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I debatten om norsk medlemskap i EU har det blitt rettet mye oppmerksomhet mot 
konsekvenser for primærnæringene og avledet industri. I dette notatet presenterer vi 
konklusjoner og noe av diskusjonen i en rapport Rebild Marketing og FAFO utarbeidet 
for Landbruksdepartementet vedrørende næringsmiddelsektoren. Rapporten har vært holdt 
tilbake i forhold til offentligheten, mens enkelte av dens konklusjoner har vært gjengitt i 
blant annet regjeringens Europautredning. Vi gir her en noe fyldigere gjengivelse av de 
forskjellige punkter i rapporten, og sammenstiller i noen grad rapportens vurderinger med 
vurderinger gjort av andre observatører. 

Betydningen av næringsmiddelindustrien bør ikke undervurderes. Rapporten peker på at: 

"Næringsmiddelindustrien i Norge hadde i 1990 45 755 sysselsatte. Dette 
innebærer en nedgang på 1000 sysselsatte i forhold til 1989. Sysselsatte i 
næringsmiddelindustrien utgjorde 16, 1 % av industrisysselsettingen i Norge og 
2,25 % av totalt antall sysselsatte. Andelen sysselsatte i forhold til industrien har 
vært stigende utover 1980-tallet først og fremst fordi industrisysselsettingen har 
gått ned raskere enn sysselsetting i næringsmiddelindustrien. 
Næringsmiddelindustriens andel av industrisysselsettingen er svært høy i Norge. 
Innenfor OECD-området er det kun tradisjonelle landbruksland som New Zealand, 
Irland, Hellas og Danmark som ligger over oss i denne andelen. Dette skyldes 
primært at industrisysselsettingen i Norge er svært lav og sekundært fordi vi i 
motsetning til de fleste andre land har en betydelig fiskeindustri. 
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Næringsmiddelindustriens andel av industriens bruttoprodukt og BNP var 
henholdsvis 23,5 % og 2,4 % . Disse andelene ligger altså noe over 
sysselsettingsandelene. 

Som alle andre næringer har også næringsmiddelindustrien betydelige 
ring.virkninger til andre deler av. økonomien . . Særlig viktig er , 
næringsmiddelindustriens rolle som råvarekjøper fra primærnæringene. Koblingen 
til primærnæringene gjør næringsmiddelindustrien betydningsfull i regional 
forstand. Indirekte fordi primærnæringene som ofte er distriktsbasert er avhengig 
av et foredlingsapparat, direkte fordi næringsmiddelindustrien veier tyngst i fylker 
som Finmark, Sogn og Fjordane og Troms. Disse fylkene har også lavest 
befolkningstetthet (Steen, 1989). Den regionale sysselsettingsutviklingen fra 80 -
87 fulgte hovedsaklig et bransjemønster. De fylkene som var tunge i fiskeindustri 
hadde også den mest negative sysselsettingsutviklingen. Unntaket er Oslo som også 
hadde en svært negativ sysselsettingsutvikling. For Oslos vedkommende var det 
faktorer som eiendomspriser og begrenset tilgang på arbeidskraft på 80-tallet som 
ledet industrien ut av byen." 
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1. Sammendrag 

Rapporten trekker opp som konklusjon hvilket ambisjonsnivå som de enkelte sektorer bør 

legge til grunn for sin videre virksomhet ved et eventuelt EF-medlemskap. 

For kjøttindustrien blir følgende ambisjonsnivå foreslått: 

- å bevare og forsvare hjemmemarkedet, 

- aktivt å bidra til økte følte inngangsbarrierer for eventuelle inntrengere på det norske 

markedet, 

- å spre risikoen ved markedsmessige og produktmessige nye tiltak. 

Når det gjelder muligheten for en offensiv internasjonal satsing blir disse vurdert som 

svært små. Det konstateres i rapporten at "norsk kjøttindustri har i utgangspunktet ikke 

struktur til dette, for få industrilokomotiver, samt heller ikke tilstrekkelige ressurser og 

kompetanse". Det blir videre pekt på at størrelse i betydning volum - eller dominans - er 

en vesentlig faktor i kjøttindustrien som i NN-industrien ellers. Rapporten slår fast: 

"De multinasjonale selskapene kan i kraft av sin størrelse reelt spille en stor 
internasjonal rolle på en rekke markeder, samt innenfor flere parallelle 
matvaregrupper og dermed oppnå en størrelse og representere så betydelige 
ressurser i forhold til innovasjon, logistikk og markedsføring at de får en betydelig 
forhandlingsmakt og markedsposisjon". 

På grunn av de høye råvareprisene, den utilstrekkelige produktiviteten og de derpå 

følgende høye forbrukerprisene skisseres følgende: 

"industrien må forvente å tape betydelige markedsandeler på hjemmemarkedet og 

produksjonen må tilpasses de nye etterspørselsforholdene". 

Et annet moment som blir understreket er at norsk kjøttindustri må basere seg på norske 

råvareleveranser, og norsk kjøttbearbeiding vil bare bli opprettholdt som industri hvis en 

innenlandsk råvareproduksjon kan opptrettholdt på et tilstrekkelig nivå. Det blir i 

rapporten betraktet som urealistisk å importere råvarer til videreforedling i Norge. 
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"dersom norsk næringsmiddelindustri må kjøpe sine råvarer fra norske 
produsenter til dramatisk høyere priser enn sine utenlandske konkurrenter, 
vil det bety nedlegging av store deler av den landbruksbaserte 
næringsmiddelindustrien. Den kan heller ikke overleve i sin nåværende 
form dersom volumet av primærproduksjonen reduseres dramatisk. 

" •. Råvareimport .kan neppe ,utgjøre fundamentet for norsk kjøtt- og 
meieriindustri" . 

Utrederne har listet opp en katalog over forskjellige tiltak som enkeltvis eller i 

kombinasjon med hverandre kan bli vurdert og eventuelt iverksatt. Rapporten har ikke 

prioritert mellom de forskjellige tiltak, og har heller ikke foretatt konsekvensvurderinger i 

forhold til de enkelte tiltak eller summen av tiltak. Følgende forslag fremmes: 

- Reduksjon av den nåværende produksjonskapasitet og arbeidskraftinnsats i løpet av en 2-

4 års periode til et markert lavere nivå. (For å indikere størrelsen på nedbemanningen 

anbefaler vi LU-Notat 3/1992 - Norsk meieri- og kjøttindustri i EF. En 

konsekvensanalyse). 

- forhandlinger om en balansert reduksjon av avreignings- og forbrukerpriser, 

- tilføre strategisk og maredsføringsmessig ledelseskompetanse i en rekke bedrifter, 

- målrettet sanering av det nåværende produksjonsapparatet med gjennomgripende 

effektivisering og rasjonalisering, samt costleadership i Norge som mål, 

- utvikle en ny eier- og organisasjonsstruktur slik at selve slakteri- og foredlingsindustrien 

på selvstendig basis kan foreta de nødvendige investeringer, 

- etablere et bransjeoverskridende samarbeid omkring f.eks. etableringen av et 

dominerende ferskvaredistribusjonsselskap - med henblikk på å effektivisere den fysiske 

distribusjonen, 
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- utnytte og holde fast på bred basis en markert styrke i forholdet til detaljhandelen i 

Norge. Eventuelt ta opp distribusjon og salg av fremmede varer og varetyper for således 

å styrke tilgangen til butikenes hyllemetre. 

- utvikle noen få sterke merkevarekonsepter på hjemmemarkedet som vern mot 

inntrengende utenlandske selskaper. 

- avklare mulighetene for å inngå strategiske allianser med utenlandske selskaper om 

samarbeid innenfor et eller flere av følgende områder: 

- produktutvikling, 

- internasjonal markedsføring, 

- lisens- og spesialproduksjon, samt 

- distribusjon. 

- vurdere behovet for rekonstruksjon og fremme strategiske allianser mellom 

virksomhetene i barnsjen, 

- medvirke til kampanjer for økt kjøttforbruk blant forbrukerne, 

- foreta en (gjennomgipende) gjennomgang av produktsortimentet med henblikk på å 

styrke merkevarene og å sikre størst mulig lønnsomhet, 

- selvstendig iverksettesle av produktutviklingsprosjekter innenfor europeiske 

vekstmarkeder basert på et tett samarbeid med utvalgte partnere i detaljhandelen (own

label). 

For meieriindustrien blir følgende ambisjoner foreslått: 

- å akseptere og tilpasse seg best mulig til en ny hjemmemarkedssituasjon uten monopol, 

- å bidra aktivt til å gjøre det norske hjemmemarkedet minst mulig attraktivt for 

utenlandske bedrifter med hensyn til å operere på eller investere i. 
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- å spre den økonomiske risiko ved dels produktmessige og dels geografiske nye 

markedsmesige tiltak. 

Bakgrunnen for å velge dette ambisjonsnivået er at hjemmemarkedet er svært avvikende 

fra det europeiske med hensyn til pris. Dette vil i seg selv tiltrekke seg utenlandske 

virksomheter. Videre er selv Norske Meierier en "mindre enhet" etter internasjonal 

målestokk, og kan alene ikke ta "kampen opp". Grunnlaget for internasjonal ekspansjon 

innenfor EF er ennå ikke tilstede slik rapporten uttrykker det. Når det gjelder 

meieriindustrien pekes det på følgende handlingsmuligheter: 

1. Reduksjon av den nåværende produksjonskapasitet (og arbeidskraftinnsats) over 2 

til 4 år til et nivå som er tilpasset de nye markedsforholdene. Dette vil bety en 

betydelig reduksjon av den kapasiteten som nå utnyttes 

2 Iverksettelse av forhandlinger om gjennomføring av en balansert reduksjon av 

forbruker- og avregningspriser. 

3 Målrettet sanering av det nåværende produksjonsapparatet med gjennomgripende 

effektivisering og rasjonalisering, samt "coastleadership" i Norge som mål. 

4. Utvikle en eier- og organisasjonsstruktur slik at selve meieriindustriforretningen 

på selvstendig grunnlag kan foreta de nødvendige innvesteringer. 

