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10 Tørken har bidratt til at rundt 8600 
tonn kjøtt nå befinner seg i nedfrosset 
tilstand på fryselagre.

12  A. Strøm-Larsen har i øyeblikket  
hele fem lærlinger på plass i  
sine to avdelinger. 

13  Middelhavsdiett gir bedre hjerte-
helse – selv om inntaket av rødt kjøtt 
er det samme som før.

14  Stensaas Reinsdyrslakteri  
ble prisvinner i forbindelse med  
årets trønderske matfestival i  
Trondheim.

15  Bedrifter som produserer kjøtt- 
produkter basert på sau, sliter  
for tiden med å få kjøpt råstoff 
av Nortura. 

16  Ask Gård er historien om familie- 
bedriften på Jevnaker som gikk sine 
egne veier. 

18  … og Hadeland Viltslakteri, er i 
ferd med å flytte sin virksomhet til et 
industriområde på Jevnaker. 

19  Spekepølse basert på rein fra 
Bunnpris Storgata i Andenes er perfekt 
som suvenir for turistene.

20  Takket være den italienske polfareren 
Umberto Nobile, føler Kurt Mydland 
seg som «hjemme» i Italia. 

22  Seks temasider om  
renhold, hygiene  
og mattrygghet.

30  I prosjektet «MeaTable» er planen  
å utvikle robotteknologi i hånd- 
teringen av slakteskrotter.

31  19. september arrangeres  
Kjøttfagdagen med mange  
spennende foredrag.
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REDAKTØRENS SPALTE

Den varme og ekstremt tørre sommeren 
i Sør-Norge skaper bekymring og engstelse. 
Det er selvsagt bøndene som rammes aller 
hardest på grunn av fôrmangel, men også  
i vår bransje er bekymringen stor. I et 
kjøttmarked med fra før store overskudd  
på alle dyreslag, blir overskuddssituasjonen 
enda mer problematisk når storfebønder  
i sør nærmest «nødslakter» sine dyr i 
knapphet på fôr. Og med bonden som 
leverandør av de viktigste råvarene til vår 
industri, vil også kjøttbransjen bli rammet.

Men det er ikke bare fôr-tørke som 
skaper problemer. Enkelte foredlingsbedrif-
ter i privat kjøttbransje opplever nå faktisk 
«råstoff-tørke». Vi snakker da om sorterin-
ger av sau som flere spekematprodusenter 
tilsluttet KLF er avhengig av i sin produk-
sjon. Nortura har rett og slett ikke denne 
type råstoff å tilby – og det i en situasjon 
der kjøtt av sau hoper seg opp på fryselager. 
Forstå det den som kan!

Rundt 1000 tonn sau befinner seg 
nå på lager, og i løpet av de neste månedene 
slaktes nye tusener av tonn med sau bl.a. 
som følge av tørkesituasjonen vi har hatt 
denne sommeren. Mye av denne sauen 
havner på fryselager. Vi snakker om en 
enorm mengde kjøtt som i utgangspunktet 
er utmerket råstoff til produksjon av  
f.eks. spekeprodukter basert på sau. 
Men bedriftene sliter altså med å få til- 
gang til dette. Det skaper naturlig nok stor 
frustrasjon og er vanskelig å skjønne for  
de fleste. 

Årsaken til at Nortura vegrer seg for 
å selge dette råstoffet, er at de taper penger 
på å skjære deler av skrotten, og deretter  

bli sittende tilbake med resten. De vil heller 
selge hele skrotter. Men i en situasjon der 
kommersielle leveringsavtaler er inngått,  
er det ikke akseptabelt at slike avtaler ikke 
blir fulgt opp. Og Nortura, som den største 
råvareaktøren i kjøttbransjen, har etter  
vår vurdering et ekstra stort ansvar i en 
situasjon med voksende overskudd  
av sau.
 
Vi har snakket med flere «brukere»  
av råstoff av sau og frustrasjonen er 
voksende. Flere stiller spørsmål ved 
regelverket knyttet til innfrysing av f.eks. 
sau og lam. Hvorfor ikke skjære ned sauen 
i fersk tilstand, og så fryse disse styknings- 
delen inn? På den måten ville man kunne 
hente ut fra fryselager den råvaren som  
til enhver tid etterspørres. Poenget er at 
det må tenkes nytt i tider der tradisjonelle 
metoder tydeligvis ikke fungerer godt nok. 

Det er all grunn til å oppfordre alle 
aktører i vår bransje, også Nortura, til å 
samarbeide og samhandle. I en uoversiktlig 
situasjon som den vi nå har, er det viktig  
at vi ikke får en alles kamp mot alle. 
Resultatet ablir flere tapere enn vinnere. 
Når krisen rammer, må derfor alle ta ansvar. 
Det er viktig med konkurranse i kjøttmar-
kedet, og vi vet at denne konkurransen 
driver markedet og bransjen framover.  
Men skal vi ha konkurranse, må det også 
være et visst antall aktører til å konkurrere. 
Det er i alles interesse at det ikke blir  
færre konkurrenter som følge av den  
tørre 2018-sommeren.

Tørke både  
her og der!
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Kristoffer Evang har bygd  
opp Hadeland-bedriften Ask  
fra bunnen av. FOTO: PER A. SLEIPNES
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OPTIMALISER 
FORTJENESTEN!

Marel`s TMS – Trim Management 
System, gir prosessoperatører 
muligheten til å kontrollere trim, 
optimalisere fortjenesten samt få et 
ensartet sluttprodukt. All informasjon 
fra produksjonen blir samlet inn med 
vår Innova programvareløsning.

Fordeler:

• Røntgenalyse av fett vs kjøttinnhold
• Deteksjon av bein og 

fremmedlegemeer
• Batcher trim til eksakt fett-% / CL

(Cemical Lean)
• Kontinuerlig datainnsamling i sanntid 

For mer informasjon, ta kontakt med 
Marel Norge på 64 83 80 00 eller se 
marel.no/tms.

http://www.07.no
http://www.07.no
http://www.07.no
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„“

Mer veiledning  
og bedre dialog
  

❚ HARALD GJEIN ❚  ❚  ❚ DIREKTØR I MATTILSYNET

Måten Mattilsynet møter brukerne 
våre på har vært i søkelyset i det siste.  
Vi ønsker å møte matprodusentene positivt,  
så kritikken vi har fått tar vi på alvor. 
Vi er i en fase der vi skal endre virksom- 
heten vår slik at vi bruker mer tid på 
veiledning om regelverket. Regelverket er 
komplekst og kan være vanskelig å forstå 
for brukerne. 90 prosent er implementert 
fra EU, 10 prosent er nasjonalt – det angår 
spesielt dyrevelferd og fisk. Det er viktig  
at vi greier å få brukerne våre til å forstå 
hvordan regelverket skal oppfattes og 
etterleves. Samtidig skal vi se på hvor stort 
handlingsrommet innenfor regelverket er, 
og hvordan vi kan utnytte det. Vi får høre 
at vi kanskje noen ganger er for firkantet. 
Den tilbakemeldingen tar jeg på alvor.  
Jeg er sikker på at vi sammen med bransjen 
kan finne kreative og gode løsninger som 
ligger innfor regelverket. 

Når det er sagt er det viktig å minne 
om at vårt hygieneregelverk (som vi har 
felles med EU) er basert på vitenskapelig 
kunnskap og erfaring gjennom år, og må 
overholdes. Mattilsynets oppgave er blant 
annet å veilede i et komplisert regelverk, 
men vi kan ikke gi konkrete råd om 
praktiske løsninger, det må faktisk den 
enkelte virksomheten finne ut på egen-
hånd. Eller som flere og flere gjør; søke  
råd hos profesjonelt rådgivingsapparat.  
Hos bøndene er det stort sett godt utbygd. 
Men vi ser at for mindre matprodusenter 
og foredlingsbedrifter kan det være en 
utfordring å få tilstrekkelig rådgivning.  
De har nok ikke så godt støtteapparat  
opp mot det å forstå løsningene. Men 
Mattilsynet må være gode på å forklare hva 
regelverket egentlig betyr, hva er hensikten 
og at målet er god mattrygghet i hele 
verdikjeden. 

Med god veiledning tror jeg at Mat- 
tilsynet vil oppnå minst like mye som å gå 

på tilsyn. I disse tider hvor vi har fått 
reduserte budsjetter er det viktig at vi 
bruker våre ressurser hensiktsmessig.
Både direkte veiledning i forbindelse  
med tilsyn, veiledning i møter og grupper, 
mer via nett og nye kanaler vil vi bruke  
for å nå fram med budskapene våre. 

Næringen og myndighetene  
har det samme målet: Trygg mat og god 
dyrevelferd. Norske forbrukere skal ha  
høy tillit til alle ledd i kjeden, og da må vi 
samarbeide ut fra våre ulike roller. Det er 
den enkelte aktør i matproduksjonen som 
har ansvar for at maten er trygg og at dyra 
har det godt. Mens Mattilsynet rolle er å 
utvikle regelverket, påse at regelverket blir 
fulgt og drive veiledning om regelverket. 
Det er viktig at forbrukerne både i inn- 
land og utland har tillit både til hvordan 
matproduksjonen foregår og til myndig- 
hetene som kontrollinstans. Den tilliten  
er høy hos norske forbrukere i dag, og den  
er det viktig å beholde. Legitimitet krever 
profesjonalitet og avstand mellom våre 
ulike roller. Men det skal ikke hindre 
veiledning, dialog og god kommunikasjon. 
Tvert om er dette avgjørende for å opp- 
rettholde vår gode mattrygghet og tillit  
i befolkningen.

Jeg vil derfor i tiden som kommer 
vektlegge at vi i Mattilsynet skal bli enda 
bedre i vår dialog med næring og bransje. 
Vi hadde et godt møte med ledelsen i 
Bondelaget i begynnelsen av juni, der vi  
ble enige om en møteserie til høsten,  

ute blant produsentene. Det hjelper  
ikke om toppledere har god dialog,  
dersom den ikke blir tatt ut på grasrota.
 
Utgangspunktet for debatten  
om Mattilsynet har blant annet vært vår 
tilsynskampanje hos slaktegrisprodusenter. 
Denne kampanjen viser at det er mye  
å ta tak i den produksjonen. Og jeg vil  
gi honnør til næringen hvordan de har  
tatt tak. Jeg har stor tro på dyrevelferds- 
programmet som nå settes i verk. 

Det har også blitt sagt i debatten  
at holdningene må endres i Mattilsynet.  
Vi skal være ydmyke for den kritikken  
og ta den på alvor. Samtidig må jeg få skryte 
av alle de engasjerte og kunnskapsrike 
inspektørene som er ute i den krevende 
tilsynsrollen hver eneste dag. Brukerunder-
søkelser viser at et stort flertall av de vi er 
på tilsyn hos er godt fornøyd med besøket 
fra Mattilsynet og oppførselen til våre 
inspektører. Tilbakemeldingen jeg får fra 
organisasjonene i bransjen er at alle seriøse 
aktører ønsker et tydelig og forutsigbart 
Mattilsyn som kan bidra til å bevare det 
gode omdømme norsk matproduksjon har. 
Mitt mål er at Mattilsynet i enda større 
grad skal samspille smidig med brukerne 
våre, samtidig som produsentene er seg  
sitt store ansvar bevisst for at regelverket 
overholdes. Slik kan vi sammen sikre at 
norsk matproduksjon også i framtida skal 
være i verdenstoppen på mattrygghet og 
dyrevelferd. Dette er Norges store kon- 
kurransefortrinn.

– Jeg vil i tiden som kommer 
vektlegge at vi i Mattilsynet 
skal bli enda bedre i vår dialog 
med næring og bransje.

GJESTEKOMMENTAREN

❚ ❚ ❚
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Ame ri can Meat Scien ce As so cia-
ti on har til delt International 
Lectureship Award for 2018 til 
Odd vin Sør heim, fors ker ved 
av de ling trygg og hold bar mat på 
No fi ma i Ås. Pri sen ble over rakt 
på Re cip ro cal Meat Con fe ren ce  
i Kan sas City i slut ten av juni. 

Det er første gang en nordmann mottar den-
ne prisen. På den store kon gres sen holdt 
Sørheim et fore drag om «Ut ford rin ger i pak-
king av kjøtt med fo kus på far ge, hold bar het 
og mat svinn».

Den ne høyt hen gen de pri sen blir gitt til 
fors ke re som frem mer in ter na sjo nalt sam ar-
beid og byg ger ny kunn skap in nen kjøtt-
forsk ning. Odd vin Sør heim har i man ge år 
ar bei det med pak king og kva li tet på kjøtt på 
No fi ma. 

Far ge på kjøtt er hans spe si al om rå de,  
i nært sam ar beid med ame ri kans ke fag mil jø-
er. Han har bi dratt til inn fø ring av bruk  
av pak ke gass med kar bon mon ok sid (CO) i 
USA. I de se ne re år har han un der søkt be-
tyd ning av rest-ok sy gen for mis far ging av 

uli ke ty per kjøtt og kjøtt pro duk ter. I til legg 
til å jobbe for norsk kjøtt bran sje, har han 
hatt opp drag og vært kon su lent i Eu ro pa, 
USA, Sør-Ame ri ka, Au stra lia og Af ri ka.  
I Tan za nia har han bi dratt til mer bæ re kraf-

tig og ef fek tiv ver di kje de for stor fe kjøtt. Han 
har vært gjes te fors ker på uni ver si te ter i del-
sta te ne Kan sas og Utah i USA, samt i Spa nia 
og Italia, og har vært vert skap for ame ri kans-
ke gjes te fors ke re på No fi ma. 

 

T. MYHRVOLD AS | FRYSJAVEIEN 33   
0884 OSLO | TLF. 22 70 10 00  
E-POST: POST@MYHRVOLD.NO
WEB: WWW.MYHRVOLDGRUPPEN.NO

Automatiserte steke-
linjer fra HOJA gir økt 
lønnsomhet gjennom 
større kapasitet og 
lavere driftskostnader

HOJA har vist seg å være et godt valg for 
aktører av ulik størrelse i norsk matindustri 

❚ ❚ ❚

In ter na sjo nal pris  
til No fi ma-kjøtt fors ker

Oddvin Sørheim (t.v.) mottar prisen fra Brandon Fields, sponsor fra firma PIC.  
FOTO: DAVEY GRIFFIN/AMSA
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– Skodi Rein får prisen som en 
anerkjennelse for jobben de 
har gjort, sier landbruks- og 
matminister Jon Georg Dale 
(FrP) i en pressemelding. 

– At utvikling tar tid er 
denne virksomheten et 
eksempel på. De har holdt  
ut og hatt klokkertro på egne 
ideer. Det har vært funda-
mentet for at de har lykkes.  
Jeg håper prisen inspirerer til 
fortsatt innsats, sier land-
bruks- og matministeren. 

Markedsutvalget for rein- 
kjøtt deler årlig ut prisen Årets  
reinkjøttformidler. Formålet er 
anerkjennelse til enkeltpersoner, 
institusjoner og bedrifter som 
gjennom aktiv og gjentatt 
formidling bidrar til å styrke 
reinkjøttets omdømme. Prisen  
ble for første gang delt i 2015.

Skodi Rein hentet også hjem 
NM-gull i klassen for tørket kjøtt. 
Bedriften fikk gull for sitt 
snacks-produkt basert på 
reintunge. 

Skodi Rein årets 
reinkjøttformidler
Skodi Rein ble under Norske Reindriftsamers  
Landsforbund (NRL) sitt landsmøte i Karasjok,  
tildelt prisen som Årets reinkjøttformidler 2017.

Haug vant KLF- 
Open for andre gang
Sommerens golfturnering i regi av KLF Media ble avviklet i 
regn og kraftig vind på Larvik Golfbane. Christoffer Haug 
fra Vestfold vant årets turnering for andre gang. 

Dermed sikret han seg 
vandrepokalen til odel og eie. 
Årets turnering skulle gått av 
stabelen i Sandefjord, men på 
grunn av banens dårlige 
beskaffenhet etter en tøff 
vinter, ble turneringen flyttet 
til Larvik. Her måtte deltagerne 
slite med kraftige kastevinder i 
tillegg til vannrette regnbyger. 
BWL Maskin/Foodtech var, i år 
som i fjor, hovedsponsor for 
årets utgave av KLF Open. 
Også Fatlands Sandefjord-

avdeling var sentrale ettersom 
maten etter turneringen ble 
besørget av bedriften. 

– For oss i Foodtech er det  
en glede å få bidra til at dette 
arrangementet går av stabelen.  
Vi treffer potensielle kunder og  
får samtidig delta på et hyggelig 
sosialt evenement, sier daglig leder 
Per Erik Ellefsen i Foodtech. Han 
kom selv høyt opp på resultat- 
lista. Årets deltagere kom både fra 
kjøttbedrifter, fra leverandørbedrif-
ter og fra sponsorbedriftene. 
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Topp-tre i årets golf-turnering. I midten Christoffer Haug (gull),  
til venstre Matthew Corney (sølv) og Tom  Smedsrud (bronse).

Dette har vi klart og resultatet 
er en digital versjon som er 
publisert på Landbruksnytt.  
I tillegg har vi trykt opp et 
mindre opplag. Gjennom god 
støtte av Tun Media, har vi fått 
en tydelig designmal samtidig 
som vi har fokusert på å lage 
et godt faglig innhold med 

relevante vinklinger for mål- 
gruppen vår. Vår ambisjon er å 
produsere og utgi en ny utgave  
i 2019, forteller redaktør Beth 
Tronstad. 

Hun har lagt vekt på å finne en 
god digital form som både er lett  
å spre og som har god lesbarhet  
på både PC, mobil og nettbrett.

Ny utgave  
av fagbladet  
Mathåndverk
De fem regionale Kompetansenettverkene  
for Lokalmat i Norge har samarbeidet om å utgi en ny 
utgave av fagbladet Mathåndverk. 
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Scandza har blitt helnorsk
Leiv Vidar og Finsbråten får helnorsk eierskap etter at 
gründerne bak selskapet Scandza har kjøpt ut de uten-
landske medeierne i selskapet. 

Dermed har Synnøve Finden, 
Finsbråten, Leiv Vidar og 
Sørlandschips fått norske 
majoritetseiere etter at 
Scandza har kjøpt ut det 
britiske selskapet CapVest.
Det var Jan Bodd (t.v. bildet) og 
Stig Sunde (t.h. bildet) som 
etablerte Scandza i 2007 og 
kjøpte Synnøve Finden i 2009. 
Målet var å samle et knippe 
merkevarer under en paraply 
for å utfordre etablerte store 
aktører i enkelte kategorier. 

I dag eier selskapet blant 
annet kjøttforedlingsbedrif-
tene Finsbråten og Leiv Vidar.  
I tillegg eier de merkevarer i 
andre land.

