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Folk først - Organisasjonskart.
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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).

• Omsetningsrådet forvalter ordningen og avgiftsmidlene.

• Nortura (v/ Totalmarked kjøtt og egg) har det operative ansvaret for 
gjennomføringen og fremmer forslag til alle tiltak for kjøtt og egg.

• Markedsbalanseringen finansieres ved omsetningsavgift betalt av bøndene.

• Nortura foreslår satser for omsetningsavgift, men det er 
Omsetningsrådet som vedtar disse.



""
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For balansens skyld.

• I 90 år har markedsregulering sørget for balanse i det 
norske matmarkedet. 

• Regulering har sikret bøndene avsetning for sine 
produkter og gitt trygge forsyninger til industrien og 
forbrukerne.
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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 skal sikre bonden avsetning. 

I Landbruks- og matdepartementets forskrift fra 1. juli 2003 heter det:
«...markedsregulators mottaksplikt skal sikre alle primærprodusenter avsetning for sin 
produksjon, til de vilkår som gjelder på det aktuelle mottaksanlegg på det tidspunkt 
leveransen finner sted.»



Forts…

• Forsyningsplikten skal sikre lik tilgang på råvarer til 
alle aktører i kjøttbransjen, over hele landet.

• - innebærer at Nortura har ansvar for å foreta en 
rettferdig fordeling av ferskt helt slakt til alle aktører i 
markedet.

• Fordelingen foretas ut fra både Nortura sin og de  
konkurrerende bedrifters bestillinger. Om nødvendig må 
markedsregulator pålegge egne bedrifter å overlate slakt 
til konkurrenter – såkalt tvangsutskrivning av egen 
råvare.
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Flytskjema ...
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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)



Innmelding og fordeling.

• Ukentlig meldes det inn dyr til slakt. Dette danner 
grunnlaget for produksjonen kommende uke.

• Ukentlig meldes det inn behov for slakt til kommende uke. 
Dette danner grunnlaget for etterspørslene.

• Ukentlig settes disse to opp i mot hverandre og dette 
danner grunnlaget for kommende ukes «dekningsgrad»
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Fordeling.
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Ved lav dekning 
får alle sin 
rettmessige andel i 
prosent satt etter 
dekningsgraden av 
sin opprinnelige
bestilling.

Ved høy dekning 
kjøper Totalmarked opp 
evt overskuddet og 
fryser dette inn på 
reguleringslager. Dette 
kommer enten tilbake i 
markedet eller 
eksporteres (gris).

Ved alvorlig underdekning og åpning for import 
forekommer avkortning for eget slakt . 



Informasjonsplikt.

• Nortura er pliktig til å informere om alt de foretar seg som markedsregulator.
• Alle aktører skal ha informasjonen samtidig.
• Prognoser.
• Markedssituasjonen.

- Tilførsler, salg, reguleringslager,                                                           
markedsbalanse.

• Priser.
- Planlagt gjennomsnittlig engrospris .
- Prisløyper/prisprognose.
- Løpende prisuttak.

• Vurderinger som ligger til grunn for fastsetting av Planlagt gjennomsnittlig 
engrospris.

• Avsetningstiltak.
• Sikrer bransjen informasjon som største aktør ellers ville holdt for seg selv. 
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Anslag Markeds-
import balanse

Storfe/kalv 85 900 99 9 000 (1) 99 600 100 -4 700

Lam 19 100 100 806 (2) 19 900 109 0

Sau 4 900 109 4 100 66 800

Gris 128 800 100 2 350 (3) 132 000 100 -800

Egg 66 700 102 700 (4) 66 400 101 1 100

1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4 756 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1 084 tonn, EU-kvote på 
     2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og import av 600 tonn fra Island.
3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 700 tonn i 2020 (av kvoten på 1.381 tonn). EU-kvote på 900 tonn. 
4. Forutsetter i prognosen en import på 700 tonn egg i 2020.

Forutsetninger om priser i prognosen:

Gjennomsnittlig engrospris på storfe kr 61,20, lam kr
66,10 og egg kr 19,50. For gris forutsettes uttak av
målpris, som for avtaleperioden 1. juli 2019 til 30. juni
2020 er kr 32,43 per kilo.

Produksjon % Salg %

Hver annen måned produseres prognose.
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Tusen takk 
for 

oppmerksomheten ☺☺☺☺


