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Norsk jordbruk i et fugleperspektiv

• Befolkning og Storting ønsker økt 
produksjon i norsk jordbruk

• Da må arealene utnyttes
• Vi har generelt høyt norsk 

kostnadsnivå 
• Det er krevende å drive jordbruk i 

Norge

Landbruket gir:
• Kulturlandskap, bosetting og 

matkultur 
• Dyrevelferd, dyrehelse, mattrygghet 

og matkvalitet
• Transparent verdikjede



Norsk jordbruk hviler på tre pilarer

Importvernet Jordbruksavtalen Markedsbalansering



Hvorfor markedsbalansering?

• Langsiktig bundet 
biologisk produksjon

• Sesongvariasjoner

• Produksjon med lav 
margin og i 
utgangspunktet høy 
risiko

• Bonden må ha sikkerhet
for avsetning i hele 
investeringsperioden



Markedsstyrken i verdikjeden

• 5 millioner forbrukere

• 3 matkjeder som har alt salg til forbruker

• 10-20 kjøtt- og eggbedrifter

• 30 000 kjøtt- og eggbønder bakerst i 

verdikjeden

Markedsbalanseringen styrker bøndenes 

posisjon i verdikjeden

12.04.2012



Formålet med markedsbalansering

• Sikre avsetning for produsentene

• Sikre høyest mulig pris innen gitte rammer

• Sikre stabile priser

• Sikre forsyninger i alle forbruksområder til noenlunde 
ens pris

• .. men skal ikke være et sikkerhetsnett for industrien

12.04.2012



Markedsbalanseringen

• Reduserer bondens risiko

• Sikrer investeringsvilje og økt produksjon

• Sikrer forbrukeren norsk mat

12.04.2012



Hva går 
markedsbalanseringen ut på? 



Først litt om pris…
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Tre –prissystemer 

30.11.2016

Målpris-

modellen

•Målpris fastsatt i jordbruksavtalen

•Gris

Volum-
modellen

•Planlagt gjennomsnittlig engrospris 
fastsettes av markedsregulator

•Storfe, sau/lam og egg

Kylling-
modellen

•Referansepris - fri prisdannelse opp til 
øvre prisgrense
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Målpris og planlagt 
gjennomsnittlig engrospris? 

– Gjennomsnittsprisen ved salg av helt slakt 

– Utgangspunkt for prisløype gjennom året

– Prisen som det skal være mulig å ta i et balansert marked

– Maksimalpris i det norske markedet

– Styrer åpning for import og importprisen

– Målpris-engrospris–avregningspris henger sammen
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Målepunktet er det samme

30.11.2016
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• MÅL: Høyest mulig og stabil pris innen gitte rammer

• Nortura har tre plikter og fire virkemidler 

Virkemidlene er en forutsetning for pliktene

• Tiltak og prissetting bygger på gode prognoser

Mottaksplikten

Forsyningsplikten

Pris

Avsetningstiltak

Produksjonsregulering

Faglige tiltak - AnimaliaInformasjonsplikten

Opplysning - OEK

Prognoser

Markedsbalansering kjøtt og egg



Pris

• MÅL: Høyest mulig og stabil pris innen 
gitte rammer

• Over tid må pris balansere 
produksjonskapasitet og etterspørsel

• Stabile priser gir mindre behov for 
risikomargin for alle aktører i verdikjeden

• Aktiv prising gjennom år og sesong

• Aktiv prising for avsetning av hele dyret

• Nortura må være prisledende for at dette skal 
fungere 

Mottaksplikten

Forsyningsplikten

Pris

Avsetningstiltak

Produksjonsregulering

Faglige tiltak - AnimaliaInformasjonsplikten

Opplysning - OEK

Prognoser



Pris skal balanserer markedet 

• Produksjon: 
Økende produksjon ved 
økende pris

• Etterspørsel:
Økende pris gir fallende 
etterspørsel

• Likevektspris bør være lik 

målpris/planlagt 
gjennomsnittlig engrospris

• Markedsbalanseringen har til 
oppgave å stabilisere prisen 
rundt likevektsprisen

30.11.2016
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Pris må sette priser slik at vi selger 
hele dyret 