5. Redusere de fysiske transportomkostningene f.eks gjennom etablering av et 

dominerende ferskvaredistribusjonsselskap. 

6. På bred basis utnytte og fastholde sin styrke i forhold til detaljhandelen i Norge. 

Eventuelt kan det også komme på tale å ta opp distribusjon og salg av fremmede 

varer og varetyper, og dermed styrke adgangen til butikkenes hyllemetre. 

7. Avdekke nye muligheter for osteeksport innenfor EF. Spesielt Belgia, Tyskland, 

Italia, Spania og Storbritannia trekkes fram. 
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8. Utvikle noen få sterke merkevarer for hjemmemarkedet som beskyttelse mot 

inntrengere. 

9. Avdekke muligheter for strategiske allianser med utenlandske selskaper om 

samarbeid inenfor områder som: 

- produktutvikling, 

- internasjonal markedsføring, 

- lisens- og spesialproduksjon, 

- distribusjon. 

10. Med utgangspunkt i den nye eierstrukturen utvikle og sikre en selvstendig 

identitetsprofil. 

11. "If you can't beat them, join them" - overveie og eventuelt gjennomføre en 

økonomisk fusjon med et for Norske meierier utenlandsk atraktivt meieriselskap. 

12. Foreta en (gjennomgripende) gjennomgang av sortimentet med vekt på å styrke 

merkevarer og sikre best mulig lønnsomhet. 

13. Selvstendig iverksettelse av produktutviklingsprosjekter innenfor europeiske 

vekstmarkeder (ost, ferskvare, lavt fettinnhold/helseprodukter) basert på et 

samarbeid med handelen (private labels). 

Når det gjelder konservesindustrien blir følgende forslag til ambisjonsnivå fremmet: 

- å satse på å bevare og forsvare hjemmemarkedet, 

- å fokusere på utvalgte produktområder og utvalgte markedssegmenter. 

Rapporten slår fast at "når dette ambisjonsnivået er foreslått skyldes det den vurdering at 

det som det reelt sett er snakk om er om det overhodet vil være mulig å opprettholde en 

norsk konseveringsindustri på et forretningsmessig konkurransegrunnlag". Den strategi 

rapporten framhever oppsummeres som: 
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1. Gjennomføre en restrukturering av industrien ved sammenslåinger og strategiske 

allianser mellom nært beslektede industrier. 

2. Rendyrke kompetansen innenfor de nisjer hvor man i dag er særlig 

konkurransedyktig (syltetøy) 

3. Bevisst søke samarbeidspartnere i EF, som har særlig kompetanse innenfor 

internasjonal markedsføring og distribusjon. 

4. Utvikle - enten på egenhånd eller i samarbeid med utvagte handelskjeder -

veldefinerte produkter til cateringmarkedet og til ferdigrett markedet. 

5. Utvikle spesielle varemerker og kvalitetsbetegnelser for norske 

konservesprodukter. Dette er en del av en samlet kvalitetsstrategi der "ren mat 

konseptet" (Godt Norsk, m.anm.) også testes ut. 

6. Tiltrekke seg innenlands og/eller utenlandsk risikovillig kapital i et betydelig 

omfang. 

7. Utvikle egne "lett å bruke" produkter som kan være en del av en nisje strategi, 

men som bør skje som et ledd i en strategisk allianse med utenlandske selskaper 

med etablert adgang til markedene. 

8. Bevist styrke forskningsinnsatsen gjennom felles initiativer. 

9. Intensivering av eksportinnsatsen til de øvrige nordiske landene. 

Når det gjelder kornprodukter og bakerivarer er følgende ambisjonsnivå foreslått: 

- å fastholde og eventuelt gjenerobre markedsandeler på hjemmemarkedet, 

9 



- å utpeke - sterkt selektivt - produkter og markedsområder innenfor EF hvor 

virksomheteen selv gjennom strategiske allianser kan bygge på sunne nisjeposisjoner. 

Det blir slått fast at norske virksomheter ikke er i besittelsen av kompetanse som kan 

danne grunnlag for aggresive framstøt på kort sikt. Videre er dette en industrigren som i 

stor grad er hjemmemarkedsbasert både i Norge og EF, og - ifølge utredningen - at et 

EF-medlemskap på kort sikt ikke vil medføre noen vesentlig endring for denne delen av 

norsk næringsmiddelindustri. Det blir imidlertid understreket at: 

"de norske virksomhetene innenfor denne industrigrenen - hverken på 
hjemmemarkedet eller eksportmarkedet - er i besittelse av særlige fortrinn i 
kampen om det framtidige markedet (der Norge er en del av EF)". 

De handlingsmuligheter som skisseres for sektoren er: 

1. Legge opp til og gjennomføre strategiske allianser og/eller fusjoner av norske 

bedrifter med det klare mål å dels øke produktiviteten og dels å styrke 

markedsføring og produktutvikling. 

2. Forberede og utvikle nye innkjøpskanaler internasjonalt for å sikre mest mulig 

styring av råvarekostnadene. 

3. Igangsette målrettede rasjonaliseringsprosjekter og sanere produksjonskapasiteten 

hvis man er avhengig av fOrproduksjon (mølleindustrien). 

4. Gjennomføre en dyptgående analyse av hovedtendensene i den norske forbrukers 

behovsutvikling (markedsundersøkelse, m.anm.) i forhold til forbruk av mel, 

brødtyper, hjemmebakst, pasta og "lett å bruke" produkter. 

5. Søke strategiske allianser med utenlandske virksomheter om produktutvikling, 

distribusjon og eventuell spesialproduksjon. 
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6. Ut fra samarbeidsavtaler, vel underbyggede analyseresultater og strategiske 

allianser satse på produktutvikling med høye inntjeningsmarginer og sentrert rundt 

unikhet. 

7. Avdekke interessante utenlandske markedssegmenter og nisjer. 

8. Forbruket av industriens produkter - med unntalk av mel - er lavt i Norge 

sammenliknet med mange av EFs medlemsstater. Industrien kunne overveie å 

iverksette en massiv forbrukerkampanje (for animalske produkter, m.anm.) 

parallelt med lanseringen av nye produkter for dermed å øke det samlede 

forbruket. 

9. En styrking av merkevarestrategien kan overveies, men dette må skje på et svært 

selektivt grunnlag. 

10. For møllene er en vertikal integrasjon i foredlingsleddet en mulighet for å spre 

risikoen. 
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Når det gjelder fiskeindustrien peker rapporten på flere forhold.Det blir slått fast at det 

vil være en fortsatt stor og stigende etterspørsel etter friske og foredlede fiskeprodukter. 

Det blir understreket at råvaremangel med påfølgende utslag i prisnivået vil virke negativt 

inn på etterspørselen. På den annen side er utviklingen i etterspørselen nå slik at 

fiskeprodukter suverent har den største økningen, noe som utrederne mener legger til rette 

for å tiltrekke seg stor-industrielle kapitalinteresser. Videre peker rapprten på at et EF

medlemskap vil gi et økt incitament for å satse på mer foredlede produkter. 

Det vil videre bli en økt kamp om å sikre seg tilstrekkelig råstofftilgang. Utrederne 

uttrykker bekymring over fiskernes maktstilling med hensyn til prisutviklingen i en 

situasjon der EF vil ha problemer med å dekke industriens råstoffbehov langt inn i neste 

århundre. 



Når det gjelder den norske industrien vil dennes muligheter for å styrke sin inntjening og 

øke sin konkurranseevne bli forbedret ved et EF-medlemskap. Dette begrunnes ut fra de 

tollettelser et medlemskap vil innebære. På den annen side blir det slått fast at 

utenlandske aktører vil gjøre seg gjeldene på det norske markedet. Det er imidlertid 

utredernes oppfatning at utenlandske selskaper ikke vil satse på å erobre betydelige 

markedsandeler på kort sikt. Eventuell konkurranse vil komme fra Storbritannia, 

Danmark, og Nederland. Derimot vil det være store og betydelige konkurrenter på 

eksportmarkedet, og foredlingsindustrien i Storbritannia, Tyskland, Danmark, Nederland 

og kanskje Spania nevnes som viktige aktører. 

Fram til år 2002 vil det ikke finne sted store endringer i rammebetingelsene, og dette 

betyr stabile betingelser i denne perioden. Imidlertid er fravær av endring neppe et 

lyspunkt for en industri som betegnes som delvis nødliderule. EF-industrien må defor 

belage seg på dyrere råvarer, import fra 3. land av arter som ikke er belagt med høye 

tollsatser og etablering av virksomheter utenfor EF. Utrederne slår fast at norsk 

fiskeforedlingsindustri bør betrakte stabiliteten fram til år 2002 som et faresignal. Det 

heter at: 

"Et signal om - tross medlemskap - at konkurrentlarulene vil beskytte sine fiskere 

og sin irulustri ". 

Det blir også pekt på at et EF-medlemskap vil åpne for en omfordeling mellom fiskerne 

og industrien, bl.a. ved at utenlandske fartøyer får kvoter i norsk havfiskeområder og 

intern omfordeling av kvoter. Når råfiskeloven oppheves vil de nye og frie 

markedsvilkårene gi en forbedret råvareprissituasjon for industrien når omstruktureringen 

har funnet sitt nye leie. 

Fiskeirulustrien er kanskje det område hvor Rebild-rapporten trekker opp det mest 

oppsiktsvekkerule ressonement. Sannsynligheten for at et EF-medlemskap vil gi et støt til 

vekst for denne delen av næringsmiddelirulustrien trekkes i tvil med hensyn til utviklingen 

på kort sikt. Forutsetningene på litt lenger sikt blir gjort avhengig av til dels radikale 

erulringer i bransjens struktur og eiersammensetning. Videre pekes det på forhold knyttet 
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til relasjonen mellom prinmærleddet og industrien, og rapportenframhever ønskeligheten 

av et endret maktforhold i denne sammenheng. Når det gjelder bransjens struktur er det 

imidlertid også andre indikatorer på at denne kan endres hvis lønnsomhet og kommersielle 

prinsipper får større gjennomslagskraft. 

