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Styret i KLF og KS i perioden 2013 - 2015

Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle Gausen
- Grilstad AS, Leif Malvin Knutsen - Fatland AS (styreleder KLF), Ernst Ole Ruch - Toten Eggpakkeri AS, Magne Finsbråten Finsbråten AS, Harald Furuseth - Furuseth AS (styreleder KS), Kurt Mydland - H. Mydland AS, Tore Sørensen - Per’s Kjøkken
AS, Audun Grindheim - H.O. Grindheim AS (nestleder KS).
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KLFs deltakelse i eksterne styrer, råd og utvalg
(per mars 2015)

Animalia
Bransjestyre
Bjørn-Ole Juul-Hansen, nestleder
Magne Finsbråten
Ståle Gausen
Guro K. Christensen, varamedlem
Dyrehelseportalen
Ida Mathisen
Ernæringsgruppe
Mette Juberg
Solveig Uglem

Sauekontrollen, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Andre råd og utvalg

Storfekjøttkontrollen, samarb.rådet
Ida Mathisen

Clitravi
Mette Juberg
Ida Mathisen, vara

NSG - Norsk Sau og Geit
Avlsregion for sau
Roger Karlsen, avlsregion nord
Berit Pettersen, avlsregion vest
Helge Olaf Aas, avlsregion øst
Fagråd for sau
Berit Pettersen

Debio, styret
Ernst Ole Ruch
LMD - Markedsbalanseringsutvalget
Bjørn-Ole Juul-Hansen
LMD - Forenklingsutvalget
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Helsetjenesten for sau
Ida Mathisen

KSL - Kvalitetssystem i landbruket

Næringens beredskapsutvalg
Ida Mathisen

Helsetjenesten for storfe
Ida Mathisen

Faggruppe husdyr
Ida Mathisen
Benedicte Lund

Omsetningsrådet
Bjørn-Ole Juul-Hansen

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

Koordineringsutvalg
Ida Mathisen

Helsetj. for svin, samarbeidsrådet
Karl Kristian Kongsted
Ida Mathisen, vara
InGris, samarbeidsrådet
Karl Kristian Kongsted
Kastrering av gris
Harald Furuseth
Klassifiseringsutvalget - fagutvalg slakt
Thor Martin Furuseth
Audun Stople
Kontrollutvalget, import, fjørfe
Benedicte Lund, styremedlem
Ida Mathisen, vara
Koorimp, styringsgruppa
Ida Mathisen
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Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO Mat og Landbruk, matpolitisk utv.
Mette Juberg
NHO Mat og Landbruk,næringspolitisk utv.
Bjørn-Ole Juul-Hansen

OEK, markedsrådet
Kenneth Kuraas
Harald Furuseth
Terje Wester
Endre Myhr
Rune Hennum
Referansegruppe for hanngrisforskning
Karl Kristian Kongsted
Reindriftens importutvalg
Thor Åge Pedersen
Endre Myhr, vara
Styret for Stiftelsen for landbr.
næringsm.forskning
Bjørn-Ole Juul-Hansen, styremedlem
Terje Wester, medlem repr.skapet
Leiv Malvin Knutsen, v.medlem repr.skapet
Tyr, avlsråd
Guro Hansen
UECBV
Ida Mathisen
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Markedsbalansering, ikke regulering
Da vi for to år siden var samlet til landsmøte i Larvik, var alle spent på resultatet av kommende
stortingsvalg. Resultatet med en H-FrP-regjering støttet av Venstre og KrF, ledet til økt interesse
for KLFs standpunkt og det ble tidlig satt i gang utredning av markedsreguleringen.

KLF er en medlemsorganisasjon for 140 private bedrifter som arbeider med kjøtt-, fjørfe
og egg. Bedriftene er forskjellige, og spenner
fra enkeltmannsforetak til store konsern, fra
håndverk til storindustri. Noen mottar råvarer direkte fra bonden, andre har konsentrert
virksomheten om kjøttskjæring og mange er
rene foredlingsbedrifter. Flere bedrifter er
integrerte og arbeider langs hele verdikjeden.
Og alle har det til felles at de konkurrerer
mot andre medlemsbedrifter i tillegg til at
Nortura for de fleste er en motpol, men også
samarbeidspartner.

bransje, og KLF ble overhodet ikke lyttet til av
de som hadde den politiske makten. Samtidig
var vi urolige for at en ny regjering kunne
svekke økonomien i primærjordbruket slik at
produksjonen av norske råvarer ble redusert.
Og viktigst av alt – vi var engstelige for at
den viktigste bærebjelken i norsk landbruk –
importvernet – kunne bli tuklet med.

Til tross for ulikhetene, har vi klart å utvikle
en god evne til å samarbeide der vi har felles
interesser. Disse finner vi først og fremst
innen næringspolitikken, men også områder
som matsikkerhet og dyrevelferd er viktig
for vår bransje. Gjennom KLF skal vi styrke
hverandre og målet om fremgang for private
kjøtt-, fjørfe- og eggbedrifter står fast.

Valgresultatet førte til en H-FrP-regjering
støttet av V og KrF. I de 8 årene som var gått,
hadde vi i KLF investert mye i å utvikle gode
relasjoner til alle disse partiene. Og fra første
stund viste de interesse for å høre våre standpunkter til de sakene som etter hvert kom
opp. Og ikke minst bestemte de seg tidlig for
å få sette i gang en ny utredning av markedsreguleringen. Allerede navnet på utvalget
var positivt. Det pekte på betydningen av å
balansere markedet, ikke det at markedsregulering med fryselagring og produksjonsregulerende tiltak i seg selv var det sentrale.

Da vi for to år siden var samlet til landsmøte
i Larvik, var vi alle spente på resultatet av
kommende stortingsvalg. Gallupene pekte
klart i retning av regimeskifte. Etter 8 år med
Sp i førersetet for norsk landbrukspolitikk,
førte til flere konkurranseulemper for privat

Utvalget, hvor KLF er representert ved vår
adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen, er nå
i sluttfasen av arbeidet. Oppgaven som først
var definert som å peke på forskjellige måter
å balansere markedet på, er nå utvidet til å
foreslå løsning. Dette gjør at KLF tidligere enn
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planlagt, måtte gå i aktiv dialog med Nortura
for om mulig å finne frem til et kompromiss
som kunne være å leve med for alle parter, og
som med rimelighet kan vinne politisk gehør.
Dette arbeidet er i skrivende stund ikke i mål.
En ny organisering av Animalia står også
høyt på vår prioriteringsliste.Vi ønsker at
Animalia skal omdannes til aksjeselskap der
avstanden til Nortura blir større. Og vi ser
for oss at Animalia kan bli styrket gjennom
overføring av ressurser fra KLF, Nortura og
NHO, spesielt på områdene mattrygghet og
dyrevelferd.
Det er ikke logisk at vi i lille Norge skal
utvikle to avlslinjer. Men når situasjonen en
gang er som den er, så er vi svært glade for at
vår hampshire-rase viser så flotte resultater.
Med nesten 1 prosent høyere kjøttprosent
enn Duroc-krysningene er det ikke overraskende at Nortura må betale produsentene
et betydelig Duroc-tillegg som kompensasjon.
KLF har en stående invitasjon til Nortura
om samarbeid om Hampshiren; det er også
derfor den er fritt tilgjengelig for alle norske
svineprodusenter.

Leif Malvin Knutsen
5
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KLF blir hørt på en annen måte enn tidligere
KLFs tre hovedsatsingsområder er politikk, mattrygghet og kommersiell virksomhet. For den
private delen av bransjen er det avgjørende å sikre politiske og juridiske rammevilkår som
sikrer konkurranselikhet nasjonalt, men også internasjonalt.

Listhaug på omvisning hos Jens Eide AS i august 2014. Ett av de mange mange møtene landbruks- og matministeren har hatt med KLF-bedrifter etter valget.

Stortingsvalget er en svært viktig
arena for KLF. I valgkampen er politikere motiverte for å reise rundt og
treffe folk i bedriftene. Det åpner for
relasjonsbygging, både for KLF som
lobbyist, men også for bedriftene, som
i gitte situasjoner kan ha nytte av å ha
opprettet direkte kontakt med politikere som representerer sitt fylke på
Stortinget, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen,
adm direktør i KLF.
I forbindelse med valget i 2013, gjennomførte KLF rundt 15 bedriftsbesøk
med politikere man antok ville bli sentrale i den neste fireårsperioden. Et sted
mellom 20-25 tidligere og potensielle
stortingspolitikere fikk en innføring i
KLFs fanesaker, og ble presentert for
bedriftenes hovedutfordringer rundt
drift, tilsyn, råvaretilgang og enkeltsaker
de oppfattet som urimelige.
Etter valget som endte med at Listhaug
inntok Landbruks- og matdeparte-
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mentet, har KLFs medlemsbedrifter
blitt hørt på en helt annen måte enn
tidligere.
– Der landbruksministerne i de to forrige stortingsperiodene knapt satt av tid
til besøk hos private kjøttbedrifter, eller
møter i KLF-regi, har vi til nå i perioden
fått besøk av Listhaug og representanter
fra hennes departement et titalls ganger
allerede. Regjeringen kjenner godt til
KLFs standpunkt, og har god oversikt
over utfordringene til medlemsbedriftene etter de mange møtene med
bedriftsledere over hele landet.
– At hun i tillegg besøker en rekke
samvirkeorganisasjoner og deres anlegg,
er svært positivt. Det gir ministeren en
unik innsikt i helheten i kjøtt- og fjørfebransjen; hva som er felles muligheter,
utfordringer, konkurransefortrinn og
ulemper de ulike ledd i verdikjeden
opplever, samt med selvsyn få oppleve
at det ikke er noen forskjell mellom
aktørene om å ville bonden vel.