Sammen med Stig Sunde, 

Karl Kristian Sunde og 39 ansatte i 
Scandza, kontrollerer Bodd nå 60 
prosent av aksjene i selskapet. 
Dermed er Synnøve Finden, Fins- 
bråten, Leiv Vidar og Sørlandschips 
tilbake på norske hender, sier Bodd.

Scandzas selskaper har 550 
ansatte og Bodd og Sunde sier  
de ønsker å satse langsiktig. 

– Vi ønsker å bidra til at norsk 
landbruk skal utvikle seg framover, 
og vi har ambisjoner om å gjøre 
enkelte norske landbruksprodukt 
synlige i utlandet, sier Stig Sunde.

Horn med solid resultat- 
forbedring i 2017
For Horns Slakter AS i Lofoten ble 2017  
et godt år. Omsetningen var stabil, men over- 
skuddet ble doblet sammenlignet med 2016. 

I fjor omsatte selskapet for 
157,6 millioner kroner, en 
økning på 1,2 millioner fra året 
før. I 2016 fikk selskapet et 
overskudd før skatt på 
831 000 kroner. 

Regnskapet for 2017 viser 
at selskapet fikk et overskudd 
på 1,8 millioner kroner. Ved 
utgangen av 2017 hadde 
selskapet en egenkapital på 
14 millioner. 

Styret er fornøyd med 
resultatet, og mener det  
er viktig å øke slakte- 
volumet. 

– Horns Slakteri AS vil også  
i framtiden satse på å bygge 

gode relasjoner til bøndene  
i det området som det er nød- 
vendig å hente levende dyr fra. 
Styret vil legge vekt på å øke 
slaktevolumet for dermed å øke 
utnyttelsesgraden i anlegget,  
og dermed bedre lønnsom- 
heten, skriver styret i års- 
beretningen. 

Horns Slakteri er det eneste 
privateide slakteri i Nord-Norge. 
Selskapet eies av Arild, Werner  
og Knut Horn. I 2017 hadde 
selskapet 15 fast ansatte,  
herav ni fast ansatte på deltid.  
I tillegg hadde selskapet 40 
deltidsansatte i sesongen.  
Totalt utgjorde det 25 årsverk.

Clean label kan  
gjøres enkelt
Verdad® Powder N6 forenkler 
produktmerkingen med godt  
og velsmakende resultat.

Verdad® Powder N6 er en 
naturlig konservering for kjøtt  
og fjørfe. 

Verdad gjør det enkelt å forlenge 
holdbarhet, kontrollere Listeria 
og er uten E-nummer.  
 
Vil du vite mer? Les her:
Corbion.com/verdad

Tlf: +47 22 88 46 00
www.abcorneliussen.no
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Selskapet er en av de mest 
kjente, største og raskest 
voksende nettbutikkene for 
levering av bla. kjøttprodukter.
Kolonial.no har selv ennå ikke 
tjent en eneste krone. I 2016 
gikk selskapet i underskudd 
med over 100 millioner kroner.
Kolonials regnskap for 2017 
viser at netthandelen tapte 
700 000 kroner dagen.

Underskuddet på driften 
endte nøyaktig på 260 millioner 
kroner. Det betyr at selskapet 
svidde av fem millioner kroner 
på driften i uken.

Ved utgangen av fjorårets  
var kontantbeholdningen, altså 
hvor mye penger selskapet har, 
179 millioner kroner.

Kolonial-sjef og gründer Karl Alveng 
Munthe-Kaas avviser at det krise i 
selskapet og at 2018 ser bra ut.

– Overordnet var 2017 et år med 
veldig kraftig vekst og underskudd 
som forventet. Nå var det sånn  
at vi i tillegg måtte gjøre en del 
oppgraderinger på lageret og det 
skapte operasjonelle forstyrrelser  
i en periode. Alt i alt var det et år 
med mye utvikling på mange 
områder, sier han til DN.

Driftsresultatet pr. 1. tertial er 
90 millioner kroner svakere enn 
fjoråret. Utviklingen skyldes i 
hovedsak lavere marginer på 
salget av rødt kjøtt. Økte 
papp- og distribusjonskostna-
der, som følge av overgang til 
grossist styrt distribusjon, og 
en ugunstig salgsvridning fra 
dagligvare- til industrimarkedet 
forklarer marginsvekkelsen. 
Samtidig øker personal- og 
driftskostnader med ca. 3,9 
prosent mot fjoråret.

– Det var ventet et svakt  
1. tertial som følge av at 
overgang til grossiststyrt 
distribusjon i hovedsak fant 
sted i 2. halvår i fjor. Det 
treårige forbedringsprogram-
met 2018–2020 i Nortura 
følger planen, og flere av 
tiltakene må få virke noe 
lenger før vi ser en bedring i de 
økonomiske resultatene, sier 

konsernsjef Arne Kristian Kolberg.
Konsernets driftsinntekter i 1.

tertial endte på 7,3 milliarder kroner, 
en økning på 2,7 prosent målt mot 
fjorår. Veksten skyldes økt aktivitet  
i datterselskapene. Salget av 
Gilde-produkter er svekket mot 
fjorår, men økt salg av Prior-produk-
ter og økt salg i industrimarkedet 
bidrar til at omsetningen i mor- 
selskapet er på nivå med fjorår.

Norturas markedsandel i 
dagligvaremarkedet, inkludert 
produksjon av kjedenes egne 
merkevarer og salg gjennom 
Norfersk, utgjorde 47,2 prosent pr. 
1. tertial, ned 0,2 prosentpoeng 
mot samme periode i fjor. Nortura 
har hatt positiv salgsutvikling for 
kategoriene egg, bacon, speke- 
pølser og kylling i perioden, mens 
salget av pølser og ferdigmat er  
på nivå med fjorår og kategoriene 
pålegg, postei, kjøttdeig og stykket 
kjøtt svekkes mot fjorår.
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Kolonial.no tapte 
en kvart milliard i fjor
Nettmat-leverandøren Kolonial.no tapte en kvart milliard 
på driften i fjor. Fortsetter tapene i samme takt som i fjor 
går selskapet tomt for penger i september.

Dårlig Nortura- 
resultat for 1. tertial
Norturas resultat før skatt viste et underskudd på 126 
millioner kroner i 1. tertial. Dette er klart svakere enn 
fjoråret, som hadde et relativt sterkt 1. tertial-resultat. 

Stø kurs for  
Hampshire-grisen
Hampshiregrisen som ble importert til Norge fra  
Finland og Sverige for mer enn 10 år siden, viser å ha fått 
solid fotfeste hos mange smågrisprodusenter og etter-
spørres også av mange slaktegrisprodusenter.

Importen skjer i regi av den 
private kjøttbransjen gjennom 
selskapet ScanPig AS. Driften 
av grisen ivaretas også av 
ScanPig AS som eies av KLF 
samt de tre største private 
slakterier, Fatland AS, Furuseth 
AS og Midt Norge Slakteri AS. 
Bakgrunnen for importen av 
Hampshire var at produsenter 
som leverte til et privat slakteri 
ikke hadde tilgang til noen 
tredjerase siden Nortura sto 
hardt på sin eksklusive rett til 
Duroc. Tilgangen til Duroc har 
imidlertid endret seg ettersom 
de større private slakteriene 
kjøpte seg inn i det nyetablerte 
selskapet Norsk Duroc AS i fjor 
sommer. 

Karl Kristian Kongsted, 
spesialveterinær i KLF og med 
daglig ansvar for Hampshire, 
kan fortelle om fortsatt godt 
salg av Hampshiresemin – 
også etter at Duroc har blitt 
tilgjengelig for private 
leverandører. 

– Om vi tar høyde for at det 
totale seminsalg gjennom 
Norsvin viser et mindre fall på 
fem prosent, ligger vi faktisk 
over nivå for 2016 – året før 

Duroc ble tilgjengelig. Det er tyde- 
lig at mange er fornøyde med 
Hampshire. Flere forteller om 
grisens rolige lynne, men også 
produksjonsmessig er grisen på 
topp, sier Kongsted.

I Ingris sin årsstatistikk for 2017 
lå både Duroc og Hampshire over 
nivå for Landsvin for kullresultat. 
Hampshire hadde fleste levende-
fødte. Kullresultat for Duroc og 
Hampshire vurderes som veldig lik. 
For slaktegrisen viste Hampshire 
høyeste daglige tilvekst, med en 
kjøttprosent på nivå med Landsvin 
og et fôrforbruk på nivå med  
Duroc, om en tar høyde for høyre 
slaktevekt. En kan ev. lese om 
resultater av Hampshire i ScanPigs 
nyhetsbrev som kan fås ved 
henvendelse til KLF/ScanPig.

Fra får til furu
Guro K. Christensen slutter i Vossafår (Orkla) og blir  
ny produksjonssjef i Vestskog AS fra høsten av.

Christensen, som opprinnelig er 
fra Toten, har vært daglig leder 
på Voss siden 2008 og har også 
sittet i flere perioder i styret i 
Kjøtt- og Fjørfebransjens 
Landsforbund (KLF). Før hun kom 
til Voss og Vossafår for 10 år 
siden, hadde hun bl.a. erfaring 
fra Norturas slakterianlegg i 
Sandeid og fra Mattilsynet.

Som produksjonssjef i Vestskog,  
får hun ansvar for innkjøp og 
produksjon av kvalitetstømmer  
fra Vestlandet. 

Guro K. Christensen har 
mastergrad i human ernæring fra 
Universitetet i Bergen og hun har i 
tillegg høyskoleutdanning innenfor 
næringsmiddelfag og økonomi/
administrasjon.
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Ny kon sern sjef i Gril stad
Jør gen N. Wiig (56) er an satt som ny kon sern sjef  
i Gril stad AS. Han til trer stil lin gen 1. ok to ber 2018 og 
tar over et ter Odd Arne Dals egg som i ni år har vært 
kon sern sjef i Gril stad AS. 

Jør gen N. Wiig kom mer fra 
stil lin gen som adm. dir. i Ja cobs 
Dou we Egberts Norge AS og 
var før det vi se ad mi ni stre ren de 
di rek tør i Kaff e hu set Friele AS. 
Den nye kon sern sje fen er 
ut dan net Si vil øko nom fra BI  
og har i hele sin yr kes ak ti ve 
kar rie re job bet in nen for 
dag lig va re in du stri en. Wiig har 
vært syv år i SCA Mølnlycke i 
Norge og Sve ri ge, i Jordan AS 
og der et ter 16 år i uli ke 
stil lin ger i Rie ber & Søn. ASA. 
Av trop pen de kon sern sjef  
Odd Arne Dals egg har vært  
i Gril stad AS si den 2009.  
Nå øns ker han å trappe  
litt ned, men han vil et ter  
1. ok to ber fort satt bi stå med 

opp føl-
ging av 
pro duk-
sjon og 
lede 
tek nis ke 
pro sjek-
ter som 
fa brikk-
ut vi del-
ser på Stran da og Ran heim.  
Sty ret i Gril stad vil takke Dals egg 
for inn sat sen som er gjort for å 
ska pe en lønn som og le den de 
mer ke va re be drift med en so lid 
or ga ni sa sjon. I en pres se mel ding 
ut tryk ker sty ret til freds het med  
å få på plass en så er fa ren per son 
som Wiig til å lede og ut vik le 
Gril stad vi de re.

Kjørte feil med  
16 tonn lam i bilen
I stedet for å bringe 12 tonn lam fra Australia til  
veterinær grensekontroll – slik regelverket krever – kjørte 
sjåføren varene fra Oslo havn og direkte til Holst Foods 
fryselager på Furuset i Oslo.

Holst ga umiddelbart beskjed 
til Mattilsynet om glippen som 
hadde skjedd, som følge av 
misforståelse mellom spedi- 
sjonsfirmaet og importfirmaet. 
Misforståelsen skyldtes ferie- 
avvikling og dagen etter at 
selskapet hadde varslet til- 
synet om tabben, fulgte Mat- 
tilsynets sitt strenge regel- 
verk og fattet «vedtak om  
avvisning av ulovlig innført 
vareparti».

I praksis betyr det at 16 
tonn med lam er satt i arrest 
og nå står i frysecontainer på 
ISPS-terminalen ved Sjursøya, 
og er umulig å omsette både i 

EØS og EU. I verste fall må 
selskapet enten destruere alt 
kjøttet. En annen mulighet er å 
videreselge det til annet 3. land 
utenfor Europa eller returnere det 
til Australia

Misforståelsen kan i ytterste 
konsekvens koste Holst Foods en 
million kroner, som verdien på 
varepartiet med lam er anslått til. 
Kjøttet var beregnet for offshore-
markedet, deriblant cruisebåter 
som ankommer Norge. Nå håper 
importøren at anken på destruk-
sjonsvedtaket fører fram. 

ito@ito.no       23 30 26 00ito.no

PAKKEMASKINER FOR 
MATINDUSTRIEN
TRAU ELLER WRAPAROUND.

ITO INTERN TRANSPORT INFORMERER

Stående og liggende pakking

Fleksibel

Ingen omstilling

Integrert med Delta robot

NORGESNYHET:
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Tørke og fôr man gel
bi drar til økte kjøtt lag re

Fore lø pig rap por te rer slak te ri er som Kjøtt
bran sjen har snak ket med, om mo de rat slak-
ting av så kal te «tørke dyr». Unn ta ket er Jens 
Eide i Lil le sand som har opp levd kraf tig øk-
ning i slakt av stor fe – og kal ver. 

– Vi har hatt en 60 pro sents øk ning i slakt 
av stor fe, og vi har ald ri opp levd lig nen de øk-
ning, for tel ler Jens Eide. Hans slak te ri er det 
enes te i Agder og Telemark. Et ter som han 
ikke har sam ar beids av ta le med and re slak te ri-
er, slik f.eks. Ole Ringdal har med Fat land, 
må Eide sto le på 100 pro sent på seg selv. 

DOBBEL MOT TAKS PLIKT
Det er Nor tu ra To tal mar ked som i før s te rek-
ke hånd te rer innfrysnng av over skuddskjøtt 
her i lan det. Om set nings rå det har be slut tet 
at vo lu met stor fe kjøtt som kan leg ges på re-
gu le rings la ger i 2018 økes fra 2500 tonn til 
5000 tonn.

Med ut gangs punkt i tørke si tua sjon, åp nes det 
nå for dob bel mot taks plikt for helt slakt. Si tua sjo-
nen er så dra ma tisk at Om set nings rå det leg ger 
til grunn at vi har en force majeure si tua sjon.

Det in ne bæ rer at in nen for ram men av 
den nye, eks tra kvo ten på 2500 tonn, vil de 
pri va te slak te ri ene kun ne le ve re helt slakt til 
re gu le rings lag ring. Hvor mye det en kel te 
slak te ri kan le ve re be stem mes av de res 
slakte an del av stor fe i 2017.

– SVÆRT KRE VEN DE SI TUA SJON
– Er det slik at det en kel te slak te ri selv kan 
be stem me hvor mye de øns ker å fry se inn?

– Nor tu ra er mar keds re gu la tor og vil sty-
re hvor mye som skal leg ges inn på la ger og 
når. Når det skal leg ges inn skrot ter un der 
den ne «til leggs kvo ten», vil Nor tu ra vars le 
om det te og slak te ri ene vil bli in vi tert til å 
del ta, sier di rek tør i Nor tu ra To tal mar ked, 
Ole Ni co lai Skul berg. 

– Hvor dan vil du ka rak te ri se re den si tua
sjo nen vi har når?

– Svært kre ven de for alle i ver di kje den, 
men al ler verst for bøn de ne. Det er til syv en-
de og sist bon den som sit ter igjen med reg-
nin gen. Selv om tør ken i sør har skapt van s-
ker for stor fe, er gris den stør ste ut ford rin gen 

med 5800 tonn på la ger. Og det et ter en 
fan tas tisk grill som mer. Det er vir ke lig be-
kym rings fullt, fast slår Skul berg.

KON KUR RAN SE VRID NING?
– Man ge fritt stå en de kjøtt be drif ter pe ker 
på at dere i Nor tu ra sit ter med nøk ke len og 
at mu lig he ten mar keds re gu la tor har til å 
leg ge kjøtt inn på re gu le rings la ger, bi drar til 
en form for kon kur ran se vrid ning. Hva sier 
du til dis se?

– Til det er si at bil det er mye mer ny an-
sert. Re gu le rings ad gan gen som Nor tu ra har, 
må sees i sam men heng med Norturas mot-
taks plikt. Det ene hen ger med and re ord 
sam men med det and re. Vi har en god dia-
log med KLF i sa ken om dob bel mot taks plikt 
og her skal vi kla re å kom me fram til en ord-
ning som gag ner alle par ter, sier Skul berg. 

«RAK RYG GET»
Adm. di rek tør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen, 
pe ker på at de sis te må ne ders tørke vil be rø-
re de fles te ty per be drif ter i kjøtt- og fjør fe-
bran sjen. 

– Be drif te ne vil ram mes på uli ke må ter og 
til uli ke tids punkt, men for noen vil det også 
opp stå nye mu lig he ter. Le del sen i våre med-
lems be drif ter vil bli satt på prø ver der de 
skal fore ta van ske li ge valg og av vei nin ger 
om hva som er rett øko no misk for sin be-
drift. Men val ge ne må også være slik at slik 
at kun de ne, an sat te, nær mil jø og and re opp-
le ver at be drif ten fram står «rak ryg get» og tar 
sitt sam funns an svar på en god måte. 

ØKT KA PI TAL BIN DING
– Men det er vel slak te ri ene som mer ker 
si tua sjo nen al ler mest nå? 

– Ja, man ge slak te ri er opp le ver al le re de 

Meng den kjøtt på re gu le rings la ger har knapt noen gang vært stør re  
enn den er i øye blik ket. Tilsammen 8600 tonn kjøtt be fin ner seg nå i ned fros set  
til stand på fry se lag re rundt om, og det kan bli langt mer om bøn der fort set ter  
å mel de inn stor fe og småfe i stor ska la i kjøl van net av tør ken i Sør-Norge. 

Møte med slakteriledere
         Tørken og fôrmangelen blir hovedtema når KLF samler lederne  
for de frittstående slakteriene til ekstraordinært møte 22. august.

Det er for å drøfte den akutte situasjonen at 
dette møtet kommer i stand. Det er noe uklart 
hvordan det enkelte slakteri opplever situasjo-
nen på kroppen akkurat nå og det å få kartlagt 
dette, er viktig. Og få gjennomgått løsningen for 
den doble mottaksplikten på storfeslakt blir 
også et vesentlig punkt på programmet. 

