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KLF

Sterke vinder blåser

Etter flere tiår med økt kjøttforbruk, har vi de to siste årene sett at trenden har snudd. Det er sterke
vinder som blåser, og noen gir oss motvind; blant annet vegetartrenden, kjøttfrie dager og ønske om
redusert fett- og saltinntak. Likevel, på tross av stiv kuling midt imot, ser vi en positiv trend i salget
av kjøtt de tre første månedene i 2019. Det er en hyggelig observasjon, og måtte det fortsette...
Mye tyder uansett på at vi må forberede oss på en nedadgående trend
i kjøttforbruket. Risikoen for overproduksjon henger fortsatt over oss,
selv om det på kort sikt er betydelig lys i tunellen. Prognosene viser
at vi går mot balanse eller underdekning på både lam, gris og storfe.
Dette er bra, men likevel mener KLF at vi bør ha en overordnet diskusjon rundt sjølforsyningsgraden. Å planlegge for 100 prosent dekning av norske råvarer (korrigert for pålagte kvoter), er i beste fall en
risikosport hvis målet er å klare å oppnå markedsbalanse og uttak av
målpriser til bøndene. Kanskje bør målsettingen være på 95 prosent?
Sannsynlig vil det medføre noen færre bønder, men de som blir igjen
vil kunne få en tryggere økonomisk hverdag. Dette er et vanskelig
tema, men en viktig diskusjon som må tas.
I forrige landsmøteperiode var det fokus på KLF og Norturas enighet
rundt markedsordningene og etablering av et markedsråd. Dessverre
ble den fornuftige avtalen stoppet av myndighetene. I etterkant er det
gjennomført en utredning rundt muligheter for endring i markedsordningene, og eventuelt dobbel mottaksplikt. KLF har jobbet iherdig
for å få det til, men beklageligvis har vi ikke lyktes med å få støtte til
større endringer. Vi har fått på plass, på bakgrunn av siste sommers
tørke, at KLFs slakterier skal ha tilgang til markedsreguleringen hvis
ulike «kriser» oppstår. Det er skuffende at vi ikke har klart å få gjennomslag for mer, spesielt når en ser at det er den private bransjen som
tar mest ansvar for å ta ut varer fra reguleringslager. Dette ansvaret må
i fremtiden fordeles bedre mellom våre bedrifter og markedsregulator.
Det har i landsmøteperioden vært svært stor fokus på dyrevelferd, og
dyrevelferden i Norge er generelt svært god. Likevel gjorde Mattilsynet i 2017 en del funn av dårlig dyrevelferd, noe som igjen har ført
til negativt fokus på hvordan husdyra i Norge har det. Dette er en
situasjon vi som bransje ikke kan leve med. Dyrevelferden i Norge skal
være god. For å få det til må området gis enda høyere fokus fremover.
Vi kan ikke ha produsenter som ikke følger gjeldende lover og regler
for dyrevelferd.
I skrivende stund er over 70 prosent av svineproduksjonen registrert i Helsegris-systemet. Dette er bra, men ikke godt nok. Alle som
produserer mer enn 50 slaktegris per år SKAL med, og det må vi få på
plass snarest. KLF har tatt en aktiv rolle i dyrevelferdsarbeidet. Sammen med Bondelagets- og Norturas ledelse, har vi besluttet å innføre
dyrevelferdsprogram for alle dyreslagene bøndene leverer til kjøttbransjen. Dette arbeidet pågår nå for fullt, og Animalia har en sentral
rolle i utformingen av systemene. Alle slakterier må også gå gjennom
sine rutiner rundt håndtering av levende dyr, for å se at det jobbes
optimalt med dyrevelferd på anleggene.
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KLF er en organisasjon med solid økonomi. Også i denne landsmøteperioden har vi styrket KLFs kapital med 7,9 millioner kroner og har
et resultat på 6,6 millioner. Noe av resultatet skyldes avvikling av KS,
som har lagt til rette for en overføring av fremførbart underskudd KLF
tidligere har dekket opp. Vi ser også lyst på inntjeningen for 2019. Bakteppet er avkastning på investeringer som har fungert god over flere år.
Det gir oss handlingsrom til investering på nye satsninger, til fordel for
våre medlemsbedrifter. Slik vi allerede har investert i Animalia, Norsk
Protein, Swaziland Meat Industris, Landbrukets Dataflyt med flere.
Oppstarten av Animalia som felles eid aksjeselskap startet i januar
2018. Samarbeidet har fungert over all forventning, og selskapet har
allerede etter det første året gitt bedre og mer nøytrale tilbud til KLFs
medlemmer, og levert overskudd. Vårt mål er å skape et sterkt kompetansesenter i Animalia for norsk landbruk og kjøtt- og fjørfebransjen i Norge. Selskapet har fått en svært bra start!
Den store oppgaven i kommende periode er å bygge tillit til forbruker,
samt å jobbe med utvikling av produkter som møter kundenes fremtidige krav til helse, miljø og dyrevelferd. KLF vil sammen med andre
organisasjoner i bransjen jobbe tett med disse sakene, og oppfordrer
alle medlemmene til å fortsette aktiv jobbing med tiltak for å beholde
og styrke forbrukerens tillit til vår viktige og flotte bransje.
Jeg takker administrasjonen for en fantastisk jobb også i denne perioden, samt takk til styret for et svært godt samarbeid og for at dere er
et aktivt styre.
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Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ble stiftet i 1910
og er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer
den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen
i Norge.
I 2007 slo Kjøttbransjens Landsforbund og Fjørfebransjens
Landsforening seg sammen til en organisasjon. KLF har nå rundt
135 medlemsbedrifter fordelt på 155 anlegg. Bedriftene er spredt
over hele landet fordelt på 83 kommuner og har om lag 5000
ansatte med en omsetning på til sammen 29 milliarder kroner.

Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker,
slakteri, kjøttindustri, importbedrifter, småskala-bedrifter og kjøtt
forretninger. Størrelsen på bedriftene varierer fra små bedrifter
med 1-2 ansatte til store slakteri- og kjøttforedlingsbedrifter med
flere hundre ansatte.
KLFs medlemsbedrifter har rundt 60 prosent markedsandel i
sluttmarkedet for rødt kjøtt. KLFs medlemmer står for rundt 34
prosent av den totale slaktemengden i Norge. Eggpakkeriene har
en andel på 27 prosent mottatt fra produsent.

KLF står for tekst, foto og design i denne rapporten. MatPrat eier bildet på omslag.
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KLF

Styrets arbeid

I siste periode har styret avholdt 12 styremøter og behandlet en rekke saker av betydning for kjøttog fjørfebransjen. I tillegg til de «tradisjonelle» bransjespørsmålene og rammebetingelsene, skjer
det nå betydelige endringer utenfor bransjen som påvirker oss mer og raskere enn det vi er vant til.

KLF posisjonerer seg for
framtidens utfordringer
Fokuset på dyrevelferd og det at dyr skal ha gode liv, Paris-avtalen
med krav om redusert karbonutslipp samt redusert inntak av kjøtt
i et helseperspektiv, er tre tunge trender som ruller i alle kanaler.
Resultatet ser vi igjen i undersøkelser, der stadig flere ønsker å redusere kjøttforbruket og spise mindre animalsk protein. Et annet
resultat er tilbudet av vegetarmat som øker i dagligvarehandelen
for å dekke økende etterspørsel etter slike produkter.
KLF-styrets oppgave er å ivareta den private bransjens interesser
på kort og lang sikt. Men med flere utfordringer der hele bransjen
påvirkes av eksterne interesser, er det en nødvendighet at samvirke
og privat side kan jobbe sammen for å ha en sjanse for å bli hørt.
I forrige meldingsperiode så vi at våre felles initiativ med Nortura
om et markedsråd fikk stor oppslutning. Landbruks- og matministeren satte imidlertid foten ned til slutt. I meldingsperioden har
styret tatt flere organisatoriske steg videre for å sikre medlemmene
innflytelse i årene som kommer.

KLF har blitt deleier i nyopprettede Animalia AS
Etter nærmere 20 års ønske, og ett års konkret planleggingsarbeid,
ble Animalia fra 1. januar 2018 eget aksjeselskap eid av Nortura og
KLF. Selskapet er et synlig bevis på at kjøttbransjen forener krefter
for å styrke og effektivisere det felles faglige samarbeidet. Selskapet
skal tilby norske bønder samt bedrifter i kjøtt- og fjørfebransjen,
kunnskap og kompetanse innen dyrehelse og dyrevelferd, husdyrkontroller, mattrygghet, råvare og foredling, kjøtt og egg
i kostholdet, bærekraft, miljø og klima for å nevne noe.
Målet er å ha det beste fagmiljøet tilgjengelig, også for KLFs
medlemmer, og at tilgangen til disse ressursene skjer på like
konkurransevilkår. Med eierskap i Animalia AS på plass er KLFs intensjon å videreutvikle det faglige tilbudet og styrke nytteverdien
av Animalias kompetanse for norsk kjøtt- og eggproduksjon i hele
verdikjeden. Animalia AS har i dag rundt 105 millioner i omsetning,
65 ansatte, og er eid 66 prosent av Nortura og 34 prosent av KLF.

20. september 2017 ble Animalia AS stiftet. Representanter for de tre involverte partene signerte.
Rolf G. Fjeldheim, Animalia AS, Ståle Gausen, KLF og Egil Olsvik, Nortura SA.
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BILDE Dale
På bedrift

KLF har blitt deleier i Landbrukets Klimaselskap SA
Som en oppfølging av Paris-avtalen om reduksjon av klimagass
utslipp, ble det i desember 2018 lagt fram en rapport fra regjeringen med forventing om at norsk landbruk skal kutte nærmere
5,6 millioner CO2-ekvivalenter innen 2030. Det er antydet at
halvparten skal komme fra mindre kjøttspising, oppfølging av
kostholdsrådene og mindre matsvinn. Eksempelvis nevner
rapporten at antall ammekuer i 2030 skal være 26 prosent lavere
enn det var i 2013.

ved Brønnøysundregistrene, igangsatt et arbeid for å se på muligheter til å hente ut effektiviseringsgevinster som også vil gagne
kjøtt- og fjørfebransjen. KLF har i dag eierposisjoner i flere selskap
som formidler store datastrømmer til og fra våre medlemsbedrifter. En av disse er Dataflyt SA som er en helt sentral bidragsyter i
arbeidet med OPS. Foreløpig er OPS i tidlig prosjektfase, men vil
fortløpende vurdere relevante forslag til tiltak som kan iverksettes.
OPS er delfinansiert fra offentlige kilder og i tillegg kommer
eiernes bidrag til finansiering av virksomheten.

Prosjektet Klimasmart Landbruk ble etablert slik at det enkelte
gårdsbruk skal kunne bidra til klimakutt ved hjelp av et felles
beregningsverktøy. Verktøyet skal gi effektiv og målrettet beslutningsstøtte slik at bonden kan ta gode klimavalg. Med godt
etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk landbruk,
har Norge mulighet til å utvikle et slikt beregningsverktøy, som
også er anerkjent internasjonalt. Hvis industrien og landbruket i
felleskap klarer å få på plass et slikt verktøy, tror vi landbruket skal
kunne redusere CO2-utslippet uten at kjøtt og fjørfeproduksjonen
må reduseres. Det blir opp til de ulike varemottakene, så vel som
andre rådgivere, å jobbe opp mot bonden med gode løsninger.

ScanPig AS tåler konkurransen
I starten av meldingsperioden valgte de tre slakterieierne av ScanPig AS å gå sammen med Nortura og Norsvin AS om etableringen
av Norsk Duroc AS. Norsk Duroc AS er et selskap som eier rettig
hetene til Durocen i Norge. Inntreden i dette selskapet sikret at
de private slakteriene fikk tilgang til Duroc som farrase på lik linje
med Nortura selv. KLF var ønsket inn som eier i selskapet, men
avsto fra deltakelse.

KLFs eierskap i Landbrukets Klimaselskap SA sikrer medlemsbedriftene tilgang til dataene på linje med de øvrige eierne. Selskapet har mottatt til sammen 30 millioner kroner fra statsbudsjettet
og jordbruksavtalen til utviklingsfasen ut 2019.
Offentlig Privat Samarbeid - OPS
Regjeringen har satt effektivisering som et av sine fremste mål fordi
de mener det er svært store samfunnsmessig gevinster å hente.
I praksis skal gevinstene hentes ut gjennom økt digitalisering, gjenbruk av data slik at ulike registre, både offentlige og private, kan
kommunisere bedre sammen samt automatisering av prosesser.
Slike løsninger stiller store krav til sikker tilgang og kontrollert
spredning av data samt tydelig avklaring av eierskap til dataene.
Gjennom OPS har norsk landbruk- og matindustri, ved Norges
Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke og KLF samt myndighetene
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I forlengelsen av beslutningen fra slakteriene, kom en diskusjon
om framtiden til ScanPig AS. Med Norsk Duroc AS på plass, har
de private slakteriene tilgang til en tredje rase av svin selv uten at
ScanPig AS videreførte satsningen på Hampshire. Styret i ScanPig
var imidlertid av flere årsaker raskt enige om at det var ønskelig å
ha med Hampshire videre. KLF ga sin tilslutning til dette under
forutsetning av at organisasjonen ikke lenger belastes kostnader
for ScanPigs virksomhet.
Den markedsmessige situasjonen for Scanpigs Hampshire har utviklet seg godt i perioden. Salgstallene er i dag de samme som før
Norsk Duroc AS ble etablert. Dette til tross for at det har vært en
nedgang i antall solgte semindoser i Norge. KLF er derfor opptatt
av å videreføre selskapet og Hampshiresatsingen, og gjerne søke
samarbeid med nye partnere, dersom det viser seg hensiktsmessig.
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Rammebetingelser næringspolitikk

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

Interesserte landbruksog matministere
– Jon Georg Dale var i store deler av meldingsperioden landbruks- og matminister. KLF opplevde et godt samarbeid med
han og at våre synspunkter ble tillagt vekt, sier Bjørn-Ole JuulHansen, adm. direktør i KLF.
Dale sørget for at den politiske ledelsen var tilgjengelig også for
KLF på en måte som vi mener er til etterfølgelse for framtidige
landbruks- og matministere.
– Mange medlemsbedrifter har også fått besøk av han og vi er
svært glad for at han har utvist så stor interesse for å bli kjent
med den private delen av kjøtt- og fjørfebransjen.
Juul-Hansen påpeker at KLF slett ikke alltid har vært enig med
ministeren. Han trekker frem bransjens ønske om å få etablert
et markedsråd.
– Et slikt råd mener KLF hadde vært en stor styrke både for
norsk landbruk og for evnen til å få gjennomført Stortingets

beslutninger i Jordbruksavtalene. På den annen side har vi satt
stor pris på Dales sterke engasjement i forhold til dyrevelferd
og klare krav til hele bransjen om å få ting på plass.
Bård Hoksruds fartstid som landbruks- og matminister ble av
tidsmessig begrenset varighet. Han viste imidlertid stor positivitet og entusiasme for både landbruket og matindustrien. Det i
seg selv er viktig for en næring som er såpass presset som kjøttog fjørfebransjen.
På starten av 2019 begynte Olaug Bollestad som ny landbruks- og
matminister. Det er den første landbruks- og matministeren fra
KrF siden Kåre Gjønnes sin periode før årtusenskiftet. Vi setter
vår lit til at hennes erfaringer og tidligere kontakt med medlemmer i KLF virker positivt inn på hennes holdning til oss.

