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EN SLAGKRAFTIG BRANSJEORGANISASJON
Kjøttbransjens landsforbund (KLF) har to
hovedinnsatsområder:
Mattrygghet og næringspolitikk. I de to årene
som har gått siden forrige
årsberetning har det
vært stor aktivitet innenfor begge områdene.
Innen mattrygghet har
det dessverre vært flere
store og alvorlige saker
knyttet til mattrygghet.
Selv om den store E.Coli
saken ikke direkte rammet
en av KLFs medlemsbedrifter, hadde den stor betydning også for den private
kjøttbransjen. En ny sak kan dukke opp, selv om det jobbes
hardt for å sikre mattryggheten. Derfor er det ingen
grunn til å lene seg bakover og puste lettet ut. Tvert i
mot er det viktigere enn noen gang å være godt forberedt både som bedrift og bransje, og sørge for å ha de
nødvendige systemer og kompetanse på plass når det
gjelder mattrygghet.
KLF har også tatt konsekvensen av det som har skjedd
og styrket sin kompetanse på mattrygghet. Fra og med
juni 2007 er det opprettet en egen Kvalitetssjef–stilling i
tillegg til den eksisterende Trygg-mat sjef stillingen i KLF.
Med hygienepakken fra EU, økt fokus på mattrygghet
både hos tilsyn, matkjedene, media og forbrukere må
medlemsbedriftene ta i bruk den tilgjengelige mattrygghetskompetansen i KLF. Nær koblet opp mot mattrygghet er
risikokommunikasjon og omdømme. Selv om mattrygghet
er viktig nok i seg selv, tvinges alle matbedrifter til å
måtte forholde seg til en kritisk medieverden og andre
pågående og kritiske aktører. Vi er derfor glad for at
KLF besitter kompetanse også på dette området,
kompetanse som er tatt i bruk av enkelte av våre bedrifter
i ulike matkriser de siste to årene.
Innenfor næringspolitikken har vi dessverre opplevd at
privat industris interesser ikke blir ivaretatt godt nok av
den nye regjeringen. I flere oppkjøps- og fusjonssaker
der samvirke har vært involvert er Konkurransetilsynets
klare vedtak mot blitt overkjørt av regjeringen, til dels
med svært tynn argumentasjon. Dette bekrefter klart
behovet for å ha en uavhengig og sterk interesseorganisasjon
for å ivareta de private interessene. Fortsatt dyrkes dessverre mytene om samvirkets fortreffelighet i enkelte
politiske kretser. Skal vi klare å vise virkeligheten må vi
fortsette med systematisk og faglig dokumentasjon av
hvordan forholdene faktisk er, og vi må kommunisere
disse funnene til de politiske miljøer og til en hver tid
sittende regjering.
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Et område som siste del av perioden har fått stor oppmerksomhet er markedsreguleringen for gris. Her opplevde vi at faglagene i landbruket og andre aktører gikk
høylytt ut på banen og beskyldte KLF og private kjøttbedrifter for å drive fram en enorm og ødeleggende

