2 %

-0,6 %

Samlet
1000 kr

5,6 %
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Årsaker og utfordring med økt kjøttimport
Det meste av kjøttet som omsettes i Norge har kommer fra norske gårder. I normalår
ligger selvforsyningsgraden på kjøtt i total rundt 95 prosent.

På bakgrunn av salmonella
funn i importert kjøtt, har
bransjen gått sammen i å
kreve langt mer prøvetaking
enn tidligere i avsenderlandet.
Christiane Hoffmann
fagsjef kvalitet- og mattrygghet i KLF

Norge har et strengt tollvern for landbruksprodukter. Tollsatsene er så høye
at import til full toll svært sjelden skjer.
I perioder er det likevel nødvending å
importere for å dekke etterspørselen.
Importregime er derfor utformet slik at
når det er behov for å importere, settes
tollsatsene midlertidig ned. Den administrative tollnedsettingen skjer fortrinnsvis
på hele slakteskrotter slik at industrien
får dekket sitt råvarebehov. Det meste av
importen skjer på denne måten. Staten
fikk i 2020 tollinntekter på over 250 millioner kroner av import av gris og storfe.
Da Norge i 1994 foretok en stor omlegging av sitt importregime som en del av
en WTO-avtale, ble det innført en rekke
kvoter av landbruksprodukter.

Nøkkeltall samlet
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- Også i ulike handelsavtaler Norge er
part i har myndighetene valgt å gi kvoter
på landbruksprodukter. Mest omtalt er
EØS-avtalen og Artikkel 19 som forutsetter at det annethvert år forhandles om
utvidelse av handelen med landbruksprodukter, sier Endre Myhr, markedsog administrasjonssjef i KLF.
Kvotene importeres med lav eller ingen
toll. Importkvotene for produkter det
normalt er for lite av i Norge er attraktive.
- For at import ikke skal undergrave
økonomien for den norske produksjonen,
har myndighetene bestemt at det meste
av kvotene skal selges på auksjon av
Landbruksdirektoratet. Auksjonene på
svin og storfe innbringer mer enn 150

1. kvartal

2018

2020

2021

Storfe

88 %

81 %

< 75 %

Gris

99 %

95 %

91 %

Lam/sau

97 %

99 %

98 %

Fjørfe

99 %

98 %

> 99 %

Egg

99 %

98 %

> 99 %
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Endre Myhr
markeds- og
administrasjonssjef
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Christiane Hoffmann
fagsjef kvalitet- og
mattrygghet
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

millioner kr til statskassen. Toll på opp i
mot 100 millioner kr kommer i tillegg.
Koronapandemien medførte at flere nordmenn var i Norge og at den store grensehandelen av kjøtt stanset. Importandelene
i 2020 ble derfor høyere enn normalt og
det samme er forventet i 2021.

kjøttbedrifter at kjøttet som sendes ut til
forbrukere er trygt.
- På bakgrunn av salmonellafunn i importert kjøtt, har bransjen gått sammen i å
kreve langt mer prøvetaking enn tidligere i
avsenderlandet, sier kvalitets- og mattrygg
hetssjef i KLF, Christiane Hoffmann.

Underskuddet rammer alle

- Norge har allerede en salmonellagaranti
som krever at en andel av slaktene skal
prøvetas før de sendes til Norge. Bransjens
felles krav til prøvetaking i avsenderlandet
går mye lenger enn det salmonellagarantien
krever. KLF har formulert de felles kravene
i en retningslinje som også er oversendt
Mattilsynet.

Mangelen på norsk råstoff rammer bredt.
Skjærebedrifter, store foredlingsbedrifter
så vel som håndverksbedrifter og slakterforretninger er berørt. Egen slakting og
forsyningsplikten på helt slakt sikrer noen
tilgang på norsk, mens de bedriftene som
kjøper skåret i stor grad bare har et kundeforhold å argumentere med.

Salmonellagaranti og-testing

I forbindelse med import av kjøtt fra EU,
har det blitt gjort salmonellafunn i kjøttet
og importert kjøtt har vært knyttet til et
stort salmonellautbrudd i befolkningen.
Det er selvsagt avgjørende for norske

Retningslinjen legger opp til at alle slakt
som kommer til Norge fra EU frem til 30.
juni 2021 skal testes etter en forsterket
prøvetakingsplan i avsenderlandet, i tillegg
til at det tas stikkprøver av enkelte parti i
Norge. Etter denne tidsperioden gjøres det
en felles bransjevurdering av hva som er
mest hensiktsmessig prøvetaking fremover.

- Prøvetakingen skal skje i avsenderlandet.
Vi legger opp til å øke prøvetakingen betraktelig før kjøttet sendes til Norge. Vi tror en
ekstra innsats de neste månedene kan gi oss
økt kunnskap om hvordan det er hensiktsmessig å gjennomføre prøvetaking i årene
fremover. Målet er å redusere sannsynligheten for at det importeres salmonellapositive slakt til Norge, sier Hoffmann.

Merking

Underskuddssituasjonen medfører at det
bli hyppigere behov for å omstille klister
fra merkemaskiner med opprinnelseland
på forbrukerpakninger. Mange produsenter har enten egne eller kundekrav til
opprinnelse og merker produktene med
egen eller generisk merking slik som
NytNorge. Når ikke dette er 100 prosent
mulig på grunn av råvaremangel av norsk
må endringer varsles og godkjennes. Vi
ser også at det raskt har dukket opp nye
merker basert på importkjøtt.