Overskudd og underskudd oppstår på helt 
slakt nivå



Prognoser

• Gode Prognoser – grunnlaget for alt

– Prising

– Tiltak

– Omsetningsavgift

• Prognose synliggjør hva som skjer uten 
tiltak

• Ikke «værvarsel» 

Mottaksplikten

Forsyningsplikten

Pris

Avsetningstiltak

Produksjonsregulering

Faglige tiltak - AnimaliaInformasjonsplikten

Opplysning - OEK

Prognoser



Prognoser

• Tilgangsprognose:

• Produksjonsprognose:

– Beregnet antall dyr til 
slakt x forventet 
slaktevekt

+

– Forventet import

• Forbruksprognose:

• Prognosemodell (NILF) 

• Modellen vurderes med 
innspill fra KLF og 
Nortura

• Er prognosene et konkurransefortrinn?

– Nortura gir fra seg mye informasjon

– Konkurrenter får mye informasjon

– 6 prognoser per år – ikke mulig å gjøre tilpasninger

– Lage prognoser oftere?

• Åpen for at flere aktører kan bidra i prognosearbeidet – for 
eksempel handelen?

• Nortura vedtar og er ansvarlige for prognosene

Mottaksplikten

Forsyningsplikten

Pris

Avsetningstiltak

Produksjonsregulering

Faglige tiltak - AnimaliaInformasjonsplikten

Opplysning - OEK

Prognoser



Mottaksplikten

Forsyningsplikten

Pris

Avsetningstiltak

Produksjonsregulering

Faglige tiltak - AnimaliaInformasjonsplikten

Opplysning - OEK

Prognoser

Norturas tre grunnleggende plikter både 
innenfor volummodell og målprismodellen



Hvorfor er mottaksplikten 
viktig?

• Sikre landbruk over hele landet

• Gir bonden sikkerhet for levering
– Trygghet for etablering.

– Reduserer risiko i hele investeringsperioden og dermed bedre finansiering 

– Den frie bonde: Slipper å være underleverandør i en lukket verdikjede 

• Trygghet for å få solgt dyrene / eggene uavhengig av bosted
– Mister ikke avsetningen om et anlegg i nærheten blir lagt ned 

– Avtaletiden går ut eller blir uenig med slakteriet

• Frihet å levere til hvem han vil 
– Mottaksplikten gir alltid sikkerhet for avsetning 

– Mindre risiko ved levering til nyetablerte slakteri

– Mindre risiko ved bytte av varemottaker

 Mottaksplikten sikrer konkurransen

Mottaksplikten er et sikkerhetsnettverk for alle 
produsenter
Mottaksplikten forutsetter at markedsregulator har 
virkemidler

Mottaksplikten

Forsyningsplikten

Pris

Avsetningstiltak

Produksjonsregulering

Faglige tiltak - AnimaliaInformasjonsplikten

Opplysning - OEK

Prognoser



Åpent medlemskap og 
mottaksplikt

• Samvirkeloven

– Åpent medlemskap som utgangspunkt

– Kan nekte medlemskap ved saklig grunn

– Begrenset marked er saklig grunn

• Nortura

– Har allerede i dag begrensning på leveringsrett for fjørfekjøtt 
gjennom vedtekter og leveringsbetingelser

• Dagens medlemmer vil ikke tillatte at deres økonomi vil 
svekkes ved å ta inn nye medlemmer hvis mottaksplikt og 
reguleringsvirkemidler forsvinner

• Dagens medlemmer vil ha rett til å stenge medlemskapet



Forsyningsplikten

• Sikrer et mangfold av 
skjære- og 
foredlingsbedrifter

• Sikrere tilnærmet lik 
råvarepris

• Sikrer råvaretilgang i hele 
investeringsperioden

• Forsyningsplikten er 
krevende for Nortura

– Konkurranseulempe å 
måtte forsyne 
konkurrenter i markeder 
med underdekning 

Mottaksplikten

Forsyningsplikten

Pris

Avsetningstiltak

Produksjonsregulering

Faglige tiltak - AnimaliaInformasjonsplikten
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Forsyningsplikten 
gir mangfold