6KJØTTSKJÆRER DALE: Tidligere landbruks- og matminister Jon Georg Dale
brukte kniven hos flere av KLFs medlemsbedrifter.
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BILDE Dale
På bedrift
Nortura og KLF var enige om et felles forslag til markedsråd, men forslaget ble avvist med begrunnelse i konkurransemessige forhold.

Gjennomgang av markedsordninger
Regjeringen la fram en jordbruksmelding i slutten av 2016, som
kom til behandling på Stortinget i 2017. Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund fulgte spent med for å se hvilket gjennomslag
Nortura og KLFs felles forslag om et Markedsråd for bedre å
håndtere ubalanser i markedet, ville få.
– Forslaget ble avvist, med begrunnelse i konkurransemessige
forhold. Videre ble det i meldingen foreslått at det ikke lenger
skulle være mulig å finansiere Opplysningskontoret for Egg og
Kjøtt gjennom omsetningsavgift. På den positive siden foreslo
meldingen å innføre dobbel mottaksplikt på visse kjøttområder,
sier adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen.
KLFs styre satt i gang et omfattende arbeid overfor Storting og
andre beslutningsfattere for et annet resultat for markedsrådet og
MatPrat, men lykkes ikke i å oppnå ønsket resultat.
– En konsekvens av påvirkningsarbeidet ble likevel at landbruket
og KLF ble utfordret av Dale om sammen å komme med et forslag
til hvordan bransjen selv kunne overta finansieringen av MatPrat.
Ministeren varslet at dersom det ikke forelå et konkret forslag til
hvordan næringen selv skulle gjøre dette innen nyttår 2017, ville
finanseringen gjennom omsetningsavgiften opphøre.
Sammen med landbruket organisasjoner nedla KLF mye tid på å
finne alternative løsninger for å finansiere MatPrat.
– Også modeller som innebar delfinansiering av omsetnings
avgiften ble vurdert. Til slutt konkludere imidlertid deltakerne
med at frivillige finansieringsløsninger ikke ville ha bærekraft nok
i seg til å videreføre aktivitetene til opplysningskontoret. Spesielt
STYRETS BERETNING 2017-2018

ikke som et verktøy i markedsreguleringen. Dette ble meddelt
ministeren, og KLF, Bondelaget, Nortura og andre startet jobben
mot Stortinget for å finne løsninger gjennom budsjettdebatten.
Juul-Hansen forteller at partene som jobbet for å beholde
opplysningskontorene med dagens finansiering, fikk en delvis
seier på Stortinget da det ble vedtatt at Dale ikke fikk stanse finansieringen av opplysningskontoret for egg og kjøtt, før det forelå
en grundig utredning fra Omsetningsrådet. Stortinget besluttet
samtidig at dersom landbruks- og matministeren ønsket andre
løsninger enn det Omsetningsrådet kom fram til, måtte han ta
saken tilbake til Stortinget for tilslutning.
– Næringskomiteen sa generelt om markedsordningene at de stort
sett fungerte greit, men at det kunne være behov for å gjøre visse
justeringer, særlig i forhold til at aktørene skal ha tillit til markeds
ordningene, sier Juul-Hansen.
Stortinget ba landbruks- og matdepartementet om å forta en
gjennomgang av markedsordningene for å sikre Stortingets ønske
om konkurransenøytralitet, gjennomsiktighet og at de er balansert mellom brukerne. Omsetningsrådet, der KLF er representert, oppnevnte derfor fem arbeidsgrupper for å se på ulike sider
av markedsordningene og reguleringstiltakene. Tre av disse var
relevant for kjøtt- og eggbransjen, og KLF ble representert i tre
arbeidsgrupper; kjøtt og egg, opplysningsvirksomheten og
informasjonsplikt. Gjennom 2018 har styret i KLF flere ganger
drøftet problemstillinger relevante for de ulike arbeidsgruppene,
og lagt føringer for de innspill KLF skal ha.
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Tørke førte til samhold og historisk beslutning
Sommeren 2018 ble veldig tørr i sør-østlige deler av landet. Konsekvensen ble svekkede avlinger
og behov for at storfe- og sauebønder vurderte besetningsstørrelsen i forhold til forventet fôrmengde. KLF måtte kalle slakteriene inn til ekstraordinært slakterimøte for å finne en løsning.

For første gang,
i alle fall i moderne tid,
ble det åpnet for at helt slakt
faktisk kunne leveres på
dobbel mottaksplikt.
Bjørn-Ole Juul-Hansen,
adm. direktør i KLF

Grunnet både tørke og endrede
prisløyper, ble det en slaktetopp av
storfe mot sommeren. På Sørlandet
ble situasjonen svært krevende, blant
annet for medlemsbedriften Jens Eide
AS. Bedriften opplevde en mangedobling
av ordinær innmelding. Volumet var
helt i ytterkant av hva bedriften kunne
håndtere.
– Selv om private slakterier ikke har
formell mottaksplikt er det åpenbart at
om bedriften skal beholde leverandører,
så må de ta imot slakt når bonden ønsker
å levere. Sier de nei til bønder i en slik
situasjon, og ber dem om å levere til
Nortura, som har mottaksplikt, har
bedriften i realiteten startet avviklingen
av egen bondelojalitet og framtidig drifts
grunnlag for slakteriet, sier Bjørn-Ole
Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.
– Jens Eide AS synliggjorde situasjonen på
en forbilledlig måte i media, og etter hvert
resulterte dette i at KLF fikk gjennomslag i
Omsetningsrådet for en situasjonsbestemt
dobbel mottaksplikt på storfekjøtt.
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På grunn av tørken ble det åpnet for at
private slakterier kunne levere helt slakt til
markedsregulator, under gitte betingelser.
For KLF var dette en historisk beslutning.
– For første gang i moderne tid, ble det
åpnet for at helt slakt kunne leveres på
dobbel mottaksplikt.
Som en del av arbeidet med tørke
situasjonen, innkalte KLF-slakteriene til et
ekstraordinært slakterimøte, der styrelder
vektla ønske om at medlemsbedriftene
skulle tilstrebe å unngå å bruke mottaks
plikten. I etterkant viste det seg at det ble
funnet en løsning for Jens Eide AS innad
i den private delen av bransjen, slik at det
ikke ble behov for å benytte seg av den
doble mottaksplikten.
– KLF er svært fornøyd med at medlemsbedriftene stilte opp og klarerte markedet
uten behov for å fryse inn slakt via den
doble mottaksplikten. Samtidig er vi svært
takknemlig for at Omsetningsrådet så
utfordringene, anerkjente hvor urimelig
og tilfeldig markedsreguleringen slo ut i
forhold til enkeltslakterier, og åpnet for
dobbel mottaksplikt, sier Juul-Hansen.
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Ikke felles krokselskap i bransjen
I et forsøk på å samle kjøttbransjens lastbærere i et felles Nortura- og KLF-selskap, har styret i
siste periode lagt mye jobb i prosjektet Krokas AS. På første styremøte i 2019, valgte de å stanse
prosessen.

I et forsøk på å samle kjøttbransjens lastbærere i et felles
Nortura- og KLF-selskap, har styret i siste periode lagt mye jobb
i prosjektet Krokas AS. På første styremøte i 2019, valgte de å
stanse prosessen.
– Intensjonen var blant annet å tilrettelegge for at bransjen
skulle få på plass en felles løsning for å digitalisere styringen av
lastbærere ved bruk av RFID, sier Bjørn-Ole Juul Hansen, adm.
direktør i KLF. - Bedre styring, disponering og rasjonell logistikk
av lastbærerne kunne lagt til rette for en optimal utnyttelse av
lastbærerne og redusere behovet for kapitalbinding.
Etablering av selskapet kunne frigjøre rundt 300 millioner kroner, fordelt på bedriftene etter hvor mange lastbærere de hadde
inne på et gitt tidspunkt.
Pr i dag er det Nortura som alene har kontrollen på bisonpall,
men for krok er det etablert en bransjeavtale mellom Nortura og
KLF der alle slakteriene er med.
– For KLF var det også viktig at med et felles selskap skulle sikre
at tilgang til lastbærer ikke ble grunnlag for konkurranse gjennom forskjellige vilkår for den som bruker og leier pall.
Juul-Hansen forteller at samarbeidet med Nortura fungerte
svært godt, og at det ble utarbeidet nærmere 20 avtaler som
skulle ligge til grunn for etableringen av selskapet. En rekke
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forhold var regulert, blant annet at selskapet var planlagt med et
50/50 eierskap mellom den private bransjen og Nortura. Det var
også klargjort en avtale med Norsk Lastbærerpool (NLP) som
skulle stå for den tekniske styringen av lastbærerne gjennom sin
digitale logistikkløsning.
På styremøte i starten av 2019, valgte KLF å stanse prosessen og
meddele Nortura at vi ikke kunne gå videre.
– Forutsetningen for å lykkes med en slik satsing, er at KLFs
medlemmer, spesielt storbrukerne av lastbærere, er positive til
løsningen og ser fordelene ved at bransjen kontrollerer lastbærerne i felleskap. Det var ikke lenger tilfelle, sier Juul-Hansen,
som samtidig påpeker at arbeidet uansett har vært nyttig siden
man har fått belyst verdiene bransjen har bundet opp i lastbærere, men også mulige gevinster ved å effektivisering blant
annet gjennom økt bruk av digitalisering i hele produksjons
prosessen.
KLFs styre ønsker å takke Nortura for det gode omfattende
samarbeidet, selv om en ikke kom helt i mål. KLF setter også pris
på signalene fra Nortura om at en bransjeløsning for lastbærere
ikke er lukket for all framtid. Nortura har etter stansen i arbeidet signalisert at de vurdere nye løsninger for hvordan de drifter
dagens lastbærerløsning. Dette vil i så fall bli å se utover 2019.
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Bygger etterlengtet fjørfehus for forskning
Fjørfebransjen har i lang tid arbeidet for å få til en etablering av et fjørfehus i forsknings
øyemed på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Fjørforsk er nå vedtatt og
veterinærstudenter og landbrukskandidater får bedre fasiliteter for læring.
På slutten av 2018 kom endelig vedtaket
fra NMBU om at huset skal bygges og
driftes. Dette er nesten halvannet år på
overtid i forhold til planene, men dersom
ikke noe helt uforutsett finner sted, vil
huset stå ferdig i løpet av 2019.

- Nå åpner det seg nye
muligheter for bestilling av
uavhgengige forsøk.
Bjørn-Ole Juul-Hansen,
adm. direktør i KLF

Det er gått mange runder på finansiering,
og det var avgjørende at Nortura, de norske møllene, KLF og NMBU fant frem til
praktiske løsninger.
– Når Fjørforsk nå skal realiseres, stiller
NMBU med ferdig regulert tomt til disposisjon. Næringen tar ansvar for byggingen,
før de overdrar forsøkshuset vederlagsfritt
til NMBU. Alle partene har forpliktet
seg til å opprettholde aktivitet i bygget,
sammen med NMBU, som vil bruke det til
forskning og undervisning, sier Bjørn-Ole
Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.
Finansieringen fra egg og kyllingkjøttbedriftene kommer som midler fra omsetningsavgiften. Nortura og KLF stiller opp
med garantier for finansieringen, dersom
omsetningsavgiften skulle falle fra. Man
må i så tilfelle finne en tilsvarende modell

10

for å finansiere restbeløpet. Møllesiden
bidrar også med sin andel.
Egg og kylling er svært viktige produksjoner
i norsk landbruk, og står samlet sett for
nærmere 170 000 tonn produksjon i året.
– Ofte har vi sett at læren om fjørfe er
«usynlig» i utdanningsløpet og i den landbruks- og næringspolitiske diskusjonen. Et
eget fjørfehus til forskning legger til rette
for at veterinærstudenter og landbruks
kandidater får bedre tilgang til å se og lære
fjørfeproduksjon, sier Juul-Hansen.
NMBU har siden en brann i 2012 stått uten
egne fasiliteter for forskning og utdanning
for fjørfe- og eggproduksjon. Da Ås gård ble
ferdigstilt i 2015 var det med bygninger for
både storfe, småfe, svin og hest. Midlene
strakk ikke til den gang for bygging av egne
fjørfe- og egghus.
– Nå åpner det seg nye muligheter for
bestilling av uavhengige forsøk. Det kan
bli svært viktig med tanke på nye raser,
økt levetid for høner og nye produksjonsformer, sier Juul-Hansen.
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Utfordrende overproduksjon
Omsetningsrådet som KLF nå er en del av har i siste periode besluttet en del svært dramatiske
tiltak. Rådets vedtak har stor betydning for enkeltpersoner, slakteriene, bransjen og størrelsen
på omsetningsavgiften til bøndene.

De siste årene har KLF disponert fellesplassen i Omsetnings
rådet som representant for Norkorn, NHO Mat og Drikke, KLF,
og Norges frukt- og grønnsakgrossisters Forbund.
I perioden har det vært svært høy aktivitet i Omsetningsrådet.
Markedssituasjonen og politiske konfrontasjoner har bidratt til
mange vanskelige saker.
– Av forhold som kan nevnes spesielt er utfordringene på sau,
sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. Med bak
grunn i eksport til blant annet Afghanistan, oppsto en politisk
diskusjon rundt denne typen eksport og lovligheten av den, når
prisnedskriving og frysefradrag er benyttet. Eksporten skapte
kraftige reaksjoner fra landbruks- og matministeren.
I Omsetningsrådets arbeid med saken, mente KLF måten regulatorer hadde handlet på var innenfor regelverket. Men i denne
saken kom det etter hvert mange politiske og byråkratiske komplikasjoner. Enden på saken ble et vedtak i Omsetningsrådet med
konsekvens at Nortura mistet mellom 10 og 12 millioner kroner i
forventet prisnedskriving på sau solgt våren 2017.
Juul-Hansen kan foretelle om flere sauetiltak.
– KLF har støttet beslutninger om at sau skulle selges i det
norske markedet med svært høye frysefradrag. Vi støttet også
tiltaket om å selge 1000 tonn sau som rimelig pelsdyrfòr.
– Dette har vært vanskelige, men nødvendige beslutninger.
At behandlingen av slike saker er unntatt offentlighet frem til
beslutningene er tatt, gjør det ekstra krevende. Vi har derfor
hatt fokus på at informasjonen om tiltakene må gis alle aktørene
STYRETS BERETNING 2017-2018

i bransjen på samme tid, slik at det er en reell mulighet for alle å
tilpasse seg situasjonen.
For svin har de rekordhøye lagrene av helt slakt gitt grobunn for
ekstraordinære tiltak. Det er vedtatt utslakting av smågris samt
purkeslakting. For svineprodusenter som blir med i ordningen,
vil utslakting av smågris i praksis bety at de forplikter seg til å tre
ut av produksjonen i minimum syv år. Et annet tiltak fra Omsetningsrådet for å få ned mengde svinekjøtt på reguleringslager,
har vært ribbeskjæringstiltak de to siste årene.
– I 2018 mente KLF at ribbeskjæringstiltaket skulle startet
tidligere og være mer omfattende. Vi mener ribbesalget kunne
vært høyere dersom det hadde vært mer ribbe tilgjengelig, sier
Juul-Hansen.
Han påpeker at mange av tiltakene KLF har støttet er svært
dramatiske, og får stor betydning for enkeltpersoner, slakteriene, bransjen og størrelsen på omsetningsavgiften.
– Det har vært nødvendig å gjennomføre kraftige tiltak. Vårt
fokus har i tillegg vært å sørge for at utforming og gjennomføring
ikke skjer på en konkurransevridende måte for slakteriene.
På tross av ubalanse i eggmarkedet, har det ikke vært behov for å
iverksette nye og dramatiske reguleringstiltak på egg.
– Overskuddet har vært håndtert på samme måte som tidligere,
men ved inngangen til 2019 er situasjonen der at en ikke kan
utelukke at også eggbransjen snart må søke sterkere lut for å få
balanse i markedet, sier Juul-Hansen.
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Rammebetingelser Trygg Mat

KLF arbeider både nasjonalt og internasjonalt for økt mattrygghet. Gjennom nær kontakt
med myndigheter og Mattilsyn er målet å få til et balansert regelverk for matproduksjon
som ivaretar konkurranselikhet og medlemsbedriftenes interesser.