KLF arbeider for at politikken som til
enhver tid føres skal gi mulighet til å
bedre konkurransekraften til medlemsbedriftene.
– KLF viktigste politiske saker endrer
seg ikke etter hvem som sitter i regjering.Vi både snakker og jobber med
alle som kan fremme vår agenda. I det
lange løp er vi sikre på at det gir best
nytte både for medlemsbedriftene og
KLF, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm
direktør i KLF.
– Etter valget har KLF fått gjennomslag
for å øke konsesjonsgrensen på kylling
til det som tilsvarer ett årsverk. Mattilsynet er spisset fra tre til to nivåer,
og vi sitter i utvalget som skal vurdere
dagens system rundt markedsregulering
og utvalget som skal komme med forslag til forenkling av jordbruksoppgjøret,
sier Juul-Hansen.Vi tar det som et tegn
på at KLF blir lyttet til og tatt med på
råd på en annen måte enn på mange år.
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Politikerbesøk i KLF-regi før valget 2013. Øverst til høyre: Anders Anundsen og Morten Stordalen hos Per´s Kjøkken AS, Sonja Mandt og Terje Aasland hos
Eggprodukter AS, Gunnar Gundersen og Rangdi W. Krogstad hos Grilstad i Brumunddal, Dag Terje Andersen hos Matbørsen AS, Sverre Myrli, Gunvor Eldegard og
Einar Madsen hos Smedstuen Gård AS, Line Henriette Hjemdal hos Stabburet i Fredrikstad, og Svein Roald Hansen og Irene Johansen hos Jon Ertnes AS.
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Strammer opp Mattilsynet
KLF har i en årrekke jobbet for at Mattilsynet skal endre organiseringen for å få et mer
enhetlig tilsyn. Bedriftene må behandles likt. I fjor vedtok Landbruks- og matdepartementet (LMD) at Mattilsynet skal omorganiseres, og KLF tror endringene vil føre til at
like saker behandles likt i større grad enn tidligere.

Omorganiseringen av Mattilsynet
innebærer hovedsakelig at tilsynet
gjøres om fra en tre-nivåmodell til en
to-nivåmodell. I tillegg reduseres antall
regioner fra åtte til fem, og Mattilsynets hovedkontor omorganiseres slik at
fagmiljøer samles.
Allerede i 2012 vurderte Riksrevisjonen
Mattilsynets grad av enhetlighet og
om effektiviseringsgevinstene etter
etableringen i 2004, var oppnådd.
I Riksrevisjonens rapport stod det
blant annet: Undersøkelsen viser at det
er en vesentlig variasjon i distrikts- og
regionkontorenes vedtak i like tilsyns-,
godkjennings- og klagesaker.
Enkeltpersoner og næringsdrivende
berøres av Mattilsynets saksbehandling
og det er risiko for ulike vilkår etter
hvor de er lokalisert i landet. Det øker

8
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også risikoen for at næringsdrivende
uten grunn blir påført økonomisk tap
og omdømmetap.
– Variasjonen i tilsynet har blitt påpekt
av KLF i flere år, og både KLF og KLFs
medlemmer oppfatter at det har
utviklet seg ulike kulturer i Mattilsynet
som utfører tilsynet ulikt, sier sjefveterinær Ida Mathisen i KLF.
Omorganiseringen av Mattilsynet
innebærer at klagebehandlingen flyttes
fra regionkontorene til hovedkontoret.
– Dette er et godt tiltak som vi mener
vil føre til at klager behandles mer
enhetlig, sier Mathisen.
– Vi håper også at det nye hovedkontoret vil være faglig sterkt og dermed
kunne gi tydelig veiledning til tilsynet
ute, særlig når det kommer nytt
regelverk, fortsetter Mathisen.

LMD har ønsket å effektivisere Mattilsynet både for å øke tilsynsproduksjonen og graden av enhetlighet.
Målet til Mattilsynet er å øke tilsynet
med 25 prosent i løpet av fire år,
samtidig som kvaliteten opprettholdes
med uendrete økonomiske rammer.
– KLF forventer at Mattilsynet jobber
hardt og målrettet med å få den nye
organiseringen på plass. Vi har klare
forventinger til at våre medlemsbedrifter raskt skal oppleve et bedre
og mer samkjørt Mattilsyn, avslutter
Mathisen.
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Oppkjøp, sammenslåinger og børsnotering
De siste årene har vært preget av konsolidering for flere av de større kjøttbedriftene.
Scandi Standard, Prima, Finsbråten, Premiér og Ingebrigtsen Kjøtt er eksempler på dette.

Scandza, her ved partner og styreleder Jan Bodd, kjøpte i 2014 opp alle aksjene i Finsbråten.

– Vi er på vei inn i et nytt landskap
når du nå kan kjøpe aksjer på børs
i matindustri, som - basert på norsk
råvareproduksjon - skal produsere for
det norske markedet, sier adm. direktør
i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen.
Han viser til Stockholmsbørsnoterte
Scandi Standard som, etter oppkjøpet
av Cardinal Foods, står bak produktene
fra Den Stolte Hane.
– Det er spennende at folk flest nå har
mulighet til å investere pengene sine i
norsk matindustri. På børsen i dag finner
en selskaper som Freia, Ringnes og
Orkla, men Scandi Standard er et selskap
som kun har landbruksprodukter.Veien
er kort fra bondens råvare til ferdig
produkt både på egg og kylling, sier JuulHansen. For matindustrien er børsnotering en fin måte å hente inn kapital på.
I oktober i fjor fikk Nortura konkurransetilsynets godkjenning til å kjøpe opp
STYRETS BERETNING 2013-2014
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deler av virksomheten til Prima Gruppen AS. Oppkjøpet kom overraskende
på bransjen og gir Nortura mulighet til
å forsterke seg markant på slaktekapasitet og dominans i Rogalandsregionen.
Fra før er de svært dominerende i
Trøndelag og Nord-Norge.

brødrene Jan-Arne, Erik og Magne Finsbråten. Også Krone Kjøttprodukter ble
med på lasset. Familiebedriften som ble
etablert i 1951, og har vært en markant
KLF-bedrift gjennom mange år, gikk
dermed løs på et helt nytt kapittel i sin
videre utvikling.

– Samarbeidsavtalen mellom Prima
Gruppen og Nortura må sees som nok
et uttrykk for de pressede marginer som
kjøttbransjen opplever. At to så markerte
konkurrenter valgte å inngå samarbeid
om slaktingen, er isolert sett et industrielt riktig grep for å få ned kostnadene.
Men det er klart at vi skulle gjerne sett
at det var to av våre medlemsbedrifter
som hadde funnet sammen i dette
samarbeidet, sa Juul-Hansen på vegne av
KLF da saken gikk i media.

Scandza, som fra før av hadde bred
erfaring i matsegmentet, kjøpte med
dette en bedrift som de siste årene har
slitt med bunnlinjen, selv om de har en
sterk merkevare.

Høsten 2014 ble det kjent at næringsmiddelselskapet Scandza hadde kjøpt
opp alle aksjene i Finsbråten fra

Handelen har også kjøpt seg inn i flere
kjøttbedrifter i den siste perioden.
NorgesGruppen har vært eneeier i Matbørsen siden 2012, og i starten av 2015
kjøpt de seg opp i Grøstadgris. Rema
1000 eier nå 100 prosent av Norsk
Kylling, 95 prosent av Stanges Gårdsprodukter og 50 prosent av Hugaas
Industrier hvor Hugaas rugeri inngår.
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Flere får opp øynene for NM i Kjøttprodukter
46 leverandører med til sammen 470 produkter gjorde i 2014 den 22. utgaven av NM i kjøttprodukter til en manifestasjon av det spennende utvalget og den gode kvaliteten på norske
kjøttprodukter. At i tillegg syv skoler deltok i år, lover godt for framtiden.

Gullmerkene blir brukt i markedsføring mer enn før. Her fra COOPs kundeavis.

– For kjøttbransjen er dette det viktigste arrangementet for smakstesting. En
gang i året, og over tre dager smaker
juryen seg frem til Norges beste
kjøttprodukter, sier Svein-Erik Eide i
arrangørstaben.
Det som før var Årets Julemat er
endret til ordinært mesterskap og vi
arrangerer nå NM hvert år. Første
året går klassene pølser, spekemat,
spekepølse og grillmat mens neste år
tar for seg pinnekjøtt, pålegg, medister/

kjøttkaker og ferdig stekt/kokt. Altså
annet hvert år med grill- og julematfokus. KLF stiller med hoveddommer
for konkurransen, og har med seg
12 andre dommere. Disse er fagfolk
med bakgrunn som pølsemakere eller
næringsmiddelteknologer. Ingen av dem
er ansatt i de bedriftene som deltar i
konkurransen.
Det er avgjørende at konkurransen blir
helt objektiv. Ingen kjente merkevarer
skal ha fortrinn framfor mindre kjente

produkter. Derfor er konkurransen lagt
opp slik at ingen dommere vet hvem som
leverer det enkelte produkt. Dommerne
får uemballert produkt servert, tester,
smaker og skriver ned sine kommentarer.
– Vi merker at bedriftene ønsker denne
vurderingen av produktene sine. Både
fordi NM gir matnyttige tilbakemeldinger på kvalitet og forbedringspotensial, og fordi medaljer i en konkurranse
som denne gir solid respons ute hos
kundene, sier Eide.
- Handelen har også virkelig fått øynene
opp for kåringen. Et kvalitetsstempel
som gull i NM løftes i større grad
enn tidligere frem i markedsføringen.

VG har de siste årene presentert resultatene fra
NM . Både julematen og de beste grillproduktene
har blitt løftet frem daget etter resultatslippet på
kåringsarrangementet.

10

2013-2014v1-siste.indd 10

STYRETS BERETNING 2013-2014

18.05.2015 14:14:16

Leiv Vidar Slakterforretning (over til
venstre) med sin julesylte, Nordfjord
Kjøtt AS med sitt røkte pinnekjøtt, Jens
Eide AS med sine medisterkaker og
Smedstuen Gård AS sitt badsturøkt
lammelår ble alle Norgesmestre under
NM i Kjøttprodukter 2013.

Inderøy Slakteri (over til venstre), Fatland og Nortura sikret seg norgesmestertittel.

Dagene etter konkurransen, og
spesielt i grillsesongen, ble kjøttprodukter løftet frem med gull
merket i butikk, i kundeblader,
men også i aviser, på radio og i
TV-reklame. NM har helt klart blitt
viktigere, sier Eide.
I samarbeid med NHO Mat og
Landbruk inviterte KLF videre
gående skoler med mat-/ kjøttfag til
skolemesterskap i pølse i forbindelse
med NM i kjøttprodukter 2014.
– Alperittpølse, Storhamarpølsa og
Rostbratwurst er noen av pølsene
som er påmeldt fra de sju vide-

regående skolene, Greveskogen,
Storhamar, Stranda, Time, Åssiden,
Godalen og Strinda. Elevenes pølser
ble bedømt på lik linje med de andre
470 påmeldte kjøttproduktene,
– De to elevene fra Åssiden Videre
gående skole i Drammen, som vant
pølsekonkurransen, var til stede
under kåringsarrangementet og
møtte lederne i norsk kjøttbransje.
For å si det sånn, så var det mange
som ønsket å snakke med dem
denne kvelden, og i tillegg til skryt,
fikk de lærlingplasser denne
kvelden, sier Eide.

