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Kjøttbransjen
private kj¿ttbransjen i Norge. Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slak?
terier via foredling og industri til detaljist. Kj¿ttbransjen representerer 
den private kj¿ttbransjens interesser overfor myndighetene, andre media, 
konkurrerende omsetningsorga nisasjoner og betydelige kundegrupper. 
B

ANNONSEPRISER

FORMAT 4 F

1/1 15 700
1/2 11 200
1/3 9 100
1/4 8 000
1/8 6 200

SPESIALPLASSERING

2. OG 3. OMSLAG: 16 000,–
BAKSIDE: kr 16 500,–
BRANSJEREGISTER: Egen prisliste

TEKNISKE DATA

BLADFORMAT: 210 x 297
SATSFLATE: 186 x 268
FERDIGGJØRING: Stiftet
UTFALLENDE TRYKK: Ja, minimum 3 mm utf.
ANTALL SPALTER: 3
SPALTEBREDDE: 59
PAPIRKVALITET OMSLAG: 150 g Multiart silk
PAPIRKVALITET MATERIE: 115 g Multiart silk
RASTER INNMAT: 60
FASTER OMSLAG: 60

ANDRE OPPLYSNINGER

Årsabonnement: kr 630,–
Medarbeiderabonnement: kr 430,–
Gruppeabonnement: (min 10 til samme 

adresse) pris etter avtale

ÅRSABONNEMENT: kr 800,–
MEDARBEIDERABONNEMENT: kr 600,–
GRUPPEABONNEMENT: (min 10 til samme 

adresse) pris etter avtale

KJØTTBRANSJEN
Østensjøveien 39/41
0667 Oslo
TLF: 23 24 44 70
FAKS: 23 24 44 80
E-POST: pas@kjottbransjen.no
INTERNETT: www.kjottbransjen.no

UTGIVER: KLF Media AS
TLF: 23 33 92 00

TRYKKERI: 07 Media – 07.no 
KONTAKTPERSON: Morten Hernæs
MOBIL: 916 98 412
E-POST: morten.hernaes@07.no

ANNONSEANSVARLIG:
Bjørnulf Lie
MOBIL: 971 66 507
E-POST: bjornulf@a2media.no
WEB: www.a2media.no

ANSV. REDAKTØR:
Per Arne Sleipnes
TLF: 69 15 20 39
FAKS: 69 70 37 10
E-POST: pas@kjottbransjen.no

Medlemmer av KLF, kjøttbedrifter som ikke er tilsluttet KLF, dagligvarebutikker med 
over 10 millioner kroner i omsetning, utvalgte storhusholdninger, sentrale kjedekontorer
innen dagligvare/storhusholdning og næringsmiddelbedrifter  til knyttet kjøttbransjen.
Faglige og politiske myndigheter, massemedia.

GRUPPER ANTALL

Medlemmer av KLF 154
Kjøttbedrifter som ikke er tilsluttet KLF 180
Alle dagligvarebutikker over 10 mill i omsetning: 780
Utvalgte storhusholdninger 690
Sentrale kjedekontorer innen dagligvare/storhusholdning 50
Faglige og politiske myndigheter 180
Massemedia 186
Næringsmiddelbedrifter tilknyttet kjøttbransjen 400
Totalt 2 620

MÅLGRUPPE

I tillegg til e-post-adresser oppgitt på infoarket, kan annonser over 
15 mb sendes via vår filoverføringstjeneste. Gå til: www.07.no, «Om Oss», 
«Verktøy», «Last opp filer». Velg 07 Aurskog. Velg «Førtrykk» og følg
instruksene. Reklamasjonsrett bortfaller på annonser som leveres etter
materiellfrist. 

DOBBELTSIDE

HALVSIDE – bredde/høyde
1/8 side

HELSIDE (bakside har høyde 237 mm
pluss 3 mm nederst og til venstre)

KVARTSIDE 1/3 SIDE
høyde/bredde

SATSSPEIL: 392 x 266,2 mm

UTFALLENDE: 420 x 297 mm*

UTFALLENDE: 
210 x 297 mm*

SATSSPEIL: 
186 x 266,2 mm

186 x 30 mm

91 x 
127 mm

59 x 
266,2
mm

186 x 60 mm

SATSSPEIL:
186 x 127 mm
UTFALLENDE:
210 x 143 mm*

* min. 3 mm ekstra ved utfallende alle sider. Plassering ovenfor er kun angitt for å vise ca. størrelse visuelt, eksakte mål er angitt