Axel Andersen As

Br Lundal As

Brandbu Pølsemakeri AS

Brudevoll Kjøtt  As

Brødrene Ringstad AS

Eide Handel As

Fagmat Kjøtt AS

Fatland Oslo As

Fatland Ølen As

Fg Kjøttsenter AS

Gabbas As

Gourmet Lyngen As

Grilstad As Åsen

Grøstadgris AS

H Brakstad Eftf AS

H Mydland As

H O Grindheim As

Haugen Gardsmat

Hole Kjøtt As

Holmens AS

Johs.Jacobsen Kjøtt As

Jon Ertnes As

Kjøttmester1 As

Kløverkjøtt AS

Kuraas As

Longvamør As

Lundahl Nord As

M. Opstad AS

Manstad Kjøtt Øyvind Karlsen AS

Meråker Kjøtt As

Nico Mat As "Helt Slakt"

Nordfjord Kjøtt AS

Oppdal Spekemat As

Per Reboli AS Industri

Pers Kjøkken AS

Prima Kjøtt Nærbø

Prima Kjøtt Vigrestad

Ringdal Ole As

Strøm-Larsen AS Torshov

Trondheim Slaktehus As Fossegrenda

Vilteksperten As  

Øre Vilt SA

Aa Torget Sandnes AS

Aakervik M A/S

Aasheim Kjøtt As
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Informasjonsplikten

• Prognoser 
• Tiltak gjennomført som 

markedsregulator
• Markedssituasjon:

– Tilførsler
– Salg
– Lager
– Markedsbalanse

• Priser:
– Løpende prisuttak
– Prisprognoser
– Prisendringer

• Vurdering av prisrom –
«grunnlagsdokumentet»

• Det er som stor aktør 
Nortura har 
informasjonsovertak, 
ikke som regulator

• Informasjonsplikten gir 
bransjen informasjon 
som største aktør 
ellers ville holdt for 
seg selv
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Fire virkemidler
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Avsetningstiltak

- Nortura har høyest andel i 
tilførselsmarkedet:

- 65- 70 prosent av tilførsel 
og 40- 50 prosent i 
sluttmarkedet

- Mindre forskjell på egg
(men der er det også dobbel 
mottaksplikt)

• Ved overskudd i markedet 
avbestilles helt slakt

• Overskudd i markedet 
oppstår hos Nortura

- Reguleringslagring

- Reguleringseksport

- Ekstra salgsstimulering 
fra reguleringslager

- Ribbetiltak
- Prisnedskriving skilleprodukter 

egg

Mottaksplikten
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Produksjonsregulering

• Jo tidligere i verdikjeden 
jo bedre

– (kan bidra til å 
opprettholde 
overkapasitet)

• Førtidsslakting 
verpehøner

• Vektreduksjon gris

• Vi ønsker å utvide 
mulighetene for 
produksjonsregulering
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Forsyningsplikten

Pris

Avsetningstiltak

Produksjonsregulering
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Faglige tiltak - Animalia

• Styrke verdiskaping, 
redusere kostander 
og bygge tillit til 
norsk husdyrhold

• En suksesshistorie 

• Langsiktig arbeid

• Evaluert i 2012
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Opplysning - OEK

• Fremme omsetning 
av kjøtt og egg

• En suksesshistorie 

• Langsiktig arbeid

• Evaluert i 2012

Mottaksplikten

Forsyningsplikten
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Styring og finansiering



Det formelle grunnlaget - styringsstrukturen

Stortinget

LMD

Omsetningsrådet

Nortura 

• Vedtar omsetningsloven (1936)

• Vedtar jordbruksoppgjøret (årlig)

•Vedtar rammer for omsetningsavgift

•Fastsetter rammeforskrift

•Oppnevner Omsetningsrådet (OR)

•Kan omgjøre vedtak i OR

•Vedtar omsetningsavgift

•Fastsetter forskrift for 
markedsregulering og retningslinjer

•Vedtar ekstraordinære tiltak, for 
eksempel produksjonsregulering

•Vedtar budsjett for faglige tiltak

• Tar ut målpris (målprismodellen)

• Styrer etter volumindikatorer 
(volummodell)