To elever fra Vg2 Matfag ved Åssiden vgs vant skolemester
skapet i pølselaging i NM i kjøttprodukter med sin lamme
pølse. NHO og KLF har samarbeidet om å få på plass
skolemesterskapet.

HEDERS
PRIS

STYRETS BERETNING 2013-2014

2013-2014v1-siste.indd 11

11

18.05.2015 14:14:20

KLF tar ansvar i krevende storfemarked
Høsten 2013 ble det slaktet mer storfe enn normalt i Norge.Været på vår og forsommeren
2013 førte til lite vinterfôr på norske låver. Nordmenn drikker i tillegg stadig mindre melk
enn før, og antall melkekyr går ned. Konsekvensen ved årsskiftet var et overskudd av storfekjøtt i markedet, og rundt 2 200 tonn storfeslakt ble frosset inn på reguleringslager.
Fra første dag i 2014 snudde situa
sjonen, og det var igjen et stort
underskudd av storfeslakt. Medlemsbedriftene så raskt at dette kunne bli
et problem, og varslet KLF.
– I situasjoner med underskudd, setter normalt Landbruksdirektoratet
ned tollsatsen på importert fersk
storfekjøtt til et nivå som muliggjør
import til samme pris som norsk
slakt. Men det skjer ikke når det er
kjøtt på reguleringslager, sier Endre
Myhr, marked og administrasjonssjef i
KLF. Da må reguleringslageret tømmes
først. Problemet var at bransjen
verken ville ha hele frosne dyr, eller
tint råvare i stort omfang.
– Norske forbrukere har blitt vant
til flotte, ferske storfeprodukter. Det
nytter ikke for medlemmene våre å
komme med en lett misfarget filet eller
frossen kjøttdeig. Forbrukerkravene
har gått så langt at tint overskuddskjøtt
må porsjoneres ut og benyttes i de
produkter det passer til, sier Myhr.

Som kjent spiser nordmenn mye mer
biff/filet og ca hver tredje biff/filet vi
spiser, er importert. Suppleringen skjer
gjennom tollkvoter. Det importeres
mye fra Sør-Amerika og de afrikanske
landene Namibia, Botswana og
Swaziland.
– I starten av 2014 var det lite å hente
i Afrika på grunn av tørke. Dermed var
det duket for biffmangel til høytids-
dagene i mai og på grillen, sier Myhr.
I februar/mars 2014 fikk KLF inn
bekymringsmeldinger om at medlemsbedriftene holdt på å gå tomme for
ferske biffer og fileter. Biff trenger
å mørne før den skal selges, som
normalt tar rundt tre uker.
– Samtidig var det er stort overskudd
av sorteringer og liten interesse for å
skjære mer slakt (inkl fra regulerings
lager), enn man hadde salg på. Skjærer
man hele storfe, får man rundt 100 kg
biff og filet. Da sitter en igjen med 400
kg produksjonskjøtt.
- Vi kunne ikke vente til butikkene

var tomme før vi gjorde noe, og KLF
presset derfor på for å få åpnet opp
for import, sier Myhr. KLF var tydelige
på at en ønsket import av den delen
av dyret som har flest fileter og biffer,
for å hindre enda mer kjøttdeigråvare
i markedet.
Landbruksdirektoratet åpnet opp for
import i midten av april, og avverget
på den måten at Norge gikk tom for
fersk biff og filet til 17. mai, og konfirmasjon.
– Vi går inn i 2015 med en ubalanse
i markedet på skåret vare og sorteringer, men balanse på helt slakt, fordi
det er betydelig import gjennom
nedsatt tollsats. Det er svært god
tilgang på biff, filet og sorteringer til
pressede priser. Bransjen sliter med å
tjene penger på å slakte, skjære ned
og foredle storfe. Dette må det jobbes med fremover, avslutter Myhr.

Store forskjeller: Her ser vi ytrefillet fra
markedsreguleringslageret, tint slakt opp i mot et
ordinært produkt. Biffene/filetene er ikke like fine
i fargen som kjøtt fra ferske slakt.
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Spansk skinke på lovlig lang reise
I mars 2014 hadde NRK fokus på norske landbruksprodukter som sendes ut og inn av
Norge gjennom ordningen med utenlandsk bearbeiding.Tollfrie importkvoter av spekeskinke
gjennom EØS-avtalen og innfortollet rå skinke, kombinert med reglene for utenlandsk
bearbeiding, åpnet for unødvendig mye transport mellom Spania og Norge.

NRK viste at regelverket har resultert i at hel spansk spekeskinke fraktes
gjennom Europa, fortolles inn i Norge
og stemples for å få norsk status, for
deretter å sendes lovlig tilbake til
Spania under ordningen for utenlandsk
bearbeiding. I Spania skjæres og pakkes
kjøttet, før det sendes tilbake til Norge,
tollfritt og lovlig, som Serranoskinke.
Til tross for kritikken fra politikere,
bondeorganisasjoner og miljøaktivister,
sto KLF opp for ordningen som praktiseres av noen få medlemsbedrifter.
– KLF mener det er viktig å beholde
en ordning som gjør det mulig å
produsere kjøttprodukter basert på
norske råvarer i utlandet, slik ordningen
for utenlands bearbeiding legger opp
til, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm.
direktør i KLF.
STYRETS BERETNING 2013-2014
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– Dette er en god ordning for en del
produkter, der vi ikke kan investere i
maskiner og utstyr for å produsere i
Norge. For industrien er det viktig å
ikke miste muligheten for rimeligere
innovasjon.
På ordningen «utenlands bearbeiding»
kan bedrifter kjøpe seg kvoter med rett
til å føre ut norske råvarer, bearbeide
dem i utlandet for deretter ta dem tollfritt inn i Norge. Kvotene er satt til om
lag 20.000 tonn kjøtt per tredje år. Det
gir matforedlingsindustrien blant annet
mulighet til innovasjon og produkt
utvikling, selv om ikke alt det tekniske
utstyret finnes i Norge.
Leieproduksjon i utlandet er et alternativ til store investeringer i maskiner, før
en i hele tatt vet om produktet vil slå an
hos norske forbrukere.

– Vi ser selvsagt miljøaspektet, og må
ikke transportere en kilometer mer
enn det som er ytterst nødvendig, sier
Juul-Hansen, som åpner for å endre
regelverket slik at unødvendig transport ikke skjer. Det er utrolig viktig å
beholde et godt grensevern slik at vi
fortsatt kan ha en høy norsk produksjon av både svin og skinke. Vi ønsker
selvsagt at mest mulig produksjon skal
skje i Norge.
I dag benyttes ordningen NRK belyste
til blant annet produksjon av en del
bacon, leverpostei, skinker og kyllingnuggets, men også Tine og Synnøve
Finden kjører melk ut av Norge for så
å ta inn noe ost og andre bearbeidede
meieriprodukter.
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Antibiotikaresistens gir utfordringer
I juni 2013 rapporterte Mattilsynet om funn av antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøtt,
også kalt ESBL. Samme måned ble det også rapportert om antibiotikaresistente stafylokokker, også kalt LA-MRSA, i prøver fra griser fra en smågrisprodusent i Buskerud.

– Dette var starten på to svært
krevende parallelle løp i fjørfe- og
svinenæringen med mål å minimere
resistente bakterier hos dyrene, sier
Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF.
Norge er det eneste landet i verden
som ikke har gitt opp kampen mot
LA-MRSA hos gris. Det er svært lav
import av livdyr til Norge, og bransjen
og myndighetene så muligheten for å
slakte alle smittede dyr, og slik få LAMRSA ned på et minimum. Besetningene med påvist smitte og besetninger
som var i kontakt med disse, ble testet
og sanert ved funn av MRSA. Nasjonalt
ble det satt i verk en bred kartlegging.
Mattilsynet tok våren 2014 prøver av
omkring 1000 purkebesetninger, og det
ble funnet smitte i enda to besetninger.
KLF jobbet i denne saken tett opp mot
ett av medlemsslakteriene og deres
bønder i denne saken, både med innspill til praktiske løsninger, faglige råd
14
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og i erstatningsspørsmål.
– Vi skal bidra i bekjempelsen gjennom
samarbeidet med alle relevante parter
om kunnskap og tiltak. I februar 2015
ble det igjen påvist LA-MRSA. Det var
snakk om ca 30 besetninger der smitten hadde sitt utspring i Trøndelag.
– Med dagens reisemønster og mye
utenlandsk arbeidskraft, var det ingen
overraskelse at det dukket opp LAMRSA igjen, sier Mathisen. Det vil
dukke opp i Norge fra tid til annen.
Det skal fortsatt bekjempes i hvert
enkelt tilfelle og det er i bransjens
egeninteresse å minimere omfanget,
sier Mathisen. Samtidig jobber KLF for
at at bransjens innsats for folkehelsa
ikke skal gå ut over den enkelte svineprodusenten som er rammet, eller
slakteriene som tar i mot grisen.
Antibiotikaresistente bakterier hos
kylling er en utfordring for norsk kjøttbransje, siden avlspyramiden starter

i utlandet. Til Norge importerer vi
rugeegg som igjen skal bli foreldredyr
for norsk kylling. Det er snakk om
rasene Ross 308 fra Scotland og Cobb
fra Blenta AB i Sverige.
– I løpet av 2014 har det blitt stilt
strenge krav til avlsfirmaene og vi vil
i 2015 se resultatene av dette, sier
Benedicte Lund, fagansvarlig for egg og
fjørfe i KLF. Fjørfenæringa tar tak og
har over lang tid arbeidet med helseog velferdsmessige utfordringer. KLF
har engasjert seg faglig i arbeidet med
bekjempelse av antibiotikaresistens
gjennom Animalia, og vi har fulgt opp
medlemsbedriftene med informasjon
og rådgivning.
KLF deltar også i oppfølgingen av fjørfenæringas handlingsplan mot antibiotikaresistens.
– Det er avgjørende at næringen står
sammen og ikke gjør mattrygghet til en
konkurranse, sier Lund.
STYRETS BERETNING 2013-2014
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Fulltidsjobb i kyllinghuset
Under et besøk på Jæren mai 2014 varslet landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp)
at hun kom til å foreslå en dobling av produksjonsgrensen for kylling. Endring av forskriften
som regulerer svine- og fjørfeproduksjon ble vedtatt i desember samme år, og er nå økt fra
140 000 til 280 000 kyllinger per år.