KONTAKTINFO
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Vilt og godt på 
Hadeland

KJØTT
bransjen7 | 2014

Kjøttbransjen på   
Kjøttfagdagen 2014

  soh ekydnolK
Aage Pedersen AS

Blikk på speke- 
mat fra Balkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KJØTTBRANSJEN • MEDIEPLAN 2015

TIDSFRISTER
NR. TEMA MATERIELLFRIST UTSENDELSE

1 19/01 29/01

2 Marinader 16/02 26/02og tilsetninger

3 16/03 26/03 

4 Produsent/maskiner 11/05 21/05teknisk utstyr
5 08/06 18/06 

6 Renhold, hygiene 10/08 20/08og mattrygghet
7 07/09 17/09 

8 Maskiner og utstyr 05/10 15/10

9 02/11 12/11

10 Emballasje og
forpakninger 30/11 10/12

AVBESTILLINGSFRIST: 2 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten 
bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, 
rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

UTG/TEMA

www.kjottbransjen.no – se side 2 for annonseinfo

����������������������������������������������������

Utgivelse / tidsfrister
NR TEMA MATERIELLFRIST UTSENDELSE

1 20. januar 30. januar

2 Marinader og tilsetninger  9. mars 19. mars

3 24. april  7. mai

4 Produsent/maskiner/teknisk utstyr 29. mai 11. juni

5 10. august 20. august

6 Renhold, hygiene og mattrygghet 21. september  1. oktober

7 26. oktober  5. november

8 Emballasje og forpakning 30. november 10. desember

AVBESTILLINGSFRIST: 2 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist 
ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Annonsepriser
FORMAT 4-FARGER
1/1 15 700,–
1/2 11 500,–
1/3  9 400,–
1/4  8 400,–
1/8  6 500,–

BRANSJEREGISTERET
FORMAT  PRIS
1 rubrikk   8 500,–
2 rubrikker 12 200,–
3 rubrikker 18 500,–
4 rubrikker 25 100,–

Formater

ANTALL SPALTER: 3
SPALTEBREDDE: 59  mm
PAPIRKVALITET OMSLAG:  
150 g Multiart silk
PAPIRKVALITET MATERIE:  
115 g Multiart silk

SPESIALPLASSERING  
2. OMSLAG: 16 000,–   
3. OMSLAG: 16 000,–   
BAKSIDE: 16 500,–
BRANSJEREGISTER: Egen prisliste
BILAG: Pris ved forespørsel

ÅRSABONNEMENT: 1500,–   
MEDARBEIDERABONNEMENT:  
750,–  
GRUPPEABONNEMENT:  
Pris etter avtale (min.  
10 til samme adresse)

Abonnement

MEDIEPLAN
KJØTTBRANSJEN

Kontaktinfo    
A2 MEDIA AS 
ANNONSEANSVARLIG:   

Bjørnulf Lie
MOBIL:  971 66 507
E-POST: bjornulf@a2media.no
WEB: www.a2media.no

TRYKKERI  
07 MEDIA
KONTAKTPERSON: Morten Hernæs

ADRESSE: Aurveien 14, 
    1930 Aurskog
MOBIL: 916 98 412
E.-POST: morten.hernaes@07.no

UTGIVER  
KLF MEDIA
TLF: 23 33 92 00

ANSVARLIG REDAKTØR
Per Arne Sleipnes
TLF: 69 15 20 39
E-POST: pas@kjottbransjen.no

Kjøttbransjen
•  Utgis av KLF Media i et opplag 

på ca. 1800 eksemplarer.
•  Faglig, markeds- og nærings-

politisk organ for den private 
kjøttbransjen i Norge.

Som annonsør her når du 
alle ledd i bransjen – fra 
slakterier via foredling  
og industri til detaljist!

Tekniske data
BLADFORMAT: 210 x 297
SATSFLATE: 186 x 268
FERDIGGJØRING: Stiftet

http://www.07.no


DIGITAL ANNONSERING
WWW.KJOTTBRANSJEN.NO

Nå kan KLF (Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund) 
også tilby en digital mulighet til å nå beslutningstagerne 
innen den private delen av kjøttbransjen i Norge på 

WWW.KJOTTBRANSJEN.NO
STATISTIKK PR. MÅNED: 7500 besøk, 15 000 sidevisninger

ANNONSEMULIGHETER:

• Toppbanner (B980 x H150 pixler) kr. 9500,– eks.mva pr. måned
Toppbanner kan deles mellom to annonsører, ved deling av plassen koster annonsen
kr. 6000,– eks.mva pr. måned

• Skyskraper (B180 x H500 pixler) kr. 5500,– eks.mva pr. måned
Skyskraper kan deles mellom maks to annonsører, ved deling av plassen koster annonsen
kr. 4000,– eks.mva pr. måned

• Annonseknapp (B180 x H180 pixler) kr. 3000,– eks.mva pr. måned
Maks fire knapper ledige som plasseres under hverandre.
Skyskraper og annonseknapp følger alle undersider på websiden!