Kjøre- og hviletidsreglene
gjelder nå for alle
Norge har historisk hatt et særunntak for dyrebilsjåfører, der biler
som har kjørt dyr til slakt har vært unntatt fra kjøre- og hviletids
reglene. Regelverket ble egentlig endret i juni 2018, og det ble
forventet at man begynte omstillingen allerede da. Men absolutt
siste frist var 1. januar. Sjåførene har tidligere kunnet kjøre så
lenge de ønsket, men 1. april 2019 var unntaket definitivt over.
EFSAs overvåkingsorgan (ESA) har i flere år påpekt at unntaket
ikke er i tråd med EUs regler, og har bedt Norge tilpasse seg.
I juni 2018 ble derfor kjøre- og hviletidsreglene gjort gjeldende.
– I et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale høsten
2018, fikk kjøttbransjen bekreftet at veimyndighetene ville gi
bransjen litt tid til å tilpasse seg. Men fra 1. januar 2019 var det
forventet at alt skulle være på plass og at kjøre- og hviletids
reglene skulle følges, også for dyrebilsjåfører, sier sjefveterinær i
KLF, Ida Mathisen.
KLF har jobbet med denne saken over flere år, både med å få
til en mest mulig fleksibel overgangsperiode, og også for at de
mulighetene for unntak som ligger i regelverket skal brukes, selv
om dette krever en godkjenning fra ESA.
– Norge har tidligere søkt ESA om å få fortsette dagens praksis, men fått avslag. Per februar 2019 har norske myndigheter
på nytt søkt ESA om unntak, men nå bare en veldig begrenset

– Flere slakterier gir tilbakemelding om at det er vanskelig å få
tak i flinke dyrebilsjåfører. Sjåførene må kunne håndtere dyr og
de må ha kurs, godkjent av Mattilsynet, for å kunne kjøre dyr.
I tillegg må de også forholde seg til dyrevelferdsregelverket og
kunne vurdere om dyrene er transportdyktige. Det er ikke tvil
om at det er en omstilling å også passe på at kjøre- og hviletids
regelverket blir fulgt, sier Mathisen.
Enn så lenge finnes det også et unntak fra kjøre- og hviletidsregelverket så lenge man kjører dyr fra gård til slakteri hvis
denne transporten skjer innenfor en radius av 100 km. Men
også dette unntaket vil antakelig forsvinne, da det ikke er helt
avklart om dette er i henhold til EU-regelverket.
– Det beste rådet til slakteriene er derfor: tilpass dere kjøre- og
hviletidsregelverket så snart som mulig, avslutter Mathisen.
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lettelse for Nord-Norge, slik at dyrebiler her kan kjøre i 6 timer
i stedet for 4,5 før de må ta pause. Vi avventer nå ESAs svar på
dette, sier Mathisen. Konsekvensene av å skulle følge kjøre- og
hviletidsreglene er flere. Sjåførene kan fort måtte ta pause med
dyr på bilen på vei til slakteriet. I tillegg må reglene for både
døgnhvil og ukeshvil følges. God planlegging og effektiv gjennomføring av transportene blir veldig viktig, og det kan også
være at man må være to sjåfører på enkelte turer.

Ida Mathisen
sjefveterinær
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Kjøttdeig - mer enn bare kjøttdeig
Siden EUs hygieneregelverk ble innført i Norge i 2010, er det spesielt én liten setning som har
forårsaket hodebry hos kjøttbransjen i Norge. Nå er problemet løst.

Det nye hygieneregelverket fra 2010 spesifiserte at kvernet kjøtt
skulle produseres, lagres og transporteres ved 2 grader Celsius.
– Dette ble problematisk siden all øvrig lett bedervelig mat
skulle lagres og transporters ved 4 grader. Egne transporter kun
for kjøttdeig er kostbart, det samme gjelder hvis all mat måtte
transporteres ved 2 grader for å tilfredsstille kjøttdeigkravet.
– I tillegg til den direkte kostnaden ved kjøling, ville dette fort
også blitt en for lav temperatur for enkelte varer, sier Ida
Mathisen, sjefveterinær i KLF.
Kjøttindustrien i Norge har de siste årene fjerne store mengder
salt fra deigene, ved å produsere deiger uten tilsatt salt og vann.
Dette har vært gunstig for folkehelsa, men ugunstig hvis man
samtidig ønsket å oppfylle EU-regelverket.
– Kjøttdeig uten salt og vann ble nemlig i utgangspunktet
regnet som kvernet kjøtt med påfølgende temperaturkrav. Hvis
deigen derimot var tilsatt salt og vann ble produktet regnet som
tilberedt kjøtt, og temperaturkravet var 4 grader og fullt
gjennomførbart.
Til tross for dette dilemmaet, fortsatte kjøttbransjen å fjerne
saltet fra deigene, og den eneste praktiske løsningen var også å
fortsette å transportere det kvernede kjøttet ved 4 grader.
– Det er allikevel problematisk i lengden å bryte regelverket med
åpne øyne, selv om det her var fordi det ble vurdert slik at en
saltreduksjon var viktigere enn et temperaturkrav.
Mathisen påpeker at bransjen var sikre på at produktet var trygt
selv om regelverket ikke ble fulgt. Grunnen er at norske deiger
stort sett produseres ved hjelp av pakkegasser og teknologi
som sikrer god holdbarhet på produktet. Hygienekvaliteten på
deigene er også god.
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Allikevel har en samlet bransje ønsket å finne en løsning .
– Etter å ha forsøkt flere ulike tolkninger og forslag til løsninger,
fikk NHO Mat og Drikke og Dagligvarehandelens Miljøforum
med bistand fra en samlet bransje, endelig aksept fra Mattilsynet
for at kjøttdeigen uten salt og vann kunne lagres og transporteres ved 4 grader, uten at regelverket ble brutt.
Løsningen krevde en omdefinering av produktet, basert på
hvordan kjøttdeigproduksjonen i Norge foregår. I Norge brukes
en store deler av dyret til sorteringer som deretter blir til deiger.
Mattilsynet var løsningsorienterte og aksepterte at man på
grunn av råvarebruken, kunne definere også deigene uten salt
og vann som tilberedt kjøtt. Og dermed var problemet løst.
Imidlertid er det noen betingelser ved denne tolkningen som
gjør at kjøttbedriftene må gjøre noen endringer og tilpasninger i
dagens produksjon, blant annet:
•
Pakkene ut til forbruker kan ikke lenger merkes med ordet
«kvernet». For eksempel er ikke «karbonadedeig – kvernet
kjøtt av storfe», lenger en akseptert merking.
•
Sorteringer og forbrukerpakninger må merkes med at
produktet må varmebehandles før konsum. Dette innebærer blant annet at man ikke kan selge sorteringer og merke
dem med at de kan brukes til medium stekte hamburgere.
Dette er en innstramming KLF er glad for av mattrygghets
hensyn.
– Totalt sett er KLF glad for at det nå er praktisk mulig for
norske kjøttbedrifter å levere sunne produkter samtidig som
regelverket oppfylles – en lang prosess har gitt resultater, avslutter Mathisen.
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Vi må dokumentere hva maten er i kontakt med
Mattilsynet har de siste to årene gjennomført flere tilsyn i forhold til å påpeke virksomhetenes ansvar
i forhold til å ha dokumentasjon for sine matkontaktmaterialer. Revisjon på dette området var helt
nytt for bransjen, og KLF har bistått mange enkeltbedrifter.

- For mange har den
nye typen revisjon medført
mye ekstraarbeid, men
leverandørene skal ha skryt
da de har lagt ned en stor
jobb med dokumentasjon.
Mette Juberg
mattrygghetog kvalitetssjef i KLF

– Mange bedrifter har tidligere stolt på leverandørene sine, så når Mattilsynet kom på
banen med spørsmål, kom mange til kort.
KLF fikk raskt spørsmål om hvor man skulle
starte, hvem man skulle spørre om hva,
og hvor grundig måtte dokumentasjonen
være, sier Mette Juberg, mattrygghet- og
kvalitetssjef i KLF
Samsvarserklæringene som nå kreves skal
enten foreligge elektronisk eller i papir
versjon, på norsk eller engelsk, og det skal
fremgå hvem som har utstedt erklæringen.
Den skal beskrive hvilken type materiale
eller gjenstand det er, hvilke materiale og
sammensetning produktet består av, og anvendelsesområdet for materialet/gjenstanden
og eventuelt bruksbegrensninger. Den
skriftlige erklæringen bør også være signert
og datert eller utstedt med en gyldighetstid.
Kjøttbedrifter har ansvar for å bruke maskiner
og utstyr som er beregnet til kontakt med
mat, og sørge for at bruken er riktig.
– I praksis vil det si at alle materialer som er i
kontakt med mat må kunne vaskes og desinfiseres, sier Juberg. Selv om en maskin egner
seg til slicing av kokt skinke, betyr ikke det
at maskinen er lett vaskbar i etterkant.
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I verste fall kan det føre til dannelse av biofilm og listeria, sier Juberg.
Med matkontaktmaterialer menes:
•
emballasje for mat og drikke
•
maskiner og utstyr som brukes til
produksjon i næringsmiddelindustri
•
redskaper og utstyr til bruk i kontakt med
næringsmidler i vanlige husholdninger
•
aktive og intelligente materialer og
gjenstander
– For mange KLF-medlemmer har dette
medført mye ekstraarbeid, men det skal også
påpekes at leverandørene har lagt ned en
stor jobb i å fremskaffe dokumentasjon. Den
største utfordringen for medlemmene har
vært eldre utstyr. I slike tilfeller skal Mattilsynet vise skjønn og ikke stille de samme kravene
som for nytt utstyr, sier Mette Juberg.
KLF går ut fra at tilsyn med matkontaktmaterialer i langt større grad enn tidligere vil
inngå som en del av Mattilsynets sjekkliste
ved revisjoner og tilsyn.
– Vi er glade for at også Mattilsynet nå har
fokus på alt som er i kontakt med maten vi
produserer, avslutter Juberg.
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Matsvindel - fortsatt en problemstilling
Matsvindel er langt mer utbredt enn hva en skulle tro. Siden ingrediensene i kjøttprodukter
består av både råvarer og innsatsmidler fra inn og utland, må kjøttprodusenter være ekstra
bevisste rundt dokumentasjon, verifisering og risiko.

I 2018 ble det beslaglagt 7957 kilo kjøtt på Svinesund mot 13 697 kilo året før. FOTO: TOLLVESENET

– Nyttige stikkord for å forebygge svindel er å kjenne sine
leverandører godt, og i tillegg tilegne seg kjennskap til pris og
tilgjengelighet på verdensmarkedet for produktet du kjøper,
sier Mette Juberg, mattrygghet- og kvalitetssjef i KLF.
Hun kan fortelle at flere KLF-medlemmer er GFSI-sertifisert.
Det stilles da krav til kunnskap om mulig risiko, kunnskap om
hvordan verifisere ektheten av varer, og kunnskap om hvordan
risiko skal reduseres. Sertifiseringen krever også at bedriften
gjennomfører sårbarhetsanalyser og treffe de forebyggende
tiltakene som er nødvendig.
KLF er som flere av medlemmene, deltaker i en nettverksgruppe om matsvindel og forebygging ledet av Eurofins.
– Gjennom denne nettverksgruppen får vi verdifull kunnskap,
erfaring om de svindelsakene som pågår, og ikke minst
fortløpende informasjon om relevante saker, sier Juberg.
– Sårbarhets- og trusselanalyser vil være en metode til å
avdekke muligheten for at en selv kan være utsatt for svindel.
Dette kan gjøres i samarbeid med leverandører og kunder,
hvor begge parter innehar mye viten og oversikt over matsvindelsaker som eventuelt kan berører din virksomhet, sier hun.
Matsvindel er ikke bare å dekke over produkter med uriktig
kvalitet, men også feilmerking opp i mot opprinnelse.
I den siste to-årsperioden som denne rapporten dekker har vi i
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Europa sett svindel med mat nå sist ved slakting av syke storfe på
et slakteri i Polen, som ble eksportert til store deler av Europa.
– I tillegg har man ifølge Europol blant annet rullet opp en
større sak i Belgia med tilsetting av råttent kjøtt i kjøttdeig,
morsmelkerstatning i Spania basert på andre ting enn melk
og franskmennene har blitt presentert for gammel tunfisk
som gjennom bruk av kjemikalier ble rødfarget og så fersk ut,
forteller hun.
Juberg peker på at det er mye penger å tjene på svindel og
smugling, og at norske kjøttbedrifter må utvise sunn skepsis.
– Smugling av kjøtt er dessverre ikke noe nytt, og måten dette
gjøres på er mer avansert enn bare å fylle en bil med kjøtt og
kjøre over grensen. Hestekjøttskandalen viste hvor vanskelig
det er å nøste opp i bakmenn og transportveier. Uskyldige
og muligens godtroende produsenter er brått blandet inn i
svindelsaker fordi en fikk tak i billige råvarer. En måte å begrense muligheten til å bli blandet inn i slike saker er å utføre
sårbarhets- og trusselanalyser, for å vite hvor bedriften er
mest utsatt.
– Har du mistanke om matsvindel, kontakt KLF og meld ifra
til Mattilsynet. De har egen matkrim-gruppe som leter etter
smuglerkjøtt, stjålet kjøtt og matvarer som er jukset med, sier
Juberg. - KLF kan, for de som ønsker det, bistå med både sårbarhets- og trusselanalyser samt revisjoner av leverandører
i utlandet, med fokus på mattrygghet og sporbarhet.
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Tjenesteproduksjon

KLF tilbyr en rekke tjenester og produkter til medlemmene. Vi tilbyr rådgivning, kompetanseheving, sertifisering og andre fagbaserte tiltak. Bladet Kjøttbransjen står sentralt, og vi har også
utviklet dataløsninger for blant annet sporing, netthandel, fjørfeovervåking og slaktedata.

Dyrevelferdsprogram for alle dyreslag
God dyrevelferd er viktig for dyr, bonde, forbruker og matindustrien. Det er også viktig å kunne
dokumentere at dyrevelferden er god. Et dyrevelferdsprogram sikrer at regelverket følges, samtidig
som forholdene hos den enkelte bonde blir dokumentert og fulgt opp.