Dessuten vil dyrevelferd slaktegris bli tema  
på denne ledersamlingen. Med utgangspunkt  
i Mattilsynets funn av kritikkverdige forhold 
i slaktegrisbesetninger i Rogaland, er det  
nå viktig å få til en nasjonal «opprydding» i 
uakseptable forhold hos svineprodusenter. 
Samlingen finner sted på Gardermoen

OSLO

❚ PER A. SLEIPNES

OSLO
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kraf tig vekst i slak tin gen av stor fe. Det gjen si-
di ge av hen gig hets for hol det som ek si ste rer 
mel lom bon de og slak te ri gjør at slak te ri et 
stil ler opp – noe an net er uten ke lig. Det er en 
for ut set ning for å be hol de kun de-le ve ran dør 
for hol det når kri sa er over. Den økte slak tin-
gen be tyr stør re lag re, økt ka pi tal bin ding, et 
«kjø pers mar ked» som er tregt, samt økt ri si-
ko for tap som føl ge av pris ned skri ving. Re gu-
le rings lag re ne skal også tøm mes i det nors ke 
mar ke det et ter hvert. Leg ger slak te ri ene i 
KLF inn 1500 tonn mer stor fe kjøtt på la ger 
enn nor malt, bin der det rundt 100 mil li o ner 
kro ner i eks tra ka pi tal, sier Juul-Hansen.

KRE VEN DE FOR IM POR TØ RE NE
Han pe ker dess uten på at nå når lamme se-
son gen snart skal inn le des, må vi for ven te 
mer slak ting enn nor malt. I til legg kan bøn-

de nes øns ke om tid lig slak ting både på 
grunn av pris løy pa og fôr man gel, med fø re at 
det blir uba lan se mel lom til før sel og mar ke-
dets be hov. Re sul ta tet kan bli både inn fry-
sings kost na der og prisnedskrivingstap for di 
av reg nings pris til bon de på tidligslakt, er 
eks tra høy.

– Hva med im por tø re ne av kjøtt i den 
over skudds si tua sjo nen vi nå be fin ner oss i? 
De har det vel ikke en kelt?

– Det har du helt rett i. I vår med lems-
mas se er det fle re im por tø rer – be drif ter 
som bi drar med nyt tig og nød ven dig sup ple-
ring for å dekke et ter spør se len av kjøtt i det 
nors ke mar ke det. En be ty de lig an del av im-
por ten skjer først et ter at im por tø ren har 
«kjøpt kvo te» fra Land bruks di rek to ra tet. 
Det skjer i ok to ber/no vem ber. I år blir det 
eks tra van ske lig for im por tø re ne å vur de re 

hva som kan be ta les for kvo te ne. Å for ut si 
pris ni vå og be hov for 2019 blir en ri si ko-
sport; med over 26 kr/kg for WTO kvo te for 
stor fe kjøtt på auk sjo nen i 2017 snak ker vi 
om fem mil li o ner kro ner for et par hund re 
tonn. Men å være tom for va rer når kun de-
ne spør, er hel ler in gen god for ret nings stra-
te gi i leng den for im por tø re ne.

NYE MU LIG HE TER
For ed lings be drif te ne der imot, uten egen rå-
va re til gang, vil nor malt få noe ri me li ge re rå-
va rer i en over skudds si tua sjon. Men på den 
an nen side vil be ho vet for å øke sal get styr kes 
kraf tig for de «hel in te grer te» be drif te ne som 
har virk som het i fle re ledd i ver di kje den. 

– Un der fi nans kri sen så vi det te ga seg ut-
slag i til dels «ufor svar lig» lave pri ser ut fra 
in du stri en til han de len for å hol de kon tant-
strøm men i gang. Det er ikke usann syn lig at 
om lag re ne blir ful le nok, og salgs be ho vet kri-
tisk nok, kan bøn de nes egen be drift kan skje 
mene at kra vet om å få til salg bli stør re en 
nød ven dig het av å løf te pris til bon de. Der-
som mar keds le der skul le kom me til å vel ge 
en slik løs ning, vil det bli et kraf tig pris press i 
mar ke det. Og som vi ob ser ver te et ter fi nans-
kri sa; det etab le res et pris ni vå som bran sjen 
vil ha svært van ske lig for å kom me ut av når 
si tua sjo nen nor ma li se res. Men in nen for en-
kel te ni sjer el ler de ler av mar ke det, vil det 
helt sik kert være slik at det vil åp nes nye mu-
lig he ter og mar ke der som føl ge av økt rå va re-
til gang og kan skje la ve re pri ser enn nor malt, 
av slut ter KLF-di rek tø ren. 

Ole Nicolai Skulberg i Nortura Totalmarked og Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF er begge  
svært bekymret for den situasjon vi nå ser med kraftig voksende kjøttoverskudd.

❚ ❚ ❚

❚ ❚ ❚

- Nortura mer opptatt av markeds- 
andeler enn markedsbalanse 

OSLO: Vi har stilt lederne for landets to største private slakterier,  
Terje Wester og Harald Furuseth, tre spørsmål knyttet til tørken og fôrmangelen. 

– Hvor mye mer storfe  har  dere slaktet  de 
siste månedene og planlegger å slakte utover  
høsten, sammenlignet med et «normalår»?
HF: – Vi har hittil 26 prosent økning på stor-
feslakting sammenlignet med fjoråret, som 
er en kombinasjon av økt produksjon og 
prisløypa. «Tørkedyrene» begynner å kom-
me først nå. Vi har mye slakt innmeldt og 
planlegger å slakte det som er innmeldt 
innenfor fem ukers avtaleperioden.
TW: – Hos oss er det store forskjeller fra dis-
trikt til distrikt. Og det er en markant for-
skjell på juni og juli. I juli hadde vi f.eks., en 

økning i storfeslaktingen på Fatland Oslo på  
hele 207 prosent. Tilsvarende tall for Ølen 
og Jæren var henholdsvis 46 og 59 prosent.  

– Hvordan  tror du  tørken vil påvirke lam-
meslaktingen utover høsten?
HF: – Vi slakter fine lam denne uka og tilba-
kemeldingene er at det har vært godt beite i 
skog og fjell. Mange har dårlig hjemme beite 
som kan føre til at mer lam slaktes direkte 
fra sanking. Vi forventer en økt slakting av 
søyer tidlig i sesongen.
TW: – Denne kan bli  mer kritisk enn storfes-

laktingen. Vi slakter i disse dager rundt 
2000 småfe pr. uke på Jæren (1500 lam) og 
det er  fem ganger mer enn normalt. Mitt 
håp og min  oppfordring til våre produsenter 
er å holde tilbake lammene så  lenge som 
praktisk mulig. På den måten kan vi reduse-
rer konsekvensene av tørkesituasjonen. 

– Er du fornøyd med de grep markedsre-
gulator tar?
HF: – Jeg er generelt svært misfornøyd med 
at markedsregulator ikke tar ansvar for å få 
balanse av svin og småfe. De er mer opptatt 
av markedsandeler enn balanse. 
TW: – Jeg er opptatt av veien ut av det uføret 
vi nå er inne i. Derfor  oppfordrer jeg alle 
parter til å være med på en dugnad. For oss  
er det viktig, sammen med markedsregula-
tor, å finne gode løsninger som både gagner  
kjøttindustrien og  produsentene.

OSLO
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OPPLÆRING

Nor malt har Oslo-be drif ten satt av res sur ser 
til en læ ring pr. år de sis te åre ne. Nå gir be-
drif ten prak sis plass til tre kjøtt skjæ re re, en 
pøl se ma ker og bu tikk slak ter. 

– Det te er et ledd i våre be stre bel ser med 
å få mo ti ver te fag folk til å bli og ikke minst 
tri ves i be drif ten, sier dag lig le der Erik 
Strøm-Larsen i en gros av de lin gen på Fu ru set. 

GODT AR BEIDS MIL JØ
Her i bla det har vi opp gjen nom åre ne skre-
vet man ge spal te mil li me ter om be ho vet for 
re krut te ring til kjøtt fa get. Det at unge vel ger 
en yr kes kar rie re i kjøtt bran sjen, er vik tig i 
man ge sam men hen ger. Av hen gig he ten av 
im por tert ar beids kraft blir mind re og sjan se-

ne for å opp nå sta bi li tet og godt ar beids mil jø 
blir stør re. Det te har Erik Strøm-Larsen & 
Co. inn sett og tatt kon se kven sen av. 

– Det å til by lær ling plass med fø rer selv-
sagt all tid en viss ri si ko men den sjan sen er 
vi vil li ge til å ta. Man er jo ald ri ga ran tert at 
de som får opp læ ring i be drif ten blir væ ren-
de. Men den ri si ko en er vi vil li ge til å ta. Det 
å ha lær lin ger er for vår be drift som en in-
ves te ring å reg ne. Det å re krut te re unge fag-
folk kan på man ge må ter vise seg å være 
ba si sen for et godt og krea tivt ar beids mil jø, 
sier han.

KOM VIK TIG
Og han får full støt te av sine lær lin ger som 

vi har sam let rundt bor det. To av dis se er 
rik tig nok fa mi lie med lem mer, men de er like 
fult lær lin ger på lin je med dem som kom mer 
uten fra. En av dis se er kjøttskjærerlæring 
Joa kim Lin tho (17). Han har tatt teo ri de len 
ved My sen vi de re gå en de sko le og er nå inne 
i prak sis pe ri oden. 

– Ti den her på Fu ru set har vært vel dig bra 
for min ut vik ling. Dess uten pas ser det per fekt 
å ha sam ling med Opp læ rings kon to ret for 
Salgs- og mat bran sjen (KOM) hver sjet te uke. 
Da får vi opp ga ver og opp da te rin ger av kon to-
rets le der, Britt Kristiansen. Vel dig nyt tig og 
ut vik len de, fast slår Joa kim Lin tho.

DIA LOG VIK TIG
– Hva er nøk ke len for å få til godt lær linge
ar beid?

– En god plan er alfa og ome ga. Uten en 
slik plan er det nyt te løst. Der for er det så 
vik tig at vi har tett dia log med KOM. Uten 
den ne dia lo gen ville det blitt langt mer kre-
ven de for oss. Nå går tin ge ne nær mest på 
skin ner og jeg kan bare an be fa le and re be-
drif ter å in ten si ve re lær linge inn sat sen, sier 
Erik Strøm-Larsen.

SIK RER KVA LI TE TEN
Hans be drift har for øv rig opp levd en øk ning 
i en gros sal get på rundt 30 pro sent i lø pet av 
det sis te året og le ve rer nå kjøtt- og kjøtt pro-
duk ter til 200 re stau ran ter og 100 kan ti ner 
i Oslo-re gi o nen. 

– Er det mu lig å tall fes te el ler kon kre ti se
re ver di en av den inn sats lær lin ge ne leg ger 
ned i den ne be drif ten?

– Vel dig van ske lig å være eks trakt her, 
men det jeg kan si er at kva li te ten på pro-
duk te ne vi over tid le ve rer til kres ne kun der 
blir enda bed re og det bi drar na tur lig nok til 
gjen kjøp og til freds het hos dis se. Det er jo 
for nøy de kun der vi til syv en de og sist le ver 
av, fast slår Erik Strøm- Larsen. 

I ti der der man ge ak tø rer i kjøtt bran sjen veg rer seg  
for å ta inn lær lin ger, gjør A. Strøm-Larsen det stikk mot sat te.  
I øye blik ket har be drif ten hele fem lær lin ger på plass i sine to  
av de lin ger og det er nær en tred je del av det sam le de an tall  
lær lin ger i sør nors ke KLF-be drif ter.

Lærlinge-boom  
hos Strøm-Larsen

17 lærlinger i 
private bedrifter

10 bedrifter i privat kjøtt- 
bransje på Øst- og Sørlandet har  
i øyeblikket 17 lærlinger i regi  
av KOM.

Disse bedriftene er Brødr. Ringstad (2),  
FG Kjøtt (2), Jon Ertnes, Fatland Oslo, 
Slakter Frivold, Høvikveien kjøtt og fisk, 
Matbørsen, Animalia og Orkla Stabburet. 

OSLO

Tre av fem lærlinger hos A. Strøm-Larsen: Fra venstre André Strøm Larsen  
(kjøttskjærer), Fredrik Strøm-Larsen (pølsemaker), Joakim Alexander Lintho  
(kjøttskjærer) og Erik Strøm-Larsen. De to øvrig lærlingene er Andreas  
Wichstad (kjøttskjærer) og Martin Wilsher Loewe (butikkslakter). 

❚ ❚ ❚

OSLO
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ERNÆRING

Rødt kjøtt er 
godt for hjer tet

Den som leg ger om spi se møns te ret et ter in-
spi ra sjon fra mid del havs lan de ne, kan reg ne 
med bed re hjer te hel se. Det gjel der selv om 
inn ta ket av rødt kjøtt er det sam me som før, 
så len ge kjøt tet er ma gert og ikke pro ses sert.

ER NÆ RINGS FORSK NING
Det er en stu die fra Purdue-uni ver si te tet i 
In di ana i USA som pre sen te rer de nye hjer-
te fun ne ne i forsk nings tids skrif tet The Ame
ri can Journal of Clin i cal Nut ri ti on.

– Stu di en er vik tig for di den vi ser at rødt 
kjøtt kan være en del av et hjer te venn lig spi-
se møns ter, som for eks em pel mid del havs-di-
et ten, sier er næ rings pro fes sor Way ne W. 
Campbell.

Han un der stre ker at fors ker ne ikke har 
laget noen be stil lings stu die for å frem me 
rødt kjøtt.

– De fles te va ri an te ne av kost holds råd for 
god hel se har med en ge ne rell for mu le ring 
om å re du se re inn ta ket av rødt kjøtt, sier 
Lau ren E. O’Con nor, som har le det pro sjek-
tet.

BED RING MED RØDT KJØTT
– Stu di en vår sam men lig net spi se møns te ret 
i et mid del ha vs kost hold med inn tak av rødt 
kjøtt som er ty pisk i USA – rundt 85 gram 
om da gen – med et kost hold som ofte an be-
fa les, der det i ste det spi ses rundt 85 gram 

kjøtt bare to da ger i uken. Sam let ble in di ka-
sjo ne ne på hjer te hel se bed re med beg ge 
mid del ha vs di et te ne, for tel ler hun.

– In ter es sant nok ble test per so ne nes LDL-
ko le ste rol, som er et av de ster kes te må le ne 
vi har for å for ut si kar dio vas ku læ re syk dom-
mer, for bed ret med ty pisk inn tak av rødt 
kjøtt, men ikke med la ve re inn tak, sier 
O’Con nor.

– Og ikke å for glem me: De for tel ler også 
at de li ker det te kost hol det mye bed re enn 
de had de trodd de kom til å gjø re!

MER KES PÅ FEM UKER
Stu di en så på mid del ha vs di ett som ikke var 
satt opp som slan ke kur, for over vek ti ge 
voks ne med ri si ko for hjer te syk dom mer. 
Alle de 41 test per so ne ne gikk gjen nom fa ser 
med både mer og mind re rødt kjøtt.

– Det er vel dig opp munt ren de at de for-
bed rin ge ne dis se per so ne ne opp lev de – både 
i blod trykk, fett stof fer i blo det og pro tei ner 
– var syn li ge i lø pet av fem uker, sier Way ne 
W. Campbell.

Ame ri kans ke kost holds eks per ter an be fa-
ler mid del ha vs di ett og byg ger det på forsk-
ning over leng re tid som vi ser at ri si ko en for 
hjer te pro ble mer blir mind re.

INN LANDS MAT
– Hvor dan mid del ha vs kost hol det er satt 
sam men, va ri e rer mel lom land og kul tu rer, 
for kla rer Campbell.

– Det som er van lig i hele om rå det, er at 
det spi ses oli ven ol je, frukt, grønn sa ker og 
belg fruk ter. Pro tein kil de ne, der imot, va ri e-
rer mel lom land og re gi o ner. De som bor ved 
kys ten, spi ser mer fisk, mens de som bor i 
inn lan det, spi ser mer rødt kjøtt.

Ny forsk ning vi ser at en mid del ha vs di ett med  
ma gert og ube ar bei det rødt kjøtt er bra for hjer tet.

• Hele studien er gratis tilgjengelig på https://academic.oup.com/ajcn/advance-article/doi/10.1093/ajcn/nqy075/5036105    

Ernæringsprofessor Wayne W. Campbell 
gleder seg over synlige resultater etter bare 

fem uker med nye spisevaner.  
FOTO: PURDUE UNIVERSITY

Når kjøttet er en del av et middelhavskosthold, er det bra for hjertet,  
viser ny forskning. Her svinefilet med hummus. FOTO: MATPRAT/STUDIO DREYER-HENSLEY

❚ ❚ ❚
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❚ BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

MATFESTIVAL

Tra velt for Stens aas på
trøn dersk mat fes ti val 

«– Mykt som smør med fan tas tisk ba lan se 
mel lom røyk og øv rig smak». Det var ju ry-
ens dom. Vin ne ren får ros for å sat se på det 
enk le. Kjøt tet er vi de re for ed let på tra di sjo-
nelt vis. Røy king, salt og suk ker er enes te 
kryd der, og pro du sen ten har ikke til satt for-
styr ren de ele men ter, he ter det fra ju ry en 
som fort set ter: Utro lig mørt, med en mild og 
god røyk smak som iva re tar vilt sma ken.

GLE DE OG NØY AK TIG HET
– Klart at en sånn pris er kjær kom men aner-
kjen ning. Nå ser vi at vi har lyk tes med det 
vi hol der på med. Pri sen vir ker po si tivt og 
ære fullt blant alle som job ber hos oss, ut ta-
ler dag lig le der Arn stein Stens aas for nøyd.

– Vi gra ver kjøt tet et ter egen ut vik let re-
sept, og rø ker det lett et ter på. Vi bru ker tra-
di sjo nell måte å røke på i en gam me. Vi har 
kom met frem til at vi må være vel dig for sik-
ti ge. Bare en li ten lett-rø king et ter gra vin ga. 
El lers blir røyk sma ken for sterk. Det er vik-
tig at vi ikke øde leg ger den gode vilt sma ken. 
Nå har vi fun net frem til en re sept som gir 
en utro lig mør het. Nes ten som smør, ut bro-
de rer han om vin ner-pro duk tet.

– Jeg vet ikke om and re som la ger grav-
røkt yt re fi let av rein. Det te er iall fall et nytt 
pro dukt hos oss, sier han og ler for nøyd. 

Ge ne ra sjons-be drif ten Stens aas ble etab-
lert i 1890.

HEM ME LIG?
– Gam men fikk vi byg get på tra di sjo nelt vis. 
Så be gyn te prø ving og sma king i fle re ven-
din ger. Gra vin gen gir myk kon sis tens et ter 
om trent ett el ler to døgn gra ving, før rø kin-
ga. Yt re fi let av rein er i ut gangs punk tet tem-

me lig mørt, be skri ver Stens aas. Han med gir 
på fore spør sel fra jour na lis ten, at re sul ta tet 
er en form for kunst. Bif fer og fle re de ler av 
rei nen kan bru kes til lik nen de pro duk ter. 