Forlsaget til ambisjonsnivå for fiskeindustrien er: 

1. - å befeste og styrke posisjonen som en av verdens ledende leverandører av friske 

og lett bearbeidede fiskeprodukter av høy kvalitet, 

2. - å gjøre Norge til det naturlige europeiske sentrum for utviklingen av forskning 

innenfor havets fiskeressurser og fangst, 

3. - å utvikle lukrative og vedvarende samarbeidsforhold med den europeiske 

detaljhandelen innenfor veldefinerte nisjer (større bearbeidingsgrad). 

Det blir her videre anført at: 

"Det er konsulentfirmaets vurdering at de ekstraordinære store kravene som stilles 
til produktutvikling og internasjonal markedsføring av høyt foredlede 
fiskeprodukter ikke på kort sikt kan honoreres av den norske industrien ut fra en 
betraktning av styrker og svakheter. Anbefalingen støtter seg derfor til de mest 
framtredende sterke sider ved industrien". 

Et annet punkt er at: 

"Norsk fiskeindustri vil ikke uten en endring av den nåværende eierstruktur kunne 
forbedre konkurranseevnen betydelig. Færre, større og mer kostnadseffektive 
produksjonsenheter er nødvendig." 

Når det gjelder konkrete forslag presenterer utrederne følgende liste: 

1. Påbegynne og gjennomføre en omfattende restrukturering av industrien ved 

sammenslåinger og strategiske allianser mellom nært beslektede industrier, 

2. "Skomaker - bli ved din lest". Utnytte som det mest vesentlige den eksisterende 

kompetanse innefor lett bearbeidede råvarer. Det vil kke utelukke at økt bearbeiding av 

råvarer som i dag eksporteres kan finne sted, 
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3. Bevisst søke samarbeidspartnere i EF som har spesiell kompetanse innefor 

markedsføring og distribusjon, 

4. Selv- eller i samarbeid med andre - utvikle anvendelige fiske- halvfabrikata 

produkter til f.eks. catering markedet og til ferdigrettmarkedet, 

5. Utvikle spesielle varemerker og kvalitetsbetegnelser (som f.eks. Norwegian 

Salmon) som et ledd i en kvalitetsstrategi, 

6. Bevist tiltrekke seg innen- og utenlandsk risikokapital i et betydelig omfang, 

7. Akseptere og utnytte at en rekke norske fiskeindustrier framover vil bli viktige del-

produsenter og satelittprodusenter for internasjonale fiskeforedlingsindustrier, 

8. Bygge opp en større forhandlingsmessig slagkraft overfor - og større uavhengighet 

av - de norske fiskerne for å sikre større kontroll over råvarene og mer stabile og 

konkurransedyktige priser (f.eks innkjøpssamarbeid og bakovergående vertikal 

integrasjon), 

9. Utvikling av egne høyforedlede fiskeprodukter kan være en del av en nisjestrategi, 

men bør skje - i hvert fall på kortere sikt - som et ledd i en strategisk allianse med 

utenlandske selskaper med etablert adgang til markedene, 

10. Bevist styrke forskningsinnsatsen gjennom felles initiativer, og forsøke å oppnå en 

særstatus i EF etter mønster fra den danske kampen for EFs miljøagentur, (EFs 

miljøagentur er en institusjon som skal innhente informasjon, samordne data og foreta 

miljøanalyser for bl.a. å framskaffe datagrunnlag for EFs miljøpolitikk, m.anm.) 

11. Aktivt arbeid for å tiltrekke næringen potensielle ledere, funksjonssjefer og 

mellomledere, 

12. Utnytte EFs import og eksportsystem overfor 3. land. 



2. Bakgrunn 

Dette notat bygger på det arbeid som PA Consulting Group/Rebild Marketing 

Management har gjort på oppdrag fra Landbruksdepartementet. FAFO har deltatt i dette 

arbeidet, og hatt ansvaret for gjennomgangen av den norske NN-industrien. 

Mandatet for utredningen var at "prosjektet skal resultere i en statusrapport for norsk 

næringsmiddelindustri vedrørende konsekvenser av et eventuelt EF-medlemskap". 

Rapporten skal inneholde: 

- klare konklusjoner, 

- visjoner, og 

- strategi indikasjon er. 

Problemstillingen som har vært utgangspunktet for arbeidet har vært: 

- hvordan er konkurransesituasjonen for norsk næringsmiddelindustri i forhold til 

de utenlandske konkurrentene som vil være aktuelle ved et EF-medlemskap? og 

- hvilke muligheter og forutsetninger har norsk næringsmiddelindustri for å bli 

konkurransedyktig på hjemmemarkedet og på internasjonale markeder ved et 

eventuelt medlemskap i EF? 

- hva skal norsk næringsmiddelindustri gjøre for å kunne møte en sterkere 

konkurranseutsatt situasjon som følge av et EF-medlemskap? 

Konklusjonene fra dette arbeidet er i noen grad gjengitt i Regjeringens Europautredning. 

Med utgangspunkt i Rebild og FAFOs arbeid blir det slått fast at: 

"Et gjennomgående bilde i Rebild og FAFOs analyser er at norsk landbruksbasert 
næringsmiddelindustri ut fra dagens forhold vil stå overfor store utfordringer ved 
et EF-medlemskap. Industrien vil trenge omfattende omstillinger for å bli 
konkurransedyktig i forhold til vilkårene i EF. Som omtalt innledningsvis, skyldes 
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dette at næringsmiddelindustrien har vært nokså skjermet for omstillinger og 
konkurranse til nå" (Buropautredningen). 

Videre blir det referert til den bransjevise gjennomgangen: 
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"Ser en nærmere .. på .de enkelte.bransjer, peker.analysen på at problemene ut fra 
dagens forhold vil være særlig store i meieriindustrien. Kjøttindustrien er en mer 
sammensatt bransje og kjøttforbruket i Norge er såvidt lavt at det utgjør et 
potensielt vekstmarked. Mulighetene for denne bransjen vurderes som bedre. 
Likevel understreker Rebild og FAFO at norsk kjøttindustri vil måtte gjennomgå 
en omfattende restrukturering for å redusere kostnadsnivået og at norsk 
kjøttindustri ikke vil kunne overleve uten en sikker forsyning av råvarer fra norsk 
jordbruk. Rapporten fra Rebild og FAFO er klart mest bekymringsfull når det 
gjelder konservesindustrien, som med unntak av visse spesialprodukter knyttet til 
norske forbruksvaner, vil trenge omfattende tilpassinger for å overleve i en full 
konkurransesituasjon. Korn- og bakeriindustrien er den bransjen som vurderes å ha 
best forutsetninger for å møte et EF-medlemskap, som følge av et relativt godt 
produktivitetsnivå og en typisk hjemmemarkedsorientert industri i hele Europa". 

"Samlet må det konkluderes med at næringsmiddelindustrien ut fra dagens 
situasjon står overfor betydelige omstillinger ved et EF-medlemskap, også om 
industrien gis store frihetsgrader når det gjelder å tilpasse prisnivået både i forhold 
til produsent- og forbruker. Kostnaden i selve industrileddet er forholdsvis høye og 
produktiviteten gjennomgående lavere enn for tilsvarende industri i EF-landene. 
Industrien har videre satset lite på produktutvikling og utvikling av solide 
merkevarer. Det blir derfor krevende å møte konkurransen offensivt. 
Samvirketilknytningen som store deler av bransjen har, gjør både omstrukturering 
og kapitaltilgang mer komplisert" (Buropautredningen). 

Når det gjelder å beskrive ambisjonsnivået for næringsmiddelindustrien innenfor rammen 

av et EF-medlemskap vektlegges såkalt tilpasning av produksjonskapasiteten, samt 

strategiske allianser, produktutvikling og kvalitet. 

"I henhold til Rebild og FAFO er et realistisk ambisjonsnivå for 
næringsmiddelindustrien i første rekke å forsvare og bevare hjemmemarkedet. Det 
legges fram en rekke forslag til handling. Sentralt står en tilpasning av 
produksjonskapasiteten, sikring av en eier- og organisasjonsstruktur som gir 
tilstrekkelig handlefrihet, fremming av strategiske allianser, økt forskning og 
produktutviklingsinnsats, mer effektiv distribusjon, utvikling av få men sterke 
merkevarekonsepter og gjennomføring av en kvalitetsmerking som ledd i en 
kvalitetsstrategi. En styrket konkurransekraft på hjemmemarkedet er en 
forutsetning for økt eksportsatsning som også må inngå som en del av strategien. 
Med et slikt omfattende omstillingsprogram vil det, ut fra analysen til Rebild og 
FAFO, være mulig å få utviklet en effektiv og livskraftig næringsmiddelindustri 
(Buropautredningen)." 
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Når det gjelder selve rapporten fra Rebild og FAFO har denne vært holdt tilbake. Det har 

derfor vært vanskelig å vurdere utredernes konklusjoner gjennom å gå inn i selve 

analysen. Ønskeligheten av dette er av naturlige årsaker stor blant aktører innenfor 

bransjen. I debatten omkring dette har det vært hevdet at innholdet er sensitivt i forhold 

til forretningsmessige forhold i de enkelte bransjer. Følgende ordveksling i Stortinget 

mellom stortingsrepresentant Jørgen Holte og statsråd Gunnar Berge illustrerer dette 

forholdet: 

"Presidenten: Spørsmålet vert svara på av kommunal- og arbeidsministeren på 
vegne av landbruksministeren. 

Jørgen Holte (Sp): I delrapporten til Europautgreiinga er det vist til at for å 
kartleggje virkningane for næringsmiddelindustrien ved eit EF-medlemskap, vart 
konsulentfirmaet Rebild Marketing Management AS og Fagbevegelsen sitt senter 
for forskning engasjert. 
Rapporten frå FAFO er offentleg, men når vil departementet offentleggjere 
rapporten frå Rebild Marketing Management AS. 

Statsråd Gunnar Berge: Det er riktig som representanten Holte peker på at 
konsulent-firmaet Rebild Marketing Management AS og FAFO ble engasjert i 
forbindelse med Europautredningen for å bistå departementet med å kartlegge 
mulige konsekvenser av et EF-medlemskap for næringsmiddelindustrien. 