For annonsering – ta kontakt med
Bjørnulf Lie • mobil 971 66 507 • e-mail: bjornulf@a2media.no
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SPONSET ARTIKKEL
I KJØTTBRANSJEN
Fremgangsmåte
Hvis ferdig materiell for en slik type artikkel ikke 
allerede foreligger blir det gjennomført et intervju 
med kunden over telefon. Ønskede bilder mailes 
journalisten og legges inn sammen med intervjuet, 
korrektur blir sendt og godkjent. Ferdigstilt frem-
står dette som en redaksjonell sak, men merkes i 
toppen med Sponset Artikkel.

1/1 side 17 000,– tilleggskostnad på 2000 kr dersom artikkelen må produseres.
2/1 side 25 000,– tilleggskostnad på 2500 kr dersom artikkelen må produseres.

eksempel på artikkel med content marketing underartikkel

var jeg usik ker på om jeg kun ne få støt te fra 
In no va sjon Norge, men si den ut vi del sen var 
så stor som den var og det te vil med fø re 
økte fy rings kost na der, gikk søk na den greit 
gjen nom. Jeg ble godt tatt imot av In no va
sjon Norge. De res re pre sen tan ter vis te in ter
es se fra før s te dag og var ikke minst hjelp
som me i pro ses sen. Det at In no va sjon Norge 
avla fle re be søk på går den, un der stre ker det
te, kon klu de rer To fast rud. 

700 KW ENER GI
Flis fyr kje len er godt plas sert un der den gam
le låvebrufoten. Det gam le rom met som 
stort sett bare var be tong, var en kelt å inn re
de brann sik kert. Det er i til legg en kelt å kjø
re flis som da kan gå rett ned i fyr kje len.

Erik To fast rud kjø per mes te par ten av fli sen 
fer dig til kjørt. Det kos ter rundt 160 kr pr. ku
bikk me ter og gir ca. 700 kW ener gi pr. ku
bikk me ter. Det blir bil lig var me til bare rundt 

24 øre pr. kW. El lers kjø per han også en del 
tørr gran som han ma ter fyr kje len med.

I til legg til gri se hu set på 2000 kvad rat me
ter, var mer han også sin egen bo lig og for eld
re nes kår bo lig, samt sitt eget verk sted på 50 
kvad rat me ter. Fyr kje len er på 150 kW og 
har en var me tank på 3000 l.

Var men i det nye fjø set re gu le res en kelt 
med gulvvarme og rom var me og sty res i til
legg au to ma tisk med ven ti la sjo nen. 

BIOENERGIBIOENERGI

Fris ke re gris med kost nadsef ek tiv bio ener gi

– Før kun ne det renne kon dens vann av veg
gen men nå er det tørt og fint og det er lite 
jobb med å hol de det rent i bin ge ne. Hel sen 
på gri sen ble også vel dig mye bed re. An
merkning for lun ge og bryst hin ne be ten nel se 
ble kraf tig re du sert og det hø res nes ten ikke 
hos te fra bin ge ne. Jeg re gist rer te i til legg at 
gri se ne fikk en bed re til vekst og ikke minst 
bed re fôr ut nyt ting. Ja, jeg er over be vist om 
at den for bed re de hel sen på gri se ne kan be
ta le an leg get, for tel ler Erik To fast rud til Kjøtt 
& Egg pro du sen ten.

BRANN PÅ 70-TAL LET
Han dri ver kom bi nert små gris pro duk sjon i 
et eld re gri se hus som har slak te gris i før s te 
eta sje og løpedrektighetsavdeling i and re 
eta sje, samt en på bygd fø de av de ling og små
gris av de ling. 

Den gam le av de lin gen står igjen et ter en 
brann til ba ke på 70tal let. Tid li ge re var det 
også slak te kyl ling i and re eta sje og kom bi nert 
små gris i før s te eta sje. Den gang var To fast 
 rud en av svært få bøn der i om rå det som drev 

med slak te kyl ling. Men han valg te et ter hvert 
å sat se for fullt på gris. I dag er det fle re sto re 
slak te kyl ling pro du sen ter på Nes.