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

Allerede i 2013 fikk slaktekylling eget
velferdsprogram. Deretter fikk kalkunproduksjonen et eget velferdsprogram, og
det arbeides nå med et velferdsprogram
for verpehøner. Svineproduksjonen fikk
et velferdsprogram for slaktegris på plass
i 2018, og fra 1. juni 2019 blir også kombi
nert- og smågrisprodusentene inkludert i
programmet. Deretter skal det jobbes med
et dyrevelferdsprogram for storfe.
– På sikt er det meningen at alle husdyrproduksjoner skal være omfattet av et
dyrevelferdsprogram, sier sjefveterinær i
KLF, Ida Mathisen.
Et dyrevelferdsprogram er bygget opp
ulikt, avhengig av hvilket dyreslag det er
snakk om. Felles for alle programmene
er obligatoriske, jevnlige veterinærbesøk,
jevnlig KSL-revisjon og at man må delta
i en husdyrkontroll. Hvilke velferdstiltak

som vektlegges mest varierer litt mellom
produksjonene. For gris er rotemateriale
viktig, og for kyllingens og kalkunens del
er miljøet i huset en viktig faktor.
– Målet med et velferdsprogram er at alle
bønder skal delta og alle skal kunne klare
å oppfylle kravene som settes. Derfor har
det også vært mulig å få programmene forskriftsfestet som et felles krav. Foreløpig er
velferdsprogrammene både på kylling og
kalkun forskriftsfestet, sier Matisen.
– Hvis noen allikevel nekter å delta i
et velferdsprogram, har slakteriene og
eggpakkeriene mulighet til å sanksjonere
i form av trekk i oppgjøret. Programmene
forankres i bransjen gjennom felles
bransjeretningslinjer som KLF og Nortura
sammen utformer. Deretter slutter KLFs
medlemmer seg til programmet gjennom
en egen underavtale.
Mattilsynet er tilsynsmyndigheten på
dyrevelferd, men de har ikke mulighet til
å besøke alle bønder jevnlig. Et dyrevel
ferdsprogram favner derimot alle og alle
tilsluttede bønder blir fulgt opp langt tettere enn det Mattilsynet har ressurser til.
Dyrevelferdsprogram krever da også mye
av mange ulike aktører, både av bønder,
veterinærer og varemottagere.
Siden bonden er den viktigste faktoren for
å kunne sikre god dyrevelferd, er det viktig
at programmene blir praktisk gjennomførbare og er meningsfulle.

KLFs e-kontroll på slaktekylling er en viktig del av dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling.
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Karl Kristian Kongsted
Spesialveterinær
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Krafttak for grisens velferd
Alle ledd i kjøttbransjen, fra binge til bord er 100 prosent avhengig av forbrukenes tillit til
norsk trygg mat og upåklagelig dyrevelferd. De siste årene har svinet tapt omdømme, og hele
bransjen jobber nå hardt for å sikre bedre dokumentasjon og hyppige veterinærbesøk.

– Det er viktig å ha et system der produsentene får lik oppfølging. Vi skal ikke konkurrere på dyrevelferd. KLF har jobbet aktivt
med å få på plass en bransjeavtale for alle landets slakterier, og
fikk sammen med Nortura hederspris av Matmerk for innsatsen.
Matmerks visjon er å fremme mangfold, kvalitet og verdiskaping
i norsk matproduksjon og få merket Nyt Norge, sier Karl Kristian
Kongsted, KLFs spesialveterinær på svin.
– Den nye bransjeavtalen gir bedre garanti for at kun kjøtt fra
produsenter som kan dokumentere at de følger norske lover og
regler, kan brukes i produkter som merkes med Nyt Norge.
Strengere krav til velferd på slaktegris
Etter at Mattilsynet i 2017 avdekket flere alvorlig og kritikkverdig
forhold på slaktegris i enkelte slaktegrisbesetninger i Rogaland,
ble dyrevelferd på slaktegris et fokusområde for slakteriene, KLF
og Mattilsynet.
– Dyrevelferd ble satt på dagsorden på høyeste politiske nivå. KLF
tok sammen med øvrig næring ansvar for å sikre den norske grisens velferd, sier Kongsted. - For styret i KLF ble saken gitt høyt
prioritert. Vi skal bygge vår næring på god dyrevelferd ikke bare
fordi det er viktig for dyrene, men også for vår tillit hos forbrukeren og deres villighet til å kjøpe våre produkter.
Hele den norske kjøttbransjen har sammen etablert en ny
bransjeavtale. Den norske kjøttbransjes retningslinje for dyrevelferds
program slaktegris gir bedre dokumentasjon, og i tillegg skal faste
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besøk av veterinærsikre grisens velferd bedre enn tidligere.
– For å bli godkjent som velferdsgris må slaktegrisbesetninger,
avhengig av besetningsstørrelse dokumentere at grisens velferd
ivaretas gjennom datasystemet Helsegris. De skal i tillegg ha inntil
tre årlige veterinærbesøk. Fra 1. januar 2019 skal produsenter
uten godkjenning trekkes 50 øre pr kg, sier Kongsted.
I tillegg til den nye bransjeavtalen, valgte KLFs styre å ta rollen
med å være pådriver ved implementeringen av dyrevelferds
programmet hos alle slakterier tilknyttet KLF. Alle produsenter
skulle inn i det nye systemet.
Kongsted kan rapportere om høy aktivitet blant alle slakterienes
produsentrådgivere for å sikre dyrevelferdsmessig tilfredsstillende forhold på fjøsnivå. I tillegg er det avholdt informasjonsmøter
og gjennomført kurs for svineprodusenter i hele landet.
– Det har vært en turbulent tid, forteller Kongsted. Dyreverns
loven er tydelig på hvem som har ansvar for at dyr stelles på en
tilfredsstillende måte. Jeg ser positivt på det nye velferdsprogrammet med krav til veterinærbesøk og dokumentasjon. På denne
måten vil vi hjelpe svinenæringen til å unngå enkelttilfeller med
dårlig stell som trekker ned omdømmet til hele næringen.
Bransjen jobber nå videre med å utvide dyrevelferdsprogrammet
til å omfatte all gris.
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KLFs effektivitetskontroll gir overblikk
Elektroniske produksjonskontroller sikrer god lønnsomhet og legger grunnlaget for å ta ut
bedre marginer i produksjonen. KLF tilbyr Effektivitetskontroll for både slaktekylling- og konsumeggproduksjon til medlemsbedriftenes produsenter.

- Produsenten kan gå inn
i løsningen daglig og får
da full kontroll. Man kan
reagere raskt om noe er galt
med hensyn til produsjon
eller dyrevelferd.
Cecilia Larsson
Produsentrådgiver Fjørfe i KLF
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For slaktekyllingprodusentene er det et
offentlig krav å bruke E-kontroll, mens det
er frivillig for konsumeggprodusenter.
– De siste årene har vi bedret brukervennlighet og lagt til en rekke nye funksjoner.
Vi får mange innspill fra produsentene
og tilpasser deretter, sier Cecilia Larsson,
produsentrådgiver Fjørfe i KLF.
Å sette produksjonen sin i system er alfaomega for å kunne analysere driften sin.
Dersom man ønsker å få mest mulig ut av
produksjonen sin er det viktig at man som
bonde lett kan ta ut rapporter som viser
sammenhengen mellom de forskjellige
resultatene og parametere. Fagpersoner
tilknyttet fjørfeslakteri, eggpakkeri eller
fôrmøller er avhengig av å kunne få tilgang
til dataen til produsenten for å skreddersy
rådgivningen. Det å samle datainformasjon over lengre tid gjør det mulig å
se trender, for eksempel en forandring i
fôrstruktur kan påvirke både fôropptak og
vektutvikling hos slaktekylling.
– Produsenten kan gå inn i løsningen
daglig og får full kontroll på egen produksjon fra dag til dag. Man kan reagere raskt
om noe er galt med hensyn til produsjon
eller dyrevelferd. I tillegg kan man sam-

menligne egen produksjon med snittet for
slakteriet sitt, sier Cecilia Larsson.
KLFs E-kontroll for slaktekylling kan også
motta informasjon fra styrningscomputerne i slaktekyllinghuset, noe som
forenkler føringen til produsenten. Hver
dag importeres daglista automatisk inn
i E-kontrollen som samler sammen all
informasjon om innsettet, slik at man lettere kan ta ut rapporter og se på historiske
resultater og sammenligne hva som er
gjennomsnittet for seg selv, samt for andre
produsenter på slakteriet man leverer til.
For høner i eggproduksjon er det ikke
krav til produksjonskontroll gjennom et
dyrevelferdsprogram. Det gjør oppslutningen til KLFs E-kontroll for egg litt mer utfordrende. Et innsett hos eggprodusenter
går over ett år, i motsetning til en kylling
produsent som har opptil åtte innsett i
året. Man trenger derfor lenger tid for å
kunne ta ut gode, nyttige og sammenlignbare tall for eggproduksjon.
– Jeg tror eggprodusentene kommer når
de seg mulighetene for bedre overblikk og
mulighet for raskere tiltak når noe er galt i
produksjonen, avslutter Larsson.
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Cecilia Larsson
Produsentrådgiver Fjørfe
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Krav om kompetanseskole løfter
kunnskapsnivået og gir nyttig nettverk

I henhold til forskrift Hold av høns og kalkun må alle fjørfeprodu
senter kunne dokumentere oppdatert kompetanse om produksjonen. I tillegg er det krav til slaktekyllingprodusenter at de må ta
et kompetansekurs som er godkjent av Mattilsynet.
KLF har lang tradisjon med å avholde kompetanseskole for
slaktekyllingprodusenter. Hovedpilaren i kurset er dyrevel
ferd, samt et A- til Å-kurs om slaktekyllinghold med fokus på
regelverk, fysiologi, etologi, dyrevelferdsutfordringer under
plukking og transport, kritiske situasjoner under avlivning og
nødslakting samt forebyggende helsearbeid og smitteforebygging.
Gjennomføring av kompetanseskolen er et offentlig krav til alle
slaktekyllingprodusenter. Kurset går over to samlinger totalt
fire dager, der fagpersoner fra hele næringen blir hentet inn for
å gi deltakerne solid faglig påfyll.
I løpet av 2017-2018 ble det avholt fire kompetanseskoler for
slaktekyllingprodusenter.
– Det er avholdt kurs i Rogaland, Trøndelag og Oslo. Både gamle
og unge, nye og erfarne produsenter har deltatt. Min erfaring er at
kompetanseskolene er svært nyttige med tanke på nettverksbygging. Deltakerne blir godt kjent over fire dager, og terskelen for å
ta kontakt med hverandre i etterkant blir lavere, sier Cecilia Lars-
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son. Hun fremhever at unge som tar over produksjonen har mye
igjen for å bli kjent med bransjen og andre produsenter.
For eggproduksjon finnes det ikke et offentlig krav om kompe
tanseskole, kun dokumentasjon av oppdatert kunnskap. Likevel
har KLF laget sin egen Kompetanseskole for eggprodusenter og
tilbyr dette til konsumeggprodusenter.
– I løpet av 2017-2018 ble det avholdt en kompetanseskole for
eggprodusenter i Trøndelag. Kompetanseskole for eggprodu
senter blir ikke holdt like ofte som for produsenter av slakte
kylling, men bygger på akkurat de samme prinsippene, basert
på drift og produksjon av konsumegg og verpehøns, sier hun.
Kompetanseskolene er naturlige samlingspunkt for produsentene der de kan diskutere og dele erfaringer om produksjonen og
utfordringer knyttet til den. Deltakerne får møte flere sentrale
fagpersoner på kryss og tvers av næringen som styrker deres
kontaktnettverk og kompetanse.
– I løpet av 2018 godkjente Mattilsynet KLFs kompetanseskoler i
henhold til paragraf 7 i den nye dyrehelseforskriften. For oss som
jobber med kompetanseskolen, var det en viktig anerkjennelse av
innholdet og kvaliteten på kursene, avslutter Larsson.
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– NM er den rimeligste og samtidig beste kurskorrigering vi kan få, sier markedsdirektør Kenneth Kuraas i Kuraas AS.

– NM-vinnerne burde fått automatisk listing!
– Hva om status som NM-vinner hadde gitt automatisk listing hos våre dagligvarekjeder?
Det ville vært en saftig «gulrot» for mange kjøttbedrifter.

- Med vinnere fra både
store og små kjøttbedrifter,
kan en slå fast at det jobbes
målrettet med produktene
på alle nivå i bransjen.
Ståle Gausen,
styreleder i KLF
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Det er markedsdirektør Kenneth Kuraas
i Kuraas AS som drister seg frampå med
dette forslaget. Narvik-bedriften har
nærmest gjort det til en vane å hente
hjem medaljer og NM-titler.
– NM er ekstremt viktig for oss. Ikke
bare med tanke på medaljefangst, men
kanskje vel så mye knyttet til produktutvikling. De tilbakemeldingene vi får
av dommerne i etterkant av konkurransen gir oss nødvendige korrektiv
i forbedringsarbeidet vårt. Og nivået
har blitt sykt høyt de siste årene. I dag
er det slik at selv produkter som ikke
får medaljer, kan være topp produkter,
fastslår Kenneth Kuraas.
Kuraas er tidligere norgesmester i Bacon,
og opplevde den gang en fin økning
i baconsalget etter kåringen, og det
understreker viktigheten av den markedsføring dette arrangementet bidrar til, sier
markedssjefen i Narvik. Han er tydelig
på at det er viktig å delta med bedriftens
«tyngste» produkter siden medaljer fører
til økt salg.
– NM er den rimeligste og samtidig beste
kurskorrigering vi kan få. Et fantastisk
arrangement som alle i norsk kjøttbransje
må slutte opp om, sier Kenneth Kuraas.

KLFs styreleder Ståle Gausen sier seg
enig med Kuraas. I 2018 hentet Grilstad
hjem flere medaljer og ble i tillegg kåret
til norgesmester i burger med produktet
«Butcher Burger».
– NM-medaljene gjør noe både med
lederne og de ansatte i kjøttbedriftene.
Og ikke minst: medaljer og utmerkelser
generer mersalg ute i markedene.
NM er en glimrende måte for våre
bedrifter å bygge og pleie yrkesstolthet.
Når vi ser hvor mye positiv oppmerksomhet dette arrangementet får i alle
landets medier, gjør det noe med alle
som jobber i norske kjøttbedrifter. Og så
må vi ikke glemme viktigheten av NM i
forbindelse med produktoptimalisering,
sier Gausen.
Han trekker fram den gode spredningen
i NM-titlene de siste årenen mellom små,
mellomstore og store kjøttbedrifter.
– En slik variasjon viser at det jobbes
målrettet på alle nivå vår bransje. I år
er det 26. gang NM blir arrangert og
skal vi tro våre ypperlige dommere, er
det høyere nivå år for år. Det gleder en
bransjemann som er født og oppvokst i
denne bransjen, sier KLFs styreleder.
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Ansatte, forbruker og handel elsker gull
57 leverandører med til sammen 565 produkter gjorde i 2018 den 26. utgaven av NM i kjøttprodukter til en manifestasjon av det spennende utvalget og den gode kvaliteten på norske
kjøttprodukter. At i tillegg seks skoler deltok, lover godt for framtiden.