Konklusjonene i det arbeidet som Rebild og FAFO sammen gjorde, er bredt omtalt 
i delrapporten til Europautredningen om "Norsk økonomi og næringsliv ved ulike 
tilknytningsformer til EF". Rapporten ble offentliggjort for vel ett år siden. Det 
pekes på at norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri ut fra dagens forhold vil 
stå overfor store utfordringer ved et EF-medlemskap, og at industrien vil trenge 
omfattende omstillinger i forhold til vilkårene i EF. 

Den rapporten som Rebild Marketing Management AS og FAFO utarbeidet, er 
ansett som et internt dokument i tilknytning til departementets arbeid med 
Buropautredningen og holdt unntatt offentlighet i medhold av offentlighetslovenn § 
5. 

Rapporten inneholder opplysninger av bedriftsøkonomisk art som gjør at den ikke 
egner seg for offentliggjøring. Jeg viser til at de faktiske opplysninger og 
vurderinger om næringsmiddelindustriens situasjon ved et EF-medlemskap er 
offentliggjort gjennom Eurpoautredningen. Jeg kan ut fra de foreliggende forhold 
og rapportens karakter ikke se at den er egnet til offentliggjøring. 
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Jørgen Holte (Sp): Eg takkar statsråden for svaret, og slår fast at i delrapporten 
frå Europautgreiinga er dette omtalt. Men eg er veldig skuffa over at rapporten 
ikkje blir gjort tilgjengeleg. Siktemålet med rapporten var jo å få ein uavhengig 
analyse og kartleggje konsekvensar, og den kunnskapen som ligg i rapporten, er 
folket, inkludert Stortinget med statsråden sitt svar, no avskore frå å få del i. Eg 
har ein kjensle.av aLein,deLaviser,sit.på .dennerapporten, og.eg møter både 
statsråder og sekretærar som bruker denne rapporten som underlag i politiske 
debattar. Dette er ein ubalanse i tilgong på informasjon som eg seier meg svært lei 
for. 

Eg er elles kjent medeinkonsekvensanalyse for meieri- og kjøttsektoren ved Ole
Jakob Ingeborgrud, og denne analysen syner ein dramatisk reduksjon i både 
produksjon og sysselsetjing i norsk meieri- og kjøttindustri. Og mitt 
tilleggsspørsmål til statsråden blir derfor: Er det på noko område likskap mellom 
rapporten frå Ingeborgrud og den rapporten regjeringa sit inne med som framleis 
skal vere hemmeleg? 

Statsråd Gunnar Berge: Representanten Holte viste til at det kan se ut som enkelte 
aviser sitter på denne rapporten, og det kan heller ikke jeg se bort fra, men det i 
seg selv er ikke et argument for at departementet for sin del kan vurdere 
spørsmålet om offenliggjøring av rapporten på en annen måte av den grunn. Det er 
litt avhengig av på hvilket vis vedkommede avisredaksjon har fått tak i rapporten. 

Når det gjelder det andre spørsmålet som representanten Holte stilte, ser jeg meg 
ikke i stand til å kommentere det nærmere nå. Men jeg skal sørge for å formidle 
dette videre til landbruksministeren, og jeg håper at en på det grunnlaget på en 
hensiktsmessig måte kan komme tilbake til saken. 

Jørgen Holte (Sp): Eg er veldig glad for den siste avklaringa, men seier meg lei 
for at den siste rapporten blir verande hemmeleg. Dette stadfestar jo at Regjeringa 
alt er komen veldig langt i arbeidet med å tilpasse seg eit system der saker som 
vedkjem folk og folkevalde organ skal haldast hemmelege. Dette er jo EF-systemet 
på sitt verste, og som vi sterkt påtalar alt har fått eit sterkt forfeste i Regjeringa 
sitt arbeid. 

Statsråd Gunnar Berge: Det tjener vel ikke i og for seg noe fornuftig formål nå å 
starte en debatt om EF-systemets ulike sider, men jeg vil bare reservere meg i 
forhold til den rent generelle karakteristikken. For øvrig er det jo slik at hvis 
rapporten inneholder materiell som man i og for seg har klart å innhente fra 
bedrifter og bransjer under forutsetning av at opplysningene skal være fortrolige, 
er det klart at departement og regjering ikke uten videre i hvert fall kan 
offentliggjøre slike opplysninger. Og det tror jeg er et prinsipp som man holder 
seg til i Norge så vel som i EF-land" .(St. tid. 15.12.93) 

Vi tillater oss å stille oss undrende til statråd Berges henvisning til fortrolig materiale, og 

han tar selv et forbehold om dette i sin avsluttende kommentar gjennom "hvis rapporten 



inneholder materiell ... ". På den annen side er jo kanskje dette et forhold som burde vært 

noe mer avklart før statsråden gikk på talerstolen. 
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3. Meieriindustrien 

Meieriindustrien i Norge: 

Antall driftsenheter med melkekyr har blitt redusert med 31 prosent i perioden 1978 -

1990, men enhetene er fortsatt mindre enn EF-gjennomsnittet. Gjennomsnittsbruket i 

Norge er på 11,5 melkekyr, mens tilsvarende tall for Danmark er 30, Nederland 38 og 

Storbritannia 63. Det påpekes at den norske landbrukspolitikken også har hatt 

distriktspolitiske- og fordelingspolitiske mål, samt har hatt beredskapsmessige og 

bosetningsmessige formål. Det blir konstatert at norske melkeprodusenter er mottakere av 

betydelige overføringer fra det offentlige. 
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De fleste norske meierier er å betrakte som små enheter, men disse er samlet innefor 

Norske Meierier som i praksis medfører en utbyder av melk på hjemmemarkedet. Antall 

meierier er redusert betydelig de siste 10 årene, men dette har ikke medført en tilsvarende 

nedbemanning. Til tross for denne utviklingen konstaterer rapporten at det er en betydelig 

produksjonsmessig overkapasitet. 

Norske Meierier har introdusert en rekke nye produkter de siste 10 årene, samtidig som 

produktområdet er utvidet. Forbrukerne betrakter også meieriprodukter som miljø- og 

helsevennlige. 

Når det gjelder melkeproduksjonen pekes det på at totalkvoten blir fastsatt politisk, og at 

denne nå er i ferd med å bli regulert ned. Produksjonsvolumet overstiger salget på 

hjemmemarkedet, og overskuddet eksporteres - men da til priser som ligger under 

prisnivået på hjemmemarkedet. Rapporten slår fast at denne eksporten finansieres 

gjennom prisnivået på hjemmemarkedet. 42 % av de produserte meieriprodukter er 

konsummelk, noe som er en naturlig begrensning med hensyn til eksport. 

Transportomkostningene i Norge er høye, og disse overstiger kostnadene pr. liter melk i 

de fleste EF-landene. Det påpekes også at investeringsnivået er høyt i den norske 

meieriindustrien - høyere enn i Danmark til tross for at den norske produksjonen kun 

utgjør 40 prosent av den danske. Det blir også framhevet at en "bemerkelsesverdig stor 



andel av investeringene gjøres i bygningsmasse". Utdanningsnivået i meieriindustrien er 

klart høyere enn i andre deler av norsk næringsmiddelindustri. 

Utviklingen av meieriindustrien i Norge blir betraktet utfra at det ikke ser ut til at 

alminnelige bedriftsøkonomiske kriterier legges til grunn for virksomheten. Utviklingen 

de siste ti år indikerer i følge rapporten liten vekt på kostnadseffektivitet. 
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Når det gjelder forbrukerne er det registrert en fallende tendens for konsummelk og smør, 

mens - i særdeleshet - yougurt, samt fløte/rømme, og ost øker med hensyn til forbruk. Til 

tross for forbrukersubsidier er prisnivået på norske meieriprodukter betydelig høyere enn i 

EF-landene. Det norske markedet er lukket for utenlandsk konkurranse som følge av 

importvernet, samt at den store andelen av meieriproduktene som omsettes som 

konsummelt i noen grad gir en beskyttelse i forhold til holdbarhet m.m. Lisensproduksjon 

av utenlandske merkevarer finner sted i regi av norsk meieriindustri hvor Movenpickis og 

Youplait-yougurt trekkes fram som eksempler. Norske Meierier har også iverksatt tiltak 

for å styrke sin merkevarestrategi for å bedre produktenes konkurransekraft. 

34 prosent av den innenlandske osteproduksjonen eksporteres. Jarlsberg-merket er det 

eneste som betraktes som internasjonalt kjent, og Japan og USA framstår som de viktigste 

eksportmarkedene. EFs importreguleringer vanskeliggjør i dag eksport til EF-området. 

Med hensyn til import av ost utgjør denne - målt i forhold til eksporten - 8 prosent av 

volumet, men hele 21 prosent av verdien. 

Med hensyn til industriens kostnadsnivå slår rapporten fast at det ikke er hensiktsmessig å 

foreta en direkte og sammenliknende regnskapsanalyse for norsk og utenlandsk industri. 

Konstellasjonen Norske Meierier og den tette tilknytningen til primærprodusentene 

anføres som grunn for dette. Når det gjelder produktivitetsutviklingen, peker rapporten på 

at denne har variert mellom 4 prosent og minus 6 prosent på 1980-tallet. Sammenhengen 

mellom store investeringer, konstant produksjonsvolum og konstant sysselsetting tilsier at 

det ikke har vært en nevneverdig vekst i produktiviteten. 
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Meieriindustrien i EF 

Med hensyn til melkeprodusentene i EF skisseres en utvikling i retning av reduksjon i 

antall driftsenheter og relativ økning i antall store drifsenheter. Antall personer sysselsatt i 

primærproduksjonen er gått tilbake med 15 prosent fra 1979 til 1987. I den samme 

perioden ble antallet melkekyr redusert med 4 prosent. 

Når det gjelder meieriiene hadde 15 av disse selskapene i 1990 en omsetning på over 10 

milliarder kroner. Imidlertid er hoveddelen av de 5000 meierienhetene i EF små enheter 

med under 20 ansatte, antallet bedrifter med mer enn 20 ansatte utgjør 1500 - 1600. 