Forskjellige utfordringer på ulike dyreslag
Storfe – tilbake til underskuddssituasjonen

Etter 2017 har importbehovet vært redusert som følge av økt
norsk produksjon og reduksjon av etterspørsel. Når reguleringslager og kommersielle lager ble tømt i april/mai 2020
eksploderte behovet for import. Annet halvår er normalt en periode med periodevis overskudd, men i andre halvår 2020 utgjorde importen ca 19 prosent av engrossalget i enkelte måneder
mye mer. I starten av 2021 er dette ytterligere forsterket, med
over 26prosent import i f t salg. Norskandelen er dermed i en
periode nede under 75 prosent.

Lam og sau - nok til å dekke etterspørselen

I årene 2014 – 2016 har det vært overskudd og økende
reguleringslager. I 2017 og 2018 var det tilnærmet total balanse.
I 2019 var det for mye lam, men for lite sau. Underskuddet
på sau har fortsatt, men import er utfordrende å få til. Overskuddet av lam/reguleringslager har inntil mars 2021 dekket
koronasituasjonens ekstra etterspørsel. Om importkvoter
klarer å dekke etterspørselen frem til slaktesesongen er nå
uvisst. Norskandelen er foreløpig over 98 prosent.
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Svin - norskandelen faller

Overskudd av norsk slakt sammen med en stor WTO-kvote,
som er både fordyrende og lite anvendelig (fryst slakt), har gjort
at importen bar ligget på 1-2 prosent av salget. I 2020 mer enn
firedoblet importen seg til ca 5 prosent av salget og situasjonen
fortsetter i starten av 2021. Høsten og spesielt julesalget er vanskelig å dekke med norsk produksjon, slik at egen EU-importkvote på 300 tonn ribbe er fremforhandlet. Den har de seneste
årene sørget for at det ikke har vært helt påkrevd å innvilge
tollnedsettelse. Situasjonen i 2020 gjorde at det både ble satt ned
toll for ribbe og helt slakt. I november ble sto derved importert
gris for 18 prosent av engrossalget og i januar februar 2021 er det
ca 8 prosent. Norskandelen er derved falt til under 95 prosent.

Egg - bortimot 100 prosent norsk

Det har i flere år vært en liten overproduksjon av egg og
store sesongvariasjoner medfører at det er en ordning for å
ta ned produksjonen i perioder. I 2020 var det også redusert
etterspørsel som følge av at en eksportmulighet for eggepulver
ikke kunne brukes. Den økte etterspørselen i koronatiden var
derved mulig å dekke med norsk produksjon og norsk andelen
er fortsatt over 99 prosent.
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Resultatregnskap Konsern
Per 31. desember 2020

2019-2020

2017-2018

28 788 536

32 248 586

1 096 105

-

29 884 641

32 248 586

Varekostnad

10 519 466

6 890 869

Lønnskostnad

17 067 756

17 523 640

131 020

198 778

Annen driftskostnad

10 391 144

17 560 414

Sum driftskostnader

38 109 386

42 173 701

Driftsunderskudd

-8 224 745

-9 925 115

-

640

21 145 720

11 967 455

-

-

343 250

5 283 792

-

-

Annen finanskostnad

1 278 375

740 961

Netto finansinntekt

20 210 595

16 510 926

Periodens resultat før skattekostnad

11 985 851

6 585 811

-

5 383

11 985 851

6 580 428

Overført annen egenkapital

11 985 851

6 580 428

Sum overføringer

11 985 851

6 580 428

Driftsinntekter
Driftsinntekt
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader

Avskrivning

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
Verdiøkning (reduksjon) finansielle instrumenter
Annen rentekostnad

Skattekostnad
Periodens resultat
Overføringer:
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Balanse Konsern
Per 31. desember 2020

2020

2018

Patenter, lisenser, varemerker og lignende

600 000

731 020

Sum immaterielle eiendeler

600 000

731 020

22 706 680

18 411 055

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer

1 376 637

7 040 209

Sum finansielle anleggsmidler

Obligasjoner og fordringer

24 083 317

25 451 264

Sum anleggsmidler

24 683 317

26 182 284

19 656

32 424

Kundefordringer

1 963 944

1 529 650

Andre fordringer

415 927

481 852

2 379 871

2 011 502

38 682 209

35 166 202

11 223 665

10 184 263

0

108 937

49 905 873

45 459 402

19 112 238

16 740 199

71 417 639

64 243 527

96 100 956

90 425 811

Omløpsmidler
Varer
Fordringer

Sum fordringer
Investeringer
Aksjer og aksjefond
Markedsbaserte obligasjoner
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Annen egenkapital

91 347 783

85 039 444

Sum egenkapital

91 347 783

85 039 444

Gjeld
Langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

1 987 629

Sum langsiktig gjeld

1 987 629

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

793 064

977 181

0

1 183

1 009 320

1 042 296

1 183

1 183

963 161

3 365 707

Sum kortsiktig gjeld

2 765 544

5 386 367

Sum gjeld

4 753 173

5 386 367

96 100 957

90 425 811

Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Betalbar skatt
Annen kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld
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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 fjørfebransjen i Norge.
Organisasjonen har per 2020 rundt 140 medlemsbedrifter fordelt på rundt 150 anlegg. Bedriftene er spredt
over hele landet i rundt 100 kommuner og har om lag 4100 årsverk med en omsetning på til sammen rundt
21 milliarder kroner. Størrelsen på bedriftene varierer fra små bedrifter med 1-2 ansatte til store slakteri- og
kjøttforedlingsbedrifter med flere hundre ansatte.
Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri, importbedrifter,
småskala-bedrifter og kjøttforretninger.
KLFs medlemsbedrifter har rundt 60 prosent markedsandel i sluttmarkedet for rødt kjøtt. Medlemmene
står for rundt 34 prosent av den totale slaktemengden i Norge. Eggpakkeriene har en andel på 27 prosent
mottatt fra produsent.

Foto: MatPrat

kjottbransjen.no
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