NORGESMESTERE: Her fra siste mesterskap NM i Kjøttprodukter 2018 som hadde fokus på grill og spekemat. Foto: John T. Pedersen

NM er viktig for ansatte, bransjen, handelen og forbrukerne.
Gullmerket vinnerne kan smykke seg med er salgsutløsende.
– Undersøkelser viser at vi bruker fem sekunder på å bestemme
oss for en vare i butikken. Det er nok grunnen til at et kvalitets
stempel som gull i NM løftes i større grad enn før frem i annonsering, ved presentasjon og plassering i butikkene, sier Svein-Erik
Eide, ansatt i KLF og ansvarlig for arrangementet.
Internt i bedriftene som gjør det bra blomstrer yrkesstoltheten
om man kommer hjem med kjøttbransjens Oscar-statuetter.
– Det er nesten rørende å se hvor mye hederen betyr for enkeltbedrifter.
I 2018 var spredningen blant vinnerne svært god, og både store og
små kjøttbedrifter tok for seg av medaljefatet. I 2017 ble kåringen
en merkedag for Oslo-bedriften Gunnar Ruud Catering.
– Snakk om prestasjon og timing! Vi er 75 år i år og bedre
jubileumsgave enn tre NM-titler er det knapt mulig å få,
sa daglig leder Robert Ruud.
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Status for familiebedriften Gunnar Ruud Catering ble dette
året; NM-tittel for røkt pinnekjøtt, medisterkake og julepølse.
Bedriften deltok med åtte produkter og fire av disse ble belønnet med gullmedaljer. En meget solid innsats som nok vil bli
lagt merke til langt utenfor bedriftens lokaler på Kampen.
– NM i kjøttprodukter har vi alltid prioritert, men vi er nøye
med å ikke skru forventningene for høyt. Jeg vet at det er små
marginer som skiller de aller beste produktene fra de nest beste.
Derfor er vi veldig ydmyke. Å få god uttelling i NM er stort og
en fantastisk inspirasjon for alle i bedriften, sa Robert Ruud.
Lurer du på hvordan din din favorittbedrift har gjort det i NM
i Kjøttprodukter? På nettsiden kjottprodukter.no kan du søke
opp vinnerne helt tilbake til 2010.

Under bedømmingen er det et mål å ikke kaste ett gram kjøtt. Det blir en del produkter
til overs etter at dommerne har foretatt sin bedømming, og hvert år går derfor rundt 1000
kilo kjøtt til vanskeligstilte gjennom Matsentralen og Kirkens Bymisjon i kjølvannet av NM.
– Hjertelig takk til alle dere. Denne mengden førsteklasses kjøttprodukter har uvurderlig
betydning for folk som sliter i og rundt vår hovedstad, sa daglig leder Christiano Aubert i
21
Matsentralen under Kåringen i 2018.

KLF

Kommunikasjon og omdømme

Det er stor oppmerksomhet rundt kjøttprodukter og kjøttspising. KLF mottar mange
henvendelser, både fra media, myndigheter og handel, og medlemmer. Når bransjen
mottar kritikk, har KLF overblikk og koordinerer fakta og bransjens standpunkt.

Ønsket om å spise mindre kjøtt har
blitt normalen blant unge i byene
Ved inngangen til perioden var det mye fokus på dyre
velferd og helseutfordringer med kjøttspising. Vegetar og
vegan-trenden fikk fortfeste. Ved utgangen av 2018 ser vi at
helse ikke blir vektlagt i samme grad som tidligere, men at
bærekraft har fått en større rolle i diskusjonene sammen med
fokus på dyrevelferd.
– Utfordringen til bransjen har vært at kjøtt angripes både
med bakgrunn i helse, bærekraft og dyrevelferd. Argumentasjonen tar ikke nødvendigvis for seg norske forhold, og hva er
egentlig bærekraft, spør Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontak i KLF.
I 2015 vedtok FNs medlemsland 2030-agendaen og
bærekraftsmålene. Et av punktene det legges vekt på er mål
om matsikkerhet. Det vil i praksis si at alle land bestreber å
selv produsere maten innbyggerne spiser. Norge er i stor grad
selvforsynt med kjøtt og meieriprodukter, mens vi i større
grad er avhengig av import av frukt og grønt. De kommer til
Norge med fly, containerskip og tungtransport.
– Hvis vi skal erstatte rødt kjøtt med grønnsaker, frukt og
bær, og samtidig skal spise oss mette, må en huske på at over
50 prosent av grønnsakene vi spiser er importert. For frukt
og bær er importandelen over 95 prosent. På samme tid viser
«Utvikling i Norsk Kosthold 2017» fra Helsedirektoratet at vi
spiser mindre og mindre fisk. I 2017 gikk norsk fiskespising, i
følge Norges sjømatråd, ned med hele 15 prosent, sier Eide.
Han påpeker at kjøttbransjen vil ta ansvar for å gjøre sin del
av verdikjeden grønnest mulig, samtidig som Norsk matsikkerhet skal ivaretas.

– Om nordmenn spiser mindre kjøtt har det marginal effekt
på det globale klimaet, men det er mulig folk får bedre samvittighet av det. Hverdagen vår er i dag uansett full av symbolske miljøtiltak. Hvor effektive de er, kommer an på hvem som
regner og variablene som legges til grunn.
I perioden har det vært stort mediefokus
på at folk velger bort kjøtt for frukt
og grønt. Eide ser nå en ny retning på
sosiale medier.
– Den siste tiden har det vokst frem
en ny diskusjon. Det å fly har gått
under radaren for de mange som er
opptatt av klima. Haakon Riekeles,
samfunnsøkonom i Civita skriver
4. mars 2019 om "flyskam" på
Minervas nettsted. Han påpeker
at man skal spise nesten 15 kg med
biff før man har bidratt til like
mye utslipp som en reise tur-retur
Oslo-London. En ferietur til Thailand på turistklasse tilsvarer 110
kg biff, eller minst 1,5 års kjøttforbruk for en gjennomsnittsnordmann.
– Om klimadebatten fremover krever at man skal skamme seg
for flyreiser, vil nok prisen å betale for å fremstå som miljø
bevisst, bli svært høy for mange unge reiselystne. Og all den tid
de fortsette å fly som før, blir det vanskelig for dem å argumentere like hardt mot normal kjøttspising, sier Eide.

Grisens omdømme utfordres
I 2017 og 2018 kjørte Mattilsynet tilsyn på 228 av totalt 581 besetninger med slaktegris i
Rogaland. De utvalgte var besetninger der Mattilsynet hadde mottatt intern melding fra sine
ansatte på slakteriene eller der de hadde fått eksterne bekymringsmeldinger fra publikum.
Tilsynskampanjen i Rogaland viste at dyrevelferden i deler av slaktegrisproduksjonen ikke var
tilfredsstillende. KLF var skuffet over det høye antallet avvik som ble avdekket, men sammen
med bransjen brettet vi opp ermene. Les mer om saken og hvilke tiltak som ble satt inn på
side 17 i denne rapporten.
– Tilsynskampanjen i Rogaland resulterte i for mange funn. Noe av dyreholdet som kom
fram i media var uakseptabelt. Det er mange flinke svinebønder rundt om i landet som jobber
hardt for at dyra skal ha det bra og være friske, men vi så at en del produsenter trengte å bli
bedre. KLF skal stå på for å unngå forhold som gir grunnlag for bilder av misligholdt svin i
22media i årene fremover.
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Svein-Erik Eide
Sjef kommunikasjon og
medlemskontakt
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

De siste årene har demonstrasjoner utenfor slakterier blitt mer vanlig. Her et bilde fra demonstrasjon utenfor Fatland Oslo. (Foto: Facebook)

Demonstrasjoner mot bønder og slakterier
Internasjonalt ser vi nå en dreining mot at bønder, slakterier,
matindustrien og restauranter blir utsatt for forskjellige typer
aksjoner fra dyrevelferdsaktivister.
– Liksom minkbønder ble utsatt for sabotasje, innbrudd og
negativ omtale, ser en nå at aksjonistene har bevegd seg videre
til å aksjonere utenfor norske slakterier. Ser en til Sverige og
Australia, blir bønder og deres familier nå kartlagt av aktivistene, og utsatt for forskjellige typer aksjoner, sier Eide.
KLFs anbefaling til slakteriene har frem til nå vært å ta aksjonistene på alvor og å behandle dem med respekt. Demonstrasjonene de siste årene har gått rolig for seg, og i Norge er retten
til å demonstrere sikret i grunnlovens § 100.

Eat-Lancet trigget kjøttlobbyen
I begynnelsen av januar 2018 kom Gunhild Stordalens EATLancet-rapport. EAT-Lancet kommisjonen utarbeidet en rapport der de presenterte vitenskapelige mål for et sunt kosthold
fra bærekraftig matproduksjon innenfor planetens tålegrenser.
Rapporten er resultatet av et treårig prosjekt som har bestått av
37 eksperter fra 16 land.
I dagene før lansering, kunne VG avsløre at kjøtt- og eggbransjen, omtalt som kjøttlobbyen, hadde lagt en plan for hvordan
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en gjennom ulike mediekanaler og kommunikasjonsflater
kunne så tvil om funnene i rapporten.
– Bransjen hadde selvsagt forberedt seg på Eat-Lancet rapporten. Om vi ikke hadde gjort det, hadde vi ikke gjort jobben
vår, sier Eide. For øvrig var vår strategi å kommunisere faktabasert og åpent med utgangspunkt i norsk matproduksjon og
Helsedirektoratets kostholdsråd.
– VG valgte å se bort fra at EAT
i forbindelse med lanseringen
av forskningsrapporten,
inviterte flere verdensledende
kommunikasjonsbyråer inn
for å skape blest om lanseringen. Det norske kommunikasjonsbyrået Trigger fikk til
slutt jobben, beskrevet som
det største PR-prosjektet i
Eats historie. Trigger leverte
kreativt konsept internasjonalt for forskningsfor
midling, redaksjonell PR
og sosiale medier.

Faksimile na24.no
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Unge som ellers ville vært utenfor skole og arbeidsliv, får nå drahjelp av det unike prosjekter Young Heroes.

«Young Heroes» skaper vinnere
«En bedre framtid for alle, gjennom biff-samarbeid med Norge.» Det er slagordet til Embiveni
Foundation, som gjennom Young Heros gir unge mulighet til yrkestrening.
– Det handler om et program for sosialt
arbeid og utdanning blant den opp
voksende generasjon. Det hele kom i
gang i 2010 og har vært svært vellykket,
sier Khulekani Magongo, Executive
Director, Young Heroes da KLFs styre
besøkte Eswatini i 2018.

Uten skolestipendet ville jeg
ikke vært her. Dere gjør en
viktig jobb. Vær så snill, ikke
stopp å hjelpe andre.
Student på NASTC
støttet av Young Heroes

Ifølge Magongo, er arbeidstrening et
viktig stikkord. KLF styre besøkte blant
annet skolen som gir unge arbeidstrening
i trearbeid, i bilmekanikk, metallfag og
ikke minst landbruksfag. De var dessuten
innom en katolsk skole for barn der et nytt
bygg er reist med pengemidler fra Embiveni Foundation.
– Møblene vi produserer her er designet
og produsert av våre dyktige elever. Vår
oppgave som lærere er kun å rettlede. Vi
lar elevene styre det meste selv. På den
måten skaper vi selvstendige og pålitelig
yrkesutøvere. Det igjen er en garanti for at
de unge får jobb etter endt utdanning, sier
ansvarlig for snekkerutdanningen.
Den samme tenkingen gjør seg gjeldene
i avdelingen for utdanning av bilmekanikere. Etter to år her, det ene praksisår ute
i bedrift, har elevene gode muligheter til
å sikre seg verdifulle mekanikerjobber
i nærområdet. Og også det takket være
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midler fra Embiveni Foundation.
– Vi har i øyeblikket 30 elever her nå, tre av
disse er jenter. Det kan høres lite ut med
kun tre jenter, men vi er stolte av at jenter
også ser nytten av bilmekaniker-studiet.
Elevene blir testet ved at de reparerer biler
som ordinære kunder setter inn til reparasjon hos oss. På den måten blir utdanningen så reell som mulig, sier ansvarlig for
mekanikerutdanningen.
Han viser oss rundt i bilverkstedet og vi
stopper opp foran en bil med åpent panser.
Ti elever driver vedlikehold på bilen, og en
av dem kommer bort til oss.
– Takk for alt dere har gjort for oss, vi er
takknemlige. Uten skolestipendet ville jeg
ikke vært her. Dere gjør en viktig jobb. Vær
så snill, ikke stopp å hjelpe andre, sier en
ung jente uoppfordret. Hun er en av elevene som får støtte gjennom Young Heroes,
til yrkestrening på NASTC.
Nhlangano Agricultural Skills Training
Center (NASTC) er ett av tre yrkestreningssenter drevet av non-profit organisasjonen Swaziland Skills Centres. NASTC
sto ferdig i 1994. Bygningene ble finansiert
av utenlandske givere og ble bygd av elever
på arbeidstrening. De fikk veiledning av
lærere i arbeidet, liksom undervisningen
foregår på skolen i dag.
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Løfter storfeprodusenter i Eswatini
I løpet av de siste åtte årene har privat norsk kjøttindustri sørget for at storfeprodusenter i
Eswatini har fått mellom syv og åtte millioner kroner i eksportbonuser. Det har vært mulig
takket være import av storfekjøtt fra den største kjøttbedriften i dette lille afrikanske landet.

Elliot Johnsen er en av Swaziland Meat Industries aller beste og mest erfarne storfebonde.

Denne importen har dessuten bidratt med rundt 3,5 millioner
kroner til humanitære og sosiale tiltak i Eswatini (tidligere
Swaziland).
Slaktevekt på 250 kilo
Elliot Johnsen er en av SMIs aller beste og mest erfarne storfebøndene i dette afrikanske landet. Han er en av 15 produsenter som det er etablert ekstra tett kontakt med. Når vi treffer
Johnsen, etter mer enn to timers kjøring på humpete og til dels
ufremkommelige skogsveier, tar han oss med til den såkalte
feedloten der dyrene oppholder seg i ukene før de sendes til
slakting. Disse slakteklare dyrene er mellom 24 og 30 måneder
gamle, og blir sluttfôret i innhengninger på 60 ganger 60
meter. De øvrige dyrene gresser bedagelig i området rundt
feedloten.

– Hva med jorda? Eier eller leier du den?
– Jeg eier jorden selv og det gir meg en stor grad av frihet. Min
virksomhet skiller seg fra andre bønder ved at jeg har etablert
et tett og forpliktende samarbeid med SMI også på livdyr.
Avhengigheten er dermed gjensidig, sier Johnsen som har 120
kuer. Kalvingsprosenten er «bare» på 70, men i Eswatinimålestokk er dette absolutt akseptabelt.
Det var i 2006 at KLF startet samarbeidet med Swaziland
Meat Industries (SMI). Målsettingen med dette samarbeidet
var å sikre kvalitet, kunnskap og kompetanseheving slik at
SMI skulle bli godkjent for leveranser til EU og Norge. SMI ble
EU-godkjent to år senere i 2008, og i 2009 vedtok Stortinget
å gi Eswatini en årlig eksportkvote til Norge på 500 tonn storfekjøtt. Det var en milepæl og en unik mulighet for kjøttbransjen, og ikke minst for storfebønder i Eswatini.

– Som bonde får jeg mye støtte og hjelp av folk fra SMI. De
kommer hit når jeg trenger praktiske råd eller har problemer
som må løses raskt. Jeg er dessuten svært takknemlig for den
handelsforbindelsen SMI har etablert med Norge. Denne
handelen har gitt oss bønder en bedre hverdag. Da mener jeg
i betydningen merinntekter, som igjen bidrar til at vi kan bli
bedre bønder. Det eneste usikkerhetsmomentet er tørke, men
det får vi dessverre ikke gjort noe med, sier Johnson.
2 500 produsenter
Han er en av til sammen rundt 2 500 bønder som jevnlig
leverer dyr til SMI-slakteriet. De har de siste ni årene levert til
sammen 62 000 storfe til slakteriet. Dyrene til Elliot Johnsen
veier mellom 400 og 450 kilo når de sendes til slakteriet og det
gir en slaktevekt på rundt 250 kilo.
STYRETS BERETNING 2017-2018
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Kjøtt- og eggbransjens viktigste blad
– Bedriftene moderniseres i en voldsom hastighet, og vi kan heller ikke stå stille,
sier redaktør Per A. Sleipnes. KLF Media består nå av to blader, to nettsteder, egen
bransjeoversikt og tusenvis av følgere i sosiale medier.