Vi har plan for fle re nye pro duk ter og skal 
all tid skyn de oss litt lang som. Vi fin ner nok 

Salgs bo den til Rø ros-be-
drif ten Stens aas Reins dyr slak te ri 
ble tra vel å be tje ne un der trøn-
dersk mat fes ti val i Trondheim, 
ny lig. År sak: pris vin ner un der 
årets fes ti val 

 

TRONDHEIM

Årets kjøttprodukt på  
Trøndersk matfestival ble  

populært. Stensaas Reinslakteri fra 
Røros har blåst nytt liv i gamle  

måter å røyke reinkjøtt på.  
Arnstein Stensaas er fornøyd.  

FOTO: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

»»»



RÅSTOFF

noen nye gull korn, et ter steg vis ut vik ling, 
be dy rer Stens aas som også er godt for nøyd 
med på gan gen fra pub li kum i mes se tel tet.

«OKSE-BRATWÜRST»
Ar ran gø re ne av fes ti va len opp ly ser at om lag 
150 ut stil le re del tok på trøn dersk mat fes ti-
val i år, og at det er lan dets stør ste fes ti val 
for lo kal mat. Hum stad gård er en av dem, 
som frem he ver mat fra Åfjord. Kom mu nen 
lig ger ut mot ha vet på Fo sen halv øya. Den er 
el lers kjent for Stokk øya med re stau rant, og 
fes ti val som ser ve rer «ureist» mat.

– Vi har ok se kal ver som fô res opp med 
mye grov fôr og litt kraft fôr for å få dem til 
fine. Det er ikke mer ho kus po kus enn at det 
er kal ver som har det bra når de er i fjø set. 
Da blir kjøt tet til pøl se ne godt også, sier Jan 
Ro bert Hum stad. Han me ner det bare er en 
til som pro du se rer lik nen de pøl ser i Trøn de-
lag. Hum stad solg te minst 70 pro sent mer 
kjøtt pro duk ter i år, sam men lik net med fes ti-
va len året før, iføl ge egne be reg nin ger.

– Vi star tet med bratwürst av ok se kalv 
for di det var van ske lig å om set te ok se kal ver 
i mar ke det for liv dyr. Det be tal te seg ikke. 
For oss er den ne brat wurst-løs nin gen bra. 
For In der øy slak te ri er vi vel dig for nøy de 
med. De vi de re for ed ler, er flek sib le og la ger 
gode pro duk ter til oss. Vi tren ger nes ten to 
ti mer for å kjøre til slak te ri et. Da er slak te ri-
et vel dig ser vi ce ori en tert, som kan stil le opp 
på kvelds tid og le ve re ut va rer hvis det be-
ho vet opp står, fast slår Hum stad iv rig.

Familiebedriften Humstad gård lager  
og selger bratwurst av oksekalv, med  
pågang fra besøkende. Pølsemakeriet  
er Inderøy slakteri, forklarer (f.v.) Jan  
Robert Humstad, kona Hilde Haugdahl  
Humstad og datteren Frida Haugdahl 
Humstad. FOTO: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

Det er slitsomt å ikke 
vite hvor mye råstoff 
vi har til rådighet en 
uke før produksjon 
skal finne sted, sier 
Guro K. Christensen.

❚ ❚ ❚

– Nortura klager på at de kan skaffe oss 
kjøttråvare av sau. Den kjøper jeg ikke. Jeg 
opplever det som latterlig all den stund vi 
vet at det hoper seg opp sau på lager hver 
eneste uke. Vi er så heldige at vi er en stor 
aktør i dette markedet og har klart å skaffe 
denne råvaren fra andre leverandører (Pri-
ma). Men jeg vet mange små sliter, sier av-
troppende daglig leder Guro Kolbu Chris-
tensen i Vossafår (se side 8). Hennes bedrift 
er en del av Orkla Stabburet-systemet, men 
det ser ikke ut til å ha hjulpet i særlig grad. 

200 TONN
Rundt 200 tonn sau er hva som årlig går 
med til å produsere den velkjente fårepølsa 
som Vossafår lager. I utgangspunktet har 
Voss-bedriften to leverandører som lever 
om lag halvparten hver, men man har vært 
nødt til å hente mer fra Prima. Her har det 
ikke vært problemer med leveransene.

– PROBLEMATISK
– Det er slitsomt å ikke vite hvor mye råstoff 
vi har til rådighet en uke før produksjon skal 
finne sted. Særlig når det er inngått kom-
mersielle avtaler om levering av en viss 
mengde råvarer. Det oppleves som rett og 
slett som problematisk. Og hvis det er slik at 
Nortura taper penger på å hente ut et helt 
saueslakt og selge oss deler av dette slaktet, 
ville det vel vært fornuftig å stykke sauen 
før den fryses og så fryse inn disse styknings-
delene? Dermed kunne Nortura tatt ut det 
som til enhver tid etterspørres uten å bren-
ne inne med resten av skrotten, foreslår 
Guro Kolbu Christensen. 

Vi har forsøkt å komme i kontakt med 
representanter for avdeling for industrisalg 
i Nortura for en kommentar til denne sa-
ken, men har ikke lykkes i å få noen fra 
Nortura i tale.  

Vossafår og flere andre bedrifter som  
produserer kjøttprodukter basert på kjøtt av sau,  
sliter med å få kjøpt råstoff av Nortura. Det skjer  
til tross for at lagrene av saue-kjøtt er  
historisk store. 

Sliter med å få kjøpt  
sau-råvare av Nortura
VOSS / OSLO
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SMÅSKALA

Øko lo gisk spe ke mat fra Jevn aker sel ger

Lær dom av bom mer ter og feil! Det har dag-
lig le der Kris tof fer Evang dratt nyt te av i 
etab le rin gen og ut vik lin gen av små ska la be-
drif ten ved Rands fjor den. Han inn røm mer at 
læ rings kur ven har vært used van lig bratt. 
Pøl se pro duk sjon lær te han seg fak tisk via fil-
mer på You Tube.

KLAS SISK MAT NERD
– Jeg er i ut gangs punk tet en klas sisk mat-
nerd og det hjalp meg i start fa sen. Men det 
har vært mye prø ving og fei ling un der veis. 
Jeg har blant an net inn sett at plass man gel er 
et sta dig tilbakevendende pro blem. Si den 
den spe de star ten i 2013, har vi vel bygd ett 
el ler an net nytt hvert enes te år. Det er selv-
føl ge lig ikke be drifts øko no misk ide elt, sier 
Evang med et smil rundt mun nen. 

FA MI LIE GÅRD
Be drif ten er en del av en fa mi lie gård med 150 
vin ter fô re de sau er. To tal are a let er på 230 mål 
og det er svo ge ren til Evang som dri ver går-
den. Lam og sau be nyt tes i pro duk te ne som 
Ask pro du se rer. To talt er det in ves tert 3,5 mil-
li o ner i pro duk sjons an leg get og In no va sjon 
Norge har vært en vik tig fød sels hjel per. 

Men nå er lo ka le ne så godt som sprengt, 
og det kom pli se rer. Det er nem lig svært kre-
ven de å pro du se re 50 tonn kjøtt pro duk ter 
år lig i et lo ka le på drøyt 200 kvad rat me ter. 
32 av dis se ton ne ne er spekevarer i uli ke va-
ri an ter. Res ten er ham bur ge re og pøl ser. 

SA LA MI TIL PIZ ZA
– Hvem er kun de grup pen?

– Vi le ver for trinns vis til re stau ran ter og 

de li ka tes se bu tik ker. Vår sa la mi pøl se, som er 
vårt stør ste en kelt pro dukt, sel ger vi til vel- 
re nom mer te piz zare stau ran ter i bl.a. Oslo. 
Det er et svært po pu lært pro dukt vi er stol te 
av. Så har vi rundt 150 de li ka tes se bu tik ker 
over hele lan det som vi le ve rer jevn lig til, 
samt ut valg te Meny-bu tik ker på Øst lan det, 
sier Evang

EKS TERN DIS TRI BU TØR
– Hva med dis tri bu sjo nen? Har dere hånd 
om den ne også?

– Den har vi satt bort. Vi har gan ske en-
kelt ikke ka pa si tet til både å pro du se re og 
trans por te re. Dess uten kan vi dekke et langt 
stør re om rå de ved å bru ke eks tern dis tri bu-
tør. Men det kos ter pen ger å la and re gjø re 
den ne job ben. Grovt sett «kos ter» det te 20 
pro sent av vår bunn lin je. Det har vi måt tet 
kom pen se re gjen nom å øke vo lu me ne. Vi le-
ver greit med det, men fett er det ikke, fast-
slår kjøtt grün de ren fra Ha de land. 

KUN ØKO LO GISK
– Hvor for øko lo gis ke pro duk ter? Det had de 
vel vært enk le re å be nyt te re gu læ re kjøtt  
rå va rer i pro duk te ne?

– Selv sagt, men vi har øns ket å gjø re det 
på den ne må ten. Det øko lo gis ke mar ke det 
for kjøtt pro duk ter er i klar vekst og pr. i dag 
er vi ale ne med øko lo gisk spe ke mat myn tet 
på dag lig va re- og de li ka tes se bu tik ker. Men 
jeg inn røm mer at rå va re til gan gen er van ske-
lig. I dag er vi så hel dig å få til gang til gris fra 
svine pro du sent Hein rich Jung og dis se gri se-
ne slak tes i Lil le sand hos Jens Eide. En fan-
tas tisk fin og sta bil rå va re. Kryd der blan der 
vi selv på vår måte. Der for blir Ask-pro duk-
te ne så sær pre get som vi selv øns ker, sier 
Evang. 

DEL TOK I NM
Da Kjøtt bran sjen be søk te Jevn aker-be drif-
ten, gjor de vi det sam men med de øv ri ge 
del ta ger ne i et nett verk som har job bet spe-
si elt med lo kal kjøtt for ed ling. 

– Dere del tok i årets NM i kjøtt pro duk ter 
for al ler før s te gang. Hvor dan for løp det?

– Vi del tok med fire pro duk ter og fikk fak-
tisk 100 po eng og gull for ett av dis se pro-
duk te ne – «Holy Baloney». Det te ble også 
årets øko lo gis ke pro dukt. Stas! Vi var også i 
«fi na le run den» da årets ny vin ning ble kå ret. 
Dess uten har fle re av våre pro duk ter fått ut-

Ask Gård er his to ri en  
om fa mi lie be drif ten på Jevn aker 
som for fire år si den be gyn te  
å pro du se re øko lo gis ke spe ke- 
pro duk ter i et lo ka le på 22 
kvad rat me ter. Når er det te 
are a let ti dob let og nes te år  
flyt ter be drif ten inn i nytt  
an legg på 700 kvad rat me ter.

JEVNAKER

Denne salamipølsa slicer vi og selger til pizzarestauranter, sier Kristoffer Evang.



 

TITTEL INN
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mer kel ser i and re kon kur ran ser. Pro duk tet 
SLEG GE sa la mi med chi li, vant Det Nors ke 
Mål tid i ja nu ar, og fikk Mat ka na lens Sti-
pend, samt Ble Kå ret til «Årets Mat spi re». 
NM var en mor som er fa ring som ab so lutt ga 
mer smak, av slut ter Kris tof fer Evang.

NI MIL LI O NER
Ask Gård om sat te i fjor for 7,5 mil li o ner kro-
ner og om set nin gen vil nær me seg ni mil li o-
ner i år. To tal in ves te rin gen i det nye an leg-
get som skal opp fø res ved Sund vol den, 
lig ger på rundt 10 mil li o ner kro ner. 

Øko lo gisk spe ke mat fra Jevn aker sel ger

So lid dra hjelp 
av No fi ma 
              Sam men med and re små- 
 ska la-be drif ter i Norge, har Ask Gård 
fått mye hjelp og bi stand fra No fi ma. 
Det har ´både vært nyt tig og vik tig.

I for bin del se med av slut nin gen av nett-
ver ket «Grunn mo dul lo kal Kjøtt for ed-
ling», fikk de åtte del ta ger be drif te ne mu-
lig het til å be sø ke både Ask Gård og 
Ha de land Vilt slak te ri. 

Pøl se ma ker mes ter og næ rings mid del-
tek no lo gi Tom Chr. Johannessen har le-
det det te nett ver ket sam men med kol le-
ga Lene Øver by.

– Gjen nom teo ri og prak tis ke øv el ser, 
samt be drifts be søk har del ta ger ne fått 
kunn skap om hva som må til for å pro-
du se re egne kjøtt pro duk ter. Kjøtt pøl ser 
og spe ke pøl ser, samt le ver po stei og kar-
bo na der, er noen av pro duk te ne del ta-
ger ne har lært å pro du se re i lø pet av 
den ne grunn mo du len. 

– Hvor dan fore går den ne opp læ rin
gen rent prak tisk?
– Vi har sett på opp sett av re sep ter, in-
gre di en ser og uli ke me to dik ker for pro-
duk sjon av kjøtt pro duk ter. Gjen nom 
den ne grunn mo du len føl ger vi en kel te 
pro duk ter fra rå va re til fer dig em bal lert 
pro dukt. Mer king, hy gie ne, lo ka ler og 
ut styr, samt salgs ka nal, er også med. 
Grunn mo du len er et bred de fag lig kurs-
til bud in nen kjøtt for ed-
ling og har gått over  
tre sam lin ger, sier 
Johannessen. 

JEVNAKER

Pølsemaker Karsten 
Siegel i full gang med 
dagens produksjon

❚ ❚ ❚

Tom Chr. Johannessen 
har le det nettver ket 
sam men med  
kol le ga Lene 
Øver by
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SMÅSKALA

Også Ha de land Vilt-
slak te ri har byg ge pla ner

I dag dri ves virk som he ten fra et bygg på 
gårds plas sen til hu set hvor dri ver ne, Tor Egil 
Torp og kona Ra mo na Nar ve sen, bor. Nå har 
det te byg get blitt i tran ges te laget. 

MÅ TAKKE NEI
– Vi må dess ver re si nei til opp drag på grunn 
av trang bodd he ten her oppe. Plass pro ble me-
ne har ført til at vi har blin ket ut en  
tomt på et in du stri om rå de her på Jevn aker. 
Vi snak ker om et rå bygg på rundt 700 kvad-
rat me ter som vi kan «de sig ne» et ter vårt 
spe si el le be hov, sier Torp. Han pro du se rer 
blant an net spe ke pøl ser, grill pøl ser og kar bo-
na der.

Han er opp rin ne lig snek ker av yrke og da 
han for 24 år siden, sam men med en re pre-
sen tant for vilt nemn da på Ha de land, kon sta-
ter te at svært man ge el ger ble på kjørt av bi-
ler i om rå det, tok han en be slut ning: han 
ville bi dra til å ut nyt te kjøt tet på dis se dy re-
ne. Der med var spi ren til Ha de land Vilt slak-
te ri lagt. I 1996 var fa mi lie be drif ten etab-
lert. 

HA DE LAND GLASSVERK
Både Ha de land Vilt slak te ri og Ask har fått 
god hjelp av Kom pe tan se nett ver ket for lo-
kal mat i øst, som ad mi nist re res av No fi ma. 
Ha de land Glassverk er for øv rig en vik tig 

kun de for Ha de land Vilt slak te ri. I til legg har 
de man ge di rek te opp drag fra bøn der som 
øns ker å få egne slakt fer dig opp styk ket til-
ba ke. Fle re og fle re bøn der ser ver di en av å 
sel ge eget kjøtt di rek te, og da har det stor 
ver di å få kjøt tet pak ket i for bru ker stør rel ser. 
For bøn de ne gir det en so lid ver di øk ning, og 
Tor Egil Torp har fått ut mer kel sen «Bon de-
venn» for sitt bidrag.

3,5 MIL LI O NER
I fjor om sat te be drif ten for 3,5 mil li o ner kro-
ner med 2,5 års verk. I hek tis ke pe ri oder, som 
når ju le ma ten pro du se res, leier de inn eks tra-
hjelp og en «fri lans skjæ rer». Ho ved pro duk tet 
er spe ke pøl ser av vilt kjøtt, der elg står for den 
stør ste de len. Elg kjøtt er en så po pu lær rå va re 
at elg kar bo na de ne og and re elg pro duk ter er 
ut solgt nes ten før de er pro du sert. 

Det er ikke bare Ask 
Gård som plan leg ger å bygge 
nytt. Na bo be drif ten Ha de land 
Vilt slak te ri er også i ferd med  
å flyt te på seg. 

avd. DELTA SLIPESERVICE         slipeservice.no

SLIPING OG SALG AV VERKTØY TIL LIVSMIDDELINDUSTRIEN
Tlf Oslo: 22 32 12 88 / Tlf K.vinger: 4548 3333 / Rudshøgda 9500 3399 / toolmarket.no

Tor Egil Torp hadde besøk av kollegaer i sitt anlegg ved Randsfjordens bredd. 

JEVNAKER

❚ ❚ ❚
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For sy ner asia tis ke 
tu ris ter med spe ke mat

Som mer er gode da ger for bu tik ken i sent-
rum av An de nes. Tre og en halv må ned fra 
mai til sep tem ber går det fer ge til Gryl le fjord 
på Sen ja to–tre gan ger om da gen. 

– Da er det man ge som kom mer hit og 
hand ler mens de ven ter på av gan gen, for tel-
ler Bunn pris-kjøp mann Przemek Grondke.

SU VE NIR MAT
Han har man ge tu ris ter inn om også når det 
ikke er fer ge på vei. Hvor ho ved tyng den 
kom mer fra, va ri e rer gjer ne fra år til år. Ett år 
er det flest span jo ler, et an net år tys ke re, de 
sis te par åre ne man ge asi a ter. Ved ju le ti der 
kom mer ita lie ner ne på jakt et ter nord lys.

– Nå kom mer det man ge tu ris ter vin ters-
tid, også. Det er bra for oss, kon sta te rer 
Grondke.

Tu ris te ne vil ha fin ger mat til å spi se sam-
me dag, de vil ha su ve ni rer, og de vil ha ga-
ver til å ta med seg hjem.

REIN OG KUR AAS
– Som su ve ni rer og ga ver er spe ke pøl ser vel-
dig po pu læ re. Ikke minst reins dyr pøl ser. Så 
får vi man ge spørs mål om lo ka le pro duk ter, 
for tel ler Przemek Grondke.

Han trek ker gjer ne frem gode pro duk ter 
fra Kur aas. Det er nes ten 300 ki lo me ter til 
kjøtt be drif ten i Narvik, men den er som lo-
kal å reg ne for kun de ne.

– Vi har ikke så man ge lo ka le pro du sen ter 
så tett ved som man ge i Sør-Norge, sier han, 
og snak ker også varmt om Vesterålsegg. 