Utviiklingen går i retning av færre juridiske enheter og færre - men større -

produksjonsanlegg. Den innveide melkemengden har blitt redusert med omlag 8 prosent 

etter at EFs kvotesystem ble etablert i 1984. Flere av medlemsstatenes meieriindustri har 

betydelig ledig kapasitet, og antall sysselsatte i industrien er på retur. Unntaket fra dette 

er Danmark, Belgia og Tyskland hvor sysselsettingen i meieriindustrien er økende. 

I land som Danmark, Storbritannia og Nederland er ganske få selskaper innehavere av 

betydelige deler av landets produksjon. I Danmark står 4 meieriselskaper for 68 prosent 

av omsetningen. I siste havdel av 1980-årene ble det foretatt 294 oppkjøp av 

meieribedrifter i EF-området, og dette bærer bud om markerte omstruktureringer. Det 

blir pekt på at i meierisektoren er samvirkebedrifter gjennomgående betydelige aktører i 

alle medlemslandene, med unntak av Italia og Frankrike. 58 prosent av 

produksjonsvolumet i EF omsettes som konsummelk. Hvis vi imidlertid ønsker å 

sammenlikne med Norge vil det tilsvarende tall for EF måtte justeres ned til 33 prosent 

(Norge 42 prosent). 

Med hensyn til pris peker rapporten på at utsalgsprisene kan variere kraftig mellom de 

forskjellige medlemsland. Eksempelvis nevnes det at i Danmark koster 1 liter melk 0,78 

ecu, mens den i Tyskland koster 0,49 ecu. Dette til tross for at utbetalingsprisen til 

bøndene i Danmark og Tyskland ikke varierer markert, og er på omlag 0,33 ecu pr. liter. 

(ca. 2,70 NOK). 



Når det gjelder forbruksutviklingen i EF-området konstateres det at den har vært rimelig 

stabil i de senere år. Når det gjelder konsummelk er forbruket svakt avtagende, for ost er 

utviklingen "pent" stigende, for smør stabilt og for yougurt er det registert en kraftig 

vekst. 

Når det gjelder den totale meieriproduksjon er det i EF-området den mest betydningsfulle 

produksjonen finner sted globalt sett, og EF har et netto eksportoverskudd i forhold til 

sine handelspartnere. Dette gjelder ikke for ost hvor EF er nettoimportør, til tross for at 

ost og smør er de tyngste eksportproduktene fra meierisektoren. Et annet trekk er at det 

er de små EF-landene som i størst grad opptrer internasjonalt. 

På markedsføringssiden konstateres det at de store internasjonale meieriene arbeider med 

å få fram merkevarer, og at det også bygges strategiske allianser hvor lisensproduksjon 

inngår som et element. 

Regnskapsanalyser er heller ikke mulig å gjennomføre for meieriindustrien i EF, og 

grunnen til at konsulentfirmaet fastslår dette er den samme som for norsk meieriindustri. 

Det blir pekt på at inntjeningen som hovedregel er for dårlig målt som avkastningsgrad. 

Soliditeten til meieriiselskapene blir imidlertid betraktet som tilfredstillende. 

Når det gjelder EFs regelverk er dette omfattende i forhold til meieriindustrien, og dette 

området betraktes som et av de mest regulerte og overvåkede innefor rammen av EFs 

felles landbrukspolitikk. I 1989 åpnet EF for produksjon av blandingsprodukter, men gav 

også som retningslinje at disse ikke skulle benevnes som tradisjonelle produkter. 
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Utfordringer for meieriindustrien: 

Det blir slått fast at det totale forbruk av meieriprodukter i EF-området ikke kommer til å 

endre seg vesentlig, noe som vil gi seg utslag i en stadig strukturrasjonalisering for 

meierisektoren i EF-området. 

Når det gjelder mulighetene for økt konkurranse på det norske markedet for 

meieriprodukter slår rapporten fast at: 

"Nivået på forbrukerprisene i Norge er markant høyere enn det tilsvarende i EF
landene. Uten en kraftig reduksjon av nivået og Norge som fullt EF-medlem vil 
utenlandske meieriselskaper - mange med betydelig overskuddskapasitet - trenge 
inn å erobre betydelige markedsandeler på det norske hjemmemarkedet". 

Utrederne forsetter med å peke på at: 

"Med forbruket dominert av konsummelk ligger der en viss beskyttelse av 
hjemmemarkedet (friske produkter), men omvendt er det norske prisnivået så 
meget høyere at transportomkostningene vil være et mindre problem". 

Rapporten forventer at hovedkonkurrentene vil melde seg fra land som Sverige, Danmark, 

Tyskland, Nederland og kanskje Storbritannia. 

Når det gjelder spørsmålet om kvalitet har utrederne registrert en økende bekymring om 

økt konkurranse fra lav-kvalitetsprodukter ved at EFs veterinærregler og et forslag til nytt 

direktiv om merking av opprinnelsesland og kriterier for bruk av navn/merke kun vil gi 

minimumsregler. Rapporten innrømmer denne bekymring som i noen grad berettiget, men 

hevder at dette vil bli motvirket av meieriselskapenes budskap til forbrukerne om 

forholdet mellom pris og kvalitet. Stikkordet er igjen kommuniserbare og målbare 

kvalitetskriterier. Det påpekes at det er en grense for hva konsumentene er villige til å 

betale for kvalitet. Konklusjonen er at kvalitetsaspektet er til gunst for Norske Meierier, 

men bare så lenge det ikke eksisterer et likeverdig alternativ. 

Det vil også oppstå situasjoner der de store internasjonale meieriselskapenes streben etter 

å oppnå store salgsvolumer vil føre internasjonale merkevarer inn i norske butikkkjeder. 



Om dette skjer som følge av direkte leveranser, lisensprodukter eller gjennom Joint

Ventures selskaper tar ikke rapporten stilling til. 
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Når det gjelder meieriindustrien i EF-området vil denne, bl.a. gjennom GATI og 

utviklingen av EFs landbrukspolitikk basere sin eksportvirksomhet på en situasjon der 

subsidiene faller vekk eller blir sterkt redusert. Dette vil være, slår utredningen fast, "til 

ugunst for inntjeningen på kort sikt". Når det gjelder eksport fra Norge anser rapporten at 

dette kun vil være aktuelt for ost. I den sammenheng peker de på at man står med svært 

få merkevarer, og at norsk meieriindustri bør konsentrere seg om å produsere for private

label markedet. 

Når det gjelder norske forbrukere betraktes disse som lojale overfor norske produkter selv 

med en begynnende hard priskonkurranse. Betydningen må imidlertid ikke overvurderes 

hvis det oppstår markante prisforskjeller. 

Forutsetninger 

Når det gjelder pris mener rapporten at det er tilstrellelig belyst at Norske Meierier vil 

tape betydelige markedsandeler på grunn av "de altfor høye råvareprisene og den 

utilstrekkelige produktivitet". Det pekes imidlertid på at norsk meieriindustri teknisk sett 

er på høyde med sine kommende konkurrenter, men at det gjenstår en stor oppgave med 

hensyn til å "trimme og sanere" industrien for å få den avstemt i forhold til nye 

markedsvilkår. 

Forholdet til eierne blir understreket som både en styrke og et kritisk punkt. Konsulentene 

slår fast at primærprodusentenes naturlige kortsigtige fokusering på utbetalingen ikke står 

til meieriselskapenes behov for betydelige investeringer for å forsvare en plass i EFs 

framtidige meieristruktur. 

Dagens distribusjonsnett framheves som en styrke i forhold til å betjene det norske 

dagligvaremarkedet, og dette gjør Norske Meierier til en stor samarbeidspartner for norsk 



detaljhandel. Derimot har Norske meierier et stort handicap i den forstand at de ikke har 

inngang til et europeisk distribusjonsnett. 

Det trekkes også fram at osteeksporten i utgangspunktet er kraftig subsidiert, og at denne 

kan bli mindre lønnsom ved endrede rammebetingelser. 

Når det gjelder produktutvikling reiser rapporten spørsmål med hvor langt Norske 

Meierier bør gå i denne retning ved et EF-medlemskap. Dette begrunnes ut fra forholdet 

til investeringer på dette feltet. 

Utvikling av merkevarer vil også vedvare og det vil bli investert betydelige beløp med 

dette som formål. Rapporten mener at det selv for store meieribedrifter i Europa vil være 

et stort spørsmålstegn med lønnsomheten i å utvikle nye merkevarer. Strategiske allianser 

og produksjon av private labels vil bli et alternativ. Utrederne slår fast at norsk 

meieriindustri ikke står spesielt sterkt i forhold til denne utviklingen. 

Internasjonal konkurransekraft er en forutsetning for at meieriselskapene kan sikre seg et 

tilstrekkelig volum og dermed også den nødvendige produktivitetsutvikling. 

Når det gjelder ambisjonsnivået og handlingsmulighetene som Rapporten trekker opp 

er disse gjengitt i sammendraget. 
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4. lqøttindustrien 

Beskrivelse av situasjonen for norsk kjøttindustri 

Rapporten slår fast at antallet primærprodusenter er redusert fra 65.000 i 1978 til 48.500 i 

1990. Dette betyr at den relative reduksjonen i antall produsenter har vært større i Norge 

enn EF-gjennomsnittet i den samme perioden, men lavere enn hva som har vært tilfelle i 

Danmark og Tyskland. Samtidig har produksjonsvolumet og produksjonsverdien økt. I 

kjøttindustrien er det i underkant av 10.000 ansatte. 

Råvareprisene er markert høyere i Norge enn i EF, og da også i forhold til høyeste EF

pris. For svinekjøtt er norsk pris 80 prosent høyere enn høyeste EF-pris, og sammenliknet 

med Danmark er den norske råvareprisen 113 prosent høyere. Med hensyn til fårekjøtt er 

den norske prisen 2 prosent over høyeste EF-pris, men 70 prosent høyere enn dansk 

råvarepris. 

