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Helhetlig matproduksjon

Som sikrer arbeidsplasser i industrien 
og primærproduksjonen over hele landet



Norsk matindustri

• Arbeidsplass for over 50 000 sysselsatte i landbruksbasert industri, 
sjømatbasert industri og drikkevareindustri m.m over hele landet.

• Det ble investert for seks milliarder kroner i 2016

• Videreforedler ca. 90 prosent av norsk jordbruksproduksjon, pluss marine råvarer 

• Norges fremste merkevareindustri

• Nøkkelen til fremtidens bioøkonomi og grønt skifte 



Restråstoff fra matindustrien

Restråstoff – den nye proteinkilden
Det ligger et enormt potensial i å utnytte restråstoff fra matproduksjon bedre



Landbruksbasert matindustri

Styrke konkurransekraften til 
landbruksbasert matindustri

• Råvarekostnadene utgjør en stor 
andel av de samlede kostnadene i 
norsk matindustri 

• Viktig med landbrukspolitikk som 
bidrar til å sikre matindustriens 
konkurransekraft

• Tilgang til et tilstrekkelig volum 
norske råvarer

• Tilgang på råvarer av riktig kvalitet



Markedsregulering

Opprettholde markedsregulering

Markedsordningene er en viktig 
del av landbrukspolitikken. 
Vi mener de store 
samvirkeforetakene må få 
videreføre ordningene for å sikre 
stabil leveranse av råvare til 
matindustrien



Avgifter

• Sjokolade- og 
sukkervareavgift økes    
med 83%

• Fire bedrifter må betale 
over en milliard i ekstra 
avgifter i 2018

• Regner med 10% 
volumreduksjon, vil bety 
tap av arbeidsplasser



Grensehandel

Grensehandelen de siste 12 månedene har økt med 23 prosent og ført 
til tap av 11 750 arbeidsplasser, tap av 7,8 mrd. kroner i verdiskaping 
og tap av minst 4,9 mrd. kroner i offentlige inntekter fra skatter og 
avgifter.       

Menon Economics desember 2017



Netthandel

• Endringen fra 2015 betyr at 
man kan man kjøpe varer 
fra utlandet for opptil 350 
kroner inklusive frakt, uten 
å måtte betale avgifter, toll 
eller moms

• Utenfor panteordningen

• Kommer i tillegg til 
grensehandel 



Maktkonsentrasjon

«Snart vil all vareleveranse ha kommet over på engros-distribusjon. 
Det betyr at butikkene bare får ett billass med varer, hvor de før fikk varer direkte 
fra mange leverandører. Engros-distribusjon forenkler derfor leveransene og 
er miljøvennlig og sørger for et mer praktisk mottak for butikkene. 
I løpet av året vil det bare være Tine som nekter å endre distribusjonsform –
de vil fortsatt levere direkte.»                         

Odd Gisholt til NRK desember 2017 



Sjømat – vår største mulighet

• Norge er i en særstilling ved at vi råder over store havområder, forvalter rike 

fiskeressurser og har en kystlinje som er godt egnet for høsting og produksjon 

av sjømat.

• Kraftig vekst i omsetningen av sjømat de siste årene

• Norges mulighet til verdiskapingsvekst ligger i økt bearbeiding i Norge

• Få bedrifter som satser på bearbeiding i Norge, liten vilje/incitament til å 

investere i norske arbeidsplasser

• Oppdrett uten volumvekst de siste årene – høy råvarepris

• Få helårlige arbeidsplasser fører til midlertidighet og innleie/entreprise

• Sterkt behov for å satse på kompetanse og ny teknologi



Felles utspill i LO-familien



Sjømat – vi må benytte mulighetene

• Deltakerloven

• Ressursrente

• Levendelagring

• Kvoteåret

«For å sikre mulighet for 
helårlige arbeidsplasser og 
utvikling av kompetanse i 
bedriften må industrien ha 
tilgang på råstoff hele året»



Tollvern og eksportbehov

• Vi må beskytte norsk landbruksbasert 
matvareproduksjon!

• Vi må sikre markedsadgang for norsk 
sjømat ut i verden!

• Vi må utnytte handlingsrommet og  
mulighetene som ligger i WTO-
avtalen og andre handelsavtaler!



Tøff kamp i sjømatindustrien



Inntektsforskjellene øker
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Takk for oppmerksomheten!