overproduksjon. Det ble også foreslått et nytt virkemiddel
innenfor markedsreguleringen av gris, nemlig differensiert omsetningsavgift. En avgift som ville rammet en del
private slakterier urimelig hardt. Takket være sterk og
god innsats fra KLF ble dette forslaget stoppet, og som
det senere har vist seg ble det ikke overproduksjon, men
snarere et underskudd av gris på flere tusen tonn! Et
bedre bilde av et system som ikke fungerer er det knapt
mulig å få. Og det bekrefter at vi må stå på videre for å
få endret dagens markedsreguleringssystem. Det kan
ikke være en aktør i markedet som også skal regulere
det samme markedet.
Også på det internasjonale området har KLF hatt stor
aktivitet. Vi har både i møter og korrespondanse med
politikerne og gjennom medieoppslag satt søkelys på de
utfordringer som venter oss pga økt internasjonal konkurranse - b.la gjennom en ny WTO-avtale. Den eneste
måten å møte slike utfordringer på er å være forberedt.
Dessverre ser det ut til for enkelte aktører at å fornekte
at det vil komme endringer er den eneste strategien.
Det er en dårlig strategi. Kun ved å avdekke og analysere
det som sannsynligvis kommer, kan man treffe de riktige
strategiske beslutningene for egen bedrift.
KLF har gjennom den siste toårsperioden delvis endret
sin måte å jobbe på overfor medlemsbedriftene. Det har
blitt etablert tre nettverk, innefor kvalitet, marked- og
kommunikasjon og innenfor FoU. Disse nettverkene skal
jobbe direkte mot medlemsbedriftene og fungere som
arenaer for å få synliggjort og jobbet langsiktig med medlemsbedriftenes behov innenfor de respektive områdene.
Jeg har stor tro på denne måten å jobbe på, og håper
nettverksbyggingen vil bidra til å vitalisere KLF.
Innenfor FoU har vi også etablert en egen FoU-satsing,
for å få tydeliggjort privat industris interesser og
behov, og få løftet dette opp i de nasjonale satsingene
og prioriteringene. God og riktig FoU vil være avgjørende
for vår konkurranseevne framover, og KLFs engasjement
skal være en spore for dette arbeidet.
Det er viktig at private kjøttbedrifter samarbeider både
seg imellom, men ikke minst gjennom KLF for at vi skal
lykkes. KLF er vår felles overbygning, spesielt med tanke
på mattrygghet og politikk, men også på utvikling av
kompetanse, FoU, kommunikasjon og omdømme.
Til slutt vil jeg takke alle for den tilliten som er vist meg
gjennom 10 år. Jeg har vært styreleder i KLF siden
landsmøtet på Island i 1997. Tiden er nå inne for å gi
stafettpinnen videre til en ny styreleder. Det har vært
10 interessante år med stor aktivitet, og fire KLF direktører. Jeg takker alle disse for godt samarbeid!
Samtidig vil jeg takke et meget dyktig KLF - sekretariat
som står på for medlemmenes beste. Jeg kan trygt si at
organisasjonen som tas over er godt drevet, har solid
økonomi og en fremtidsrettet stab.

Ståle Gausen
Styreleder
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STYRENE I KJØTTBRANSJENS LANDSFORBUND (KLF)
OG KJØTTBRANSJENS SERVICEKONTOR (KS)
Styrene ble valgt på landsmøtet 3.juni 2005

Bak fra venstre: Oddbjørn Flataker – Magne Finsbråten – Harald Furuseth – Leif Malvin Knutsen
I midten: Ivar Rimstad – Steinulf Kvarving
Foran fra venstre: Ståle Gausen – Lillann Samuelsen – Karen Lorentsen - (Vibeke Roksvåg har gått ut av styret)

Kjøttbransjens Landsforbund

Årets kjøttbedrift

KLF representerer den private frittstående delen av
kjøttbransjen. KLF har 167 medlemsbedrifter, med 185
anlegg. Bedriftene er spredd over hele landet og har ca
4000 årsverk, og en omsetning på til sammen ca 14
milliarder kroner.

I 2006 og 2007 har det ikke blitt kåret Årets
Kjøttbedrift. Utmerkelsen og grunnlaget for den vil bli
evaluert høsten 2007.

Bedriftene representerer alle ledd i verdikjeden fra slakteri
til skjærebedrifter, foredling, slakterforretninger og nisjeprodusenter. Blant medlemmene er det flere konsern
med mange hundre årsverk, men det er også bedrifter
med under 1 årsverk. Markedsandelen på slakting var i
2006 28,1 prosent (total tonnasje) mens i sluttmarkedet
er andelen over 50 prosent.
KLF ivaretar medlemmenes felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art, og representerer
næringen utad. En av våre hovedoppgaver er å få til best
mulige rammevilkår for hele verdikjeden - spesielt i
dagens regulerte marked, og at konkurransevilkårene
blir mest mulig like.