Når det gjelder slakterisamvirket slår rapporten fast: 

"Norsk Kjøtts handlingsmuligheter styres av bedriftens eier- og 
organisasjonsstruktur. Produsentinteresser, regionale hensyn og politiske 
preferanser er avgjørende for Norsk Kjøtts strategivalg. Konflikten mellom 
regionale interesser og behovet for landsdekkende planlegging og produksjon er 
markant. Administrasjonen i det enkelte andelsselskap kan være en like stor 
bremsekloss i forhold til strukturendringer som eierne" . 

Når det gjelder utviklingen på markedssiden blir det pekt på den tiltagende konsentrasjon 

i detaljomsetningen av dagligvarer. (For en mer detaljert gjennomgang anbefales LU

Rapport 2/1993 - Konsentrasjon i detaljhandelen med matvarer i Norge). 

Når det gjelder Norsk Kjøtt blir det vist til de forvaltningsoppgaver som selskapet har seg 

tillagt, og at dette blant annet tilsier en viss koordinerende rolle i forhold til de ikke

samvirke baserte bedriftene. Videre pekes det på at Norsk Kjøtt på 1980-tallet har etablert 

færre og større produksjonsenheter. 
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NORSK OG DANSK KJØIT PRODUKSJON I 1.000 TONN (1990) 

DANMARK 

Okse/kalvekjøtt 81 205 

I Svinekjøtt 82 1168 

Fåre-/lammekjøtt 23 1 

Fjørfe 20 119 

Når det gjelder investeringer har disse i Norge vært høyere enn i Danmark på 1980-tallet, 

og det er betydelig overkapasitet i slakterileddet. Verdiskapingen, målt i faktorpriser, har 

blitt redusert med 6 prosent i samme periode, men vært økende etter 1983. Investeringer i 

bygningsmasse har utgjort en forholdsvis stor andel av de samlede investeringer, og 

omfanget av investeringer har vært høyere i slakteribedrifter enn i andre deler av 

kjøttforedlingsindustrien. Antall sysselsatte i bransjen har vært rimelig stabilt på 1980-

tallet, og andelen av fagarbeidere i bransjen er rimelig høy sammenliknet med andre deler 

av NN-industrien. 

Den norske kjøttindustrien er innrettet mot hjemmemarkedet, og importvernet er effektivt 

med hensyn til å hindre utenlandsk konkurranse. Til tross for dette er Norge 

nettoimportør av kjøttvarer målt i verdi, men netto eksportør målt i volum. Rapporten 

anslår at grensehandelen med kjøtt (import til Norge) i volum tilsvarer samlet norsk 

eksport. 

Forfatterne av rapporten har også registrert at det er et overproduksjonsproblem på det 

norske markedet. De peker på at gjennomsnittsforbruket av kjøtt pr. person i Norge er 43 

kg.lår, mens det tilsvarende tall for EF er 84,4 kg.lår. Forbrukertendensene er et svagt 

fallende forbruk av okse-/ og kalvekjøtt, stabilt forbruk av svine- og fårekjøtt, mens 

fjørfekjøtt har et stigende forbruk. 

Det blir pekt på at det arbeides med å styrke norske merkevarer, samt at Norsk Kjøtt i 

mange år har vært leverandør av own-brand produkter til NKL (Goman). Det pekes også 
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på en tiltagende tendens til ideologiske budskap fra Norsk Kjøttsamvirke med hensyn til å 

ta avstand fra produktivitetskrav som utfordrer etiske normer med hensyn til animalsk 

produksjon. 

Kjøttindustrien i EF-landene: 

Rapporten viser her til at følgende utviklingstrekk gjør seg gjeldene for kjøttindustrien i 

EF-området: 

- reduksjon i antall enheter, 

- stadig større bedrifter, 

- reduksjon i antall heltidssysselsatte i primærproduksjonen 

Når det gjelder primærproduksjonen var det i 1987 2,5 millioner enheter med storfe, men 

antallet har blitt redusert årlig i en størrelsesorden 4-5 prosent. Dette forklares i stor grad 

med at EF innførte melkekvoter i 1984. Antall driftsenheter med svinekjøttproduksjon var 

i 1987 1,9 millioner, og gjennomgår en årlig reduksjon på omlag 9 prosent. Med hensyn 

til fårekjøttproduksjon en denne i stor grad konsentrert til Storbritannia, Irland og Hellas. 

Råvareprisene varierer mellom medlemslandene. 

Antallet slakterier er redusert kraftig de siste 10 årene, og dette er et fenomen som i 

særdeleshet kan lokaliseres til Danmark og Holland. Strukturrasjonaliseringen er basert på 

ønsket om å realisere produksjonstekniske stordriftsfordeler og å øke markeds- og 

distribusjonsorienteringen. Samvirkeorganiseringen er tilstedeværende på slakterisiden i 

Danmark, Nederland, Spania og Frankrike. Bildet av foredlingsindustrien i Europa er 

imidlertid ytterst nyansert, og hvor der eksisterer mange små og håndverksmessige 

virksomheter - samt noen forholdsvis få store. Det blir også pekt på at kjøttforedling er 

en fragmentert industri med mange utbydere og et vidt produktspekter. 

Rapporten mener å kunne lokalisere fem strategiske virksomhetsgrupper i Europa med 

forskjellige karakteristika og konkurransefordeler: 



1. Multinasjonale merkevareprodusenter med kjøttinteresser: 

- utvikling av felles europeiske merkevarer, 

- stor evne til inovasjon, 

- høy kompetanse på markedsføring, 

- stordrift. 

2. Store nasjonale merkevareprodusenter: 

- nasjonale merkevarer, 

- sikker råvaretilgang, 

- lokal markedsføringskompetanse. 

3. Store eksportorienterte kjøttselskaper: 

- fleksibel salgsinnsats, 

- som hovedregel ikke salg av merkevarer. 

4. Private lavel-produsenter: 

- coast-leadership, 

- underleverandørstrategi. 

5. Mindre kj øttforedlingsvirksomheter: 

- pressede, 

- muligheter for spesialisering. 

Danmark har den høyeste verdiskapning i slakterileddet i EF med 23 prosent, mens 

gjennomsnittet for EF-området er 17 prosent. Produksjonsverdien av slaktet og foredlet 

kjøtt i EF-området tilsvarer 65 milliarder ecu, eller omlag 540 milliarder NOK. 

Når det gjelder produksjonsutviklingen i EF regnes produksjon av okse-/kalvekjøtt for 

fallende, svinekjøtt produksjonen for svakt stigende, mens fjørfekjøtt og fårekjøtt 

produksjonen er ventet å stige. Når det gjelder sysselsettingen i kjøttindustrien er denne 

fallende til tross for økt råvaretilgang (Nederland er her et unntak, men dette er fordi 

svinekjøttproduksjonen stiger sterkt, mens storfekjøtt produksjonen er fallende). 
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EF er nettoeksportører av svinekjøtt, storfekjøtt og fjørfekjøtt, og er selvforsynt med 

fårekjøtt. De store eksportlandene av bearbeidet kjøtt i EF-området er Danmark, 

Nederland og Belgia/Luxembourg. De største importørlandene er Storbritannia og 

Tyskland. 
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Med hensyn til avsetningssiden pekes det på at den europeiske detaljhandel i økende grad 

er gjenstand for integrasjon, konsentrasjon og inbternasjonalisering. Handelsnæringen blir 

i økende grad "profesjonalisert", og det er økende bruk av informasjonsteknologi og 

integrert logistikk-tenkning. Derigjennom økes detaljistenes makt i forhold til industrien. 

Det forventes at det fram mot år 2000 vil være en økning av kjøttforbruket tilsvarende 

omlag 0,5 prosent pr. år. Fordelingen av kjøttforbruket mellom de forskjellige kjøttslag er 

pr. i dag: 

- svinekjøtt 

- okse/kalvejøtt 

- fjørfekjøtt 

- fårekjøtt 

47 %, 

25 % ' 

23 %, 

5% 

Det forventes at forbrukerne i framtiden vil øke sine krav om "etiske" produkter, større 

bredde i utvalget, forholdet mellom pris og kvalitet, holdbare og friske produkter og 

tilgjengelighet med hensyn til å skaffe seg produktet. For kjøtt forventes det økt krav om 

at produktet skal være fett-fattig. Dessuten er emballerte klar-til-bruk produkter og 

ferdigretter noe som har vist sterk vekst. 

Når det gjelder industriens inntjeningsevne blir det pekt på enkelte trekk ved utviklingen 

til nå: 

- stor omsetningsvekst i sør-europeiske selskaper, 

- britiske selskaper har dårligere inntjening enn tyske og franske, 

- danske og hollandske slakteriselskaper har dårligere inntjening enn tilsvarende 

selskaper i England, Tyskland og Frankrike. 

- inntjeningen økes med økende foredlingsgrad, 

- inntjeningen økes ved spesialisering. 
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Derimot fant utrederne ingen direkte sammenheng mellom størrelse (stordriftsfordeler) og 

det økonomiske resultatet. Imidlertid framviste de teknisk moderne og investeringsaktive 

selskapene som hovedregel de beste resultatene. 

EF-regler for kjøttindustrien 

Når det gjelder EF-lovgivning overfor ernæringsmidler inndeles disse i tre kategorier: 

1) Tiltak for å beskytte den allmenne helse, 

2) Tiltak for å sikre forbrukerne informasjon og beskyttelse om forhold relatert til 

helse og retferdige handelsvilkår, 

3) Tiltak for å sikre den nødvendige offentlige kontroll. 

Med hensyn til kvalitet opereres det med tre primære innsatsområder: 

1) Beskyttelse av produktnavn og produktmerker, 

2) Felles veterinære og plantesanitære regler, 

3) Enkelte regler med likhetstrekk i forhold til ISO-standarder gjennom utarbeidelse 

av rammedirektiver som får sine spesifikasjoner definert gjennom arbeidet i 

standardiseringsorganisasjonene (f.eks. CEN, CENELEC). 

