
Marked og utvikling storfekjøtt
Vestland bondelag



Grensehandel og reiseaktivitet som normalt 
gir bedre dekning av norsk storfekjøtt
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Nortura øker prisen!

23. september 2020



Importvernet er svakt, særlig for helslakt, svinefileter og egg 
og eggprodukter
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23. september 2020



Nortura har store forventninger til årets 
oppgjør

Statsbudsjett 2021:

«Stortinget ber regjeringen 
legge frem en forpliktende og 
tidfestet plan i løpet av 2022 
for å tette inntektsgapet 
mellom bønder og andre 
grupper i samfunnet. 
Inntektsgapet skal tettes 
uavhengig av bruksstørrelse, 
produksjon og landsdel».

Ammeku og sau ligger fortsatt lavest og 
må prioriteres



Løfte inntekt er det viktigste for Nortura

• Løfte inntekta til husdyrbonden raskt
– Det haster med økt inntekt! Noe må gjøres raskt og med umiddelbar 

effekt

– Det vil i stor grad baseres på dagens virkemidler for å få det til 
(unngå sterkt produksjonsdrivende tilskudd)

• Styrke konkurransekrafta til norsk kjøtt og egg – og 
skape økte inntekter over tid
– Sikre at husdyrsektoren leverer på det forbrukeren forventer

– Virkemidler som både gir økt bærekraft og øker inntekt

– Mye vil ligge på investeringsvirkemidler

– Fokus på nødvendige investeringer for å sikre god dyrevelferd, øke 
andelen norske ressurser og redusere klimagassutslipp. Tiltak må ha 
positiv inntektseffekt for bonden. 



Nortura vil bidra med forsvarlige prisøkninger, men 
mye av inntektsveksten  må komme fra 
budsjettmidler
• Legger til grunn at vi får et bedre tollvern for kjøtt og egg

• Prisøkninger må også gjøres på en forsvarlig måte slik at 
det ikke slår negativt ut på det totale salget av kjøtt og 
egg.

• Nortura bidrar til prisøkninger og vil bruke 
markedsmulighetene fremover, men markedsinntektene 
alene er ikke nok. Vi må få en betydelig økning med 
friske midler over jordbruksavtalen



Takk for oppmerksomheten



Geit og kje – øker prisene mest for slakt fra O-

• Geit P-, P & P+: Engrospris opp  0,4 kr/kg

• Geit O- og bedre: Engrospris opp 3,4 kr/kg

• Kje fra O- og bedre: Engrospris opp kr. 4,3 kr/kg

• Kje P-, P & P+: Engrospris opp  1,3 kr/kg

• Slakt i lave klasser er det svært vanskelig å få en positiv 
økonomi ut av