NM i kjøttprodukter
Norgesmesterskapet arrangeres av KLF i samarbeid
med Opplysningskontoret for kjøtt hvert annet år. I
2005 ble NM i juleprodukter arrangert for første gang
med 105 konkurrerende produkter i fire klasser – en
populær kåring som skapte mye medieoppmerksomhet.
I 2006 ble det gjennomført både ordinært NM med 416
produkter i ni klasser pluss Designprisen og NM i juleprodukter. Her stilte 36 bedrifter opp i tre juleproduktklasser med vel 100 produkter. NM har utviklet seg i
perioden og evalueres fortsatt for ytterligere forbedring.

Krisehåndtering
KLF har bistått medlemmeri bransjekriser, bland annet
under E.coli-saken våren 2006. KLF har kompetanse på
både krisehåndtering, kommunikasjon, mattrygghet og
andre områder som er nødvendig i kriser, eller for å
forebygge en mulig krise.

FoU
KLF har tatt initiativ til økt aktivitet på FoU for å finne
barrierer i produksjonen i forhold til E.coli-bakerier og
annen uønsket bakterievekst i spekemat. Et FoU-nettverk ble etablert i 2006. KLFs styre har besluttet at
avkastning av deler av finanskapitalen skal gå til FoU.
I 2006 startet arbeidet med en verdikjedeanalyse av
kjøttbransjen som utføres av FAFO, med LO og Norsk
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
som samarbeidspartnere.
FoU prosjekt:
Fermsafe (Matforsk)
Enzymgris (Animalia)
STEC & EPEC (Vet. inst)

Rapporter:
KLF har fått utarbeidet flere rapporter:
Econ - Norsk kjøttindustri etter 2008 - er vi forberedt
på ny WTO-avtale?
NILF - Mål, virkemidler og suksesskriterier i norsk landbruk
Econ - Kryssubsidiering i kjøttbransjen
Econ - Bør markedsreguleringen for kjøtt slaktes
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Nettverk
• Kvalitetsledernettverk
Etablert i februar 2004 med første samling i Brussel for
å lære om arbeidet som foregår i ESA og den norske
delegasjonen. Det deltok 12 kvalitetsledere fra KLFs
medlemsbedrifter. Siden er alle kvalitetsansvarlige blitt
invitert til å delta. P.t. deltar ca 70 kvalitetsansvarlige i
nettverket som arrangerer seminar to ganger i året.
Medlemmene blir også holdt oppdatert på regelverksutformingen som foregår i Brussel. Hovedfokus i nettverket er nytt regelverk, regelverksutforming, HACCPforståelse, mikrobiologi, zoonoser, risikokommunikasjon,
beredskap, merking mv.
• Marked og kommunikasjon
Markeds- og kommunikasjonsnettverket hadde første
samling i april 2007. Formålet er å etablere en felles
arena for personer med markeds- salg og/eller kommunikasjonsansvar i private kjøttbedrifter. Nettverket
fokuserer på relevante tema for denne gruppen, blant
annet bruk av kommunikasjon som strategisk virkemiddel.
Nettverket bidrar til faglig påfyll, erfaringsutveksling og
relasjonsbygging for denne faggruppen.
• Internasjonal konkurransekraft
Ved økende internasjonal konkurranse i det norske
markedet, har også de små og mellomstore bedriftene
behov for en konkurransekraft som kan stå imot nye
utforinger. KLF har gjennomført i samarbeid med
Matforsk et nettverk der små og mellomstore bedriftene ble gitt anledning til å vurdere sitt valg av markedsposisjon og markedsstrategier opp mot sammenlignbare
internasjonale aktører. I tillegg ble det etablert kontakter
i mulige importørland med tanke på salg av norske
produkter. Åtte medlemsbedrifter deltok i nettverket
som hadde samlinger i Skottland, Sverige og Tyskland så
vel som i Norge