Hovedtrekkene I EF-kommisjonens politikk på dette området har vært en gjennomgående 

tendens til å foreslå en innstramning av kravene til næringsmidler, at regelverket skal 

være bindende og ikke frivillig, og at nasjonale særregler og unntak i størst mulig grad 

skal begrenses. EF-kommisjonen arbeider også for å få større myndighet på 

næringsmiddelområdet. På områder hvor der ikke er spesifikke regler vil EF-domstolens 

avgjørelser danne rammer for virksomhetene. Når det gjelder kjøttsektoren er det 

utformet spesifikke vertikale EF-regler som omfatter kjøttvarene fra 1. ledd i 
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produksjonen fram til omsetning og merking. I tillegg kommer spesifikke hygienekrav. 

Det er en økende tendens til å erstatte den vertikale sektorspesifikke EF-lovgivningen med 

et mer horisontalt regelverk som gjelder alle varetyper i næringsmiddelsektoren. 

Eksempler på dette er regler for merking av tilsetningsstoffer. 

Utfordringene for norsk ltjøttindustri: 

Med hensyn til de utfordringer utrederne mener norsk kjøttindustri står overfor påpeker 

de at den sterkt hjemmemarkedsorienterte norske kjøttindustri vil stå overfor den 

generelle internasjonalisering som en utfordring. Et EF-medlemskap vil øke denne 

utfordringen kraftig. Rapporten lokaliserer konkurrentene i all hovedsak til Danmark og 

Nederland. 

Med hensyn til forbruket av kjøtt vil det være svakt stigende i EF-området fram mot år 

2000. For Norge peker utrederne på at reduserte forbrukerpriser vil gi økt forbruk, og at 

dette er en mulighet som kjøttindustrien bør tilstrebe å utnytte. Rapporten peker også på 

at forbruket vil bli internasjonalisert, og i den forbindelse understrekes at: 

"I takt med forbrukets internasjonalisering stiger kravene til kvalitet og 
markedsføring. Samtidig reduseres betydningen av opprinnelsesland i forbrukernes 
besvissthet og dermed også for forbrukernes valg" . 

Norsk kjøttindustri tilstås imidlertid en naturlig fordel med hensyn til nasjonale 

spesialiteter og nasjonale forbrukerkrav. 

Et annet moment som trekkes fram er kravet om kostnadseffektivitet i alle 

produksjonsledd, og at det til tross for at det ikke er påvist en ubetinget positiv 

sammenheng mellom størrelse (stordrift) og økonomisk resultat er det slik at 

investeringsaktive og teknisk moderne bedrifter som hovedregel har de beste resultatene. 

Det blir videre pekt på at størrelse i betydning volum - eller dominans - er en vesentlig 

faktor i kjøttindustrien som i NN-industrien ellers. Rapporten slår fast: 



"De multinasjonale selskapene kan i kraft av sin størrelse reelt spille en stor 
internasjonal rolle på en rekke markeder, samt innenfor flere parallelle 
matvaregrupper og dermed oppnå en størrelse og representere så betydelige 
ressurser i forhold til inovasjon, logistikk og markedsføring at de får en betydelig 
forhandlingsmakt og markedsposisjon". 

Et annet suksesskriterium som trekkes fram er FoU-virksomhet og markedsføring. FoU

virksomheten må rettes både mot produktutvikling og interne prosedyrer for å redusere 

omkostninger og tap i produksjonsprosessen. De høye norske råvareprisene blir betraktet 

som et selvstendig incitament for den siste type aktivitet. 

Kvalitet blir betraktet som en konkurranseparameter som på sikt blir mer viktig enn 

opprinnelsesland. Dette betyr at dokumenterbar og kommuniserbar kvalitet vil være 

avgjørende. Det pekes eksempelvis på at rendyrket storfekjøtt produksjon vil tilta som en 

følge av skjerpede krav til kvalitet, mens storfekjøtt produksjon som et bi-produkt av 

melkeproduksjonen vil avta i betydning 
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Markedsføring blir utpekt som et sentralt element. Fleksibel salsinnsats med muligheter 

for hurtig respons på endringer i markedet vil være vesentlig for suksess. Når det gjelder 

å utvikle, etablere og vedlikeholde varemerker, samt produksjon, logistikk og 

produktkvalitet bak dette kreves betydelige ressurser. Dette, mener utrederne, betyr at 

denne strategien kun er mulig for store internasjonale aktører. Detlaljhandelens private 

varemerker vil dominere i kjøttbransjen, og industrien vil møte krav om samarbeid med 

stadig mer internasjonale og mektige handelskjeder. 

Forutsetninger for å lykkes 

Rapporten slår fast at det blir en ny konkurransesituasjon på det norske markedet ved at 

nye produkter og nye merkevarer vil trenge inn via den eksisterende detaljhandelen. Dette 

vil bli ytterligere forsterket gjennom at de norske dagligvarekjedene vil inngå i europeiske 

detaljistkjeder. 
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Når det gjelder Norsk Kjøtts produksjon av own-label produkter for NKL stiller utrederne 

spørsmål om hvorvidt denne preferansen kan opprettholdes når priskonkurranse blir den 

avgjørende faktor. 

det blir også påpekt at hvis handelen med bearbeidede næringsmidler blir deregulert vil 

også handelen med råvarene gjennomgå en tilsvarende deregulering. I tilfelle det ikke 

åpnes for en liberalisert handel med kjøttråstoff vil ikke den norske kjøttindustrien 

overleve (på grunn av de høye råvareprisene en slik skjerming vil medføre, m.anm.). 

De høye råvareprisene og den utilstrekkelige produktiviteten og derpå følgende høye 

forbrukerprisene betyr at: 

"industrien må forvente å tape betydelige markedsandeler på hjemmemarkedet og 

produksjonen må tilpasses de nye etterspørselsforholdene". 

Et annet moment som blir understreket er at norsk kjøttindustri må basere seg på norske 

råvareleveranser, og norsk kjøttbearbeiding vil bare bli opprettholdt som industri hvis en 

innenlandsk råvareproduksjon kan opptrettholdt på et tilstrekkelig nivå. Det blir i 

rapporten betraktet som urealistisk å importere råvarer til videreforedling i Norge. 

Det vil være et krav om en vesentlig rekonstruksjon av den norske kjøttindustrien gitt at 

de rammebetingelser (les: EF-medlemskap) rapporten trekker opp holder stikk. Det blir 

antydet at samvirkebedrifter og private aktører innenfor kjøttindustrien må arbeide 

sammen for å finne felles løsninger på utfordringene. Det vil i forlengelsen av dette være 

et betydelig krav om investeringer. Videre framheves det at det er behov for en felles 

"kriseforståelse" i norsk kjøttindustri som følge av en sterk internasjonal konkurranse. Det 

tenkes her ikke bare på en forståelse mellom samvirkebedrifter og de private aktører, men 

også mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Hensikten må være å få til en mest mulig 

effektiv utnyttelse av kapitalapparatet og øke fleksibiliteten. 

Når det gjelder ambisjonsnivået og handlingsmulighetene som Rapporten foreslår er 

disse gjengitt i sammendraget. 



4. Konserveringsindustrien 

Konserves industrien i Norge 

Konservesindustrien blir i denne Rapporten definert som konservering (frysing, tørking, 

dehydrering, hermitisering eller annen konservering) av frukt, bær og grønnsaker. 

Eksempelvis vil syltetøyproduksjon inngå i denne definisjonen. Dette er en av de minste 

bransjene innenfor norsk næringsmiddelindustri. Brutto produksjonsverdi er beregnet til 

omlag 1,1 milliarder kroner (1989). Videre er det 6 virksomhetgrupper (1990), 20 

bedrifter (1989) og omlag 830 ansatte. 

Når det gjelder råvarer slår rapporten fast at andelen som blir importert er stigende til 

tross for importvernet. Det er imidlertid mulig å foreta suppleringsimport til industrien, 

og denne avgiftsbelegges ut fra RÅK-systemet (Råvarepriskompensasjonssystemet). 

I Norge er det et utbredt system med kontraktsdyrking for industrien, og prisene for 

råvarene er til dels langt høyere enn tilsvarende importerte produkter. Etter 1987 har det 

vært en moderat - eller ingen - prisvekst på norskproduserte råvarer. 

Utdanningsnivået på arbeidsstokken blir i rapporten klassifisert som relativt lavt 

sammenliknet med annen næringsmiddelindustri. I perioden 1980-1989 ble brutto 

produksjonsverdien redusert med nærmere 25 prosent, og sysselsetingen med over 40 

prosent. Et annet trekk ved konserves industrien er at små serier i produksjonen setter et 

tak for den teknologi som kan bli tatt i bruk. 

Når det gjelder forbrukerne blir det antatt at merkelojaliteten er forholdsvis høy når det 

gjelder syltetøy, ketchup og dressinger, mens den for konserverte grønnsaker betraktes 

som lav. Det er registrert at norsk syltetøy inneholder forholdsvis lite sukker, og at det 

populære lett-syltetøyet inneholder ennå mindre sukker. 
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Konservesindustrien i EF 

Selve primærproduksjonen er preget av kontraktsdyrking, avtalt pris og med industrien 

som den styrende og kontrollerende part. 
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På dette området er det de store multinasjonale selskapene som dominerer 

verdensmarkedet, men det er også fragmenter hvor mindre nasjonale tilvirkere kan 

lykkes. Industrien er avhengig av stabile råvareleveranser, og i noen grad er dette avleiret 

i industriens spesialiserinmgsgrad. De største aktørene er innvolvert både i konserves 

industri og i fryseriindustrien. I EF-området er det nå en økende tendens til 

omstrukturering av bransjen. 

I forhold til detaljhandelen står konserves produkter godt til stordriftstankegangen i 

omsetningsleddet. Videre egner konserves seg godt i forhold til forbrukernes ønske om 

"one-stop shopping". Ryper- og supermarkeder dominerer salg og distribusjonen til 

forbrukerne i takt med den økende konsentrasjonen i detaljhandelen. Det er også en høy 

andel av "own-label" i konserves, særlig med hensyn til standardprodukter. I Tyskland er 

det registrert at lavpris butikkene er den mest betydningsfulle omsetter av konserves. 