Bladet Kjøtt & Eggprodusenten som går ut gratis til rundt 9000
bønder fire ganger i året, har blitt godt mottatt både hos
annonsører, bønder og ikke minst blant lederne i de frittstående
slakteriene her i landet.
– Annonsemengden i bladet har økt jevnt og trutt og det gjør
meg trygg på behovet for et alternativt bondeblad. Vi snakker
om det alle første magasinet som primært er myntet på produsenter som forsyner landets mange frittstående slakterier og
eggpakkerier. Vår målsetting og intensjon med magasinet var å
bidra til å bedre kommunikasjonen og styrke båndene mellom
aktørene i primærleddet og bedriftene disse leverer dyr og egg til.
Det tror jeg vi har lykkes med, sier redaktør og daglig leder i KLF
Media, Per A. Sleipnes.
KLF Media er et datterselskap av KLF og gir også ut fagbladet
Kjøttbransjen. Medlemsbladet henvender seg til målgrupper
langt utenfor egne rekker. Det vil si store deler av kjøttbransjens
kunder innenfor dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, så
vel som en lang rekke politikere, presse og opinionspåvirkere.
– Hvordan er tilbakemeldingene fra leserne av det nye bladet?
– De er gode, og takket være annonsering fra slakterier og eggpakkerier, er det mulig å drifte bladet. «Kjøtt & Eggprodusenten»
bringer reportasjer, intervjuer og nyheter som produsenter både
har glede og nytte av å lese. Samtidig med lanseringen av bladet,
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lanserte vi et nettsted basert på malen til bladet Kjøttbransjen
(bladet.kjottbransjen.no). Artiklene blir publisert i full tekst gratis for bonden og tilgjengelig for deling på sosiale medier,
forteller Sleipnes.
Han tror det er behov for en motvekt til samvirkets mange blader
og publikasjoner. I mange år har så å si all informasjon om og
for aktørene på primærleddet, kommet fra samvirkesiden. Den
trenden mener han at bladet Kjøtt & Eggprodusenten har bidratt
til å endre.
– Hver eneste dag gjennom hele året, sørger dyktige produsenter/ bønder for at slakterier og eggpakkerier får råvarene som
er nødvendig for å holde virksomhetene i gang. De er med andre ord nøkkelaktører i verdikjeden for mat. Jeg er overbevist
om at landets mange dyktige bønder er interessert i kunnskap
om prosesser, også etter at dyr og egg har forlatt gården. Kjøtt
& Eggprodusenten er foreløpig ikke medlem av Fagpressen. Det
er derimot bladet Kjøttbransjen som følger redaktørplakaten.
KLF Media har de siste årene jobbet målrettet med bladets nettsider og 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.
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Det jobbes med å få på plass en løsning
som gjør det mulig å lese bladene på alle
plattformer. Vi har også egen Facebookside med flere tusen følgere, sier Sleipnes.
Helt bakerst i vårt bransjeblad Kjøttbransjen har vi Bransjeoversikten eller bransjens «Gule sider» som mange velger å
kalle denne. På sikt vil flere av bedriftene
som er oppført her, få oppføring i kjøttbransjens digitale bransjeguide. Denne
digitale bransjeguiden tror vi skal gjøre det
mer attraktivt å være annonsører i printutgaven av bransjeguiden i bladet.
Nytt av året er å gå fra ti til åtte årlige
utgaver av Kjøttbransjen.
– Vi skal ha flere dagsaktuelle saker på
nettsiden, samtidig som de åtte utgavene
får flere sider enn tidligere. På den måten
blir vi mer aktuelle, mens vi reduserer
både trykke- og portokostnader. Annonse
volumet tror vi vil holde seg stabilt, til tross
for at antallet utgivelser blir redusert.
I løpet av perioden siden siste landsmøte,
har jeg som redaktør i bransjebladet besøkt
flere internasjonale matmesser.
– Messene reflekterer innovasjonstakt og
innovasjonsretning på kjøttområdet og
tilstedeværelse/deltakelse er helt nødvendig for å holde seg oppdatert på utvikling
og trender. De messene bladet har prioritert i perioden, er Anuga i Köln Tyskland,
SIAL-messen i Paris, Grüne Woche i Berlin
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og Alimentaria i Barcelona. I år vil for øvrig
IFFA-messen i Frankfurt finne sted i mai
og den er et must for alle som har sitt virke
i vår bransje, sier Sleipnes.
Sleipnes oppfordrer bransjen til å bruke
bladet til å nå ut med viktige beslutninger,
hendelser og andre forhold som er med å
sette bedriftene på kartet.
– En rekke av våre bedrifter vil i løpet av et
år, ha behov for å nå ut med informasjon
i en eller annen retning. Ny daglig leder
er ansatt, nye maskiner er bestilt og plan
for modernisering er vedtatt. Ønsker en
nyheten ut med en gang, og det ikke klaffer i forhold til bladets utgivelser, kan vi
benytte nettsidene for å nå ut. Jeg ønsker
at bladet Kjøttbransjen presenterer kjøtt
og eggnyheter først. Det styrker bladets
stilling og bidrar til at annonsørene våre
finner blader mer attraktivt.

Jeg ønsker at bladet
Kjøttbransjen presenterer
kjøtt- og eggnyheter
først. Det styrker
bladet stilling.
Per A. Sleipnes
redaktør og daglig leder i KLF Media

Redaktøren har intensjon om å ha kontakt
med flest mulig bedrifter over det langstrakte land.
– Alle klarer jeg selvsagt ikke å rekke
over, langt mindre besøke. Men jeg har
en innstendig oppfordring til dere: Ta
kontakt med meg om dere føler dere
oversett på noen måte. Så sørger jeg for å
rette opp i det. Både i bransjebladet og i
produsentbladet har jeg en ambisjon om å
ta aktørene på pulsen og være tilgjengelig
for innspill, avslutter Sleipnes.

27

KLF

Medlemsgoder

Som medlem av KLF får du tilgang på en rekke medlemsgoder. Vi jobber sammen med
medlemmene for å sikre råvarer. Vi eier eller administrerer en rekke dataløsninger, deltar
i FoU-prosjekter, har eierskap i flere selskap og sist men ikke minst, koordinerer vi privat
side og skaper samlingsteder for læring og sosialt samvær.

Kampen om råvarene og kundene
- KLF opplyser markedsregulator
– Markedene for kjøtt og egg er sterkt regulert i Norge. Prisen
som bøndene oppnår er sterkt beroende av jordbruksavtalen
som staten og bøndene inngår, og som Stortinget deretter
vedtar. For at bøndene skal kunne oppå de inntektene som
Stortinget ønsker, er de gitt anledning til å regulere markedet. På den måten kan det påvirke både det volumet som
er tilgjengelig og prisnivået, sier Endre Myhr, markeds- og
administrasjonssjef i KLF.
– Oppgaven med å regulere markedet for kjøtt og egg er gitt til
Nortura. Forståelig nok kan det faktum at hovedkonkurrenten,
som også er en svært viktig leverandør til de fleste av KLFs
medlemsbedrifter, gi grunnlag for uenighet og konfrontasjoner
om fordeling av råvare og prisnivå. KLF overvåker Norturas
arbeid på dette området for å sikre at våre medlemmers interesser blir ivaretatt. Samtidig samarbeider vi innenfor de rammer som regelverket åpner for, for å finne akseptable løsninger
når ting skal gjøres eller har låst seg for enkeltbedrifter.
KLF sender ukentlig ut informasjon om kjøttslagene og egg til
medlemmene. Seks ganger i året kommer det prognoser, og
KLF gir råd til Totalmarked når man skal vurdere salgstallene
som er en del av prognosen.

– Gjennom dialog med et utvalg relevante medlemsbedrifter
danner vi oss grunnlag som spilles inn i prognosearbeidet. Vårt
innspill blir dermed en sammenstilling av signalene fra våre
bedrifter, noe som sikrer at det ikke er enkeltbedrifters vurderinger som legges frem for Totalmarked, sier Myhr.
- Vi informerer også medlemmene om prognosene og om vår
forståelse av dem i etterkant.
Myhr kan fortelle at det i mange tilfeller er ulik oppfatning av
markedet, alt etter hvem som blir spurt.
– Er det underskudd og behov for import? Er dekningsgraden
av norsk fersk slakt lik for alle aktørene? Hvordan forstås og
praktiseres forsyningsplikten? Og viktigst, markedsregulator
har ansvaret for at reguleringen skjer effektivt og konkurransenøytralt, og her har KLF en klar rolle i oppfølgingen.
Markedet går ofte i andre retninger enn det prognosen tilsier.
Klima og vær er en av faktorene som kan påvirke både produksjon og salg. Når den våte 2017 sommeren ble etterfulgt av
tørkesommeren 2018 så ga dette tydelige utslag.
– Kortsiktige svingninger betyr at markedet skifter og ulike
tiltak blir diskutert og iverksatt. KLFs fokus er at slike endringer ikke påvirker konkurransekraften mellom Nortura og våre
medlemmer.
KLF jobber også kontinuerlig med å forbedre langvarige
ubalanse. Ubalansen i storfekjøttmarkedet som har vært rappor-

Kvalitetslederne i KLFs medlemsbedrifter samles flere ganger i året. Her på Lillehammer under et innlegg fra MatPrat.
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Ida Mathisen
Sjefveterinær
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Mette Juberg
Mattrygghet- og
kvalitetssjef
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Forbrukerne fikk ikke nok
bacon, kjøttdeig, kjøttpålegg
og kyllingfillet uke 3 2019.

Foto: Animalia / Grethe Ringdal

tert om de to foregående årsrapportene er eksempler på dette.
– Situasjonen er dessverre ikke bedret, men markedssuget
etter storfebiffer og fileter er litt lavere og prispresset på de
norske produktene øker. Det kommer fortsatt et for stort
volum med biffer og fileter inn gjennom kvoter. Prisene er så
lave at de undergraver norsk råvare og vil på sikt ødelegge
mulighet for å få greit betalt for storfebiffer og filet, sier Myhr.
Regelverket rundt markedsreguleringen er nå til behandling.
Du kan lese mer om det tidligere i denne rapporten under
"rammebetingelser næringspolitikk".
– Som det fremgår av saken «Økonomisk utvikling for
medlemsbedriftene» lenger ut i denne rapporten, er
lønnsomheten i KLFs medlemsbedrifter utfordrende. Det er

Endre Myhr
Markeds- og
administrasjonssjef
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

begrenset tilgang til råvarer, Nortura er største varemottaker.
I tillegg er det norske markedet lite dynamisk og i stor grad
kjedesstyrt.
For vårt segment er merkevarene svekket og kjedene fokuserer
på egne merkevarer, sier Myhr. Med tre store og effektive grossister som dekker de tre dagligvarekjedene gjennom mange
små butikker, er det få salgsarenaer for KLFs medlemmer.
– Kundene velger i stor grad produkt på autopilot. Det resulterer i at noen få produkter opprettholder store volum. Stort
volum fører igjen til at kjedene presser pris hos leverandørene.
Variasjon og mangfold er delvis dekket gjennom lokale produsenter, men foredlingsleddet har svært begrensede markedsmuligheter, avslutter Myhr.

Forener medlemmenes mattrygghets- og kvalitetsledere
En viktig oppgave for KLF Servicekontor er å bistå
medlemmene i spørsmål og oppgaver rundt mattrygghet,
kvalitet, fortolkninger og forståelse av regelverk, bransje
standarder og mattrygghetsstandarder.

krevd en del oppklaring og vært tema på samlingene våre. Ved
denne typen tilsyn kommer det opp mange viktige momenter
og medlemmene trenger avklaringer slik at vi som bransje kan
opptre enhetlig, sier Juberg.

Hver eneste dag får KLF mange spørsmål fra medlemmene.
– Noen ganger er vi kun sparringspartner. Kanskje trenger
medlemsbedriften bekreftelse på at de tenker riktig? Andre ganger
går vi inn i mer krevende saker som involverer flere av KLFs
ansatte, sier Mette Juberg.

Samling av KLF-medlemmenes kvalitetsansvarlige, skjer normalt
to ganger hvert år. Målet er å utveksle erfaringer, få påfyll av
kunnskap, og å skape et trygt og viktig nettverk for de kvalitetsansvarlige som gjerne er alene med ansvaret for kvalitet i sin bedrift.
– Bedriftsbesøk er viktig, de siste årene har Grilstad Brumunddal,
Smedstuen, Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri og Inderøy Slakteri
blitt besøkt. Antall deltakere varierer, avhengig både av tema og
tidspunkt, men i snitt ligger det på 25, sier Juberg.

Mattrygghet- og kvalitetssjefen forteller at tilfeller der problem
stillinger er av interesse for flere medlemmer, ofte fører til temadager eller samlinger der offentlige instanser som Mattilsynet eller
leverandører inviteres for å klargjøre eller informere.
– Et eksempel fra de siste årene er merking, deklarering og
saltinnhold som har vært fokusområder hos Mattilsynet. Det har
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Tema de siste årene har blant annet vært prøvetaking; hygiene,
vask, kommunikasjon og det å bygge kvalitetskulturer i egen
bedrift. I tillegg diskuteres nye BRC og FSCC 22000.
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Reduserer grønt og kjøtt sammen kreftrisiko?
Forbrukerne ønsker sunnere valg, og det er en økende interesse hos industrien for å bruke
grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter. Restråstoff både fra grønnsaks- og kjøttproduksjon,
kan benyttes i produktene.

Resultatene så langt viser
at ingredienser som inngår i
pølser kan påvirke dannelsen
av ugunstige forbindelser i
både positiv og negativ retning.
Mette Juberg
mattrygghet- og
kvalitetssjef i KLF

Norge har den høyeste forekomsten av
tykktarmkreft i Europa og i to norske
forskningsstudier fant man ut at høyt
inntak av pølser var forbundet med økt
risiko for tykktarmkreft.
– Vi vet fortsatt ikke hvorfor, og det er
behov for tverrfaglig forskning som kan
kartlegge underliggende mekanismer,
sier Mette Juberg, mattrygghet- og
kvalitetssjef i KLF.
Bearbeidet mat med norske råvarer for
forebygging av tykktarmskreft (VegMeatCRC) vil undersøke om norske råvarer
og ingredienser som inngår i bearbeidede kjøttprodukter (pølser) kan bidra til
å påvirke utvikling av tarmkreft. Under
steking og videre gjennom fordøyelsen
kan det dannes mulige kreftfrem
kallende forbindelser.
Prosjektet vil benytte en kunstig
mage-tarm modell og en spesielt egnet
musemodell for tykktarmskreft for å
kartlegge forekomst av slike forbindelser i tarmen, potensielle endringer i
tarmfloraen og kreftutvikling. Resultatene vil sammenlignes med data fra et
norsk screeningprosjekt mot tarmkreft.
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VegMeatCRC vil videre undersøke om
innblanding av grønnsaker i bearbeidede kjøttprodukter kan bidra til å
redusere risikoen for tykktarmskreft.
– Resultatene så langt viser at ingredienser som inngår i pølser, som for
eksempel nitritt, erythorbinsyre og
potetmel kan påvirke dannelsen av
ugunstige forbindelser i både positiv og
negativ retning. En mulig sammenheng
med kreftutvikling vil bli undersøkt i en
spesielt egnet musemodell for tykktarms
kreft, sier Juberg.
– Resultatene skal videre sammenlignes
med kostregistrering og analyser av
avføringsprøver fra personer som deltar i
et norsk screeningprogram for tykktarmskreft. Analyse av kostregistreringsskjema
(FFQ) skjer i samarbeid med Avdeling for
ernæringsvitenskap, UiO.
VegMeatCRC vil ha tre års varighet, fra
2018-2020 og ledes av Nofima. I tillegg
deltar NMBU, Kreftregisteret, DTU
(DK), Nortura SA, Jæder Ådne Espeland
AS, Leiv Vidar AS, Nordfjord kjøtt, Alna
AS, Bama, Matprat/Opplysningskontoret
for egg og kjøtt, KLF og Animalia AS.  
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Forsknings- og utviklingsarbeid
KLFs deltakelse i FoU-prosjekter sikrer medlemmene rask tilgang til resultatene. Det bidrar til
at hele bransjen får økt sin kompetanse på viktige områder knyttet til mattrygghet, dyrehelse,
dyrevelferd og ernæring.