Hampshire
KLFs datterselskap ScanPig AS ble etablert i 2005.
Bakgrunnen var behovet for en tredje rase å drive avl på
for produsenter som leverer slakt til private. Endringer
i avl på norsk landsvin gjorde den mindre attraktiv som
farrase til den tradisjonelle slaktegrisen. I tillegg har
Nortura en klausul på at kun produsenter som leverer
til Nortura har tilgang på farrasen Duroc.
ScanPig etablerte et samarbeid med daværende Swedish
Meats som kunne tilby farrasen Hampshire. Høsten
2005 ble det importert Svensk Hampshire via Finland til
en besetning på Årsnes. Etter noen ekstra helsemessige
sikkerhetsforanstaltninger ble de første bruksråner solgt
i februar 2007. ScanPig tilbyr nå semin fra Hampshire
distribuert gjennom Norsvin.
Både Hampshire-råner og semin er tilgjengelig for alle
svineprodusenter, uavhengig om de leverer slakt til
private slakterier eller til Nortura. Hampshire-råner er
nå solgt til besetninger spredt over store deler av landet.
Produsentene har stor tro på Hamshire-grisens
egenskaper med høy tilvekst og kjøttprosent. Flere
foredlingsbedrifter ønsker å tilby forbrukerne spesialprodukter fra Hampshire som har spesielt gode egenskaper med hensyn til kjøttkvalitet.

Bransjebladet Kjøttbransjen
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KLF Media AS utgir bladet Kjøttbransjen med 10 utgaver
pr. år i 3000 eksemplarer. Primærmålgruppen for bladet
er medlemsbedrifter tilknyttet KLF, kjøttbedrifter utenom KLF, dagligvarebutikker med ferskvareavdeling og
utvalgte storhusholdningsbedrifter. Bladet distribueres
også til politiske miljø i Norge. De seneste årene er bladet
distribuert til drøyt 1000 produsenter som leverer til
private slakterier. Økonomien i selskapet har bedret
seg gjennom økte annonse- og abonnementsinntekter.
Innholdsmessig dekker bladet hele kjøttbransjen, i løpet
av de siste par årene har blant annet produsentleddet
fått mer oppmerksomhet.
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KLF-Media

KS,

ScanPig

2005/06

og

Resultatregnskap
Note

2005-2006

2003-2004

13 877 623

12 981 039

640 771
10 741 500
796 111
236 008
12 667 883
25 082 273

499 230
7 128 519
738 278
12 954 537
21 320 564

Driftsunderskudd

11 204 650

8 339 525

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Netto finansinntekt

454 918
19 146 509
740 300
527
549 352
18 311 248

456 308
8 822 848
6
445 321
8 833 829

7 106 598
20 744
7 085 854

494 304

7 085 854

494 304

Driftsinntekter
Driftsinntekt
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Nedskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Periodens resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Periodens resultat
Overføringer:
Overført til annen egenkapital

4

3

494 304
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Balanse pr. 31. desember
Note

2006

2004

1 972 681
861 497
6 559 208
9 393 386

739 029
6 793 564
7 532 593

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer
Obligasjoner og fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

15 729 770
17 632 406
33 362 176

16 001 270
596 746
16 598 016

Sum anleggsmidler

42 755 562

24 130 609

Omløpsmidler
Varer

140 870

66 935

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

477 836
1 183 209
1 661 045

273 093
300 243
573 336

14 214 632
402 693
14 617 325
-

11 151 862
8 577 925
19 729 787
-

16 341 534

22 992 331

Sum omløpsmidler

32 760 774

43 362 391

Sum eiendeler

75 516 336

67 492 998

Egenkapital
Annen egenkapital

70 642 716

62 928 357

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Patenter,lisenser,varemerker og lignende
Transportmidler
Inventar, kontomaskiner ol.
Bygninger
Sum varige driftsmidler

Investeringer
Aksjer og aksjefond
Markedsbaserte obligasjoner
Sum investeringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Betalbar skatt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

