
Korleis løfte framtidsutsiktene innan storfekjøt
og ammeku i jordbruksoppgjeret 2023 



Lavere produksjon 
av storfe gir økt 
uttak fra reglager

Storfe/kalv

Lavere tilførsler enn sist prognosert. 
Prognosert underdekning av 
norskprodusert vare og kvoteimport: om 
lag 1 700 tonn. 

Lam

Ingen vesentlige endringer. 

Gris

1 400 tonn lavere tilførsler enn sist 
prognosert. Prognosen går dermed fra en 
liten overdekning i siste prognose til en 
underdekning for året som helhet på 1 
000 tonn. 

Egg

Ingen vesentlige endringer. 

=> Prognose pr. januar 2023: Planlagt gj. snittlig engrospris for gris = kr 45,00. Planlagt gj.snittlig engrospris for storfe = kr 78,30.

     Planlagt gj.snittlig engrospris for lam = kr 82,00 og egg = kr 24,00.

=> Markedsbalanse = Prognoserte tilførsler + Antatt import - Prognosert engrossalg

=> Import = WTO-kvoter, SACU-import, spekk, Islandslam, GSP, EU-kvoter og kvoter fra Storbritannia. Importen er skjønnsmessig fordelt på tertial

1. tertial 23 2. tertial 23 3. tertial 23

Storfe/kalv -1 400 -1 650 1 350

Sau/lam 0 0 650

Gris 400 - 500 - 900

Egg 300 550 - 450
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Bestillingene fra 
industrikundene ble 
redusert med 60-70% i 
høst

Bakgrunnen for at salget av 
helt slakt til industrikunder 
skyldes i hovedsak to 
forhold;

• Ingen strømstøtte av 
betydning for slakterier 
eller skjærebedrifter

• Noen importerte litt for 
mye storfe i sommeren 
2022, og kunne derfor 
tære på egne lagre

• Nortura skar mer enn 
behovet

oktober 2022





Uten sterk prisvekst i EU hadde tollvernet vært 
for svakt for å heve prisene i Norge

Kilde: DG AGRI og Nortura Totalmarked

2022 Norge EU

Gris 17 % 56 %

Storfe 13 % 17 %

Lam 15 % 1 %

Egg 11 % 70 %

2021 + 
2022 Norge EU

Gris 22 % 59 %

Storfe 19 % 41 %

Lam 18 % 20 %

Egg 13 % 103 %

Helt slakt Prisindeks mat og drikke
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Befolkningsveksten bidrar til at totalvolumet ikke 
reduseres like mye som reduksjonen pr pers

oktober 2022



Dyrevelferd er blitt et reelt og viktig valg for 
forbrukere – Vi må sørge for at norsk storfe er beviselig 

bedre enn import på dette området

oktober 2022



Oppsummering - Trender og marked

• Kjøpekraften går ned – det 
kan være en utfordring for 
storfe

• Vi bør unngå 
produksjonsøkning, men 
bevare antall ammekyr om 
lag på dagens nivå

• Av faktorene knyttet til 
«bærekraft» ser 
dyrevelferd ut til å være en 
viktigere faktor for norske 
forbrukere enn klima

23. september 2020
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