• Foreslår omsetningsavgift

• Gjennomfører markedsovervåkning

• Gjennomfører markedsreguleringen



Finansiering av 
markedsordningene

• Jordbruket har ansvaret for 
markedsbalansen, og betaler for 
markedsreguleringen

• Markedsordningene finansieres 100% 
med avgifter som trekkes i bondens 
oppgjør for leveranser av dyr, egg mm

Kilde:

Omsetningsrådets årsmelding 2012



Nortura som markedsregulator
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Formålet til 
Nortura og markedsbalanseringen

• Formålet til Norturas som samvirke 

– Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at 
medlemmene får det best mulig økonomiske 
resultat av sin husdyrproduksjon.

• Formålet med markedsreguleringen

– Ta ut en best mulig engrospris innenfor de 
politiske rammer som er gitt.

– Sikre forbruker og kjøttprodusentene stabile 
forsyninger, priser og trygg avsetningsforhold.

03.12.2009 Markedsordning storfe - tra



Hvorfor naturlig at samvirke 
balanserer markedet?   

1. Bonden har ansvar for 
markedsbalansen

2. Bonden finanserier ordningene 

3. Bonden gjennomfører selv mest 
mulig kostnadseffektiv 
regulering gjennom sine 
selskaper som har målsetting 
om best mulig økonomi for 
bonden 

4. Samvirke har som 
markedsleder kunnskap om 
situasjonen i de ulike 
markedene



Muligheter og begrensninger for 
markedsregulator

• Markedsbalanseringen er til for bonden – ikke 
for Nortura

• Mulighetene for Nortura ligger i at det er 
fordel for våre eiere – ikke kommersielt 
interessant

• Gir påvirkningskraft på vegne av eierne

• Ta imot råvare ved overskudd

• Dele råvare ved underskudd

• Dele info vi har i egenskap av stor aktør

• Hemmende i konkurransen

• Omdømme

• Kan være utfordring i forhold eierne



En verden uten markedsordninger 
- hvem vil tape mest?

• Produsentene

– I et marked uten avlastningsverktøy vil det oppstå store 
prisvariasjoner gjennom år og mellom distrikt

– Oppnådd engrospris vil i gjennomsnitt bli presset ned,  store 
produsenter med stor inntektsandel fra markedet er mest utsatt 

– I tillegg tapes garanti for tilgang til markedet, mottaksplikten 
forsvinner

• Aktører i matindustrien

– Aktører uten egen oppstrøm taper sikker forsyning av norsk råvare og 
må raskt kople seg tett på aktører som har tilgjengelig norsk råvare

– Taper omfattende markedsinformasjonen fra nåværende markedsleder

• Forbrukerne

– Maksimalpriser og stabile engrospriser forsvinner, dette vil gi større 
prisvariasjoner gjennom år og mellom distrikt

• Markedsregulator

– Taper funksjoner i landbrukspolitikken, men lite ellers



Formålet med markedsbalanseringen 
er å sikre avsetning for bonden til 

forutsigbar og stabil pris!

12.04.2012



Hva hvis markedsbalansering 
faller bort?



Om kyllingmodellen

• Ikke markedsregulering
(ikke mottaksplikt, 
forsyningsplikt eller 
informasjonsplikt)

• Andre forutsetninger for 
produksjon
– Ca 30 dagers produksjonstid
– Rugeegg kan klekkes eller 

brukes til eggprodukter
– Varemottaker styrer klekking

• Har vært inne i en sterk 
vekstperiode

• All vekst skjer i sentrale 
strøk

• Få aktører – sterk 
integrasjon



Kontraktsproduksjon – et bedre alternativ?

• Påstand: Kontraktsproduksjon sikrer at 
det ikke blir overproduksjon!

• Vår påstand:
Kontraktsproduksjon sikrer ikke at det ikke 
blir overproduksjon. 

– Kan være «mer fornuftig» å etablere produksjon 
nært eget anlegg enn å overta etablerte 
produsenter fra andre ved skiftende avsetning. 

– Søyledannelse – Dagligvarekjedene vil ta enda 
mer makt i verdikjeden.

30.11.2016