– Vi er svært glade for at Landbruksog matdepartementet (LMD) i fjor fremmet forslaget om å justere konsesjons
grensene for kylling og kalkun. Etter
10 år med mer eller mindre uendrede
konsesjonsgrenser, parallelt med sterk
vekst i konsumet, var dette på høy tid,
sa Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm.
direktør i KLF.
For KLFs medlemsbedrifter er det
avgjørende at landbruk og norsk
næringsmiddelindustri ikke får redusert sin konkurranseevne vis a vis
konkurrenter i våre naboland.
– Der naboene våre har hatt mulighet
til å ta ut gevinsten for en stadig mer
effektiv produksjon, har effektivi
seringen på norsk side ført til at
kyllinghus har stått tomme en måned
i året på grunn av konsesjonsgrensene,
sier Juul-Hansen.
Med ny konsesjonsgrense er det nå
mulig å ha en fulltidsjobb i kyllinghuset.
STYRETS BERETNING 2013-2014
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– Dette fører til en mye bedre utnyttelse av bondens investering i bygninger,
utstyr, kunnskap og kompetanse. Vi
mener også bestemt at dyrevelferden
blir bedre av en dedikert og motivert
bonde som tjener penger og som ser
en fremtid i næringen, sier Juul-Hansen.
I departementets høringsrunder, spilte
KLF likevel inn at total fjerning av
konsesjonsgrensene ikke var ønskelig.
– Mange bønder har investert i fjørfe.
Et totalt frislipp kunne ført til nye
aktører som etablere seg med 2-3
millioner kyllinger lokalisert tett på
et slakteri. Dagens kyllingprodusenter
ville i så fall fått store problemer med
å konkurrere med slike aktører, og
sannsynligvis gått på store tap.
KLF var derfor glad for at LMD valgte
å videreføre konsesjonsbelegging med
en høyere grense enn tidligere. Det vil
i årene fremover sikre at bransjen ikke
kommer i en situasjon med ukontrollert

nybygging og nyetablering, men at eksisterende produsenter får lov til å vokse
seg litt større om markedet tillater det.
Da Listhaug kom med forslag om
dobling, ble det argumentert for at
økningen ville føre til overproduksjon.
KLF har hele veien argumentert for at
samarbeidet mellom varemottaker og
produsent allerede sikrer at dette ikke
skjer.
– Kyllingprodusenten og slakteri samarbeider om produksjonsplanlegging
allerede. Ingen vil produsere kylling
de ikke får solgt, og planlegging sammen med at det ikke er markedsregulering på kylling, sikrer at det ikke blir
mer kylling enn det en får solgt. Verken
bonde eller slakteri har råd til å overse
markedets signaler på hvor mye som
ønskes, sier Juul-Hansen.
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Møt KLF i mange kanaler
Fra å ha en nettside og et blad, har KLF nå fire nettsteder, nyhetsbrev, tre Facebook-sider,
egen YouTube og Twitterkanal. Egen pressemeldingstjeneste for medlemmene i tillegg til
bladet Kjøttbransjen.

Ansatte i medlemsbedriftene, bransjeorganisasjoner, politikere og media er
viktige målgrupper for KLFs kommunikasjon. Der en før kunne nå ut med
bransjenytt gjennom bladet Kjøttbransjens ti utgaver i året, åpnes det i den nye
mediehverdagen opp for egne nettsider,
nyhetsbrev, Facebook, Twitter, SMS-varsling og enda mye mer.
– Antall saker som skrives har ikke nødvendigvis gått opp markant, men spredningen er mye bredere enn tidligere, sier
Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon
og medlemskontakt i KLF. Vårt mål er
at de som er opptatt av verdikjeden for
kjøtt skal møte KLF i de kanalene de til
daglig bruker.

der produsent ikke kommer
tydelig frem er markant, og i
hele 2014 har bransjen merket
mer oppmerksomhet rundt
merking fra myndighetene.
– Det var naturlig å etablere
et EFTA-nummersøk på
nettsidene, kanskje mest rettet
mot forbruker, men også for bransjen.
Sitter du med et kjøttprodukt med
eftanummer 482, finner du med et enkelt
søk på kjottbransjen.no at produsenten er
Aron Mat.

Det siste året har det blitt utviklet egne
søk på KLFs nettsider.
– Vil du vite hvem som lagde den beste
grillmaten i 2013, eller lurer på hvor mange
medaljer Slakter Frivold har vunnet i NM,
er det nå lett tilgjengelig, sier Eide.

Fra KLFs nettside kan du med enkle
klikk abonnere på nyheter fra KLF, eller
bladet Kjøttbransjen. Du finner også
presseklipp der medlemmene, bransjen
eller KLF er omtalt i media. På bestilling
fra KLF lagde Mattilsynet en egen service
til nettsidene våre for kjøttrelaterte
nyheter. De oppdaterte nyhetslistene
presenteres på bunn av nettsidene kjottbransjen.no og bladet.kjottbransjen.no.

En del forbrukere etterlyser informasjon
om hvor og hvem som har produsert
maten. Fremveksten av EMV-produkter

KLF vurderer for tiden digitale prosjektrom og alternative møteplasser på nett
for medlemmene.
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– Vi har blant annet opprettet en egen
lukket gruppe for kvalitetslederne i
KLF-bedriftene på Facebook. Her kan de
diskutere felles utfordringer rundt for
eksempel matmerking, krav fra Mattilsynet og tolkning av lovverk. Erfaringene
så langt er at dette er svært nyttig for
brukerne og en meget effektiv kanal for
oss. KLFs høye kompetanse innen mattrygghet når nå direkte ut til de riktige
folkene, sier Eide.
KLF jobber for tiden med å få på plass
en felles e-handelsløsning for netthandel
tilpasset bedriftene som selger spekemat
eller har butikk. Prosjektet er i skrivende
stund i pilot med fire medlemsbedrifter.
STYRETS BERETNING 2013-2014
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Levende bokmerker (RSS-feeds)
KLF presenterer en rekke levende bokmerker (RSS-feeds) for medlemmene. Med enkle klikk kan man
abonnere på nyheter fra KLF eller bladet, KLF omtalt i media, medlemmene og bransjen i media eller
kjøttrelaterte nyheter fra Mattilsynet. De oppdaterte nyhetslistene presenteres også på kjottbransjen.no.
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Bransjen skal redusere saltbruken
Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. For å lykkes i arbeidet med å redusere
saltinntaket i befolkningen fra dagens ca 10 gram per dag til 5 gram per dag på lang sikt, har
helse- og omsorgsminister Bent Høie invitert til en nasjonal dugnad for saltreduksjon.

– Kjøttprodukter står for 18 prosent av
saltet vi får i oss, og dialog med matvarebransjen og alliansepartnere, bedre
merking, samt økt kunnskap kombinert
med bedre informasjon til forbrukere,
er sentrale elementer i arbeidet til
myndighetene, sier Mette Juberg,
mattrygghet- og kvalitetssjef i KLF.
Fra 13. desember 2016 er det obligatorisk
med saltdeklarasjon på nesten alle ferdig
pakkede matvarer.
– Våre medlemsbedrifter har over tid
jobbet med salt og fettreduksjon, sier
Juberg og drar frem prosjektene Low
Salt products, SALTO og TeRiFiQ.Vi har
kommet langt på saltreduksjon, og det
forskes nå mye på hva vi skal gjøre med
det farlige fettet. KLF er med på finansieringen og eiersiden av prosjektene
for å sikre at medlemsbedriftene tidlig
får kunnskap og tilgang til erfaringer og
resultater, sier Juberg.

18
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Juberg trekker frem bransjens egen
kostholdskonferanse MeetEat, som KLF
var en av initiativtakerne til i 2011. Den
har siden blitt arrangert i 2013 og vil
igjen arrangeres i 2015.
– MeetEat er en møteplass for kjøtt
bransjen, politikere, helsemyndigheter,
forvaltningsorganer, forsknings- og
undervisningsmiljøer og andre relevante
miljøer, hvor det skapes rom for god
dialog og konstruktiv debatt. Et godt
samarbeid bygger på kunnskapsutveksling
og gjensidig forståelse for hverandres
muligheter og utfordringer, sier hun.
I oktober kom nyheten om at profil
husene Kiwi, Joker, Meny og Spar i
NorgesGruppen ville kutte salt og vann
i all kjøttdeig. KLF applauderte selvsagt
tiltaket, men fikk samtidig en del spørsmål
både fra medlemmer og andre aktører
hvorfor bransjen ikke hadde tak i dette
selv for lenge siden.

For KLF og kjøttbransjen er dette en
sak som strekker seg tilbake til 1994.
Kjøttdeig uten salt og vann blir sett på
som ubearbeidet, og EU-regelverk påla
den gang Norge å transportere kjøtt
som ikke er bearbeidet på to grader.
Bransjen har tatt opp problemstillingen
med myndighetene både i 1996 og 2010
uten å komme nærmere en løsning.
– EU-kommisjonen arbeider nå med
endring av temperaturkravene ved
transport av slakt og for kjøtt som
råvare til kvernet kjøtt. Mattilsynet
har benyttet denne anledningen til å
ta kjøttdeigsaken opp i Kommisjonens
arbeidsgruppe, sier Juberg. Hun håper
på endring av regelverket slik at resten
av bransjen kan følge på det gode
initiativet fra NorgesGruppen.
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Nytt merkeregelverk med kort frist
I desember 2014 ble det innført nye regler for merking av mat i Norge. Den nye matinformasjonsforskriften erstatter både merkeforskriften og næringsdeklarasjonsforskriften. Målet
er å gjøre det enklere for forbrukerne å lese og forstå hva maten inneholder.
De generelle merkekravene trådde
i kraft 13. desember 2014, mens kravet
om næringsdeklarasjon på de aller
fleste matvarer trer i kraft 13.
desember 2016.
– Vi er selvsagt positive til at forbrukerne skal vite hva de spiser, sier Mette
Juberg, mattrygghet- og kvalitetssjef
i KLF. Matinformasjon skal følge «fair
information practice». Den skal ikke
villede, men være korrekt, klar og lett
forståelig. En kan heller ikke tillegge
matvarer egenskaper som forbyggende,
behandlende eller helbredende.

Det endelige vedtaket om at matinformasjonsforordningen skulle tre i kraft
også i Norge fra og med 13. desember
2014, ble ikke fattet før oktober i fjor.
Mange bedrifter var godt i gang og
forberedt på dette, mens andre satt på
gjerdet frem til oktober. Det medførte
blant annet at en del virksomheter ved innføring av ny forskrift - hadde
lagre med forhåndstrykte etiketter
utarbeidet etter gammel forskrift.
Allerede få uker etter at ny forskrift
kom på plass, ble KLF kontaktet av
medlemsbedrifter som stilte seg
undrende til vedtak fra Mattilsynet.