– I var me dis ken le ve rer også Kur aas noen 
av pro duk te ne, for tel ler kjøp man nen mens 
han leg ger opp da gens ny gril le de kyl ling lår  
i god tid til å møte lunsj kun de ne. 

RO SER MAT BØR SEN
Selv om tu ris te ne er gode å ha, er det ikke 
de som hol der liv i bu tik ken, nem lig.

– De fles te er folk som job ber og bor i 
nær he ten. Fredag og lør dag er de sto re 
hand le da ge ne, sier Grondke.

Et ter at Asko tok over le ve rin ge ne til 
Bunn pris, har han også fått vel dig san sen for 
Mat bør sen. – De har kjem pe go de pro duk ter. 
Jeg har jo ikke noen egen pro duk sjon på 
kjøk ke net. Vi sat ser på fer dig mat som vi  
kan var me opp, og det går svært bra, me ner 
han.

KON KUR RAN SE
An de nes har Rema 1000, Coop Prix og in-
ter na sjo nalt in spi rer te Nord stjer nen Han del, 
i til legg til to Bunn pris-bu tik ker.

– Det er hard kon kur ran se. Vi må sto le på 
ser vi ce og godt va re ut valg, og så må vi pas se 
på å set te pris på tu ris te ne, sier Przemek 
Grondke.

Spe ke pøl se er per fekt både som su ve nir og gave til å ta med hjem, og rein er 
ek so tisk. Tu ris te ne gir et godt til skudd til om set nin gen i Bunn pris Stor ga ta i An de nes.

ANDENES

Kuraas på øverste hylle på Bunnpris 
Storgata. Przemek Grondke og kundene 
er storfornøyde med produktene.

Eggene skal helst ikke komme altfor 
langveisfra: Vesterålsegg er populære  
på Andenes.

❚ ❚ ❚
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Mydland på polar-historisk grunn i Sør-Italia 

 
Det hele startet med et lite sponsorat for Nor-
diske filmdager i Roma, og at den norske am-
bassaden formidlet kontakt med professor 
Antonio Ventre, museumsbestyrer for Museo 
Umberto Nobile i Lauro. Ventre, eller «Pro-
fessoren» som han gjerne kalles på folkemun-
ne, lot seg begeistre av både smaken og nav-
net på Mydlands premierte Umberto-speke- 
skinke, og inviterte like godt bedriften til mu-
seets 90-årsmarkering for luftskipet «Italia». 

NORGESMESTEREN UMBERTO 
– Hovedgrunnen til at vi befinner oss her i 
Italia er selvfølgelig relatert til kjøtt og vår 
kontinuerlige søken etter å lage stadig bedre 
produkter. Men også interessen for bedrif-
tens røtter i en by som har stått sentralt i 
både norsk og italiensk polarhistorie, er 
sterkt medvirkende til at vi prioriterte denne 
reisen, forsikrer Kurt Mydland, daglig leder 
og fjerde generasjons bærer av Mydland-
navnet. 

– I 2016 ble Mydlands urtemodnede spe-
keskinke kåret til norgesmester. Skinken er 
inspirert av Italienske tradisjoner, men pro-
dusert og modnet i Tromsø. Da vi lette etter 
et passende navn til produktet, fant vi det 
rett og slett i byens polarhistorie – og døpte 
spekeskinken for Umberto, forteller Myd-
land entusiastisk. 

OPPTATT AV POLARHISTORIE
I år er det 90 år siden den italienske ingeniø-
ren og polfareren Umberto Nobile først an-
kom Tromsø med «Citta di Milano» – på vei 
til Svalbard for å ta luftskipet «Italia» over 
Nordpolen. Polpunktet ble nådd, men ek-
spedisjonen fikk et tragisk endelikt ved at 

luftskipet styrtet nordøst for Svalbard. Syv 
av mannskapet omkom, og i den påfølgende 
redningsaksjonen forsvant også flyet Latham 
med nasjonalhelten Roald Amundsen og et 
mannskap på fem om bord, sporløst. 

– Dette er virkelig en tragisk del av polar-
historien, men det er likevel viktig å holde 
den levende for nye generasjoner, legger 
Mydland til. 

TROMSØ SOM KNUTEPUNKT
Byen Tromsø bærer mange navn på folke-
munne. Ett av disse er «Porten til Ishavet» – 
et godt og innarbeidet navn fra 1860-årene 
da ishavsfangsten sto som sterkest. I 1920, da 
Henrik Mydland etablerte sin kjøtthandel i 
Tromsø, var byen ikke bare det største han-
delsstedet i den polare regionen, men også i 
ferd med å bli et utgangspunkt for flere polare 
ekspedisjoner. Lokale ishavsskuter, skippere 
og fangstmenn skulle etter hvert bli naturlige 
bidragsytere på forskningsferder fra Tromsø 
til Arktis, og både Roald Amundsen, Umberto 
Nobile og Fridtjof Nansen rekrutterte mange 
lokale polarfarere fra Tromsø som mannskap. 
Og ekspedisjonene ble verdensbegivenheter 
som gjorde byen til et globalt nyhetssentrum. 

Den lille landsbyen Lauro i 
Sør-Italia er i luftlinje til Tromsø 
er over 4000 kilometer lenger sør 
på kloden, men takket være den 
italienske luftskipsingeniøren og 
polfareren Umberto Nobile, føler 
Kurt Mydland og Jørgen Bjørns-
borg i bedriften Mydland AS seg 
likevel som hjemme. 

REPORTASJE

❚ TEKST OG FOT0 ❚ 
❚ ODD EINAR BJØRKLI LARSEN

Kurt Mydland og Jørgen Bjørnsborg med spekeskinken  
Umberto på polarhistorisk grunn i Sør-Italia. 

Professor og direktør Antonio Ventre og 
Kurt Mydland foran museets inngang.

LAURO



– Det er også svært sannsynlig at kjøtt- 
varer fra Henrik Mydland utgjorde en del av 
provianten på mang en ekspedisjon, legger 
Mydland til.

SPENNENDE SAMLING
Nobile-museet i Lauro ligger i en gammel, 
adelig bygning fra 1600-tallet og vegg-i-vegg 
med Nobiles nokså beskjedne barndoms-
hjem. Lokalene rommer en permanent ut-
stilling som belyser luftskipsingeniøren og 
polfarerens liv og levnet, og det er én spesi-
ell gjenstand som både Mydland, Bjørnsborg 
og de fleste andre tromsøværinger vil kjenne 
igjen. I en monter står en liten tre-miniatyr 
av det som ble det 10 meter høye monu-
mentet i betong, dekket med italiensk mar-
mor, som Nobile fikk reist i Tromsø til minne 
om de som ofret livet i forbindelse med Ita-
lia-ekspedisjonen og under redningsarbeidet 
i etterkant. Minnesmerket er designet av 
den italienske arkitekten Cesare Tropea, og 
Nobile finansierte det selv med honoraret 
han fikk for å medvirke i en film om luftski-
pet «Italia» sitt havari.

– Monumentet har blitt en naturlig sever-
dighet for byens mange turister, og er også 
med på å holde polarhistorien aktuell for 
innbyggerne i Tromsø, forteller Mydland. 

ET LITE STYKKE NORGE
Det er ikke bare på museet i Lauro at polar-
historien holdes levende. Innbyggerne er 
stolte av sitt bysbarn, og luftskipene «Italia» 
og «Norge» dukker jevnlig 
opp i utstillingsvinduer  
og som tema for dekor.  
Og midt i landsbyens 
hovedgate driver 
Francesco Adriani den 
lille baren «Norge» – 
selvfølgelig oppkalt etter 
luftskipet som Nobile 
førte i forbindelse med 
flyvingen over Nordpolen 
sammen med Roald 
Amundsen og Lincoln 
Ellsworth i 1926. Baren 
kan skilte med egenprodu-
sert Norge-likør, samt en 
miniatyrutstilling av bilder 
og avisutklipp knyttet til 

Umberto Nobile. Fascinasjonen for landet 
Norge og nordmenn, er også påfallende. 

– Dette er en by med svært lite turisme, 
og folk her er veldig nysgjerrig på Norge og 
Tromsø. De vi har rukket å møte her er også 
svært imponert over Umberto-skinken, for-
teller Bjørnsborg – som stadig må varte opp 
med smaksprøver hos alt fra den lokale bar-
bereren til tilfeldige bryllupsgjester utenfor 
landsbyens kirke. 

– Det å få så mange hyggelige tilbakemel-
dinger fra mennesker i et land med så sterke 
tradisjoner rundt produksjon av spekeskin-
ke, skal vi virkelig ta med oss, avslutter mar-
kedssjefen med det stolt smil.

KVALITET GIR MERSMAK
Mat skal selvfølgelig ikke bare dreie seg om 
kultur og historie. Til syvende og sist er det 
jo smaksopplevelsen som avgjør om et pro-
dukt har livets rett, og Mydlands satsing på 
spekemat synes i så måte å bære frukter. 
Spekeskinken «Umberto» har fått en sterk 
posisjon både i dagligvarehandelen og hos 
utelivsbyen Tromsøs utallige restauranter, 
og nå er «Umberto» også å finne i Meny-
kjedens butikker på landsbasis.

– Vårt motto er «Kvalitet gir mersmak», 
og vi har erfart at det virker. Derfor jobber 
med å få til dette hver eneste dag, avslutter 
Bjørnsborg.

Mydland på polar-historisk grunn i Sør-Italia 
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REPORTASJE

Den pittoreske baren «Norge» er med på å holde polarhistorien friskt i minne.

Poster ved inngangen 
til Museo Umberto 
Nobile.

❚ ❚ ❚

Det ble også 
åpning for litt 

reiselivsreklame 
i forbindelse 

med besøket.
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– Mattilsynets framferd skaper unødvendig frykt

Kjøtthandler og engasjert bransjemann, Idar 
Håland, er slett ikke fornøyd med måten 
Mattilsynet framstår på overfor sin bedrift 
spesielt og norske kjøttbedrifter generelt. 
Han mener Mattilsynets metoder i mange 
tilfeller er ekstreme og dreier mer om avhør 
enn samtaler. 

FRYKTKULTUR
– I vår bedrift, blir vi alltid stressa når Mat-
tilsynets folk melder sin ankomst. Ikke fordi 
vi har noe å skjule eller fordi vi ikke har alt 
på stell. Det handler mer om hvordan vi blir 
møtt. Her tror jeg mange andre norske kjøtt-
bedrifter opplever mye av det samme. Og 
slik skal det vel ikke være, konstaterer Idar 
Håland. 

Han mener Mattilsynet bygger opp under 
en form for fryktkultur og Håland skjønner 
ikke hvordan denne viktige institusjonen 
kan leve med det. 

– VIKTIG SAMFUNNSROLLE
– Mattilsynet og tilsynets ansatte fyller en 
svært viktig samfunnsrolle. Trygg mat er 
selve fundamentet for det jeg og mine kol-
legaer driver med og dette skal selvsagt sjek-
kes og kontrolleres. Jeg vil påstå at aktørene 
i kjøttbransjen er ekstremt opptatt av kon-
trollert produksjon og trygg mat. Juksema-
ker finnes selvsagt, men de er svært få. Jeg 
opplever at Mattilsynets folk ikke evner å 
rose det som er bra, men har ensidig fokus 
på avvik. Det går nærmest sport i å finne 
avvik, selv om det ikke har noe å si på kvali-

– Bruk ressursene der det 
behøves. Og bruk skjønn og sunn 
fornuft i langt større utstrekning. 
Mattilsynets folk har en egen 
evne til å lete etter feil som ikke 
finnes. 

❚ PER A. SLEIPNES

Idar Håland mener Mattilsynet  
bygger opp under en form for frykt- 

kultur og han skjønner ikke hvordan 
denne viktige institusjonen  

kan leve med det.

»»»

KLEPPE



tet og mattrygghet. Det bidrar til at Mattilsy-
nets folk oppleves som krevende og i noen 
grad plagsomme for mange aktører i mat-
bransjen. Det er synd, ettersom jo tilsynets 
som sagt har en viktig rolle å spille, sier Idar 
Håland.

MAKTUBALANSE
Bakgrunnen for hans engasjement, var en 
aviskronikk signert kokk og forfatter Andreas 
Viestad. Her gikk Viestad i strupen på Mat-
tilsynet og brukte begreper som «Matmot-
standeren Mattilsynet». Kjendiskokken kun-
ne i kronikken fortelle at så å si samtlige 
matprodusenter han har møtt de siste 20 
årene, er redde for Mattilsynet. Idar Håland 
kjenner seg igjen i mye av det Viestad peker 
på. Men kjøtthandleren fra Klepp på Jæren 

fastslår dessuten at mange av hans kollegaer 
er redde for å kritisere Mattilsynet offentlig i 
redsel for represalier. Dermed oppstår en 
form for maktubalanse. 

ENERGITAPPENDE
– Jeg har fire–fem besøk av Mattilsynet i 
året og har alltid kontroll på det jeg driver 
med i produksjonen og i butikken. Dette vet 
Mattilsynet, men allikevel tropper de opp. 
Jeg opplever at man leter etter feil som ikke 
finnes. Og finner en inspektør et lite tempe-
raturavvik i temperaturloggen, blir dette 
voldsomt fokusert. Helt unødvendig og feil 
ressursbruk, etter min mening. Det er dess- 
uten energitappende for mange bedrifter å 
være i en form for disharmoni med Mattilsy-
net. Jeg har selv kjent på det, sier han. 

VELDREVET VIRKSOMHET
Bedriften hans på Klepp er en veldrevet virk-
somhet som han tok over for 10 år siden. 
For tre år siden flyttet bedriften inne i helt 
nye lokaler. Håland er i bransjekretser kjent 
for sin kreativitet og entusiasme. Når han nå 
står fram med denne kritikken av Mattilsy-
net, er det trolig mange kollegaer av Håland 
som nikker anerkjennende. 

Overfor avisa Nationen, innrømmer avde-
lingssjef i Mattilsynet, Odd Ivar Berget, at hans 
tilsyn kan bli bedre på å gi ros og at intensjo-
nen er å rose når det er grunnlag for det.

– Vi ønsker ikke å skape frykt og bedriftene 
skal ikke være redde når vi kommer på. Vår 
intensjon er å bidra til at bedriftene har alt på 
stell. Samhandling og kommunikasjon er vik-
tig i den sammenhengen, sier Berget til avisen. 

RENHOLD, HYGIENE OG MATTRYGGHET I TEMA

– Mattilsynets framferd skaper unødvendig frykt
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«Din profesjonelle samarbeidspartner 
innen hygiene, kvalitet og miljø»

•  Vask av alle typer næringsmiddellokaler
•  Vask og desinfeksjonsmidler til næringsmiddelindustrien
• Hygienekonsepter & renholdsplaner
• Revisjon/GAP analyse (Global Gap, ISO)
• Kurs: HACCP, kjemihåndtering, hygiene
• HGiQubeS kvalitetssystem
• Scan Foam Cleaning Equipment (vaskeutstyrsløsninger)
• FBK børster, svaber & koster

firmapost@hygienegruppen.no  |  www.hygienegruppen.no  |  Tel: 53 69 52 00
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Lis se lapp på sko ene 
be skyt ter mot bak te ri er

Sko ene dine kan dra med seg det mes te. Blod-
søl fra gul vet, slint rer som har ram let ned og 
satt seg fast mel lom lis se ne. Kjøtt be drif ter flest 
har vaske ru ti ne ne på stell, men det hjel per lite 
hvis bak te ri e ne blir igjen i ar beids tøy et.

SKJER MYE PÅ SKO
– En hvit frakk er en hvit frakk. Men på sko 
ser vi at det skjer vold somt mye, sier Chris-
ti an Gran. Salgs- og mar keds sje fen i Bek ken 
& Strøm le ve rer ar beids klær til både bøn der, 
mat in du stri og byg ge bran sjen.

– Vi ut vik ler mye sam men med kun den. 

For eks em pel har vi hatt et langt sam ar beid 
med Nor tu ra om å ut vik le en hvit verne mo ka-
sin som fin nes i alle stør rel ser fra 36 og helt 
opp til 48. Den har boa-luk king – alt så et skru-
hjul for å stram me lis se ne, for kla rer Gran.

LIS SE LAPP
Det som skal til for å gjø re sko ene til in du-
stri bruk enda tryg ge re mot bak te ri er og 
smit te, er å be skyt te lis se ne. Det kan fort 
feste seg både det ene og det and re i van li ge 
lis ser, boa-luk king og bor re lå ser. Al ler helst 
skal over fla ten være glat te re enn som så.

– Be skyt tel sen over boa-locken måt te tet-
te ned til over de len på sko en. I til legg var 
det ut ford ren de å finne en bor re lås luk king 
som var sterk nok, sier Gran.

– Hvis du må gå ned på kne el ler hvis sko-
ene blir våte, er du av hen gig av å ha en vel-
dig sterk bor re lås som sit ter over lang tid og 
som ikke svek kes i bruk. Den må være like 
sterk i hele pro duk tets le ve tid.

HØY ERE FOT BUE
Sam ti dig er sko en ut vik let spe si elt for nors-
ke føt ter.

– Så len har høy ere fot bue som stan dard.  
Vi i Nor den har høy ere fot bue enn res ten av 
Eu ro pa. Det te er den enes te sko en vi har  
som le ve res med det, for tel ler Chris ti an Gran.

For skik ke li ge ar beids sko er det vik tig å 
ha bred de i kol lek sjo nen. Føt te ne er for skjel-

En egen lapp som hol der lis se ne rene og en  
bor re lås som over le ver hard bruk på vått gulv. Sko ene  
til in du stri en blir bed re og mer avan ser te.

Salgs- og markedssjef Christian Gran og daglig leder Torbjørn Bekken  
viser frem nye sko som er spesialutviklet for kjøttindustrien – med lås som 

 hindrer lisser som slenger rundt, og med en  
lapp over til å beskytte lissene.

GJØVIK
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li ge, og da snak ker han om mer enn bare 
stør rel se.

– Vi har også ut vik let en ny skaftestøvlett 
spe si elt for næ rin gen. Den har PU-film på 
ut si den slik at den er vann tett, så har den 
eks tra for ster ke de an kel støt ter til be skyt tel-
se og støt te, og inn ven dig lin ing så den er 
skån som mot hu den helt opp i skaf tet, sier 
Gran.

SMÅ KUN DER
Selv om Nor tu ra var med og ut vik let verne-
mo ka si ne ne, så sel ges de til alle. Både sto re 
og små be drif ter.

– Det er et prin sipp vi har: In gen kun de 
er for li ten. I fjor had de vi 12 239 hand len de 
kun der. Det be tyr at vi had de en om set ning 
på 32 000 kro ner pr. kun de, for tel ler salgs- 
og mar keds sje fen.