IN STAL LERT I 2008
Går den hans fikk den al ler før s te flis fyr in
stal lert i 2008 og i så måte var han en av de 
før s te på Nes. Den gang ble det in ves tert 
750 000 kro ner. Et ter at stør re fyr kje le kom 

på plass, har den to ta le in ves te rin gen kom
met opp i en mil li on kro ner. Av det te be lø pet 
har In no va sjon Norge bi dratt med rundt 25 
pro sent. Fle re re pre sen tan ter for det lo ka le 
bon de laget kom den gang på be søk for å se 
an leg get.

– Jeg ut vi det gri se hu set i 2013 fra 1200 
kvad rat me ter til 2000 kvad rat me ter med ny 
føde og små gris av de ling. For fire år si den 

Da svi ne pro du sent 
Erik To fast rud fikk in stal lert 
bio var me i det gam le gri se hu set, 
opp nåd de han raskt stor ef fekt på 
det ge ne rel le in ne kli ma et i fjø set. 

Bio ener gi pro gram met i In no va sjon Norge  
kan gi in ves te rings støt te til gards var me an legg
For må let med Bio ener gi pro gram met er at det skal sti mu le re jord- og skog bru ke re til å pro du se re, bru ke og le ve re 
bio ener gi i form av bren sel, fer dig var me el ler an nen ener gi. 
For gards var me an legg kan det gis støt te til ny in ves te rin ger i:
– Fyr hus og brenselslager
– Nytt bio bren sel an legg og ut styr i fyr hus
– Varmeavgivelsesanlegg til bruk i næ rings bygg (gulv var me, konvektorer, ra dia to rer, etc.)
– Var me gjen vin nings- og sol an legg, der det te inn går som en del av fy rings an legg
– Dis tri bu sjon/over fø ring av var me til næ rings bygg i land bru ket, til leggs næ ring og bo li ger
Det kan sø kes om inn til 33 prosent av god kjen te kost na der, maksimum 1 000 000 kroner.
Les mer om våre ord nin ger og er fa rin ger fra gard bru ke re som har byg get ut an legg på våre hjem me si der:
http://www.innovasjonnorge.no/bio ener gi/ 

CONTENT MARKETING 
BETALT PLASSERING

NES I HEDMARK

– Før kun ne det renne kon dens vann av veg gen, men nå er det tørt og fint og det er  
lite jobb med å hol de det rent i bin ge ne, sier Erik To fast rud. ALLE FOTO: KARL KRISTIAN KONGSTED

❚ ❚ ❚

Det te er sel ve flis fyr kje len som gir 700 kw. var me ener gi... … og her er «rå va ren» til bio ener gi an leg get.

Gri se ne hos Erik To fast rud har fått 
bed re in ne kli ma og bed re hel se sta tus. 
ALLE FOTOS: KARL KRIS TI AN KONG STED
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var jeg usik ker på om jeg kun ne få støt te fra 
In no va sjon Norge, men si den ut vi del sen var 
så stor som den var og det te vil med fø re 
økte fy rings kost na der, gikk søk na den greit 
gjen nom. Jeg ble godt tatt imot av In no va
sjon Norge. De res re pre sen tan ter vis te in ter
es se fra før s te dag og var ikke minst hjelp
som me i pro ses sen. Det at In no va sjon Norge 
avla fle re be søk på går den, un der stre ker det
te, kon klu de rer To fast rud. 

700 KW ENER GI
Flis fyr kje len er godt plas sert un der den gam
le låvebrufoten. Det gam le rom met som 
stort sett bare var be tong, var en kelt å inn re
de brann sik kert. Det er i til legg en kelt å kjø
re flis som da kan gå rett ned i fyr kje len.

Erik To fast rud kjø per mes te par ten av fli sen 
fer dig til kjørt. Det kos ter rundt 160 kr pr. ku
bikk me ter og gir ca. 700 kW ener gi pr. ku
bikk me ter. Det blir bil lig var me til bare rundt 

24 øre pr. kW. El lers kjø per han også en del 
tørr gran som han ma ter fyr kje len med.

I til legg til gri se hu set på 2000 kvad rat me
ter, var mer han også sin egen bo lig og for eld
re nes kår bo lig, samt sitt eget verk sted på 50 
kvad rat me ter. Fyr kje len er på 150 kW og 
har en var me tank på 3000 l.