– Flere bedrifter fikk etter kort tid avvik
på at de ikke følger gjeldende forskrift på
merking. Bedriftene tilstreber seg å være
à jour, og skulle vært det i desember,
men det er en utfordring med å oppdatere inntil 200 varelinjer på kort tid,
slik at merkingen er i overenstemmelse
med nytt regelverk, sier Juberg.
Hun rapporterer også at Mattilsynet til
nå ikke opptrer enhetlig, og at bedriftene behandles ulikt ut fra hvor i landet
de befinner seg. Der noen inspektører
ser at bedriftene trenger en overgangs
periode, fatter andre inspektører
vedtak.
En av endringene den nye forskriften
har ført med seg er bortfall av sedvaneprinsippet.
– Nå er det slik at en vare som ser ut,
fremstår og smaker som kokt skinke,
kan kalles og brukes som kokt skinke, så
lenge det går frem av etiketten hva slags
råstoff som er brukt. Merking av råstoff
er særlig viktig i denne sammenheng, og
er noe som ikke kan fravikes, sier Juberg.
KLF håper på et fleksibelt tilsyn i året
som kommer. - For bedriftene som er
godt i gang med å oppdatere etikettene sine, håper vi at Mattilsynet viser
fleksibilitet og forståelse for at de ikke
har klart å bli à jour, med bakgrunn i
den korte perioden fra det i oktober
ble bestemt at nytt regelverk skulle
innføres til det ble innført i desember.

I 2014 kom det nye felles merkeregler i EU og Norge. Forbrukeren skal
få det enklere og blant annet blir bokstavene større og lettere å lese, og
kjøtt fra flere dyrearter skal merkes med opprinnelse. Det blir også krav
om å oppgi næringsinnhold på de fleste matvarer.
(Illustrasjon - Mattilsynet)
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Animalia – ledende fag- og utviklingsmiljø
Animalia er i dag et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innenfor kjøtt- og
eggproduksjon. Virksomhetens styre består av tre representanter fra Nortura og tre
representanter fra KLF samt en ansattrepresentant.
De om lag 60 medarbeiderne er høyt
utdannete og vel kompetente til å
jobbe med faglige spørsmål som
bonde, slakteri og industri er opptatt
av. For kjøtt- og fjørfebransjen er
Animalia et viktig verktøy for å sikre at
aktørene i bransjen og råvareproduksjonen har alt på stell i forhold til mattrygghet langs hele verdikjeden.
Et omfattende arbeid med å følge opp
dyrehelse, jobbe med smittebeskyttelse
og sikre trygg mat gjør Animalia, til et av
bransjens mest nyttige verktøy. Hovedfinansieringen skjer via omsetnings
avgiften, men også en betydelig og
voksende andel av finansieringen skjer
ved FoU-aktivitet og salg av tjenester til
ulike aktører i kjøtt- og fjørfebransjen.

Viktige aktivitetsområder for Animalia:
•
•
•
•
•
•
•

Husdyrkontrollene – bidra til å sikre at norsk husdyrproduksjon er
effektiv, godt dokumentert og kan levere viktige data til myndigheter, bransje
og forskningsmiljøer.
Helsetjenestene – bidra til forebyggende helsearbeid og organisert
sykdomsbekjempelse for næringen. God dyrehelse er et viktig konkurranse
fortrinn for norsk husdyrproduksjon.
Klassifisering – administrere ordningen med å klassifisere slakt riktig
slik at betalingen mellom leddene i verdikjeden har objektive kriterier
som utgangspunkt for riktig verdifastsetting.
Dyrevelferd – arbeide for god dyrevelferd på gård, under transport og på
slakteri. Dyrevelferd er viktig og blir stadig viktigere for kjøtt- og eggbransjens
omdømme.
Mattrygghet – arbeide med mattrygghet gjennom hele verdikjeden.
Norske kjøtt- og eggprodukter skal være trygge, og tilliten til bransjen skal
være høy både hos forbruker, omsetningsledd og hos myndighetene.
Kjøtt og egg i kostholdet – initiere FoU, formidle kunnskap og samar
beide med bransjens ernæringsmiljøer for å koordinere og fremme bransjens
synspunkter og meninger om mat og helse overfor myndighetene.
Bærekraft, miljø og klima – initiere FoU, bygger nettverk og formidle
kunnskap.

OEK - kompetansesenter for matopplysning
Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) har som formål å øke verdiskapning for og omsetning av norskprodusert egg og kjøtt, og skiller ikke mellom samvirke og privat bransje.
Virksomhetens styre består av tre repre
sentanter fra Nortura og tre fra KLF samt
en ansattrepresentant.
Det er de norske bøndene som har
tildelt OEK et oppdrag og betaler dem
for gjennomføringen av oppdraget.
Finansieres skjer ved bruk av
omsetningsavgiften; en avgift bonden
betaler inn til et omsetningsfond for den
aktuelle produktgruppen når han leverer
produktene sine til et slakteri eller
eggpakkeri.

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

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

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

20

2013-2014v1-siste.indd 20

Foto: MatPrat.no

STYRETS BERETNING 2013-2014

18.05.2015 14:14:32

KLFs 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 mattrygg
het, kosthold og dyrevelferd. I tillegg får KLF igangsatt ulike utredninger som skal være
med å legge premisser for landbruks- og næringspolitikk som berører fjørfebransjen.

Hygenea

- Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri 2015-2018

Mål om å sikre at investeringer og målrettet jobbing med slaktehygienen skal gi maksimal
mattrygghet, utvikle en risikobasert objektiv metode for å vurdere slaktehygienen.

Kyllingscore - Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer 2014-2017

Kyllingproduksjonen er intensiv og omvandler effektivt fôrressurser til kjøtt. Kjøttet er
magert, og har hatt sterk forbruksøkning de siste årene.

Optibiff - Økt storfekjøttproduksjon fra ammekubesetninger 2014-2017

Optibiff-prosjektet vil fremskaffe forskningsbasert kunnskap for økt storfekjøttproduksjon
gjennom optimalisering av driftsopplegg og avlsmessig fremgang i norske ammekubesetninger.

Koksidiostatika-fri kyllingproduksjon 2015-2018

Målet med prosjektet er å utvikle optimale metoder for oppal av robuste verpehøner som
er best mulig tilpasset eggproduksjon i aviarier og innredede bur.

Selenbehov i norsk svineproduksjon 2014-2016

Svinenæringen ønsker et vitenskapelig basert svar på dagens selenbehov hos gris da dagens
maksimale seleninnhold i fôr til gris er basert på eldre studier.

Sunnere storfekjøtt - Identifisering av det sunneste storfekjøttet 2013-2016

Kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig sammenheng mellom rødt kjøtt og
tarmkreft på alvor og har gått sammen om et stort prosjekt.

Kontroll av Listeria monocytogenes 2012- 2015

Forekomsten av Listeria monocytogenes i kjøttprodukter skal reduseres. Både produksjonsmiljøet og sluttprodukter vil bli undersøkt. Fokus på spiseklare og utilsiktet spiseklare produkter.

Skader og transportdød hos slaktekylling 2011-2014

Prosjektet skal identifisere risikofaktorer for skader og dødelighet hos slaktekylling og utvikle
forebyggende tiltak i vekstperioden, under plukking, ved transport og på slakteriet.

SALTO - SALTreduksjon gj. prosess- og produktOptimalisering i næringsmiddelindustrien 2011 - 2014
Prosjektets hovedmål er å redusere natriuminnholdet i kjøttprodukter og ost samtidig som
funksjonelle egenskaper i prosess, holdbarhet og sensoriske egenskaper bevares.

Patodyn - Patogeners dynamikk langs verdikjeden 2011-2014

Prosjektets mål er å framskaffe ny kunnskap om patogene bakterier og indikatorbakteriers
dynamikk underveis i produksjon av kjøttprodukter.
KLF deltar også i følgende prosjekter: Overvåking av mekanismer som styrer vannbindingsevne i kjøtt, En sunnere
matpakke: Reduksjon av salt og mettet fett i norske næringsmidler, Oppalsmetoder for robuste verpehøner tilpasset
fremtidens driftssystemer og Bestemmelse av kjøttprosent og automatisk multivariat klassifisering for svin.
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KLFs datterselskap og eierinteresser
KLF har betydelige eierinteresser i tre aksjeselskap knyttet til kjøtt- og fjørfebransjen.
Gjennom eierskapet i selskapene har KLF bidratt til strategiske tilpasninger i bransjen
som er hensiktsmessig for medlemmene.

ScanPig – utfordrer på smak og produsentøkonomi
Salget av Hampshiresæd øker jevnt
og ligger per dags dato på rundt ti
prosent av seminsalget fra Norsvin. Hver tredje gris, som leveres
til slakterier tilknyttet KLF er altså
Norhamgris tatt i betraktning at de
frittstående slakterienes slakteandel
er på mer enn 30 prosent.
I 2005 etablerte KLF datterselskapet
ScanPig for å sikre at produsenter
som leverer til private slakterier har
tilgang til såkalt “tredje rase”. Dette
var viktig for å opprettholde konkur-

ransen om svinekjøtt-produsentene;
Nortura etablerte sin tredje rase på
slutten av åttitallet.
De fire største medlemsslakteriene.
Fatland AS, Furuseth AS, Prima-gruppen
AS og Midt-Norge Slakteri AS er inne
på eiersiden i ScanPig sammen med KLF.
Selskapet har vokst med 10-15 prosent
i året og passerte i 2014 første gang 41
000 solgte doser. Det er likevel fortsatt
langt fram før ScanPig kan være fornøyd
med markedssituasjonen. ScanPig kan
tilby god og konkurransedyktig genetikk

og kjøttet scorer på smak og saftighet.
I Sverige har det lenge eksistert et eget
varemerke forbeholdt hampshirekrysninger, under merket Piggham.Vi ser
nå at Hampshiresvin også løftes frem i
handel og restauranter i Norge.
I motsetning til Duroc er Hampshire
tilgjengelig for alle svineprodusenter og
avregnes til bonden uten produksjonsmessige kompensatoriske tillegg. Hampshire brukes på den bakgrunn primært
av produsenter som leverer gris utenom
Nortura.