Selv om hvi te frak ker er mer stan dard pro-
duk ter og fær re ny ut vik le de de tal jer, så er 
det for skjel ler der, også. Ikke bare i mer kin-
gen for ren el ler skit ten sone:

ETISK PRO DUK SJON
– Vi pro du se rer i Kina og Thai land, men vi 
har noe spe si al pro duk sjon av og til. Noen vil 
ikke ha lom mer, for eks em pel. Vi kan gjø re 
spe si el le pro duk ter i Est land, og vi har fort-
satt egen sy stue her på Gjøvik med fire års-
verk, sier han.

Gran un der stre ker at de som le ve rer ar-
beids tøy – både Bek ken & Strøm og kon kur-
ren te ne – lig ger mi le langt fra skan da le opp-
slage ne som noen av dem som sel ger klær til 
for bru ker ne, har dratt på seg.

– Vi har stort sett spo ring på alt og prø ver 

å ta frem mil jø ser ti fi se ring på tek sti le ne. Oslo 
kom mu ne har for eks em pel re vi dert pro duk-
sjo nen vår i Kina. Ge ne relt er alt in nen for 
«work wear» vel dig bra. Det er klart at med 
de av ta le ne vi har med de sto re, er vi nødt til 
å do ku men te re hva vi gjør, sier han.

SVART-HVITT
Nå skal Bek ken & Strøm sat se mer på fis ke-
opp drett.

– Der har vi ikke tatt stor nok del av ut-
vik lin gen. Der for ut vik ler vi nye pro duk ter 
som er til pas set den næ rin gen, blant an net 
med støv ler og flyte pro duk ter. Lakse fet tet er 
gan ske sterkt, så vi har tatt frem me ter va rer 
som tå ler det, sier Chris ti an Gran.

Kjøtt bran sjen har også spe si el le krav sam-
men lig net med res ten av næ rings mid del in-
du stri en:

– For eks em pel kan du fort se til gri set ut 
hvis du bru ker hvi te pro duk ter og job ber 
mye med blod. Vi er nødt til å ha mør ke mo-
del ler for dem som ar bei der i om rå der der 
de er eks po nert for mye blod og søle. Det 
skjer ofte når vi tar frem en mo dell i hvit 
som er til pas set næ rings mid del in du stri en, at 
vi la ger den sam me i svart.

Bekken & Strøm leverer arbeidstøy til  
mange bransjer – her fra utstillingen på 
hovedkontoret, men med gammel logo.

Paris
Verdens største messe for 
matvarer innovasjoner 

W W W . S I A L P A R I S . C O M

#SIALParis

Kontakt:
Promosalons Norge
T: 99 38 10 40
E-post: norway@promosalons.com

Bestill ditt  adgangskort før 20.09.2018 og få  15% rabatt*
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Når fet tet i kjøt tet  
smel ter på hjem vei en

– Vi måt te stil le litt på kjø le dis ke ne, ja, sier 
Da niel By skov. Sje fen på Annis Pøl se ma ke ri 
i Mat hal len i Oslo har lagt bak seg en som-
mer med de varm este da ge ne si den star ten.

– Det har vært vel dig varmt inne her. Så 
har vi pas set på va re trans por ten vår: Vi har 
måt tet leg ge på po ser med is for sik ker hets 
skyld, for å hol de tem pe ra tu ren nede, sier 
han.

VARM BUSS TUR
I som mer var men er det li ke vel kun de ne som 
er den stør ste trygg mat-ut ford rin gen. Når de 
over tar kjøt tet, er det slutt på den ubrut te 

kjøle kje den. Bil tu ren hjem kan bli varm nok i 
seg selv, men det er ikke man ge av kun de ne 
som kjø rer bil. Fra Mat hal len tar de al ler fles-
te enda varm ere bus ser el ler trik ker.

I de fris ten de dis ke ne hos Annis Pøl se ma-
ke ri er det det dy res te kjøt tet som tå ler var-
men dår ligst.

– Wagyu-kjøt tet smel ter ved gan ske lav 
tem pe ra tur, så vi må si til kun de ne at de må 
kom me seg hjem før fet tet smel ter bort. Det 
skjer ved 35 gra der, og smel tin gen er godt på 
vei al le re de på 30, for tel ler Da niel By skov.

– KOM TIL BA KE SE NE RE!
Han har gitt kun der som skul le kjøpe wagyu-
kjøtt, råd om hel ler å kom me til ba ke en an-
nen dag. And re kun der har fått be skjed om  
å kjøpe kjøt tet på slut ten av hand le tu ren:

– Noen spør for eks em pel om det tå ler å 
lig ge i to ti mer. Da kan vi be dem kom me 
til ba ke på hjem tu ren, sier han.

På hy gie ne si den må han el lers pas se på at 
kun de ne hol der seg på rik tig side av dis ken. 
Den åpne løs nin gen gjør at en kel te mis for-
står. Noen føl ger et ter inn på bak si den el ler 
pe ker nede i dis ken. – Vi pas ser på at de ikke 
tar inni dis ken, og vi må se et ter at de ikke 
tar på ben ken, for tel ler han.

T-BEN SOM MER
Kun de ne i Mat hal len er mer åpne for de dy re-
re el ler mer spen nen de kjøtt styk ke ne. I som-
mer har det gått mye T-ben stek og en tre cô te-
kam.

– Men også her er det man ge som skal ha 
de ras ke hver dags mål ti de ne. Grill spyd sel-
ger vi mye av, fast slår Da niel By skov.

Annis Pøl se ma ke ri fikk stør re plass i fjor. 
Det går fort rundt i Mat hal len i Oslo, og By-
skov an tar at rundt halv par ten av ut sal ge ne 
og spi se ste de ne i hal len er byt tet ut si den 
han be gyn te der.

På de varm este da ge ne 
den ne som me ren, måt te wagyu-
kun de ne få råd om å kom me 
til ba ke en an nen gang. Men med 
mer fart på kjø le dis ke ne gikk 
som me ren bra for Annis Pøl se-
ma ke ri i Mat hal len.

OSLO

Fettet i wagyu-kjøttet er så fint  
fordelt at det smelter allerede ved  
35 grader. Daniel Byskov har måttet råde 
kunder til å komme tilbake en annen  
dag når det har vært som varmest.

De har måttet tenke ekstra mye på temperaturen både i egne disker og på hjemveien til 
kundene i sommer – fra venstre Daniel Byskov, Marita Vestad og Stian Nordby.

❚ ❚ ❚



KLF med HACCP Work shop for kva li tets le de re 
Både Mat til sy net og man ge kun der har be gynt å re vi de re  

be drif te nes egen kon troll- og HACCP sy stem og det kom mer der for  
ofte man ge spørs mål. Det kan der for være godt å dis ku te re og høs te  
er fa ring fra and re og med det te som bak grunn har KLF be gynt å  
ar ran ge re HACCP work shop myn tet på mind re grup per.

HACCP (Ha zard Anal y sis and Crit i cal Con trol 
Points) – ri si ko ana ly se av de fa rer el ler risikoer 
som kan opp stå i pro duk sjo nen og gjø re 
ma ten far lig å inn ta, har vært et krav til alle 
næ rings mid del be drif ter si den hy gie ne pak ken 
ble et fak tum for snart 10 år si den. Hy gie ne-
pak ken er ment å være et flek si belt re gel verk 
med mu lig het for be drif te nes egne løs nin ger.

Før som mer fe ri en stil te Fat land San de-
fjord, tid li ge re Skjeg ge rød, sine lo ka ler til 
rå dig het til en slik work-shop. KLFs mat- 
trygg hets- og kva li tets sjef Met te Ju berg 
le det pro gram met. For å dekke hele ver di kje-
den fra «bin ge til gaff el», had de Met te med 
seg KLFs spe si al ve te ri nær Karl Kris ti an 
Kong sted som job ber mer med dyre pro duk-
sjon.

For uten Gun nar Lind holm og Erik Weum 
Ei nan fra Fat land San de fjord, del tok Gro 
Strøm-Larsen fra A. Strøm-Larsen, Hil de gunn 
Jensen fra Pers Kjøk ken, Jo runn D’An to ni fra 
Leiv Vi dar. 

– I mind re grup per får vi en frukt bar 
dis ku sjon og god er fa rings ut veks ling for tel ler 
Met te Ju berg. Hun ser ofte at HACCP pla ne ne 
ikke opp da te res grun dig nok og at fa rer ikke 
vur de res godt nok.

– Vi re gist re rer dess uten at det kan være 
svært ulik for tolk ning av re gel ver ket hos de 
uli ke kon to re ne/av de lin ge ne r til Mat til sy net, og 
hvor dis se har sitt ho ved fo kus, på pe ker hun. 

«– Det er ikke all tid en kelt å være kva li tets- 
 an svar lig i en kjøtt be drift». Det te gjen tok 
fle re på worksho pen og det hand ler om å 

skul le stå til an svar over for Mat til sy net, 
kun der og over for be drif tens egne an sat te. 

Det er rett og slett ikke bare en kelt å få 
alle til å føl ge gode ru ti ner. Ru ti ner på pa pir 
el ler i elek tro nisk for mat, ev. med hus ke lis ter 
vel plas sert i ar beids om rå der, hjel per lite om 
de ikke føl ges. Hos A. Strøm-Larsen går  
Gro Strøm-Larsen dog re so lutt til verks!  
Hun plas se rer gan ske en kelt fot tøy fra 
an sat te el ler ei e re i en søp pel sekk om de  
ikke er satt på rett plass.

Men el lers er det en stor ut ford ring til 
en hver tid å ha alle ru ti ner, fa rer, al ler ge ner 
og in gre di en ser opp da tert i be drif tens 
kva li tets sy stem.

I for len gel se av kva li tets kon troll og HACCP 
ble også and re em ner dis ku tert som; hvor dan 
en skal mer ke ved til set ning av vann der vann 
bru kes for å opp lø se en an nen in gre di ens.

Nes te til bud om HACCP work shop blir 11. 
sep tem ber i KLF-lo ka le ne i Oslo på Øs ten sjø-
vei en 39/41. På mel ding vil føl ge, men det er 
tenkt maks 12 del ta ge re.

RENHOLD, HYGIENE OG MATTRYGGHET I TEMA
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rens uøns ke de ad ferd el ler 
hand ling og/el ler man gel ful le 
ar beids ut fø rel se.  

I den ne ar tik ke len vil det gis en nær me re re-
de gjø rel se av hva for må le ne med en ad var sel 
er, når en ad var sel kan be nyt tes, hvor dan ar-
beids gi ver bør gå frem før en even tu ell ad var-
sel med de les, inn hol det i en ad var sel, samt 
hva virk nin ge ne av en ad var sel er.

NHO-fel les ska pet har ut ar bei det en vei le-
der «Ad var sel i ar beids for hold» som lig ger 
på nett si den arbinn.nho.no, og ar tik ke len 
tar ut gangs punkt i den ne vei le de ren. 

FOR MÅ LE NE MED EN AD VAR SEL 
En ad var sel vil van lig vis ha to for mål: 
1 Å kor ri ge re en ar beids ta ker sin uøns-
ke de ad ferd el ler hand ling og/el ler man-
gel ful le ar beids ut fø rel se. 

• En ad var sel vil være en ut tryk ke lig til ba-
ke mel ding fra ar beids gi ve ren om at en 
viss type ad ferd el ler hand ling og/el ler 
man gel ful le ar beids ut fø rel se ikke ak sep te-
res. 

• En opp si gel se skal helst ikke kom me 
over ras ken de på en ar beids ta ker. 

Gjen nom en ad var sel vil ar beids ta ke ren få 
en klar opp ford ring til å kor ri ge re sin ad ferd 
el ler hand ling og/el ler ar beids inn sats og 
sam ti dig bli klar over at gjen ta gel ser/unn la-
tel ser vil kun ne få ne ga ti ve kon se kven ser for 
ar beids for hol det. 
2 Å sik re do ku men ta sjon ved en av skjed/
opp si gel se. 

• En ad var sel vil ofte være et sen tralt be vis 
ved en even tu ell frem ti dig av skjeds- el ler 
opp si gel ses sak. 

NÅR KAN AD VAR SEL BE NYT TES? 
Ad var sel er ikke lov re gu lert, og det fin nes 
der med in gen be stemt ters kel for når ar-
beids gi ver kan gi en ad var sel. Det er imid-
ler tid vik tig at ar beids gi ver for hol der seg til 
det al min ne li ge sak lig hets kra vet som gjel der 
for ar beids gi ve rens be slut nin ger før en ad-
var sel even tu elt gis. Det al min ne li ge sak lig-
hets kra vet går i kor te trekk ut på at det er 
vis se krav til saks be hand lin gen, det må fore-
lig ge et for svar lig grunn lag for av gjø rel sen, 
som ikke må være vil kår lig el ler ba sert på 
uten for lig gen de hen syn. 

En ad var sel opp fat tes ofte av ar beids ta ke-
ren som en kraf tig re ak sjon, og bør der for 
for be hol des de mer al vor li ge el ler gjen tat te 
til fel ler. Sam ti dig er det vik tig at ar beids- 
gi ver, ved en even tu ell frem ti dig av skjed/
opp si gel se, kan do ku men te re at det er gitt 
in for ma sjon til ar beids ta ker om mu li ge kon-
se kven ser av en uøns ket ad ferd/hen del se. 
Ters ke len for å gi en ad var sel bør der for ikke 
set tes for høyt. Der som ar beids gi ver me ner 
ad fer den/ar beids ut fø rel sen er uten for hva 
som kan ak sep te res, vil ad var sel nor malt 
sett være en ade kvat re ak sjons må te. Det in-
ne bæ rer at også «ba ga tell mes si ge» for hold 
som gjen tar seg over tid, sam let sett vil kun-
ne kva li fi se re for ad var sel. 

HVOR DAN BØR AR BEIDS GI VER  
GÅ FREM FØR AD VAR SEL GIS? 
Kon tra dik sjon (ret ten for en part til å imø te-
gå mot par tens frem stil ling av en sak), er et 
grunn leg gen de prin sipp i norsk rett. Ar-
beids ta ke ren bør der for nor malt sett få an-
led ning til å frem me sin ver sjon av sa ken før 

En ad var sel er 
et vir ke mid del 
en ar beids gi ver 
kan be nyt te 
over for en 
ar beids ta ker 
for å kor ri ge re 
ar beids ta ke-

en ad var sel med de les. Å la ar beids ta ke ren få 
an led ning til å for kla re seg kan også bi dra til 
at ar beids gi ve ren for eks em pel ikke med de-
ler en ad var sel på bak grunn av feil i fak tum 
el ler for noe som vis te seg å være en mis for-
stå el se. 

Det an be fa les der for at ar beids gi ver av-
hol der et møte med ar beids ta ker så snart 
som mu lig et ter at den uøns ke de ad fer den 
el ler hand lin gen og/el ler den man gel ful le 
ar beids ut fø rel sen ble av dek ket. I mø tet gjen-
nom gås bak grun nen for hvor for ar beids gi ver 
vur de rer å ileg ge en ad var sel. Det bør ut ar-
bei des et skrift lig re fe rat fra mø tet, hvor 
både ar beids gi ve rens og ar beids ta ke rens 
syns punk ter frem går. 

Be slut ter ar beids gi ver å gi en ad var sel, 
bør det hel ler ikke gå for lang tid før den ne 
med de les ar beids ta ke ren. Ar beids gi ver må 
li ke vel ta seg tid til å fore ta de nød ven di ge 
un der sø kel ser for å få klar lagt de fak tis ke 
for hol de ne før en ad var sel even tu elt med de-
les. 

INN HOL DET I EN AD VAR SEL 
Det fin nes in gen form krav for ad vars ler. For 
at ar beids gi ve ren skal kun ne do ku men te re 
at for hold(ene) det er gitt ad var sel for har 
fun net sted, samt vise til at ar beids gi ver har 
re agert over for ar beids ta ker, bør ad vars ler 
være skrift li ge. 

En ad var sel bør in ne hol de føl gen de: 

• At det er en ad var sel

• En be skri vel se av for hold(ene) det re age-
res på

• En kort be skri vel se av hvil ke for bed rin-
ger/kor ri ge rin ger som for ven tes/kre ves

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX
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• Hvil ke kon se kven ser som kan bli ak tu el le 
der som for hold(ene) inn tref fer på nytt  
(f.eks. opp si gel se)

• Dato og un der skrift fra ar beids gi ver

• Un der skrift fra ar beids ta ke ren der han/
hun kvit te rer for at ad var se len er mot tatt. 

VIRK NIN GE NE AV EN AD VAR SEL 
En ut bredt mis for stå el se er at det må fore lig-
ge en ad var sel før en opp si gel se av en ar-
beids ta ker skal være sak lig. Selv om dom sto-
le ne i sin vur de ring ofte ser på om ad var sel 
har vært gitt av ar beids gi ver i opp si gel ses- 
sa ker, fin nes det man ge eks emp ler på at opp-
si gel se kan gis uten at ad var sel har vært gitt 
først. Om det skal gis en ad var sel, to ad vars-

ler el ler om det ikke skal gis noen ad var sel i 
det hele tatt, må vur de res kon kret i den en-
kel te sak. 

Høy es te rett har i en dom ut talt at der som 
en ar beids gi ver har med delt ar beids ta ke ren 
en ad var sel, in ne bæ rer det at ar beids ta ke ren 
ikke kan av skje di ges el ler sies opp uten at 
noe nytt er kom met til. Når ad var sel først er 
med delt, har ar beids gi ver valgt re ak sjons-
form og for hol det an s es i ut gangs punk tet 
opp- og av gjort. Der som ar beids gi ver for eks-
em pel står over for en si tua sjon hvor ar beids-
ta ke rens mis lig hold er så opp lagt og grovt at 
det gir grunn lag for av skjed el ler opp si gel se, 
bør man der for unn la te å ileg ge en ad var sel 
først. 

I en kjen nel se fra mars 2018 ut ta ler Høy-
es te retts an ke ut valg at en dom stol et ter om-
sten dig he te ne vil kun ne ta stil ling til et krav 
om å trek ke til ba ke en ad var sel. Høy es te rett 
har ikke tatt stil ling til det te tid li ge re. I av gjø-
rel sen pre si se res det at ikke alle ad vars ler vil 
kun ne brin ges inn for dom sto le ne. Høy es te-
retts an ke ut valg gjør blant an net en av grens-
ning mot mer ufor mel le ut ta lel ser, til ret te vis-
nin ger el ler til ba ke mel din ger fra ar beids gi ver 
som ikke kan an s es som sank sjo ner. I til legg 
må søks må let rei ses in nen ri me lig tid et ter at 
ad var se len ble gitt. Hvor gren sen skal set tes i 
prak sis mel lom hvil ke ad vars ler en dom stol 
vil kun ne be hand le og ikke, må av gjø res kon-
kret i hvert en kelt til fel le.

