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Formålet med markedsbalanseringen

19.02.2020

Å sikre avsetning for bonden sine råvarer til forutsigbar og 
stabil pris.

Markedsreguleringen er ikke til for å 

redusere risiko for industri og handel



Når trenger vi markedsregulering?

• Helt nødvendig for å sikre et 
landbruk i hele landet 
(mottaksplikt til like vilkår)

• Produksjoner med tydelig 
sesong

• Helt nødvendig når vi nærmer 
oss eller har overproduksjon

• Sikre forutsigbar (høy) pris over 
tid

• Bonden gjør investeringer med 
horisont på 20-30 år……
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Fundamentet for markedsreguleringen.

Mottaks-, forsynings- og informasjonsplikten.

• Som markedsregulator har Nortura plikt til å ta i mot 
husdyr til slakting og egg over hele landet.

• Mottaksplikten har eksistert siden 1930-tallet og skal sikre 
alle norske bønder avsetning.
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Markedsbalansering– hvem gjør hva?

• Stortinget vedtar Omsetningsloven hvor 
markedsbalanseringen er hjemlet 

• Avtalepartene legger premisser for 
markedsbalanseringen i forbindelse med 
jordbruksoppgjøret (som også vedtas av stortinget)  

• Landbruks- og matdepartementet oppnevner og 
setter rammer for Omsetningsrådet og fastsetter 
omsetningsavgift

• Omsetningsrådet forvalter ordningen og 
avgiftsmidlene, fastsetter forskrifter og retningslinjer

• Nortura, Norske Felleskjøp og Tine har det 
operative ansvaret for gjennomføringen

• Grøntprodusentenes samarbeidsråd og Gartnerhallen 
har ansvar i grøntsektoren
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Totalmarkeds oppgaver

• Har det operative ansvaret for markedsregulering når det 
gjelder kjøtt og egg. Primæroppgave er å sørge for at vi 
bruker norsk kjøtt og egg som er produsert.

• Det innebærer bl.a.:
- prognoser og statistikkarbeid

- prissetting og prisløyper for helt slakt og egg

- prissetting skåret vare

- innfrysning av varer i overskuddsperioder, fryselagring og tining 
og salg fra fryselager

- reguleringseksport

- eventuelle produksjonsdempende tiltak

- om nødvendig anmode om åpning for import

• Andre oppgaver:
- Kontakt med myndigheter og bransjen vedrørende 

ansvarsområdet

- Delta i utforming av politiske og formelle rammebetingelser

- Overvåke at Nortura etterlever pliktene som markedsregulator
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Er det konkurranse i en markedsregulert 
sektor?

• Konkurranse mot primærprodusent

• Konkurranse mellom aktører for å få salg til kjeder

• Konkurranse mellom kjeder

• Det er beinhard konkurranse i en markedsregulert 
sektor!
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Når vil markedsregulering «oppheve» vanlige 
markedsmekanismer?

• Vil aldri oppheve, men påvirke markedet

• Prisfastsettelse; stabiliserer begge veier i verdikjeden

• Reguleringstiltak; Kan påvirke tilførsel av råvare begge 
veier i verdikjeden

• Vanlige markedsmekanismer som tilbud/etterspørsel virker, 
men markedsreguleringen demper utslagene

• Reduserer risiko begge veier i verdikjeden
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Pris

• MÅL: Høyest mulig og stabil pris innen gitte rammer

• Over tid må pris balansere produksjonskapasitet og etterspørsel

• Aktiv prising gjennom år og sesong

• Aktiv prising for avsetning av hele dyret

• Nortura må være prisledende for at dette skal fungere 

• Nortura KAN differensiere pris mellom produsentgrupper eller 
regioner så lenge vi behandler alle i gruppen likt (like godt eller 
dårlig)
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Tre –prissystemer – som i større eller mindre 
grad «opphever» markedsmekanismer 
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Målpris-