Var men i det nye fjø set re gu le res en kelt 
med gulvvarme og rom var me og sty res i til
legg au to ma tisk med ven ti la sjo nen. 

BIOENERGIBIOENERGI

Fris ke re gris med kost nadsef ek tiv bio ener gi

– Før kun ne det renne kon dens vann av veg
gen men nå er det tørt og fint og det er lite 
jobb med å hol de det rent i bin ge ne. Hel sen 
på gri sen ble også vel dig mye bed re. An
merkning for lun ge og bryst hin ne be ten nel se 
ble kraf tig re du sert og det hø res nes ten ikke 
hos te fra bin ge ne. Jeg re gist rer te i til legg at 
gri se ne fikk en bed re til vekst og ikke minst 
bed re fôr ut nyt ting. Ja, jeg er over be vist om 
at den for bed re de hel sen på gri se ne kan be
ta le an leg get, for tel ler Erik To fast rud til Kjøtt 
& Egg pro du sen ten.

BRANN PÅ 70-TAL LET
Han dri ver kom bi nert små gris pro duk sjon i 
et eld re gri se hus som har slak te gris i før s te 
eta sje og løpedrektighetsavdeling i and re 
eta sje, samt en på bygd fø de av de ling og små
gris av de ling. 

Den gam le av de lin gen står igjen et ter en 
brann til ba ke på 70tal let. Tid li ge re var det 
også slak te kyl ling i and re eta sje og kom bi nert 
små gris i før s te eta sje. Den gang var To fast 
 rud en av svært få bøn der i om rå det som drev 

med slak te kyl ling. Men han valg te et ter hvert 
å sat se for fullt på gris. I dag er det fle re sto re 
slak te kyl ling pro du sen ter på Nes.

IN STAL LERT I 2008
Går den hans fikk den al ler før s te flis fyr in
stal lert i 2008 og i så måte var han en av de 
før s te på Nes. Den gang ble det in ves tert 
750 000 kro ner. Et ter at stør re fyr kje le kom 

på plass, har den to ta le in ves te rin gen kom
met opp i en mil li on kro ner. Av det te be lø pet 
har In no va sjon Norge bi dratt med rundt 25 
pro sent. Fle re re pre sen tan ter for det lo ka le 
bon de laget kom den gang på be søk for å se 
an leg get.

– Jeg ut vi det gri se hu set i 2013 fra 1200 
kvad rat me ter til 2000 kvad rat me ter med ny 
føde og små gris av de ling. For fire år si den 

Da svi ne pro du sent 
Erik To fast rud fikk in stal lert 
bio var me i det gam le gri se hu set, 
opp nåd de han raskt stor ef fekt på 
det ge ne rel le in ne kli ma et i fjø set. 

Bio ener gi pro gram met i In no va sjon Norge  
kan gi in ves te rings støt te til gards var me an legg
For må let med Bio ener gi pro gram met er at det skal sti mu le re jord- og skog bru ke re til å pro du se re, bru ke og le ve re 
bio ener gi i form av bren sel, fer dig var me el ler an nen ener gi. 
For gards var me an legg kan det gis støt te til ny in ves te rin ger i:
– Fyr hus og brenselslager
– Nytt bio bren sel an legg og ut styr i fyr hus
– Varmeavgivelsesanlegg til bruk i næ rings bygg (gulv var me, konvektorer, ra dia to rer, etc.)
– Var me gjen vin nings- og sol an legg, der det te inn går som en del av fy rings an legg
– Dis tri bu sjon/over fø ring av var me til næ rings bygg i land bru ket, til leggs næ ring og bo li ger
Det kan sø kes om inn til 33 prosent av god kjen te kost na der, maksimum 1 000 000 kroner.
Les mer om våre ord nin ger og er fa rin ger fra gard bru ke re som har byg get ut an legg på våre hjem me si der:
http://www.innovasjonnorge.no/bio ener gi/ 

CONTENT MARKETING 
BETALT PLASSERING

NES I HEDMARK

– Før kun ne det renne kon dens vann av veg gen, men nå er det tørt og fint og det er  
lite jobb med å hol de det rent i bin ge ne, sier Erik To fast rud. ALLE FOTO: KARL KRISTIAN KONGSTED

❚ ❚ ❚

Det te er sel ve flis fyr kje len som gir 700 kw. var me ener gi... … og her er «rå va ren» til bio ener gi an leg get.

Gri se ne hos Erik To fast rud har fått 
bed re in ne kli ma og bed re hel se sta tus. 
ALLE FOTOS: KARL KRIS TI AN KONG STED
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