Norsk Protein – et godt samarbeidsprosjekt med Nortura
Det er snart 15 år siden Nortura og
KLF etablerte Norsk Protein som et
felles selskap for håndtering av slakterienes proteinråstoff. Det skrantende
og til dels tvilsomme omdømme til
destruksjonsbransjen dro samarbeidet
i gang.
BSE-krisen i Europa førte til at det
også i Norge ble innført nye, strenge
regler for håndtering av slakterienes
proteinråstoff i slakteavfallet, og det
ble også et sterkt argument for å få
på plass samarbeidet.
– Vi ser nå at etablering og utviklingen av Norsk Protein har vært meget
vellykket, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen,
adm. direktør i KLF. Det er foretatt en
stor sanering i bransjen og etablert
et nytt anlegg på Hamar. KLF eier nær
25 prosent av Norsk Protein. Selskapet har solid egenkapital og framstår
som meget robust. Vi er i god posisjon for å møte løpende og fremtidige
utfordringer rundt inntjening og
optimalt håndtering av slakteriavfall
for kjøtt- og fjørfebedriftene.
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– At Norsk Protein i flere år har hold et
prisnivå på sine tjenester som har gjort
det mulig å foreta en relativ rask nedbetaling av store deler av finansierings
kostnadene ved utbygginger, kommer
nå godt med.
Norsk Protein jobber innenfor en
samlet nisje i markedet. Det har vært
en økende konkurranse både fra
nasjonale og internasjonale selskap
om råstoffet selskapet er avhengig av.
Likevel har KLF og Nortura frem til nå
lagt til grunn at alle leverandører skal
behandles likt.
– Til tross for behovet for å møte
ekstern konkurranse, holdt selskapet
lenge fast på prinsippet om at alle
leverandører skulle behandles likt for
fraksjonene det knapt var konkurranse
om. Men vi ser at med konkurranse
i markedet er det i alles interesse at
Norsk Protein sikrer seg råvarene.
En forsiktig tilpasning i Norsk Proteins
betingelsessett for å styrke Norsk
Proteins konkurransekraft i forhold til
de utsatte volumene, har derfor vært
nødvendig de siste årene, sier JuulHansen.

Utviklingen i destruksjonsbransjen i
Europa beveger seg med stor fart når
det gjelder strukturering, oppbygging
av kunnskap om teknologisk utstyr og
prosesser, og det satses hardt på innovasjon og produktutvikling. Det
er nå i praksis to store aktører i denne
sektoren i Europa, Saria og Darling.
– For Norsk Protein, som operer i et
mindre og relativt lukket marked som
Norge, er det krevende å klare å henge
med på den internasjonale utviklingen.
Evnen til å utnytte råstoff optimalt
økonomisk i forhold til markedets
behov - er imidlertid avgjørende
for å sikre selskapet tilstrekkelig
konkurransekraft og levere gode
betingelser til slakteriene og de andre
leverandørene, sier Juul-Hansen.
Både styret og eierne i Norsk Protein er opptatt av å legge til rette
for at selskapet fortsatt skal ha best
mulig forutsetninger for å levere gode
resultater - i form av gode betingelser
for leverandørene og eierne. For KLF
som en av eierne av Norsk Protein
er dette en prioritert oppgave i tiden
som kommer.
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KLFs datterselskap og eierinteresser

Bladet - viktigere enn noen gang
- Bransjens folk gir uttrykk for at de har behov for et blad som skriver om deres hverdag, og
som tar for seg hele bransjen. Jo nærmere forbruker kjøttproduktene kommer, jo lettere er
det å slippe til i media. Bladet Kjøttbransjen belyser også leddet før industrien, slakteriene og
produsentleddet, sier ansvarlig redaktør Per A. Sleipnes.

KLF Media er et datterselskap av
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
og gir ut fagbladet Kjøttbransjen. Det
er organisasjonens medlemsblad, men
det henvender seg til målgrupper langt
utenom egne rekker. Store deler av
kjøttbransjens kunder innenfor dagligvaremarkedet og storhusholdningsmarkedet, så vel som en lang rekke politikere,
presse og opinionspåvirkere, mottar og
leser bladet.
- Jeg tror det er behov for et blad for
hele bransjen som tar for seg vår verdikjede og som gir et bilde av hverdagen
i bransjen. Kanskje spesielt i forhold
til politikere og beslutningstakere, sier
Sleipnes.
– Der samvirket har Nationen, Bondebladet, regionale blader som Bondevennen og Vestlandsk Landbruk, trenger privat kjøttbransje et medium der aktørene
slipper til. Behovet har ikke blitt mindre
de siste årene, sier Sleipnes. Det er
tydelig at bedriftene har behov for å
formidle sine utfordringer, frustrasjoner
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og behov. Her slipper de til, i motsetning
til bladene i samvirkefamilien.
Bladet Kjøttbransjen er medlem i, og
følger Fagpressens redaktørplakat.
Redaktøren av bladet har full redaksjonell frihet, noe man tydelig ser spor av
i bladet, der det i visse tilfeller langes ut
mot handel, Nortura, Mattilsyn og også
egne bedrifter.
– Det legges ikke føringer på mitt redaksjonelle arbeid, men jeg må selvsagt trå
varsomt. Det er en balansegang, og et
minefelt. Men man må tråkke på noen
tær en gang i blant for å være aktuell
og i noen sammenhenger «sette skapet
på plass». Det er temperament der ute,
og jeg setter pris på tilbakemeldingene
som kommer. Reaksjoner er bedre enn
taushet, sier Sleipnes.
KLF Media har de siste årene jobbet
målrettet med bladets nettsider, i tillegg
til å styrke synligheten på sosiale medier.
– Dette er en bransje i utvikling.
Bedriftene moderniseres i en voldsom

hastighet, og vi kan heller ikke stå stille.
Vi har tatt den digitale hverdagen innover oss og har oppgradert nettsatsingen
betydelig. Det jobbes med å få på plass
en løsning som gjør det mulig å lese
bladet på alle plattformer.
Vi har også egen Facebook-side med en
rekke følgere, og satser nå på egen elektronisk bransjeguide for å gjøre det enda
mer attraktivt for å være annonsører i
bransjeguiden.
– Bladet er godt anerkjent hos leverandørene til kjøttindustrien. Annonseinntektene øker jevnt og trutt.Vi er et
attraktivt medium for annonsører, sier
Sleipnes.
Pr. i dag har bladet Kjøttbransjen drøye
2000 i opplag og 48 sider skal fylles
10 ganger i året. Redaktøren kommer
med en oppfordring til bedriftene om å
bli enda flinkere til å spille inn ideer og
innspill til saker. Han påpeker at bladet
ikke gjør seg selv, og at han er avhengig
av tett dialog med kjøttbedriftene.

23

18.05.2015 14:14:36

KLFs datterselskap og eierinteresser

I september 2013 var Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen på i Swaziland i regi av KLF. Her sammen med lokale bønder.

Swaziland Meat Industries ltd
Det gode samarbeidet mellom Swaziland Meat Industries ltd (SMI) og KLF
er nå inne i en ny fase. Etter at KLF i
2006 så at det var behov for å gjøre
grep for sikre at de private kjøttbedriftene ikke ble satt på sidelinje når det
gjaldt tilgang på kjøtt fra Afrika, tok
KLF initiativ til dette samarbeidet.
Da den første containeren med kjøtt
ankom Norge i september 2009, var
en viktig milepæl nådd. Slakteriet
var blitt godkjent for salg til Europa.
Stortinget hadde mot alle odds åpnet
for en import på 500 tonn storfekjøtt
årlig fra Swaziland. Norsk Kjøtthandel
ble valgt til å sørge for import og salg
av kjøttet.
Men som i idrettsverdenen holder det
ikke å nå mål en setter seg; det må
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jobbe knallhardt videre for at suksessen videreføres. Et Norad-finasiert
prosjekt fra 2009 til 2012 hjalp oss i
arbeidet med å kvalitetssikre produksjonen i alle ledd, fra bonde til utskiping
til Norge. Med årlige EU-kontroller, der
det er en risiko for at det avdekkes feil
eller mangler, som igjen kan medfører
eksportstans, er kritisk viktig å unngå.
Og EU-kravene for å tillatte eksport
blir stadig strengere, både for bedriftene og myndighetene i Swaziland.
KLF fikk i 2014 innvilget et nytt
Norad-prosjekt for videreføring av
utviklingen av verdikjeden rundt
slakteriet i Swaziland. Målet er å øke
produksjonen med tanke på salg i
Swaziland, samt å sørge for at tilsyn og
myndigheter følger opp på en slik måte
at slakteriet også i fremtiden består

inspeksjoner fra EU, med tanke på
eksport til Europa.
– Det jeg har sett i Swaziland er et
glitrende eksempel på et vellykket
bistandsprosjekt, sa Frank BakkeJensen, stortingsrepresentant for
Høyre, da han i 2013 besøkte
Swaziland for å se på samarbeidet
mellom SMI og KLF.
Høyrepolitikeren peker på at handel er
et viktig virkemiddel for å komme seg
ut av fattigdom.
– Vi løser Norges behov for mer
storfekjøtt, og samtidig lykkes vi i å få
Swaziprodusentene og slakteriet opp
på et kvalitetsnivå som setter dem i
stand til å komme inn på nye markeder,
sier Bakke-Jensen. Dette er en enkel,
men utrolig bra prosess med lett målbare og gode resultater.
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Kurs i KLF-regi
KLF/KS har et bredt kompetanse- og kurstilbud. Målgruppen
er førsts og fremst egne medlemsbedrifter, men også andre
kan benytte seg av våre tilbud.Vi tilbyr temabaserte kompe
tansetilbud, spesialtilpassede og kurs av generell karakter.
De spesialtilpassede oppleggene kan både være bedriftsinterne kurs av kortere
eller lengre varighet, som kompetansehevende tiltak beregnet for ulike målgrupper
i bedriften som ledelse, markedsføring, produksjon osv.

Temabaserte kompetansetilbud og kurs:
Bli trygg ved kontroll!
I den løpende driften kan feil oppstå, selv ved
bevisst og systematisk jobbing. En gjennomgang kan
gjøre revisjon eller tilsynsbesøk lettere og billigere.
HACCP-metodikk i bedriften
KLF kan tilby HACCP-kurs som tilfredsstiller
kravene i hygienepakken. Kurset gjør deg i stand til
å innføre HACCP-metodikk på egen bedrift.
HACCP-videregående
KLF kan tilby workshop HACCP-videregående
rettet mot de som allerede har gjennomført og
implementert HACCP i bedriften.
Revisjonskurs – interne revisjoner
KLF kan tilby revisjonskurs for interne revisjoner
som tilfredsstiller kravene i IK-matforskriften, men
også er bygget på ISO 9000, ISO 22 000 og BRC.
Ekstern drivkraft - prosessbistand
Øke bedriftens gjennomføringsevne, få på plass en
mer faglig struktur og involvering av nøkkelpersoner, ulike utviklings- og planleggingsutfordringer.
Sett kvaliteten i system!
Går du deg vill i HACCP, kvalitetssystemer, revisjoner? Er du frustrert over alle reglene og bestemmelsene du som kjøttbedrift må forholde seg til?
Hygienekurs
KLF kan tilby hygienekurs for dine ansatte. Kurset tar
3 timer, og det kan – hvis ønskelig – gjennomføres i
flere omganger for å kunne tilby alle ansatte kurs.

