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Matbransjen trenger strømstøtte nå! 

Verdikjeden for mat er samfunnskritisk – det ble ganske så tydelig under pandemien. Behovet for robuste, 

nasjonale og driftssikre komplette verdikjeder for mat understrekes i disse dager av den forferdelige krigen i 

Ukraina. 

Myndighetene må ta på alvor at verdikjeden for mat ikke er sterkere enn det svakeste leddet. Vi ser at de 

kraftig økte energiprisene det siste halvåret får det til å knake i flere ledd i kjeden. Både landbruket og 

foredlingsleddet har en lang historikk med lave marginer. I kjøtt- og fjørfebransjen er et årsresultat på 2-3 

prosent vanlig. 

Heldigvis har myndighetene fått i stand en strømpakke for landbruket i tillegg til kompensasjons-

forhandlingene høsten 2021. Det er helt avgjørende at dette har kommet på plass. Bonden er sikret, og nå må 

det være den samfunnskritiske kjøtt- og fjørfebransjen sin tur. Forbrukere kjøper produserte varer som pølser, 

bacon og pizza – ikke levende kyllinger eller husdyr på bås og i binge. 

Vi har nå spurt ni forskjellige medlemsbedrifter som årlig til sammen produserer rundt fem millioner kilo kjøtt 

og fikk følgende svar når de  sammenligner januar 2021 med januar 2022: 

• Produksjonsvolumet økte med nesten 4 prosent 

• Strømregningen økte med 252 prosent 

• Gassregningen økte med 307 prosent 

• I snitt trenger bedriftene prisøkninger på 8 prosent pga øke energikostnader for å oppnå et normalt 
årsresultat i 2022. Utsiktene til prisjusteringer for annet enn råvareprisøkninger som skyldes 
landbruket, kan ikke forventes i særlig grad før 1. juli så det blir mye å ta igjen.   

Nå er tiden inne for det politiske Norge å sikre at samfunnskritiske næringskjeder klarer å håndtere den 
voldsomme kostnadsveksten som energisektoren påfører matproduksjonen. 

Kjøtt- og fjørfebransjens bedrifter må få en strømstøttepakke omgående. Den må ha et omfang som sikrer at 
bedriftene har energipriser som bidrar til at de overlever. Bedriftene varierer mye i størrelse, så støtte-
ordningen bør knyttes til volum produsert vare. Å sikre kjøtt- og fjørfebedriftene en ordning der det er et 
makstak på pris for samme antall kilowatt-timer som det produseres kilo varer i bedriften, kan være en enkel, 
håndterbar og rettferdig løsning å se nærmere på. 
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