modellen

• Målpris fastsatt i jordbruksavtalen

• Gris, melk, korn og oljefrø, potet, 
noe grønt, eple

Volum-
modellen

• Planlagt gjennomsnittlig engrospris 
fastsettes av markedsregulator

• Storfe, sau/lam og egg

Kylling-
modellen

• Referansepris - fri prisdannelse opp 
til øvre prisgrense

• Kylling og kalkun
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Målepunktet er det samme
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Forholdet mellom målpris/planlagt gjennomsnittlig 

engrospris og avregningspris for kjøtt

Notert engrospris

- Kjøttkontrollavgift 

- Forskningsavgift

= Engrospris justert for offentlige avgifter *)

+ Verdi av hud/skinn og biprodukter (ikke ull)

- Slaktekostnader

- Inntransportkostnader

- Spesielle trekk (kapitalfond, avtaletrekk, etc.)

- Omsetningsavgift

= Veiledende avregningspris for slaktedyr fra Nortura

+ Norturatillegg

+ Eventuell etterbetaling 

I tillegg kommer grunntilskudd (sau/lam og geit/kje), 

kvalitetstilskudd storfe og distriktstilskudd

*) Det er denne prisen som rapporteres i forhold til målprisoppfølgning.
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Mottaksplikt

• Nortura er pliktig til å ta imot 
slakt fra alle produsenter i hele 
landet, uavhengig av om de er 
medlemmer.

• Alle som leverer til Nortura har 
rett på den prisen som til enhver 
tid gjelder for egne medlemmer, 
også eventuell etterbetaling.

• For å kunne påta seg mottaksplikt 
må Nortura ha mulighet til å 
gjennomføre reguleringstiltak og 
få kompensert kostnadene ved 
det.
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Forsyningsplikt

• Nortura er pliktig til å forsyne konkurrerende 
virksomheter med helt slakt slik at alle aktører 
får samme andel av sine bestillinger, og til 
samme pris som gjelder for Nortura, dvs. 
gjeldende engrospris.

• Hver onsdag kl. 13 beregner Totalmarked 
dekningen (også kalt dekningsgraden eller 
dekningsprosenten) for kommende uke basert 
på innmeldt slakting i Nortura, bestillinger fra 
andre aktører og Nortura.

• Dekningsgrad på for eksempel 90 prosent, 
innebærer at alle aktører, inkl. Nortura, får 
kjøpe 90 prosent av sin bestilling som ferske 
slakt den aktuelle uka. Rest som fryst fra reglager
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Flytskjema mottaksplikt og forsyningsplikt 
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Suppleres med uttak fra reguleringslagret – frosset og/eller tint slakt.

Totalmarked kjøper godkjent reguleringsvare av helt slakt til innfrysning.
(Maksvolum innenfor kalenderåret: på storfe: 2500 t. / småfe: 3500 t. / slaktegris: intet tak)



Avsetningstiltak

Formålet med avsetningstiltak; å 
hindre prisfall ved overskudd i 
markedet 

• Reguleringslager

• Reguleringseksport

• Frysefradrag = prisavslag ved 
salg fra reguleringslager

• Prisnedskriving for 
skilleprodukter – egg

• Vi kan fremme forslag som 
Omsetningsrådet må godkjenne 
(sau til pelsdyrfôr etc)
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Produksjonsregulering

• Ta ut produksjonskapasitet

• Egg er enkelt, førtidsslakting

• Kjøtt er tyngre – utkjøpsordning

• Slakte ut kalv?

• Kjøpe ut kapasitet for kortere 
perioder?

• Frivillig reduksjon

• Melk er enkelt, blir regulert med 
kvoter, men vil det være 
løsningen i alle produksjoner?

17



Markedsregulering og jordbrukspolitikk må dra i samme 
retning

• Er det lurt å føre en 
jordbrukspolitikk som 
stimulerer til økt 
produksjon når vi har 
overproduksjon?

• Markedsregulator har ikke 
ansvaret alene, dette er 
lagspill
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Takk for oppmerksomheten