1 371
539
20
2 941
4 873

Sum egenkapital og gjeld

288
651
744
937
620

596 795
470 593
3 497 253
4 564 641

75 516 336

67 492 998

NOTER
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for
små foretak.
Konsernregnskapet
Ved eliminering av aksjer i datterselskaper er oppkjøpsmetoden benyttet. Alle fordringer og gjeld,
herunder interne transaksjoner mellom selskapene er

eliminert. Konsernet består pr 31.12.2006 av
Kjøttbransjens
Landsforbund,
Kjøttbransjens
Servicekontor, KLF Media AS og ScanPig AS.
Regnskapsprinsipper
For øvrige regnskapsprinsipper, med unntak av prinsipp for regnskapsføring av investering i datterselskap, er regnskapsprinsippene i konsernregnskapet
lik regnskapsprinsippene i selskapsregnskapene.
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Note 2 - Bankinnskudd
I posten kasse, bank inngår bundne skattetrekksmidler
med kr 312 302 og midler vedr. oppgjørs- og driftskredittordningen med kr 2 041 455.

2005/06

Note 3 - Skatt
Et av selskapene i konsernet har betalbar skatt på kr
20 744. For øvrig er akkummulert fremførbart underskudd pr 31.12.06 på kr 10 719 928 og totalt utgjør
utsatt skattefordel kr 3 001 580. Utsatt skattefordel er
ikke balanseført.

Note 4 - Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravg.
Pensjonskostnader 1
Andre lønnsmessige ytelser
Tilbakeført fra pensjonspremiefond
Årsverk; snitt (31/12)

2005-2006

2003-2004

8 821 283
1 243 801
676 416

7 809 263
1 178 799
231 446

10 741 500
8,5 (9)

-2 090 989
7 128 519
8 (8)

1 Selskapene har innskuddsbasert pensjonsavtale for alle ansatte. Den årlige premien er
årets pensjonskostnad. Premien er trukket fra
et innskuddsfond, som ikke er balanseført.
Verdien av innskuddsfondet pr 31/12-06 var
ca 1,8 millioner kr.

Note 5 - Øvrige opplysninger
For øvrige opplysninger , herunder om verdipapirer,
driftsmidler, lønn til ledende personell, revisjonshonorar, pensjoner med mer, se notene til selskapsregnskapene.
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- bidrar til kvalitet og mangfold i norsk kjøttbransje
Kjøttbransjens Landsforbund

Kontoradresse:

E-post: klf@kjottbransjen.no

Postboks 6279 Etterstad
N-0603 Oslo

Karoline Kristiansens vei 2
0603 Oslo

Faks nr: 23 24 44 80

ADMINISTRASJONEN
Kjøttbransjens Landsforbund (KLF)/ Kjøttbransjens Servicekontor (KS)
Administrerende direktør

Organisasjonsansvarlig

Dag Henning Reksnes

Endre Myhr

dag.henning@kjottbransjen.no

endre@kjottbransjen.no

Tlf: 23 24 44 71 mob: 95 04 40 49

Tlf: 23 24 44 75 mob: 95 23 86 00

Assisterende direktør

Daglig leder KLF Media AS,

Bjørn-Ole Juul-Hansen

redaktør Kjøttbransjen

bojh@kjottbransjen.no

Per Arne Sleipnes

Tlf: 23 24 44 72 mob: 91 35 93 82

pas@kjottbransjen.no
Tlf: 23 24 44 76 mob: 92 24 79 17

Trygg-mat sjef

Regnskaps- og økonomiansvarlig

Rolf A. Aass

Judith Granli

rolf@kjottbransjen.no

judith@kjottbransjen.no

Tlf: 23 24 44 73 mob: 90 52 97 42

Tlf: 23 24 44 77 mob: 93 26 39 51

Fagsjef KLF svin,

Webredaktør/informasjonsansvarlig

daglig leder ScanPig AS

Kristin Stormo

Karl Kristian Kongsted

kristin@kjottbransjen.no

karl@kjottbransjen.no

Tlf: 23 24 44 78 mob: 48 15 51 34

Tlf: 23 24 44 74 mob: 48 86 50 80
Administrasjonskonsulent
Randi Spidsberg
randi@kjottbransjen.no
Tlf: 23 24 44 81 mob: 41 64 60 27