APEC - fjørfepatogene e.coli 2018-2021

Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet.
Gjennom prøvetaking og undersøkelser i
slaktekyllingflokker skal prosjektet undersøke hvilke faktorer som gjør at noen
besetninger får utbrudd av e.coli med høy
dødelighet.

VegMeat CRC 2018-2021

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

LipidInFlammaGenes 2018-2021

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

Grisefine lunger 2017-2019

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

Mobilslakt - helhetlig bioøkonomisk utnyttelse
av fjørfe ved bruk av mobilt slakteri 2017-2019

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

ListWare 2016- 2019

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

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 2014-2018

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

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.

KLF deltar også i prosjektene:
•
•
•

Koksidiostatikafri kyllingproduksjon 2015-2018
Q-Rec Map-kinolonresistens til tross for lavt antibiotikabruk 2016-2019
H2O monitor - Overvåking av mekanismer som styrer vannbindingsevne i kjøtt 2014-2017
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KLF

Eksterne styrer, råd og utvalg

Som bransjeorganisasjon for privateid side av kjøttbransjen er det forventet at KLF
deltar aktivt i styrer, råd og utvalg som er med å påvirke bransjen. Her ser du hvor ansatte
eller representanter fra KLF har deltatt i perioden 2017 til 2018.

- En berikelse å ta verv i bransjefellesskapet
– For Toten Eggpakkeri som bedrift tror jeg det har vært en berikelse at jeg har engasjert meg
aktivt også utenfor bedriften. Det har gitt langt mer tilbake enn hva det har kostet.
Det slår egg-gründer Ernst Ole Ruch
(68) fast når han nå har overlatt det
daglige ansvaret til sin etterfølger og
selv velger å trappe ned i bedriften
han etablerte for nøyaktig 17 år siden
sammen med tre andre eggprodusenter
på Toten. Hans mantra har hele tiden
vært å engasjere seg for felleskapet og
på den måten også bidra til å løfte egen
organisasjon.
– Det er uhorvelig mye positivt der ute.
Utfordringen blir å ta tak i det og bearbeide det til nytte for alle. I mitt møte
med mennesker og fagfolk i andre organisasjoner de siste årene, har jeg lært at
åpenhet er avgjørende for egen framgang.

Det å jobbe i felleskap med
prosjekter eller andre oppgaver
som gagner hele gruppen
av medlemsbedrifter, skaper
både entusiasme og energi.
Ernst Ole Ruch
avtroppende daglig leder
Toten Eggpakkeri AS
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I dag har eggpakkeriet som han etablerte på starten av 2000-tallet, en
omsetning på 60 millioner kroner og
antallet produsenter er nå snart oppe i
14. Av disse er fem økologiske eggprodusenter, og den sjette er nå på vei inn i
disse dager. Bedriften har opplevd vekst
hele tiden siden etableringen for 17 år
siden, uten at det har oppstått «voksesmerter»
Nettverksbygging er i så måte et viktig
stikkord. Det handler i ytterste konsekvens mye om å gi og ta. Jeg tenker at
jeg har noe andre kan ha glede av og det
må jeg «bytte» med alt det verdifulle
som finnes utenfor min egen sfære,
understreker Ernst Ole Ruch som de
siste fire årene har sittet i KLF-styret.

Han har dessuten vært aktiv i Debio,
organisasjonen for økologisk produksjon, i seks år. I tillegg har han i ti år sittet
i rådet for frivillig førtidsslakting.
– Det er noe av lærdommen jeg har tatt
med meg inn i egen bedrift. Ved å kommunisere med andre rundt meg, som for
så vidt kan drive med andre ting enn hva
jeg driver med, får jeg utvidet min egen
horisont. Med andre ord: jeg tar lærdom.
Dermed kan jeg justere farten i takt med
det markedet til enhver tid etterspør.
Jeg kan trygt fastslå at Toten Eggpakkeri
neppe ville vært der vi er i dag, uten
bedriftens «politikk» på å være aktive
utad, fastslår egg-gründeren fra Toten.
– Hva vil du si til andre aktører i f.eks.
KLF-systemet som vurderer å engasjere seg i
styrearbeid eller i andre organisasjonsfora?
– Ta utfordringen og bli med. Jeg kan
nesten garantere at det vil bli vellykket.
Det å jobbe i felleskap med prosjekter
eller andre oppgaver som gagner hele
gruppen av medlemsbedrifter, skaper
både entusiasme og energi.
– Trekker du deg helt tilbake fra alt nå, eller
vil du foreta en gradvis «tilbaketrekking»?
– Jeg har allerede startet nedtrap
pingen, men jeg kommer helt sikkert
til å være engasjert i det som foregår på
eggpakkeriet. Men jeg overlater helt og
fullt til andre å ta veivalg og stake opp
den framtidige kursen. Jeg skal ikke
være en som klamrer meg til masta,
avslutter egg-gründer Ernst Ole Ruch.
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Styret

Ståle Gausen, nestleder
Ernst Ole Ruch, medlem
Bjørn-Ole Juul-Hansen, medlem
Guro Espedal, 1. vara

Harald Furuseth, styremedlem
Bjørn-Ole Juul-Hansen, styremedlem
Rune Dullum, vara

Ernæringsgruppe
Mette Juberg

Helsetj. for sau, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Helsetj for storfe, arbeidsutvalg

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Ref.gruppe strategi øko-jordbruk

Dyrehelseportalen, styringsgr.

Ida Mathisen

Omsetningsrådet

Ernst Ole Ruch

Avlsregion for sau

Roger Karlsen, avlsregion nord
Hilde K. Håland, avlsregion vest
Helge Olaf Aas, avlsregion øst

Fagråd for sau
Hilde K. Håland

Rådet for førtidsslakting - egg
Erik Nielsen
Ernst Ole Ruch
Endre Myhr

Avlsråd

Ida Mathisen

Helsetj. for storfe, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Helsetj. for svin, arbeidsutvalget
Karl Kristian Kongsted, medlem
Ida Mathisen, vara
Helsetj. for svin, samarbeidsrådet
Ida Mathisen
Karl Kristian Kongsted, vara
InGris, samarbeidsrådet
Karl Kristian Kongsted

Klassifiseringsutvalget

- fagutvalg for klassifisering av slakt
Harald Furuseth
Audun Stople

Siv Undem

Næringspolitisk utvalg
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Matpolitisk utvalg
Ida Mathisen

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

Koorimp, styringsgruppa
Ida Mathisen

Roar Malmin, vara - styret
Bjørn-Ole Juul-Hansen, GenFors. og
valgkomite
Endre Myhr, brukerråd

Ida Mathisen
Ida Mathisen

Bjørn-Ole Juul-Hansen, styret
Svein-Erik Eide, kommunikasjonsutvalg

Driftskredittordningen
Bransjestyre for OEK

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

Bjørn-Ole Juul-Hansen
Karin Aamodt, brukergruppe DIDRIK
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Andre råd og utvalg
Krokrådet:

Ida Mathisen, arbeidsgruppe

OPS - landbruk

Bjørn-Ole Juul-Hansen, toppledergruppe
Endre Myhr, koordineringsgruppe

Internasjonale råd og utvalg

Bjørn-Ole Juul-Hansen, GenFors.
Mette Juberg, faggruppe
Ida Mathisen, vara faggruppe

Debio, styret

Ernst Ole Ruch, medlem
Bjørn-Ole Juul-Hansen, GenFors.
Ida Mathisen, faggruppe

KSL Matmerk

Ida Mathisen, faggruppe husdyr

Christin Schaumburg Bjønness

Årets ammekuprodusent

Sauekontrollen, samarbeidsrådet
Storfekjøttkontr., samarbeidsrådet

Fjørforsk, styringgruppe

Audun Stople
Endre Myhr

Kontrollutvalget, import, fjørfe
Ida Mathisen
Cecilia Larsson, 1. vara

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

Ottar Weel, formeringsbesetningsgr.
Harald Gropen, formeringsbesetningsgr.
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KLFs strategiske eierskap sikrer innflytelse
KLF har foruten egne selskap betydelige eierinteresser i flere selskap knyttet til kjøttog fjørfebransjen. Gjennom eierskapene bidrar KLF til strategiske tilpasninger i bransjen
som er hensiktsmessig for medlemmene.

Animalia – kjøtt- og fjørfebransjens eget fagsenter

Swaziland Meat Industries LTD - trade not aid

I begynnelsen av 2018 ble Animalia skilt ut fra Nortura SA i et
eget aksjeselskap der KLF er medeier. Selskapet tilbyr kunnskap
og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester,
driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter,
e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling. Animalia skal bidra til økt verdiskaping, reduserte
kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon.

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.
Et Norad-finasiert prosjekt fra 2009 til 2012 hjalp KLF i arbeidet
med å kvalitetssikre produksjonen i alle ledd, og siden den gang
har det blitt importert 500 tonn årlig, de årene ikke tørke eller
EU-regelverk har satt en stopper for det.

KLFs eier 34 prosent av selskapet, Nortura eier resten.

KLF eier fire prosent av selskapet.

Norsk Protein – ikke et gram går til spille

Landbrukets Dataflyt – variabler med verdi

Siden 1997 har Norsk Protein skapt verdier gjennom resirkulering
av organisk avfall. Selskapet skaper verdier fra bøndenes kadaver,
hester fra ridesenteret, kjæledyr fra veterinærklinikker og slakteog skjæreavfall fra Norsk fisk- og kjøttproduksjon. Gjennom
foredling blir råvarene forvandlet til animalsk protein og brukes
i kraftfôr, gjødsel, sementproduksjon eller til biodiesel.

Samvirkeselskapet er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk
og bidrar til bedre samhandling mellom aktører i og utenfor landbruket. Gjennom tjenester for avregning, fakturering, regnskap,
husdyrstatus og offentlig rapportering skal selskapet bidra til store
gevinster for næringen. Produsentregisteret forventes innlemmet i
dataflyt på generalforsamlingen i april 2019.

KLF eier 23 prosent, resten eies av Nortura og Daka Denmark AS.

KLF eier 5,5 prosent av selskapet og er en av 18 eiere.

ScanPig – utfordrer på smak og produsentøkonomi

Landbrukets klimaselskap – måling av CO2-avtrykk

ScanPig ble etablert i 2005 for å sikre produsenter som leverer til
private slakterier tilgang til såkalt “tredje rase”. I 2017 ble Norsk
Duroc etablert og private slakterier sikret seg gjennom eierskap
tilgang på duroc. På tross av at bonden nå kan velge fritt mellom
Hampshire og Duroc, har salget av Hampshiresemin vært stabilt,
og ligger per februar 2019 på rundt 15 prosent av salget fra Norsvin.

Formålet er å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk gjennom bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift
på norske gårdsbruk. En samlet næring vil tilrettelegge for mer
klimaeffektiv norsk matproduksjon, gjennom utvikling av bedre
systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for
redusert klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk.

KLF eier 70 prosent av ScanPig, resten eies av tre private slakterier.

KLF en av 17 andelseiere i samvirkeselskapet.
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KLF og KS styre for perioden mai 2017 - 2019
Ståle Gausen
Grilstad AS (styreleder KLF)
Harald Furuseth
Furuseth AS (styreleder KS)

Fredrik Strømmen
Den Stolte Hane AS
(nestleder KLF)

Nils Kristian Nersten
Orkla Foods Norge AS

Ernst Ole Ruch
Toten Eggpakkeri AS

Kurt Mydland
H. Mydland AS

Guro Espeland
Jæder Ådne Espeland AS

Leif Malvin Knutsen
Fatland AS
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Daniel Slakter
Anni’s Pølsemakeri AS
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KLF

Nøkkeltall og statisikk

Privat side står ved utgangen av rapporteringsperioden for 33 prosent av slaktingen,
og for bransjen er prisveksten på seks prosent fra 2015 til 2017 gledelig. I denne delen
av rapporten kan du lese om medlemmene og råvarenes utvikling de siste to årene.

KLFs 135 medlemsbedrifter er lokalisert i alle landets
18 fylker, fordelt på 85 kommuner. Bedriftene har totalt
155 anlegg. Det er ca 5 000 ansatte per april 2019.
Anlegg
11

2

Aust-Agder

2

-

Buskerud

5

1

Finnmark

2

-

Hedmark

5

1

Hordaland

8

3

13

4

Nordland

6

2

Trøndelag

17

5

Oppland

13

6

Oslo

16

3

Rogaland

19

6

Sogn og fjordane

2

-

Troms

6

3

Vest-Agder

5

2

Vestfold

14

2

Østfold

10

6

155

46

Akershus

Møre og Romsdal

Totalsum
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Butikk/utsalg
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Endre Myhr
Markeds- og
administrasjonssjef
Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund

Økonomisk utvikling for medlemsbedriftene
Pilen peker igjen nedover for våre medlemmer når vi sammenlikner regnskapstall for 2017
med 2015. Mer enn hver fjerde medlemsbedrift hadde negativt årsresultat i 2017, mens det
var under en sjettedel i 2015.
Underskuddene er mindre i beløp, men flere bedrifter sliter med
å oppnå positive tall. For de som oppnår positivt resultat, så øker
til gjengjeld det gjennomsnittlige årsresultatet pr bedrift. Nå er
det slik at noen få bedrifter trekker opp disse gjennomsnittstallene slik at det generelle bildet er et svakere resultat enn det som
kommer frem.

Det er flere bedrifter med i sammenstillingen i 2017 slik at
utvikling i salg, varekostnad, lønn m.v. ikke kan gjøres direkte.
Omsetningen øker for bedriftene, men veksten er ikke nok til
å dekke kostnads og prisvekst. Det er gjort investeringer som
har medført økte avskrivninger. Antallet ansatte er ganske
stabilt, og lønnsutviklingen ganske beskjeden.

Nøkkeltall samlet

Når dette skrives er det ingen bedrifter som har regnskapstall
klare for 2018. Vi oppfatter at flere har en omsetningsvekst,
men at resultatene er på nivå som 2017 eller svakere. Overskudd av råvarer, spesielle værmessige somre i både 2017
og 2018, hard konkurranse mellom bedriftene, prispress fra
grensehandel og importkvoter, samt et kjøttsalg uten vekst er
de viktigst årsakene sett fra KLF.