STYRETS BERETNING 2013-2014

2013-2014v1-siste.indd 25

25

18.05.2015 14:14:41

Privat slakting og import
KLFs medlemmer produserer rundt 60 prosent av kjøtt og kjøttprodukter som selges i
Norge. Råvaren er primært norsk, og private skjærer rundt 52 prosent av det som slaktes
eller importeres av slakt. Importen øker og er blitt stadig mer nødvendig for å forsyne matindustrien og forbrukerne med råvarer.

Slakting og import/eksport 2014

(momsfri retur, leieslakting, eggmottak - totalt antall tonn godkjent)
Fjørfe
Gris
Storfe*
Sau/ lam
Egg
Total

Fatland AS (3 anlegg)

-

22 131

8 120

3 562

-

33 860

Furuseth AS

-

10 124

3 416

1 023

-

14 588

Horns slakteri AS

-

841

961

644

-

2 465

Midt-Norge slakteri AS, Levanger

-

4 388

1 938

356

-

6 685

Norfjord Kjøtt slakt AS

-

776

1 184

511

-

2 477

Prima slakt AS*

-

6 683

1 989

397

-

9 073

Slakthuset Eidsmo Dullum AS

-

-

2 029

599

-

2 655

5 087

-

-

-

-

5 087

26 167

-

-

-

-

26 614

4 427

-

-

-

-

4 427

Den Stolte Hane Egg AS

-

-

-

-

11 592

11 592

Jonas H. Meling AS

-

-

-

-

2 383

2 383

Jæregg AS

-

-

-

-

1 670

1 670

Toten Eggpakkeri AS

-

-

-

-

1 653

1 653

1 371

665

2 901

940

1 160

7 117

Nærbø kylllingslakt AS (Hå) ***

16 388

-

-

-

-

16 388

Sum Nortura SA ****

52 691

83 208

56 057

16 121

41 992

250 332

106 134

128 819

78 601

24 156

60 453

398 629

497

2 557

11 528

2 330

329

17 243

106 631

131 376

90 130

26 486

60 782

415 873

Privat slakting ***

45 248

45 610

22 543

8 034

18 258

140 103

Norturas slakting ***

60 885

83 208

56 057

16 121

41 992

258 526

Privat andel slakting***

42 %

35 %

29 %

33 %

30 %

34 %

Privat andel av råvaretilførsel ***

42 %

35 %

25 %

30 %

30 %

34 %

0%

2%

13 %

9%

1%

4%

Den Stolte Hane AS
Norsk Kylling AS Støren**
Ytterøykylling AS

Bedrifter under 1500 tonn

Totalslakting
Import*****
Total råvaretilførsel

Import andel av råvaretilførsel

* Prima slakt ble i oktober 2014 kjøpt av Nortura. I statistikken fremgår bedriften som privat
** Norsk Kyllings andel er med leieslakting for Nortura
*** Andel av slakting for Næbø kyllingslakt er fordelt 50 prosent på Privat og Nortura
**** Norturas summer og andeler er ekskl Nærbø kyllingslakteri på Hå, leieslakting hos Norsk Kylling og Prima slakt
***** Import av slakt og rent kjøtt/fett, ikke spekemat eller produserte produkter
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KLFs medlemsbedrifter i tall
KLFs 137 medlemsbedrifterA er lokalisert i alle landets fylker. Bedriftene har til sammen
149 anlegg og er spredt i rundt 100 kommuner. Medlemmene har rundt 5000 ansatte og en
omsetning på til sammen 25 milliarder kroner.

Status over medlemmer og lokalisering per januar 2015
Fylke

Antall
medlemmer A

Butikk/utsalg

Akershus

8

1

Aust-Agder

2

Buskerud

5

Finnmark

1

Hedmark

4

Hordaland

Omsetning B,C
(NOK 1000 000)

354

1 851

36

72

140

1 245

15

92

1

52

312

7

3

99

233

12

4

228

540

Nordland

5

1

113

420

Nord-Trøndelag

4

2

120

395

Oppland

10

4

130

185

Oslo

16

3

293

2 686

Rogaland

20

7

928

5 227

Sør-Trøndelag

9

1

1 006

3 064

Telemark

1

1

3

17

Troms

8

3

100

237

Vest-Agder

4

2

61

138

Vestfold

12

2

542

4 641

Østfold

7

4

525

1 370

Sogn og fjordane

2

340

2 258

5 085

24 983

Møre og Romsdal

Totalsum
A

Ansatte B

137

2

41

Medlemmer pr januar 2015. B Totalt for «kjøttvirksomheten» av bedriften, inkludert internomsetning i konsern. C Omsetningen er fra 2013.
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Økoniomien i bransjen
Medlemmene har siden forrige lands-møteperiode fått en tøffere økonomisk situasjon. Da
sammenliknet vi utviklingen fra 2009 til 2011 og beskrev en marginskvis. Nå sammenligner vi
årene 2011 og 2013.
Bedriftene tjener nå langt mindre, og sitter igjen med kun 1prosent av omsetningen. Årsresultatet for bedriftene er i sum
redusert med rundt 70 prosent. Bedrifter som går med underskudd har det ikke blitt flere av, men underskuddene er i sum
nesten 10-doblet. Og de som går med overskudd har halvert overskuddet.

År

Storfe
Produsentpris

2014
2013
2012
2011
Økning 11-13

133
129
120
117
10

Lam

Forbrukerpris

Biff
166
158
149
146
8

Kjøttdeig
99
96
93
86
11

Det er altså fortsatt betydelig marginskvis og trykk på
prisnedgang fra kundene. Råvareprisene til produsent
økte for svin og lam fra 2011 til 2013 med 6 prosent,
mens forbrukerprisene falt med 2 til 3 prosent. Samtidig
øker det generelle kostnadsnivået.
Varekostnaden øker med 9 prosent mens salgsinntekten
kun øker med 6 prosent. Det medfører at bruttofor
tjenesten har gått ned med 10 prosent og nå ligger på
35 prosent. Lønnskostnadene øker med 4 prosent til
tross for at antall ansatte er redusert med 4 prosent.
Omsetningen per ansatt øker med 11 prosent og
gjennomsnittslønnen med 9 prosent.

Gris

Produsentpris

Forbrukerpris

Produsentpris

Forbrukerpris

140
136
128
127
6

86
87
87
90
-3

102
99
100
93
6

104
105
107
107
-2

Nøkkeltall medlemsbedrifter
Bruttofortjeneste
Driftsmargin
Lønnsandel
Lønnskostnad/ansatt
Årsresultat /Omsetning
Omsetning kr. pr ansatt

2011
39 %
5%
11,0 %
455
3,8 %
4 142 000

2013
35 %
2%
10,8 %
494
1,0 %
4 586 000

Økonomisk utvikling for medlemsbedriftene

Driftsresultat
Resultat før skatt
Årsresultat
Årsresultat /Omsetning
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Medlemmene 2011
Negativt resultat
Positivt resultat
Antall
Sum kr
Antall
Sum kr
22
-19 824
110
1 433 990
28
-31 022
104
1 465 902
26
-24 988
106
1 076 912
-1,6 %
4,1 %

Medlemmene 2013
Negativt resultat
Positivt resultat
Antall
Sum kr
Antall
Sum kr
26
-229 554
108
760 529
29
-294 219
105
736 853
27
-239 041
107
542 385
-3,2 %
2,5 %
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Kjøttprodukter som vokser
Den totale omsetningen av kjøtt1 har økt med 4 prosent i volum og 5 prosent i verdi
fra 2011 til 2013. Utviklingen mellom produkter er ulik og her kommer noen av KLFs
observasjoner.

Foto: MatPrat.no

Stykket storfekjøtt øker betydelig mer
enn lam og svin. Særlig ferske steker og
suppekjøtt har hatt en god vekst. Biffer/
fileter av storfe vokser også mye, særlig
fersk indrefilet og entrecote2. Det gjør
også karbonadedeigen, mens kjøttdeig
– som er det største enkeltproduktet –
ikke øker.

Salget på påleggsprodukter av storfe går
ned, spesielt på okserull, mens roastbiff
øker. Prisen for storfeproduktene øker
5-7 prosent, hvilket er mindre enn det
råvareprisoppgangen burde tilsi.
For gris er det en lavere vekst i stykket
(ubearbeidet) kjøtt. Det påvirkes spesielt

Segment

Tonn
2011

av nedgang i ribbesalget – der krydrete
varianter har tatt over deler av salget.
Koteletter og stek har en salgsøkning.
Pålegg av svin vokser med 7 prosent og
bacon øker med 8 prosent. Prisen har
økt lite til detaljist og gått ned til forbruker, og har trolig bidratt til veksten.
Mye svinekjøtt går i pølser, men pølse-

