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Utbetaling av distriktstilskudd i sone 4 og 5 i forbindelse med avviklingen av Helgeland 
Samvirkeslakteri 

Den 13. november 2014 ble Helgeland Samvirkeslakteri begjært konkurs. Konsekvensene av dette er redusert 
konkurranse om bøndenes produksjon av husdyr i regionen. De nærmeste alternative slakteriene er Nortura 
ved Bjerka-anlegget, Horns Slakteri på Leknes, Midt-Norge Slakteri og Slakthuset. 
 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund mener det er til primærprodusentens beste at det er virksom 
konkurranse blant slakteriene om den råvaren som leveres. De geografiske forhold i denne regionen medvirker 
til at konkurransen mellom aktørene blir noe svak. I tillegg reduseres forutsetningene for konkurranse gjennom 
dagens innretning for utbetaling av distriktstilskuddet i sone 4 og 5.  
 
For utbetaling av distriktstilskudd med grunnlag i sone 4 og 5, er det et krav at både produsenten og slakteriet 
har sin beliggenhet i Nord-Norge. Tilskuddet er av et betydelig omfang; eksempelvis for gris er tilskuddet 5,10 
kr/kg og 5,40 kr/kg. Sett i forhold til en ordinær avregningspris på rundt 24 kr/kg må tilskuddet sies å  være 
vesentlig. 
 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund anmoder Landbruks- og matdepartementet, med bakgrunn i den 
oppståtte situasjonen i Nordland, om å åpne for at også slakterier sør for Nordland kan utbetale 
distriktstilskudd for sone 4 og 5 til produsenter nord for Nord-Trøndelag.  
Vi er klar over at endringer av forskrifter tar tid, og at formuleringene på dette punktet faller inn under 
jordbruksavtalen. Men KLF oppfordrer Landbruks- og matdepartementet til å finne en løsning snarest. En 
midlertidig løsning kan være å innvilge dispensasjon, fortrinnsvis i samforstand med avtalepartene, fra dagens 
krav til geografisk plassering av slakteriet. 
 
Det er vesentlig at dette gjennomføres så raskt som mulig etter avviklingen av Helgeland Samvirkeslakteri. Det 
er nå kampen om produsentene vil foregå. Dersom tidligere Helgeland Samvirkeslakteri-produsenter ikke har 
reell anledning til å velge f eks Midt-Norge Slakteri, vil det bli svært vanskelig for slakteriet å komme i posisjon 
ovenfor disse til leverandørene ved et senere tidspunkt.  
 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er mener bestemt at distriktstillegget i sone 4 og 5 er til for å styrke 
produsentens økonomi og ikke har som oppgave å  ivareta slakteriene. Fram til starten på 2000-tallet var det 
etablert en ordning der det blir gitt støtte til mindre slakterier over jordbruksavtalen. Dette ble avviklet blant 
annet med begrunnelser i at det var ikke slakteristøtte man skulle yte med avtalemidlene.  
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Vi ber derfor om en snarlig avklaring på at også slakteriene i Nord-Trøndelag kan utbetale Nord-Norge-tillegget 
til produsenter nord for Nord-Trøndelag. 
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