ANRITSU SIN HD-TEKNOLOGI ER LEDENDE PÅ DETEKSJONSEVNER, 
FEILANVISNING, PÅLITELIGHET OG BRUKERVENNLIGHET OPP MOT 
KONKURRERENDE SYSTEMER. 
Det resulterer i bedre drift, lavere eierkostnader og forbedret kvalitet 
på våre kunders produkter. I tillegg har Dual X teknologi dokumentert 
en enda høyere deteksjonsgrad av lavtetthets forurensninger som 
kyllingbein, fiskebein, glasskår m.m. Anritsu føres av DYNATEC, en 
totalleverandør for nærings-
middelindustrien. Vi leverer produksjonsløsninger for hele verdikjeden, 
fra prosjektering og enkelt maskiner til komplette linjer. Kontakt oss 
gjerne for en kostnadseffektiv prat om din bedrifts investeringer for 
fremtiden. 

DYNATEC AS, tlf +47 69 83 80 10, e-mail: DYNATEC@DYNATEC.no, www.DYNATEC.no

God påvisning av kyllingbein Dual X komplett påvisning av kyllingbein

OPPDAG HVA DU  
TIDLIGERE HAR 
GÅTT GLIPP AV

DYNATEC AB

STAND
B01-40

❚ ❚ ❚

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX



❚ ALEX MASON OG OLE ALVSEIKE

30 I KJØTTBRANSJEN I 6 2018

ROBOTISERING

Vil utvikle robotiserte
 ‘slaktekrakker’ 

Globalt ser vi en økning i automatisering for 
kjøtt- og fjørfeindustrien. Viktige drivkrefter 
er mangel på motivert og kvalifisert arbeids-
kraft, høye arbeidskraftkostnader, økt pro-
duksjon og bedre kvalitet. 

Tradisjonelle systemer for håndtering av 
skrotter er strukturert som «demonterings-
linjer», hvor skrottene blir delt i styknings-
deler i en rekke relativt enkle operasjoner. 
Linjeproduksjon gir høy volumkapasitet. De 
siste årene har det vært økt innsats for å au-
tomatisere deler av linjen og dermed erstat-
te menneskelige operatører med roboter  
eller maskiner. 

I land med stor produksjon av kjøtt og 

fjørfe (> 45 millioner tonn/år), for eksempel 
USA, er det økonomiske forholdet til auto-
matisering relativt enkelt. I land med rela-
tivt liten produksjon, for eksempel Norge (≈ 
0,35 millioner tonn/år), er det økonomiske 
forholdet for komplekse automatiseringssys-
temer utfordrende.

HJELPER SLAKTERNE
«MeaTable»-prosjektet skal utvikle et alter-
nativ til tradisjonell linjeproduksjon basert 
på «små produksjonsenheter». En «produk-
sjonsenhet» eller «celle» vil kunne utføre en 
rekke oppgaver som å løfte, rotere og tøye 
en skrott for å assistere slakterne. Det er 
tenkt at produksjonsenheten skal inneholde 
følgende elementer: et bord for å støtte og 
rotere en skrott, robotarmer for å fiksere og 
tøye bena og en løftearm med stor vektkapa-
sitet for å løfte tunge deler. Hver produk-
sjonsenhet får inn samme produkt, eksem-
pelvis en hel skrott, og den får ut samme 

produkt, eksempelvis skrott oppskåret etter 
samme mønster. En slik operasjon vil kreve 
at menneske og maskin samarbeider i pro-
duksjonsenheten. 

BEDRE HMS
Dette menneske robot-samarbeidet kan gi 
kostnadseffektiv automatisering ved lavere 
produksjonsvolum, som er aktuelt i Norge. 
Ved å bruke slaktere i prosessen fremfor å 
erstatte dem, behøves ikke komplekse vi-
sjonssystemer og programvare som er nød-
vendig for full automatisering. Dermed re-
duseres kostnadene betydelig. Siden roboter 
kan utføre repetisjonsoppgaver som tidligere 
har bidratt til yrkesrelaterte skader, kan det-
te bidra til bedre HMS-situasjon for operatø-
rene. I andre industrier hvor automatisering 
har vært implementert, har dette, sammen 
med andre positive sider av ny teknologi, 
vist seg å forbedre arbeidsmoralen hos an-
satte.

I prosjektet «MeaTable»  
er planen å utvikle et system  
for håndtering av skrotter som 
vil kombinere ferdighetene til 
dagens operatører med robot- 
teknologi.

Skissen viser konseptet for produksjonsenhet for håndtering av skrotter, som illustrerer 
samarbeidet mellom menneskelige operatører og robotsystemer for manipulering, bæring  
og løfting av en skrott. ILLUSTRASJON: HÅKON SVERDVIK

FAKTA OM  
‘MeaTable’
Fullstendig prosjektnavn: «Robotised 
cells to obtain efficient meat production 
for the Norwegian meat industry». 
Idéen stammer fra det pågående 
Nortura-prosjektet «Meat 2.0». Partnere 
er Tronrud Engineering, RobotNorge, 
NMBU, SiNTEF, Nortura og Animalia. 
Professor Pål Johan From (bildet) ved 
NMBU leder prosjektet, som er 
finansiert av FFL/JA.

OSLO

❚ ❚ ❚
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FAGDAG

Kjøttfagdagen 2018  
med fokus på framtiden
Reserver 19. september i din kalender allerede i dag,  
da arrangeres Kjøttfagdagen. Mange spennende foredrag, 
fordelt på tre hovedtemaer: Industri 4.0, Digitalt kjøtt- 
marked og Kjøttets plass i fremtiden.

Industri 4.0 blir omtalt som den 
fjerde industrielle revolusjon. 
Den skjer nå, fordi teknologien 
som vi omgir oss med gjennom 
internett og digitale verktøy 
gjør det mulig å persontilpasse 
industriell produksjon. Også kjøtt- 
industrien vil bli påvirket, så på 
symbolsk vis blir det fire fore-
drag som belyser hvordan tek-
nologien kan endre norsk kjøtt-
industri.

Vi hører nesten daglig om at 
butikker legges ned fordi inter-
netthandel har tatt over varesal-
get. Vil denne trenden også en-
dre måten som forbrukerne 
skaffer seg kjøtt? Vi får flere 

foredrag hvor noen aktører i 
bransjen forteller om hvordan 
de utnytter mulighetene som 
det digitale kjøttmarkedet gir.

Dagen avrundes med to fore-
drag som belyser utfordringene, 
og mulighetene, norsk kjøttin-
dustri vil møte de kommende 
årene.

Kjøttfagdagen har lang tradi-
sjon i å være en møteplass hvor 
kjøttbransjen kan få faglig påfyll 
fra forskningsfronten. Dagen ar-
rangeres av Nofima og Animalia 
hvert andre år. Det blir god 
lunsj og flere kaffepauser som 
kan benyttes til sosial omgang 
med kollegaer i bransjen. 

Marinader med  
smak og funksjon

Gå inn på hjemmesiden vår notim.no og se  
utvalget av marinader i foodservice-katalogen

Fåretarm, svinetarm og kroktarm i alle kaliber!

NOTIM AS – SOLHEIMVEIEN 40 – 1473 LØRENSKOG  
67 98 09 90  – POST@NOTIM.NO – WWW.NOTIM.NO

Naturtarm 
– når du skal lage skikkelig gode pølser!

Påmeldingen gjøres på Nofima sine hjemmesider, eller på denne 
adressen: https://www.deltager.no/kjottfagdag_2018_19092018

PROGRAM
Industri 4.0
• Industri 4.0 – et paradigmeskifte for kjøttindustrien 
P Ingrid Måge, Nofima

• Jæder, kjøttbedriften som leder an med ny teknologi 
P Noralf Espeland, Jæder

• Smartsensor for innovativ prosesstyring 
P Silje Ottestad, Nortura

• Fatlands perspektiv på automasjon og nye teknologier  
P Terje Wester, Fatland

Digitalt kjøttmarked
• Kjøttprodukter levert på døra? Hvilke muligheter finnes i Norge, 

hva er utfordringene og hvordan løses dette i utlandet?  
P Svein-Erik Eide, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

• Direkte kontakt med kunden gjennom digitale plattformer   
P Jon Ertnes, Ertnes Kjøttforretning

• Estetikk i digitale medier 
P Kristoffer Evang, Ask Gård

• En enkel bondes vei inn i den digitale verden 
P Johan Bjørneby, Dyster Gård

Kjøttets plass i fremtiden
• Kan automasjon og ny teknologi gjøre norsk  

kjøtt-produksjon mer konkurransedyktig? 
P Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse

• Trenger vi kjøttforskning? 
P Ragni Ofstad, Nofima

❚ ❚ ❚
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denne står fast i  
risset på en venstre-
side før på tampen

kjøttbransjen 1–2013

32

• Naturtarmer 
• Krydder og urter
• Marinader og oljer
• Fiberblandinger
• Fosfater 
• Smaksforsterkere

• SaltControl
• Stabiloton 
• Coating 
• Raps fresh
• Proteiner
• Reseptservice

Naturtarmer og ingredienser

Notim as
Tlf.: 67 98 09 90 
post@notim.no 
www.notim.no

Vi tilbyr:
• Krydder, krydderblandinger og aromaer
• Rødningsmidler, farger og fortykningsmidler
• Budenheimfosfater og fosfatblandinger
• Tørkede grønnsaker som løk, hvitløk, paprika, purreløk etc.
• Kollagenfiber til tromling, farse og injeksjon (Collapro)
• Moderne blande- og pakkeavdeling i Sarpsborg
• Leiepakking og blanding
• Produktutvikling av kjøttprodukter, krydderblandinger og 

funksjonelleblandinger

Brenntag Nordic AS
Boks 144, 1740 Borgenhaugen
Tlf. 69102500 - Faks: 69102501
norge.order@brenntag-nordic.com

Annonse_Brenntag  22.02.11  09.37  Side 1

OPPLYSNING OG FAGBISTAND / LEVERANDØRER   BRANSJEREGISTER 

Din totalleverandør av natur- og kunsttarmer, 
hjelpe- og tilsetningsstoffer, krydder, smaksstoffer 

og emballasje til næringsmiddelindustrien. 

Gode råvarer fortjener de beste produkter.

Tlf.: 22 88 46 00 
www.abcorneliussen.no

ABC annonse Bransjeregister 2017.indd   1 16.11.2017   13:05:06

hjm.indd   1 11-04-07   08:31:52

Maskinløsninger for farser, steking og hygiene
Mobil: 976 96 669   •   www.hjmnorge.com

MOBIL: 952 07 531 / FAX: 69 97 04 44
E-POST: britt@k-o-m.no
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Solina Norway
Retail: 66 80 86 70 | Industri: 67 06 72 00

www.solina-group.no

RE...Thinking food

IndiaNor & Nordfalks is part of the Solina Group

Marinader
Krydderblandinger
funksjonelleblandinger
Produktutvikling
Trend og inspirasjon

Prof. Birkelandsvei 28A, 1081 Oslo, 

«REVOLUSJONERENDE PRODUKTER 
FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN»
«REVOLUSJONERENDE PRODUKTER 
FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN»

Tlf.: 22 32 00 33. Fax: 22 32 00 3 4,
E-mail: worp@online.no. Web: www.worldpac.no
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Vi kan skaffe alle typer naturtarmer.

Stabburveien 26, 1617 Fredrikstad

www.norilia.no

NORILIA AS

Tlf: 69 36 34 93
E-mail: norilia.tarmavdeling@norilia.no

RIKTIG NATURTARM ER VIKTIG!

I mange forskjellige kaliber, spesifikasjoner og 
opprinnelser. Våre Naturtarmer er tilpasset god 
Norsk pølseproduksjon. Vi hjelper dere gjerne med 
valg av riktig Naturtarm tilpasset deres produksjon.

•  Fåretarm 
•  Svinetarm

•  Kroktarm
•  Hestetarm

www.alimenta.no | info@alimenta.no | tlf. 67 07 38 00

Totalleverandør av ingredienser og  
emballasje til næringsmiddelindustrien

www.tine.no
tlf: 03080

Fryselager/logistikksenter  
sentralt på Vestlandet   
Jovegen 67, 5514 Haugesund  

e-post: post@permanor.no / tlf: 52 71 48 41 
www.permanor.no 

www.nofima.no - Tlf.: 64 97 01 00

Vi kan kjøtt
-og bidrar gjerne til

verdiskaping i din bedrift

�

�

�

Problemløsning
Produktutvikling
Ferdigmat

�

�

�

FoU-prosjekter
Kunnskapsheving
Sensorikk/smak
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FoU-prosjekter
Kunnskapsheving
Sensorikk/smak

TLF.: 64 98 99 99 │ FAX: 64 98 99 81
E-POST: post@neraal-maskin.no │ WEB: www: neraal-maskin.no

	  

•	
mixer	til	næringsmiddelindustrien

•	 Krydder	og	krydderblandinger

•	 Marinader

•	 Buljonger	og	HVP	

  
Mail: Norway@frutarom.com
Tlf: 918 12 911  /  918 12 809
Fasanvegen 41, 2418 Elverum

Frutarom Norway AS

Porsjonspakkede	ingredienser	og	
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Storhusholdningsgrossisten

STORKJØKKENKUNDER!
Vurderer De å skifte grossist? Da kan vi være

den rette «Meny Partner» for Dem!
Ta kontakt for en prat! Vi er å treffe på følgende numre:

Telefon: 62 35 10 40  Faks: 62 35 10 41
E-mail: kontor@gilberg.no

Skoleveien 4
2380 Brumunddal

Totalleverandør av matvarer,  
drikke og tilbehør til storhusholdning  

tlf.: 62 35 10 40. fax: 62 35 10 41. e-post: kontor@gilberg.no 
adresse: Strandsagvegen 9A, 2383 Brumunddal

GEA Norway og  
GEA Food Solutions

finner dere nå i  
Gjerdrums vei 8 i Nydalen.

Kontakt oss på tlf 22 02 16 00
www.gea.com

Campus Scandinavia AS
Teglverksveien 59, 3057 Solbergelva

Tlf. 90971223  -  E-post. post@campus.as
www.campus-italy.com

  OPPLYSNING OG FAGBISTAND / LEVERANDØRER  

Vi skaper lønnsomhet gjennom kunnskap

animalia.no

Fra 1. januar 2018 ble Animalia sin virksomhet skilt ut i et eget aksjeselskap. 
Animalia AS eies av Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) i felleskap.

Animalia styrker norsk kjøtt- og eggproduksjon langs hele verdikjeden. Vi jobber for:

• God dyrehelse og dyrevelferd
• Trygg og sunn mat med høy kvalitet
• Effektiv og bærekraftig produksjon

Vi skaper lønnsomhet gjennom kunnskap

animalia.no

Fra 1. januar 2018 ble Animalia sin virksomhet skilt ut i et eget aksjeselskap. 
Animalia AS eies av Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) i felleskap.

Animalia styrker norsk kjøtt- og eggproduksjon langs hele verdikjeden. Vi jobber for:

• God dyrehelse og dyrevelferd
• Trygg og sunn mat med høy kvalitet
• Effektiv og bærekraftig produksjon

POSTADRESSE

Postboks 6440
0605 Oslo 

TELEFON

22681800 
WEB

www.ecolab.no

VIL DU HA  
DIN ANNONSE  

I BRANSJEREGISTERET?
KLF Media v/Per Sleipnes

mobil: 922 47 917
e-post: pas@kjottbransjen.no



34 I KJØTTBRANSJEN I 6 2018

OPPLYSNING / FAGBISTAND / LEVERANDØRER     KJØTTBEDRIFTER

Spesialleverandør  
av ingredienser og krydderblandinger  

til næringsmiddelindustrien

✔ Startkulturer
✔ Krydderblandinger
✔ Aromastoffer
✔ Fibre
✔ Sennepsmel
✔ Tilsetningsstoffer

22 51 00 70 
kundeservice@neraal.no

www.neraal.no

   

Lørenveien 37 ■ P.O. Box 360 Økern ■ 0513 Oslo ■ www.noridane.com

Martin Ravn  
■ CEO 
e-post: mr@noridane.com
mobil: 414 99 010 

Lillann Samuelsen  
■ Daglig leder
e-post: ls@noridane.com
mobil: 930 64 511

Hans-Petter Halmrast  
■ Salgsansvarlig
e-post: hph@noridane.com
mobil: 958 12 090

Thomas Odgaard  
■ Area Export Manager og Logistikk 
e-post: to@noridane.com
mobil: 917 39 837

Mie Vangsgaard  
■ Administrasjon Trainee 
e-post: mv@noridane.com
mobil: 450 03 105

Your dedicated partner in meat

food.packaging@wipak.com 
www.wipak.com

Hjelper deg med å 
imponere dine kunder

med inspirerende mat
emballasjeløsninger. 