2017

Omsetning totalt

28 909

Varekostnad

20 356

Lønnskostnad

3 465

Avskrivninger

572
1 132

Årsresultat

318

Skatt

Resultat 2015 vs 2017

Medlemmene 2015
Negativt resultat

Positivt resultat

Antall

Samlet
1000 kr

Antall

Driftsresultat

19

-82 430

100

Resultat før skatt

18

-86 850

Årsresultat

18

-66 690

Årsresultat / Omsetning
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- 2,8 %

Medlemmene 2017
Samlet
1000 kr

Negativt resultat

Positivt resultat

Antall

Samlet
1000 kr

Antall

1 347 234

35

-129 317

94

1 507 740

101

1 294 401

34

-145 621

95

1 579 906

101

995 208

32

-115 599

97

1 247 932

4,0 %

-2,4 %

Samlet
1000 kr

5,2 %
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Verdien av kjøttprodukter øker
I Kjøttets tilstand 2018 (Animalia) fremkommer det at reelt kjøttforbruk hadde en liten
nedgang per innbygger i 2017. Nedgangen var på storfe- og svinekjøtt, mens det økte på fjørfe.
Ser vi på rapporten Kjøttvaremarkedet 2018/19 fra S. Flesland
Markedsinformasjon, viser den salgsutviklingen, og verdien inn til
handelen. Tallene viser at produkter av fjørfe er en volumvinner
etter nedgangen i 2015-2016. Salget har hentet seg inn, og er over
2014-nivået. Omsetningsverdien er også høyere, to prosent opp
fra 2014 og ni prosent mer enn i 2015. Fjørfeproduktene påvirker
gruppene for rent kjøtt, deiger og farser, pølser, og kaker/boller/
ferdigmat. Produktene øker eller holder volumet oppe til tross for
nedgang for rødt kjøtt produkter. Prisutviklingen er imidlertid
negativ for flere fjørfeprodukter, på grunn av stor prisnedgang på
deiger og moderat nedgang på fjørfepølser og -kjøttboller.
Gruppen rent kjøtt viser at fersk og fryst ukrydret ribbe går litt
tilbake. Veksten ligger i ferdig stekte og krydrete varianter. Ferskt
fårikålkjøtt foretrekkes i stadig større grad enn fryst, og stek av alle
kjøttslag ser ut til å øke. Biff og filetsalget er stabilt. Prisen på ferske
storfe biff/fileter øker litt, mens overskudd i markedet gir for mye
fryste varianter og gruppen får dermed en negativ prisutvikling. Også
svinefilet har liten volum- og prisøkning. Kjøtt- og karbonadedeig har
passert toppen i volum, men kjøttdeig av storfe er fortsatt bransjens
største enkeltprodukt. Pålegg har hatt en fin utvikling i volum og pris

Volum/tonn

i flere år, men har nå fått en liten nedgang. Pølser selges det litt mer
av, enten spesialpølser eller pølser av fjørfe. Grill- og wienerpølsesalget er ganske stabilt, mens øvrige typer går svakt tilbake.
Hamburgere har fått en renessanse og øker i volum med 44
prosent for ferske og 10 prosent for fryste. Prisutviklingen er svak,
med en liten nedgang for ferske. Nedgang for kaker/boller gjør
at gruppen som også inkluderer ferdigmat, bare har en prosent
vekst innen rødt kjøtt og fem prosent totalt, inkludert fjørfe.
Produktgruppen saltet, røkt og marinert kjøtt er den med størst
volumvekst med ca sju prosent fra 2015-17. Volum for marinert og
krydret kjøtt øker kraftig spesielt for svin og lam/sau. Overskudd
og generell prisnedgang for lam og sau samt salg med høyt frysefradrag viser tydelig prisutvikling med minus 39 prosent. Samtidig
ser vi en salgsøkning på 129 prosent for salt fårekjøtt.
Bacon øker fortsatt og har en brukbar prisvekst. Spekemat har
tre prosent vekst og over tre prosent prisutvikling fra 20105-17.
Fenalår øker 14 prosent i volum, men prisen går ned fem prosent.
Oppskåret spekeskinke øker i volum og verdi. Spekepølser og pinnekjøtt har volum og prisvekst på rundt to prosent.

Volumandel Volum utv.

1000 kr. verdiandel

Prisutv.

2017

2017

2015-17

2017

2017

2015-2017

Rent kjøtt

93 951

28,1 %

4,9 %

8 906 732

29,7 %

1,9 %

Slakt

11 375

3,4 %

7,5 %

524 305

1,8 %

6,1 %

Stykket

37 727

11,3 %

-0,7 %

2 673 859

8,9 %

1,6 %

B&F

16 335

4,9 %

-0,5 %

3 045 061

10,2 %

5,3 %

Fjørfe

28 513

8,5 %

16,0 %

2 663 507

8,9 %

-0,9 %

Deiger og farser

38 043

11,4 %

-4,3 %

3 189 489

10,7 %

3,6 %

Rødt

35 394

10,6 %

-5,2 %

3 019 014

10,1 %

4,9 %

Fjørfe

2 649

0,8 %

9,9 %

170 475

0,6 %

-14,8 %

Pølser

59 045

17,7 %

1,0 %

3 463 902

11,6 %

2,3 %

Rødt

52 817

15,8 %

-0,3 %

3 056 867

10,2 %

2,9 %

Fjørfe

6 228

1,9 %

14,3 %

407 035

1,4 %

-3,8 %

Pålegg

30 624

9,2 %

-3,3 %

3 807 329

12,7 %

1,1 %

Rødt

28 766

8,6 %

-2,4 %

3 445 200

11,5 %

2,2 %

Fjørfe

1 859

0,6 %

-16,3 %

362 129

1,2 %

-1,8 %

Kaker, boller, ferdigmat

55 398

16,6 %

5,1 %

4 284 814

14,3 %

2,8 %

Rødt

43 987

13,1 %

1,1 %

3 404 807

11,4 %

4,5 %

Fjørfe

11 411

3,4 %

23,6 %

880 006

2,9 %

-4,6 %

Saltet, røkt og marinert

41 181

12,3 %

6,7 %

3 224 966

10,8 %

-1,4 %

Rødt

27 216

8,1 %

9,8 %

2 530 250

8,4 %

-2,6 %

Fjørfe

13 965

4,2 %

1,1 %

694 716

2,3 %

-1,7 %

Spekemat

16 264

4,9 %

2,5 %

3 067 334

10,2 %

3,5 %

SUM

334 505

100,0 %

2,4 %

29 944 564

100,0 %

1,8 %
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Privat slakting og import i kilo
Fatland (3 slakteri)
Den Stolte Hane (egg og fjørfe)
Norsk Kylling AS

1

Storfe Sau/ lam

Egg 5

Total 6

Fjørfe

Gris

-

26 154 522

9 958 668

3 889 997

20 736 245

-

-

-

10 580 959

31 317 204

19 992 691

-

-

-

-

19 992 691

11 174 494    4 101 337

1 325 606

-

16 617 911

40 038 207

Furuseth AS

-

Midt-Norge Slakteri AS, Levanger

-

5 813 258

2 082 686

   395 369

-

8 291 976

5 320 500

-

-

-

-

5 320 500

Slakthuset Eidsmo Dullum AS (3 slakteri)

-

-

2 388 851

789 333

-

3 204 298

Nordfjord Kjøtt Slakt AS

-

1 016 315

1 208 978

479 990

-

2 712 838

Horns Slakteri AS

-

      611 215

   983 932

813 919

-

2 421 806

Jonas H. Meling AS

-

-

-

-

3 066 096

3 066 096

Rias Pakkeri AS

-

-

-

-

1 858 875

1 858 875

Toten Eggpakkeri AS

-

-

-

-

1 578 629

1 578 629

2 040 310

   425 292

2 383 396

997 408

-

5 846 406

Nortura SA (16 anlegg)

50 075 363

92 118 576

66 284 979

18 260 643

46 243 532

273 237 588

Totalsum

98 165 109

137 313 672

89 392 828

26 952 265

63 328 091

415 505 025

49 %

33 %

26 %

32 %

27 %

34 %

738 543

  1 562 278

10 454 979

   698 698

402 646

13 857 144

1%

1%

12 %

3%

1%

3%

98 903 652

138 875 950

99 847 807

27 650 963

63 730 737

429 362 169

899 484

3 709 160

67 957

   701 555

351 515

5 729 671

1%

3%

0%

3%

1%

1%

Ytterøykylling AS

Bedrifter under 1500 tonn (23 slakteri)
2

Privat andel før kjøp fra Nortura
Import (ubearbeidete varer)
Import ift. fra norske produsenter
Total råvaretilgang
Eksport

3,4

Eksportandel ift fra norske produsenter

Godkjent slakt og mva-fri returslakt samt eggleveranser i 2018. Kilde Landbruksdirektoratet. Import og eksport - fra SSB statistikk utenrikshandel
1 Inkludert leieslakting for Nortura SA - 2 Inkludert Prima Slakt As, ekskludert leieslakting ved Norsk kylling AS og Gårdsand AS - 3 Tollposisjon
Storfe 0201 og 0202, Gris 0203 og 0209,Lam/sau 0204, Fjørfe 0207, og konsum egg 0407 2100/2900/9000. Ekskludert produserte varer fra utenlands bearbeiding - 4 Inkludert utenlands bearbeiding - 5 Fra listeførte eggpakkeri - 6 Inkludert geit, kje, hest, m.v.
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Resultatregnskap Konsern
Per 31. desember 2018

2017-2018

2015-2016

Driftsinntekter
Driftsinntekt

32 248 586

Sum driftsinntekter

32 248 586

33 523 002
33 523 002

Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

6 890 869
17 523 640
198 778
17 560 414
42 173 701

4 429 489
17 713 949
390 222
18 978 846
41 512 506

9 925 115

7 989 504

Andre inntekter

Driftsunderskudd
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
Verdiøkning (reduksjon) finansielle instrumenter
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Netto finansinntekt
Periodens resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Periodens resultat
Overføringer:
Overført annen egenkapital
Sum overføringer

640
11 967 455
5 283 792

36 094 135
-3 055 741

740 961
16 510 926

991 887
32 046 507

6 585 811

24 057 003

5 383

20 837

6 580 428

24 036 166

6 580 428
6 580 428

24 036 166
24 036 166
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Balanse Konsern
2018

2016

731 020
731 020

4 200
929 798
102 742
1 036 740

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer
Obligasjoner og fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

18 411 055
7 040 209
25 451 264

16 321 225
18 000 000
34 321 225

Sum anleggsmidler

26 182 284

35 357 965

32 424

15 543

1 529 650
481 852
2 011 502

1 727 071
363 790
2 090 861

35 166 202
10 184 263
108 937
45 459 402

37 590 417
2 492 514
40 082 931

16 740 199

5 009 067

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

64 243 527
90 425 811

47 198 402
82 556 367

Egenkapital (Annen egenkapital)

85 039 444

Per 31. desember 2018
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Utsatt skattefordel
Patenter, lisenser, varemerker og lignende
Inventar, kontormaskiner ol.
Sum varige driftsmidler

Omløpsmidler (Varer)
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Aksjer og aksjefond
Markedsbaserte obligasjoner
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

77 174 352

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

977 181
1 042 296
1 183
3 365 707
5 386 367

310 337
942 097
19 866
4 109 715
5 382 015

Sum egenkapital og gjeld

90 425 811

82 556 367
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KLF

Ansatte

- per april 2019

KLF Media AS
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Per A. Sleipnes

Mobil: 913 59 382
bojh@kjottbransjen.no

Mobil: 922 47 917
pas@kjottbransjen.no

Daglig leder KLF Media AS,
redaktør Kjøttbransjen

Administrerende direktør

Marked- og a dministrasjon

Mattrygghet

Endre Myhr

Ida Mathisen

Mobil: 952 38 600
endre@kjottbransjen.no

Mobil: 969 15 315
Ida@kjottbransjen.no

Randi Spidsberg

Mette Juberg

Mobil: 416 46 027
randi@kjottbransjen.no

Mobil: 466 26 261
mette@kjottbransjen.no

Markeds- og admin.sjef

Kontorsjef

Sjefveterinær

Kommunikasjon og medlem
Svein-Erik Eide
Sjef kommunikasjon
og medlemskontakt

Mobil: 905 29 988
see@kjottbransjen.no

Mattrygghet- og kvalitetssjef

Karl K. Kongsted
Spesialveterinær svin

Mobil: 488 65 080
kkk@kjottbransjen.no

Cecilia Larsson
Fagansvarlig egg/fjørfe

Mobil: 926 98 943
cecilia@kjottbransjen.no
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Glade Mydlandgutter: Fra venstre Erik Mydland, Fredrik Mydland og Kurt Mydland.

Mydland fikk KLFs Hederspris 2017
Under KLF-landsmøtet i Geiranger ble Tromsø-bedriften H. Mydland AS tildelt Kjøtt- og
fjørfebransjens Landsforbunds hederspris 2017.
Juryen hadde et dusin bedrifter til vurdering. Rundt halvparten
av disse var foreslått av andre bedrifter i bransjen og de resterende kom juryen fram til i fellesskap. Juryen har for øvrig bestått
av Georg Mathisen frilansjournalist i Kjøttbransjen, Espen
Lynghaug, NHO Mat og Drikke, Svein Erik Eide, KLF og Per A.
Sleipnes. Av de rundt 12, gikk seks videre til en form for finale og
tre av disse til det man på idrettsspråket kan kalle en «superfinale». De tre bedriftene var Ytterøykylling AS, H. Mydland AS
og Jæder Ådne Espeland AS.
– Dette var ikke enkelt. Det var imponerende mange KLFbedrifter som markerte seg positivt i 2016, men vi måtte gjøre
et valg. At så mange bedrifter er kvalifisert til en slik pris, lover
godt for framtiden til den frittstående del av kjøttbransjen,
fastslår juryleder Per A. Sleipnes. Om vinneren av årets hederspris har juryen følgende å melde:
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«Hedersprisen i år går til en bedrift som må sies å være en av privat
bransjes mest tradisjonsrike. Gjennom mange år har bedriften stått
i aller fremste rekke når det gjelder kvalitet, innovasjonstakt,
representasjon i bransjeorganisasjonen og ikke minst bygging av
kommersielle kunderelasjoner. Vi snakker om en klassisk familiebedrift der nye generasjoner har tatt ansvar og brakt tradisjonene
videre. I tillegg har bedriften ekspandert både omsetningsmessig og ikke minst hva anlegg- og teknisk utrustning angår. KLFs
hederspris 2017 går til en kjøttbedrift som har økt omsetningen
jevnt og trutt de siste årene. Ja, bedriften har faktisk nær fordoblet
omsetningen på fem år. De har hatt det man kan kalle en kraftfull
utvikling de siste årene. Også resultatmessig henger bedriften godt
med og kan sies å være blant de beste i en bransje som er preget av
tøffe marginer og relativt beskjeden
driftsmargin».
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Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ble stiftet i 1910 og er en interesse- og bransjeorganisasjon
som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge.
I 2007 slo Kjøttbransjens Landsforbund og Fjørfebransjens Landsforening seg sammen til en organisasjon.
KLF har nå rundt 135 medlemsbedrifter fordelt på 155 anlegg. Bedriftene er spredt over hele landet fordelt
på 83 kommuner og har om lag 5000 ansatte med en omsetning på til sammen 29 milliarder kroner.
Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri, importbedrifter,
småskala-bedrifter og kjøttforretninger. Størrelsen på bedriftene varierer fra små bedrifter med 1-2 ansatte
til store slakteri- og kjøttforedlingsbedrifter med flere hundre ansatte.
KLFs medlemsbedrifter har rundt 60 prosent markedsandel i sluttmarkedet for rødt kjøtt. KLFs medlemmer står for rundt 34 prosent av den totale slaktemengden i Norge. Eggpakkeriene har en andel på 27
prosent mottatt fra produsent.

Foto: MatPrat

kjottbransjen.no
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