Tusen kroner
2013

2011

2013

Pris

Volum

2011-13

2011-13

7 708

8 376

1 383 873

1 640 871

9%

9%

Deiger og Farser

33 421

36 289

2 346 504

2 743 131

8%

9%

Pølser

56 825

56 635

3 006 290

3 034 111

1%

0%

Pålegg

27 092

27 807

3 131 484

3 311 262

3%

3%

Ferdigmat og farseprodukter

41 690

40 486

2 754 551

2 906 873

9%

-3 %

Saltet, røkt og marinert

23 332

24 049

2 012 316

2 158 468

4%

3%

2

Ferskt Storfe Biff/Filet

Spekevarer

14 292

15 500

2 396 980

2 675 685

3%

8%

3

Spekekjøtt

3 560

3 724

737 067

805 836

5%

5%

4

Spekepølser

7 296

8 277

1 168 516

1 325 510

0%

13 %

57 953

63 762

4 387 048

4 955 775

3%

10 %

311 389

324 380

24 805 173

27 095 413

5%

4%

Fjørfe
Totalt
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salget har disse årene stått stille i
volum. Grillpølser og middagspølser
som er de største produktene, øker
salget med 4 prosent, men har en
tilnærmet uforandret pris. Begge går
litt tilbake etter toppåret 2012. Medisterpølser, wienerpølser og spesialpølser reduseres i volum, men øker i pris.
Bacon fortsetter økningen i volum
med 8 prosent i perioden. Ferdig oppskåret spekeskinke øker likevel mest
med hele15 prosent3.
Lam har en nedgang i rent stykket
kjøtt på 1 prosent, og uventet en
dreining til mer salg av fryste produkter, spesielt fårikålkjøtt. Prisen for
stykket lammekjøtt fersk/frys øker
med 11 prosent til grossist/ detajist,
men går ned til forbruker. Pålegg av
lam, slik som lammerull, er uforandret
i pris, mens volumet går tilbake ca 7
prosent. Fenalårsalget er stabilt, men
har en svak prisutvikling. Fårepølse-

salget stiger i volum og pris med ca 4
prosent. Pinnekjøtt øker også med 4
prosent i volum og nærmere 8 prosent
i verdi.
Spekvarer øker totalt med 8 prosent4
og ut over de omtalte produktene
har salami en oppgang på 16 prosent.
Spekevarer, pålegg og biff/filet er høyt
prisete varegrupper, og verdien er
langt høyere enn omsetningsvolum
tilsier. En større andel EMV for dagligvarekjedene har i perioden bidratt
til svak prisvekst for disse varegruppene og sågar prisnedgang på enkelte
produkttyper, eksempelvis salami.
Fjørfe hadde god økning i perioden, totalt med 10 prosent og hele 17 prosent
på kalkun. Påleggsproduktene økte med
25 prosent, pølser med 10 prosent og
deiger/farser med 4 prosent. Prisen
øker med 3 prosent totalt, spesielt øker
kalkun og deiger/farser i pris, mens
pølsene går betydelig ned.

Aggregerte tall for hele bransjen blir
først klar høsten 2014. Det som har
skjedd og vil leses i statistikken, er en
kraftig nedgang i volum for fjørfe og kylling spesielt. Vi forventer at produkter
av svin har en positiv volum vekst, mens
storfe og lam ligger ganske stabilt.
Fjørfe er den største gruppen i rapporten1 – det inkluderer alle grupper produkter, pølser, ferdigmat og
farseprodukter, deiger, pålegg etc. Både
volum og verdi utgjør fjørfe rundt 19
prosent av kjøttmarkedet.Volummessig er pølser (uten fjørfepølser) største
produkt. Men generelt lavere produktpriser gjør at pølser i verdi/omsetning
er under pålegg.

Tallene er basert på rapporten Kjøttvare
markedet - S. Flesland Markedsinformasjoner og
gjelder totalt salg, til dagligvare, KBS og storhusholdning. Prisutviklingen som omtales er inn til
dette leddet.
1

60

Volum

50

Verdi

18
15

40

12

30

09

20

06

10

03

30
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Prosent av verdi

Tonnasje i tusen tonn

Norske kjøttprodukter 2013
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Samhold i bransjen er avgjørende!
«Nu går alt så meget bedre» er et sitat som er tillagt tidligere statsminister Kaare Willoch. I
KLF kan vi gjerne bygge ut til sitatet «.. i kontakten med landbruksministeren».

I noen år var det slik at når KLF eller våre
medlemsbedrifter ba om å få låne et øre i
landbruks- og matdepartementet politiske
ledelse, opplevde vi som oftest at begge
ørene allerede var lånt bort til andre. Og
litt skuffende var det at «landbruks- og
samvirkefamilien» synes at det var helt
greit. Ingen tok til orde for at de private
aktørenes synspunkter og interesser
burde tillegges vekt. Snarer tvert imot.
For KLF og våre medlemmer kan det
være fristende å hovere litt nå. Kanskje
gjøre oss høye og mørke, og fremstille
vår påvirkningskraft større enn det vår
gode argumentasjon naturlig tilsier;
kanskje fremme saker der nytten for oss
er mindre enn ulempen for de som må
bære byrden. Skikkelig nyte vår tilmålte
tid i rampelyset og de muligheter det gir!
Men det skal vi ikke! KLF skal for det
første fortsette å arbeide ryddig og
seriøst for våre medlemmers interesser;
interesser som også innbefatter at vi
skal ha et solid norsk landbruk med stor
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produksjon i årene som kommer. For det
andre tror KLF på at den beste landbruks- og maktpolitikk utformes når alle
blir hørt. Da belyses sakene best, vi får
de best debattene og de beste konklusjonene. KLF skjemmes ikke fordi vi har
oppfordret LMD til å ha dialog med landbruksorganisasjoner som er blitt stående
litt på sidelinjen. Det kler KLF best å
være raus, også overfor konkurrenter.
For det tredje skal KLF alltid bestrebe
seg på å ha god kommunikasjon og
meningsutveksling både med politikere
i og utenfor posisjon.Vi skal ha tillit hos
landbruksministeren uansett om navnet
er Listhaug, Storberget, Gundersen,
Hjemdal, Farstad eller noe annet.
Men aller viktigst er det hvordan vi som
bransje og bedrifter velger å opptre. At vi
spiller hverandre gode og snakker med
en stemme til LMD, Landbruksdirektoratet og Mattilsynet. Det er nøkkelen
til gjennomslag. Nå er tiden her for å
forsterke KLFs rolle til felles beste for
medlemmene, og med tanke på magrere

år vi vet kommer. Det er opp til hver
enkelt bedrift om de vil spille på lag med
KLF og våre medlemmer eller om det er
sololøp som gjelder.
KLF har i over hundre år vært talerøret
for kjøtt- og fjørfebedrifter som er
opptatt av gode rammebetingelser som
gir en fornuftig og praktisk hverdag i
kjøtt- og fjørfebedriftene.Vi er avhengig
av samhold i den private kjøtt- og fjørfebransjen for at KLF fortsatt skal utøve
en slik rolle med tyngde. Hver uke er
det viktige saker for medlemsbedriftene
som det skal tas stilling til, alt fra import
og tollsatser til måten å QUID-merke
produkter på. Ingen vet hva framtiden
bringer bortsett fra at KLF skal være der
for medlemmene.
For det som Benjamin Franklin en gang
sa gjelder nok også for den private kjøttog fjørfebransjen: «Vi er alle nødt til å
henge sammen, hvis ikke blir vi garantert
hengt hver for oss».

Bjørn-Ole Juul-Hansen
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Resultatregnskap Konsern
2013-2014

2011-2012

Driftsinntekter
Driftsinntekt
Sum driftsinntekter

27 568 332
27 568 332

25 198 860
25 198 860

Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2 275 236
16 179 604
287 749
15 536 473
34 279 062

860 228
14 205 373
495 971
19 193 985
34 755 557

6 710 730

9 556 697

9 088 793
822 173
3 738 637
-1 233 630
10 771 627

6 433 078
-1 816 391
-1 236 577
3 380 110

4 060 897

-6 176 587

2 731

-

4 058 166

-6 176 587

4 058 166

-6 176 587

Driftsunderskudd
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
Verdiøkning (reduksjon) finansielle instrumenter
Annen finanskostnad
Netto finansinntekt
Periodens resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Periodens resultat
Overføringer:
Overført annen egenkapital
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Balanse Konsern
Per 31. desember 2014

2014

2012

4 725
600 000
386 023
990 748

600 000
160 056
760 056

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer
Sum finansielle anleggsmidler

18 443 451
18 443 451

17 888 551
17 888 551

Sum anleggsmidler

19 434 199

18 648 607

16 401

21 759

1 789 163
459 820
2 248 983

745 154
534 668
1 279 822

34 493 394
34 493 394

30 867 841
30 867 841

4 987 077

5 330 400

Sum omløpsmidler

41 745 855

37 499 822

Sum eiendeler

61 180 054

56 148 429

Egenkapital
Annen egenkapital

54 363 185

50 305 018

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

810 336
724 727
1 135 661
5 705
4 140 440
6 816 869

197 596
1 187 211
889 250
3 569 354
5 843 411

Sum egenkapital og gjeld

61 180 054

56 148 429

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Utsatt skatte fordel
Patenter,lisenser,varemerker og lignende
Inventar, kontomaskiner ol.
Sum varige driftsmidler

Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Aksjer og aksjefond
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
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KLF-ansatte (per mai 2015)
Bjørn-Ole Juul-Hansen
Administrerende direktør

Randi Spidsberg
Kontorsjef

Mobil: 913 59 382
bojh@kjottbransjen.no

Mobil: 416 46 027
randi@kjottbransjen.no

Endre Myhr
Markeds- og administrasjonssjef
Mobil: 952 38 600
endre@kjottbransjen.no

Trung Duong
Økonomimedarbeider

Svein-Erik Eide
Sjef kommunikasjon
og medlemskontakt

Ida Mathisen
Sjefveterinær

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

Mobil: 976 66 878
Ida@kjottbransjen.no

Mette Juberg
Mattrygghet- og kvalitetssjef

Karl Kristian Kongsted
Spesialveterinær svin
Mobil: 488 65 080

Mobil: 901 03 455
mette@kjottbransjen.no

Karl.Kristian@kjottbransjen.no

Per Arne Sleipnes
Daglig leder KLF Media AS,
redaktør Kjøttbransjen
Mobil: 922 47 917
pas@kjottbransjen.no
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Mobil: 998 89 999
trung@kjottbransjen.no

Benedicte Lund
fagansvarlig egg/fjørfe
Mobil: 977 14 838
benedicte@kjottbransjen.no
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Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer
den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge. KLF ble stiftet i 1910.Våren 2007
slo Kjøttbransjens Landsforbund og Fjørfebransjens Landsforening seg sammen til en organisasjon - KLF.
Organisasjonen har rundt 140 medlemsbedrifter fordelt på 149 anlegg. Bedriftene er spredt over hele landet
i rundt 100 kommuner og har om lag 5000 ansatte med en omsetning på til sammen 25 milliarder kroner.
Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri,importbedrifter,
småskalabedrifter og kjøttforretninger. Størrelsen på bedriftene varierer fra små bedrifter med 1-2 ansatte
til store slakteri- og kjøttforedlingsbedriftene med flere hundre ansatte.
KLFs medlemsbedrifter har rundt 60 prosent markedsandel i sluttmarkedet for rødt kjøtt. Innenfor rødt
kjøtt står KLFs medlemmer for rundt 33 prosent av den totale slaktemengden i Norge. Andelen for slakt
av fjørfe er på rundt 29 prosent. Eggpakkeriene har en andel på 30 prosent mottatt fra produsent.

kjottbransjen.no
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