AS

adresse: 7228 Kvål • mobil: 970 60 970 • e-post: post@slakthuset.no • web: www.slakthuset.no
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VIL DU HA  
DIN ANNONSE  

I BRANSJEREGISTERET?
KLF Media v/Per Sleipnes

mobil: 922 47 917 • e-post: pas@kjottbransjen.no
web: kjottbransjen.no
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Gode ferdigretter – med smaken av hjemmelaget

Borgeskogen 38, 3160 Stokke
Tlf. 33 74 43 00 • Faks. 33 74 43 01

epost@matborsen.no
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Borgeskogen 38, 3160 Stokke
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Gode ferdigretter – med smaken av hjemmelaget

Borgeskogen 38, 3160 Stokke
Tlf. 33 74 43 00 • Faks. 33 74 43 01

epost@matborsen.no

Importør av kjøtt og vilt
Salg til grossister · Råvarer til kjøttindustrien 

Salg fra tollager
Ultimat AS · Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo

Tlf: 22 07 86 96 · Mobil 911 81 451 · post@ultimatas.no
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Vi trur på lokal produksjon, 
lokal mattradisjon, 

velsmakande og kortreist mat! 
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0

N-6218 Hellesylt  
Fax: 70 26 9111
www.oleringdal.no

Ole Ringdal AS     
Tlf: 70 26 91 00    

post@oleringdal.no   

BRANSJEREGISTER  KJØTTBEDRIFTER
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4360 VARHAUG1511 MOSS

Fax: 51 43 13 92Fax: 69 27 65 52
Tlf.: 38 05 07 00 Tlf.: 69 27 65 50
4640 SØGNE

Jon Ertnes Ans

Tlf.: 51 43 02 16
Fax.: 38 05 07 00

T.T Eikestøls Eftf. R  Skretting AS

COPYRIGHT (C) 2008 - ALL RIGHTS RESERVED       l      UTVIKLET AV CATENO AS

tlf.: 22 07 86 90. fax: 22 07 86 99. fax: www.kjottnett.com

www.kanda.no • 33 13 98 50

Skjåkmat  Moavegen 41, 2690 Skjåk  61 21 40 24
post@skeidkro.no  www.skjaakmat.no 

 
 
• 
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A BA B
A BA B

slakteri – nedskjæring – produksjon

www.slaktereide.no
Gaupemyr, 4790 Lillesand

tlf: 37 40 34 00 • jens@slaktereide.no

www.primajaeren.no                TELEFON: 51 79 86 00

JÆRENPRIMA

TLF.: 33 07 38 04. MOBIL: 906 930 22. E-POST: cws.norskinn.no

DIN PARTNER PÅ KJØP/SALG OG  
KVALITETSUTVIKLING AV HUDER OG SKINN

Vardeveien 50 • 2072 Dal • TLF.: 63 97 70 10 • FAKS: 63 97 63 07 • MOBIL: 924 26 000
E-POST: furuseth@furuseth.no • WEB: www.furuseth.no


✉ fatland@fatland.no

Vi er Norges største private kjøttbedrift

www.fatland.no

Fatland Ølen AS Fatland Jæren AS Fatland Oslo AS          Fatland Sandefjord AS 
Postboks 241 Hommersåkveien 250 Professor Birkedalsv. 30a       Klinestadmoen 13 
5588 Ølen  4311 Hommersåk 1081 Oslo           3241 Sandefjord 
✆ 53 77 55 00 ✆ 51 68 21 00 ✆23 17 63 50          ✆ 33 48 52 00 

Fatland Salg AS Fatland Ull AS      Fatland Hud & Skinn AS  Fatland Meat
Klinestadmoen 13 Hommersåkveien 250 Hommersåkveien 250            Hommersåkveien 250 
3241 Sandefjord 4311 Hommersåk 4311 Hommersåk                  4311 Hommersåk 
✆ 33 48 52 00 ✆ +47 40 92 24 02 ✆ +47 40 92 24 02           ✆ +31(0)625330000 

Eidsmo Slakteri AS
adresse: 7228 Kvål
tlf: 72 87 70 30

e-post: post@eidsmo.no
web: www.eidsmo.no 

Oppdal Spekemat AS
Høgmoveien 22,7340 Oppdal 
tlf: 72 40 01 40
e-post: post@oppdalspekemat.no

Eidsmo Kjøtt AS
adresse: 7228 Kvål
mobil: 913 94 241
fax: 72 87 70 40

e-post: arnt@eidsmo.no

Slakthuset Eidsmo Dullum AS

adresse: 7228 Kvål • mobil: 970 60 970 • e-post: post@slakthuset.no • web: www.slakthuset.no

http://www.kanda.no/
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Tlf.: 51 83 66 00 – Fax: 51 83 66 01
www.gabbas.no

GABBAS.indd   1 15-01-07   15:26:04

Kjøl- og frysehotell
Drammen

Telefon: 32 87 23 33. Mobil: 950 90 860
Faks: 32 87 23 35

E-post: kunde@coolingpartner.no
www.coolingpartner.no

De beste råvarene.
De beste produktene.

Teglverksveien 5, 3057 Solbergelva
Telefon: 32 87 09 75. Faks: 32 87 11 27

E-post: post@aasheimkjott.no
www.aasheimkjott.no

Tlf. 61 19 40 50
www.totenkjott.no

Axel Andersen A/S
KJØTTENGROS

N. Ekervei 49, 3045 Drammen

Telefon: 32 80 76 80
Telefax: 32 80 76 90

Aron Mat AS, Blåmannsvik, 9100 Kvaløysletta
TLF.: 77 61 80 15. FAX: 77 61 80 16

E-POST: post@aronmat.no
WEB: www.aronmat.no

Storgt. 23 – 2335 Stange – Tlf.: 62 57 14 12

Brovold.indd   1 15-01-07   14:33:00

www.dyroymat.no

Leiv Vidar AS
Birkebeinerveien 2

3517 Hønefoss
tlf.: 32 11 20 00
fax: 32 11 20 01

e-post: post@leiv-vidar.no
web: www.leiv-vidar.no

TLF.:

75 53 96 90
E-POST:  
post@lundalnord.no
WEB:  
www.lundalnord.no

Svindland AS, Sirnesvegen 20, 4438 Sira • Tlf. 974 20 050
post@svindlandas.no • www.svindlandas.no 

tlf.: 76 96 96 20
e-post: firmapost@kuraas.no

web: www.kuraas.no

Grøstadgris AS 
Hengsrudveien 563, 3176 Undrumsdal
TLF.: 33 30 66 80 E-POST: post@grostadgris.no  
WEB: www.grostadgris.no

PØLSEMAKERI AS
Prof. Birkelandsv. 8A

TLF.: 23 37 83 60

Lervikveien 26
1626 Manstad 

TLF: 69 35 46 60  
E-POST: wiener@oivind-karlsen.no



6 2018 I KJØTTBRANSJEN I 37

Tlf.: 70 07 40 30 Fax: 70 07 40 31

Anders Postboks 190
Vassbotnv. 62 6101 Volda

倀椀渀搀猀氀攀瘀攀椀攀渀 戀Ⰰ ㌀㈀㈀ 匀愀渀搀攀昀樀漀爀搀

琀氀昀⸀ ㌀㌀ 㐀㜀 㜀 　　Ⰰ 昀愀砀 ㌀㌀ 㐀㜀 㜀 　

瀀漀猀琀䀀瀀攀爀猀欀樀漀欀欀攀渀⸀渀漀Ⰰ 眀眀眀⸀瀀攀爀猀欀樀漀欀欀攀渀⸀渀漀

kjøtt og viltprodukter

tlf. 77 60 20 00
e-poSt: poSt@mydland.no 

Hulderveien 14, 9016 tromSø  
www.mydland.no

1.
TRYKK: 3 farger - o�set og silketrykk
BRUKSOMRÅDE: Spesialproduksjon
Emballasje, display materiell i spesialfarger

SORT (i overprint på PMS 200)
PMS 200
PMS 871 (gull)

2.A.
TRYKK: 4 farger CMYK - o�set og �exo
BRUKSOMRÅDE: Annonsering, 
display materiell i CMYK farger

C35 - M100 - Y100 - K0
C15 - M100 - Y100 - K0
C20 - M30 - Y70 - K0 (gull)

4.
TRYKK: CMYK + 1 spesialfarge - o�set
BRUKSOMRÅDE: Spesialproduksjon
Emballasje, display materiell i spesialfarger

C40 - M100 - Y100 - K0
C15 - M100 - Y100 - K0
PMS 871 (gull)

5.
TRYKK: 2 farger - o�set, silketrykk og 
folie (skjæring)
BRUKSOMRÅDE: Spesialproduksjon
Emballasje, display materiell i 2 spesialfarger

PMS 200 (rød)
PMS 871 (gull)

3.
TRYKK: Sort/hvitt - o�set
BRUKSOMRÅDE: Annonsering - enfargetrykk
Trykksaker i èn farge

2.B.
TRYKK: 4 farger CMYK - o�set og �exo
BRUKSOMRÅDE: Annonsering, 
display materiell i CMYK farger

C15 - M100 - Y100 - K0
C20 - M30 - Y70 - K0 (gull)

Sønsebergveien, 3295 Helgeroa
tlf: 33 13 53 50    fax: 33 13 53 51 

www. bjerkemat.no
Sønsebergveien 
3295 Helgeroa
tlf: 33 13 53 50 
fax: 33 13 53 51 

www. bjerkemat.no

Det er å foretrekke at logoen legges på sort bunn.
Dersom sort ikke finnes, benyttes den sorte 
boksen som en del av logoen.

GULLFARGE:
CMYK: C:30 M:40 Y:70 K:0
PMS: 871 C

LOGO I SORT/HVIT:
CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:50

Design: WOW Reklame as 2014

L o g o  Y t t e r ø y

DAVA Foods Norway AS
Hegdalringen 12  
Postboks 2088 

3255 Larvik
tlf: 33 13 92 00

web: www.davafoods.no

adresse: Haukeveien 7, 
Linnestad Næringsområde, 3174 Revetal

tlf: 33 06 04 30 • web: www.gaardsand.no

Kløverkjøtt as

Loen, 
7683 Stryn
TLF.  
57 87 70 00
FAX:  
57 87 70 01
WEB:  
nordfjordkjott.no

Bygget 6 | 7200 Støren | Tlf: 72 43 05 00

BRANSJEREGISTER KJØTTBEDRIFTER   

VIL DU HA  
DIN ANNONSE  

I BRANSJEREGISTERET?

KLF Media 
v/Per Sleipnes

mobil:  
922 47 917

e-post:  
pas@kjottbransjen.no
web: kjottbransjen.no

www.totenegg.no

SKAL DU HA FERSKERE EGG  
MÅ DU KJØPE HØNE!
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KJØTTBEDRIFTER     BRANSJEREGISTER

tlf: 62 55 00 40                                                      
e-post: firmapost@norskprotein.no

web: www.norskprotein.no 

Påleggspesialisten 
Mjåvannsveien 36 
4628 Kristiansand 

e-post: ordre@sorlandskjott.no 
ordretlf.: 38 18 43 00
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Eidsmo Slakteri AS
adresse: 7228 Kvål
tlf: 72 87 70 30

e-post: post@eidsmo.no
web: www.eidsmo.no 

Oppdal Spekemat AS 
adresse: Høgmoveien 8, 7340 Oppdal 

tlf: 72 40 01 40
fax: 72 42 20 60 

e-post: post@oppdalspekemat.no

Eidsmo Kjøtt AS
ADRESSE: 7228 Kvål 
MOBIL: 992 56 110
E-POST: harald@eidsmo.no

Slakthuset Eidsmo Dullum AS

adresse: 7228 Kvål • mobil: 970 60 970 • e-post: post@slakthuset.no • web: www.slakthuset.no
-den gode fjellsmaken

En smakebit finner du på  
www.bjorlifjellmat.no

Bjorli Fjellmat AS | 2669 Bjorli 
tlf: 61 24 5 657 | tlf: 916 96 900 

e-post:post@bjorlifjellmat.no

VIL DU HA  
DIN ANNONSE  

I BRANSJEREGISTERET?
KLF Media v/Per Sleipnes

mobil: 922 47 917 • e-post: pas@kjottbransjen.no
web: kjottbransjen.no

Torvstikkeren 16,1640 Råde
Telefon 69 35 12 10 • E-post: post@roarstang.no

A. STRØM-LARSEN AS
Vogtsgt.53
0477 Oslo
Tlf.: 22 09 31 80
str.laras@online.no
www.strom-larsen.no

JENS EIDE 
KJØTTFORRETNING AS
E-18 Senter
4790 Lillesand
Tlf.: 37 27 02 28
jei-a@online.no

D. ROSENBERG AS
1900 Fetsund
Tlf.: 63 88 11 08
dros@online.no

B U T I K K E N E

SOLHEIM KJØTT AS
Solheimsgt. 25
5054 Solheimsvik
Tlf.: 55 29 29 48
post@solheimkjott.no
www.solheimkjott.no

TH.A.ABRAHAMSEN AS
Kongegt.18
3256 Larvik
Tlf.: 33 18 11 45
thaabrah@online.no

THORESEN
SLAKTERFORRETNING AS
Svein Jarlsgt.14
7713 Steinkjer
Tlf.: 74 16 17 88
thoresen@angus.no
www.thoresen.angus.no

ANNI’S PØLSEMAKERI
2630 RINGEBU
Tlf.: 61 28 03 54

BRØDRENE 
DISKERUD AS 
Torggt.4 
1850 Mysen
Tlf.: 69 89 17 06 
mettebj2@online.no

HOLE KJØTT AS
Keiser Wilhelmsgt.30
6003 Ålesund
Tlf.: 70 12 66 95 
oddb-hol@online.no

T. SNØRTELAND
Kirkevn.16
4280 Skudeneshavn
Tlf.: 52 82 81 32 

T. Snørteland 
tsnorteland@start.no

GUNNAR RUUD
CATERING AS
Norderhovsgt.7
0654 Oslo
Tlf.: 22 19 59 80  
post@gunnarruud.no 
www.gunnarruud.no

HÅLAND KJØTT AS
Presteveien 6
4352 Kleppe
Tlf.: 51 78 69 50 
h-kjotte@frisurf.no

angus butikkene annonse  30-11-06  13:13  Side 1

OSCAR HAALAND
Haraldsgt.136
5500 Haugesund
Tlf.: 52 72 68 00
finn.haaland@gmail.com 
www.slakter-haaland.no
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OSCAR HAALAND
Haraldsgt.136
5500 Haugesund
Tlf.: 52 72 68 00
finn.haaland@gmail.com 
www.slakter-haaland.no

ANNI’S  
PØLSEMAKERI
2630 Ringebu
Tomtegata 10
Tlf.: 61 28 03 54

HÅLAND KJØTT
Solavegen 21
4352 Kleppe
Tlf.: 51 78 69 50
post@haland−kjott.no
www.haland-kjott.no

GAUPSET AS
Industriveien 11 b
6517 Kristiansund N
Tlf.: 71 58 06 50
angus@gaupset.no

A. STRØM-LARSEN AS
Vogtsgt.53
0477 Oslo
Tlf.: 22 09 31 80
str.laras@online.no
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0654 Oslo
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OSCAR HAALAND
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5500 Haugesund
Tlf.: 52 72 68 00
finn.haaland@gmail.com 
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T. SNØRTELAND
Kirkevn. 16
4280 Skudeneshavn
Tlf.: 52 82 81 32
reidar@slakteren.com

ROSENBERG SPISEFORRETNING AS, Kanalveien 8, 2004 Lillestrøm.  
Tlf. 63 88 11 08. Post@rosenberg-spiseforretning.no

BRØDR. RINGSTAD, Sarpsborgveien 1, 1890 Rakkestad.  
Tlf. 69 22 19 96. Post@brodr-ringstad.no



 
Med over 120 års erfaring i  
kjøttforedlingsbransjen er JÆDER 
Ådne Espeland AS en særdeles 
tradisjonsrik og kvalitetsbevisst leverandør  
av kjøttvarer til storhusholdningsmarkedet.
 

 
jaeder.no  -  51611600

kontoret@jaeder.no

brodr-ringstad.no 
Tlf: 69 22 19 00 

D
esign: D

alsgren

Bak all produksjon og foredling av 
våre råvarer, ligger det fra vår side et 
ønske om å søke det beste. Gjennom 
håndlaget kvalitet og prisvinnende 
spesialiteter skal vi produsere de 
beste smaksopplevelsene!

tlf: 62 55 00 40                                                      
e-post: firmapost@norskprotein.no

web: www.norskprotein.no 

SPIS Grilstad AS
Norges største, private kjøttbedrift

Felles sentralbord: 73 82 39 00

Grilstad AS er en av Norges største produsenter av kjøttprodukter, og er den klare markedsleder på spekevare i Norge.  
Vi har også sterke produktserier innen hamburgere, pålegg og andre kjøttvarer, og en betydelig markedsandel innen storkjøkken.

TELEFON: 73 82 39 00 E-POST: firmapost@grilstad.no

Pb.6178 Sluppen, 7435 Trondheim
Tlf: 73 94 94 00, Fax: 73 94 94 01
              
         www.taga.no 

Taga Foods Norge AS

Tulip Norge AS
Kabelgaten 1, 0580 Oslo
tlf.: 73 94 94 00
e-post: tulip@tulip.no

BRANSJEREGISTER  KJØTTBEDRIFTER
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Ropnesveien 78, 9100 Kvaløysletta - Tlf.  77 66 56 00 - www.solbergpettersen.no

Brutippen 23

2550 Os i Østerdalen

e-post:  
post@roroskjott.no

tlf: 62 49 74 17

Inderøy Slakteri AS • Meieribakken 4 • 7670 Inderøy 
www.inderoysodd.no • post@inderoysodd.no • 74 15 60 00

5713 Vossestrand • 56 52 06 00 • www.vossakjot.no

KJØTT, PØLSER & PÅLEGG

TOMA MAT AS
Postboks 2064, 5504 Haugesund
Tlf. 52 70 24 00 • Fax: 52 70 24 10
E-mail: post@tomamat.no
www.tomamat.no

Toma mat_1_04  17-11-06  07:47  Side 1

PÅLEGG, BACON OG SPEKEMAT

SPIS Grilstad AS
Norges største, private kjøttbedrift

Felles sentralbord: 73 82 39 00

SPIS Grilstad AS
Norges største, private kjøttbedrift

Felles sentralbord: 73 82 39 00

Tind Spekevarer AS, 6200 Stranda

E-post: post@tind.com
Tlf:  41 77 95 00. Fax: 70 26 09 50

Kjøttvarer med ekte
håndverkskvalitet

SMEDSTUEN AS
INDUSTRIVEGEN 82

2072 DAL

TELEFON 63 92 29 50   TELEFAKS 63 95 44 04
POST@SMEDSTUEN.NO   WWW.SMEDSTUEN.NO

VIL DU HA  
DIN ANNONSE  

I BRANSJEREGISTERET?
KLF Media v/Per Sleipnes

mobil: 922 47 917
e-post: pas@kjottbransjen.no
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KRYSSORD

Løsningsordet i kryssordet i nr. 5 var «Bratwurst» og den heldige vinneren ble Nils Jensen, Kristiansand.

Vinneren av kryssordet vil bli belønnet med 10 flaxlodd som premie. Bokstavene i de grå feltene danner 
løsningsordet. Send dette inn til pas@kjottbransjen.no og bli med på trekningen av flaxloddene.
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Besøk oss på Scanpack 
i Gøteborg
23.– 26. oktober 2018
Stand D01:32

Alt fra en enkelt leverandør:

Effektive og komplette løsninger for slicing av skinke, pølser, bacon og ost –  
Weber gjør det mulig. Vi ser frem til å ønske dere velkommen!

Finn ut mer på: www.weberweb.com

Slicing. Packaging. Weber.

Weber Machinery AB
Hornebergvegen 7A · 7038 Trondheim · Norway
Telephone: +47 406 11 500  
Email: no@weberweb.com

WEB-1624 AZ_VMAX_Kjottbransjen_NO_210x297+3_R1.indd   1 01.08.18   15:47
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Norsk Kjøtthandel AS - den private kjøttbransjens eget 
selskap for innkjøpsavtaler og import.

Les mer på www.kjottnett.com

Norsk Kjøtthandel AS – den private kjøttbransjens eget selskap for innkjøpsavtaler

Les mer på www.kjottnett.com

NORSK KJØTTHANDEL AS
Professor Birkelands vei 28 A, 1081 Oslo

tlf: 22 07 86 90 • fax: 22 07 86 99 • e-post: kontor@nkhandel.com
web: www.kjottnett.com
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Returadresse:  
Kjøttbransjen 
Postboks 163 
1319 Bekkestua