Det er i økende grad vektlegging av kvalitet, helse og miljø når konserves produkter skal 

vurderes. Produktutviklingen og de nye produkter går i retning av å vektlegge forhold 

som: 

- lavt saltinnhold, 

- vann framfor sirup og olje, 

- ingen tilsetningsstoffer. 

Produsentene har også rettet oppmerksomheten mot at produktene skal være miljøvennlige 

i produksjon og med hensyn til emballering. Anvendeligheten skal økes i den forstand at 

bruken av boksåpner skal reduseres i forhold til det å sette produktet rett i micro-ovn. Det 

investeres særlig i nye produksjonsanlegg og ny teknologi med henblikk på å realisere 

stordriftsfordeler. 
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De mest betydningsfulle produsentlandene i EF-området er Tyskland, Frankrike, Italia og 

Storbritannia. Portugal, Hellas og Spania har gjort seg gjeldene som konkurrenter til 

industrien i Italia og Frankrike. Fruktkonserves blir i særlig grad produsert i Sør-Europa, 

mens marmelade særlig produseres i Frankrike, Storbritannia og Tyskland. Grønnsak

basert konserves har i stor grad sin opprinnelse i Storbritannia, Spania, Nederland og 

Belgia. 

Når det gjelder utviklingen av markedet for konserves betraktes dette for avtakende i den 

forstand at forbruket av konserves vil miste andeler i forhold til forbruket av friske og 

ferske matvarer. Et annet trekk er at både konserves- og frosne produkter vil miste 

andeler til ferske og langtidsholdbare produkter. Forbrukerne betrakter konserves som 

produkter med lav kvalitet og lav status, samtidig som forbrukerne i økende grad 

vektlegger ernæring og sunnhet. Forbrukerne blir også betraktet i forhold til ønske om 

nye og mer eksotiske produkter, samt at de i økende grad blir mer kvalitetsbevisst. 

Videre ønsker forbrukerne produkter som er lette i bruk, gjerne i form av ferdigmåltider 

som inneholder flere forskjellige råvarer. 

Med hensyn til markedsføring påpeker rapporten at denne er variert. I all hovedsak er 

innsatsen på dette området konsentrert rundt merkevarer og varer med høy grad av 

bearbeiding. Andelen av "own-labels" er høy i konservesindustrien. De største 

markedsføringskostnadene for standardvarer er knyttet til mengderabatter og 

prisreduksjoner. 

EF-regler 

For frukt finnes vertikale bestemmelser som regulerer varene fra første ledd i 

produksjonen til omsetning og merking. I tillegg kommer krav til hygiene. 

For konservesindustrien finnes direktiver om tilnærming av EF-statenes lovgivning 

vedrørende fruktsaft m.m., samt marmelade, fruktgele og kastanjekrem. Der finnes også 

rammedirektiver for maksimalgrense for pesticider i produkter av vegetabilsk opprinnelse 

som inkluderer frukt og grønnsaker. 



Utfordringer 

Totalforbruket av konserves vil være fallende i de kommende år slår rapporten fast. Det 

er forholdet mellom produktets "enkelhet i bruk" og oppfatningen av varenes 

ernæringsmesige kvalitet og status som vil være avgjørende for hvilke markedsandeler 

denne type produkter vil ha i framtiden .. Dermed framstår strategien for industrien i å 

fremme tiltak i forhold til forbrukernes krav og vaner når det gjelder: 

- friske og ferske matvarer, 

- langtidsholdbare friske matvarer 

- frosne matvarer, og 

- konserverte matvarer. 

Rapporten forventer også at forbruket vil bli mer internasjonalisert, og at kravene til 

kvalitet vil være økende. Herved vil betydningen av opprinnelsesland i forbrukernes 

bevissthet avta i betydning og dermed også for forbrukernes valg. Norsk 

konserveringsindustri har ifølge utrederne kun på spesifikke områder en særstiling med 

hensyn til forbrukernes bevissthet. Krav om mer eksotiske produkter øker tendensen til 

produksjon i vekstland med påfølgende eksport til forbruksland som f.eks. Norge. 
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Når det gjelder produktutvikling slår rapporten fast at denne har hatt et beskjedent 

omfang. Manglende produktutvikling kombinert med oppfatningen av lav ernæringsmessig 

verdi og lav status har medvirket til at kon serves har tapt markedsandeler. Framover vil 

forskning og utvikling av nye konserveringsformer som involverer nye former for teknikk 

og metode være vesetnlig. Rapporten peker også på behovet for at hensynet til helse, 

ernæringskvalitet og miljøhensyn er med og styrer utviklingen både av selve produktet og 

av emballasjen. Der er også antydet at dette i større grad vil finne sted i samarbeid 

mellom industrien og handelen. 



40 

Det vil også dukke opp "nye" produsentland ettersom konservesindustrien er basert på 

forholdsvis moderat teknologisk kompetanse. Eksempelvis kan øst-europeiske land og land 

i den tredje verden framstå som leverandører til konkurransedyktige priser. 

Når det gjelder kvalitet, er kvalitetstyring i alle ledd vektlagt som en betydelig 

konkurranseparameter. Rapporten slår fast at en dokumenterbar og kommuniserbar 

kvalitet vil være en avgjørende suksessfaktor. 

Etablering av all-europeiske merkevarer kan kun gjennomføres av de helt store 

multinasjonale aktører. Eksempelvis viker Danmarks største tilbyder av frosne grønnsaker 

tilbake for å etablere egne merkevarer. I stor grad er konserverte produkter "own-label" 

produkter tilpasset lavprisbutikkenes krav til stordrift, standardvarer og pris. Produsentene 

møtes av krav om samarbeid med stadig mer internasjonale og mektige handelskjeder. 

Det å beherske et merke er en markant utfordring og en faktor til suksess i tiden 

framover. 

Forutsetninger 

Det norske hjemmemarkedet vil bli mer utsatt for konkurranse ved at det vil bli tilført nye 

produkter og merkevarer fra utenlandske leverandører. Dette vil skje gjennom 

detaljhandelen slik den framstår i dag, men utviklingen vil bli forsterket av at den norske 

detaljist kjeden blir innlemmet i et all-europeisk detaljist samarbeid. Til tross for at norsk 

produserte konservesprodukter vil ha en særstatus er det netopp på dette produktområde 

sentrale europeiske innkjøp av produkter for salg under "own-label" er mest opplagt. 

Når det gjelder restruktureringspotensialet i Norge blir det slått fast at større 

produksjonsenheter er en betingelse for anvendelse av tilstrekkelig avansert teknikk for å 

realisere stordriftsfordeler. Dette vil også utgjøre et kritisk punkt i forhold til volum og 

markedsføringsinnsats. 

Når det gjelder ambisjonsnivå og handlinsmuligheter som Rapporten trekker opp er 

dette gjengitt i sammendraget. 



6. Bakeri- og kornindustrien 

Produksjon av norske korn- og bakervarer 

Kornvareindustrien er en forholdsvis liten bransje innenfor næringsmiddelindustrien. Det 

har vært omfattende restruktureringer på 1980-tallet, og dette har økt graden av 

konsentrasjon med hensyn til antall bedrifter og virksomheter. Bransjen består av to 

tildels forskjellige typer virksomhet - møllevirksomhet og produksjon av kornblandinger 

(frokostblandinger m.m.). Det er også i noen tilfeller samenfall mellom virksomhetene i 

enkelte bedrifter. 
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Bakeriindustrien består både av industribedrifter og håndverksbedrifter. Bakeriindustrien 

er gjennomgående karakterisert ved små enheter, men det pekes på en påbegynt 

konsentrasjon i bransjen. Konsentrasjonen i bransjen har medført lav prisstigning på 

produktene og lav lønnsomhet for industrien. Bakeriindustrien er sårbar overfor 

konsentrasjon av innkjøpsmakt, Blant annet medfører fravær av merkevarer at den enkelte 

produsent er rimelig lett å erstatte med hensyn til leveranser. Dette gjør også industrien 

sårbar overfor utenlandske produsenter. 

Når det gjelder primærproduksjonen slår rapporten fast at denne får til dels betydelige 

tilskudd gjennom jordbruksavtalesystemet. Videre er det ut fra beredskapsmessige hensyn 

reguleringer i forhold til kornproduksjon, import og omsetning av korn. 

Når det gjelder produkter har det vært en økning av utbudet når det gjelder 

forkostblandinger, mens det derimot ikke har funnet sted noen vesentlig produktutvikling 

innenfor mel-området. Prisene på norskprodusert kom er en del av jordbruksavtalen, 

mens Statkom fastsetter prisene på mel. Det er ikke noen tilsvarende prisfastsettelse for 

kornblandinger, men råvareprisen vil være et vesentlig element for prisen på produktet. 

Når det gjelder verdensmarkedet for korn pekes det på at prisene her er vesentlig lavere 

enn hva som er fastsatt som pris for norskprodusert korn. Forfatterne understreker at 

verdens kornlagre er under nedbygging, og at dette vil være en impuls til økning av 
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verdensmarkedsprisen. Det pekes også på usikkerheten med hensyn til kornproduksjonen i 

området som tidligere var omfattet av Sovjetunionen. Den vedvarende tørken i Afrika vil 

også medføre behov for import av matkorn, men fraværet av kjøpekraft vil ikke gi noen 

prisimpuls. 

Produksjon av mel skjer i forståelse med Statkorn. Statkorn har kjøpeplikt for alt 

norskprodusert korn, og ene-rett til å foreta supleringsimport. Selvforsyningsgraden for 

matkorn har på 1980-tallet variert mellom 12 og 40 prosent. 

Når det gjelder bransjen totalt medførte 1980-årene at bruttoproduksjonsverdien pr. ansatt 

økte med 47 prosent. Når det gjelder mølleindustrien henter flere av disse en betydelig 

del av omsetningen fra produksjon av kraftfOr. Sysselsettingen i bedrifter med mer enn 5 

ansatte ble redusert med 30 prosent på 1980-tallet. Kornproduktprodusentene hadde en 

intensiv investeringsperiode på begynnelsen av 1980-tallet, og det ser ut til at flere EF

land var inne i en tilsvarende utvikling 

Bakeriindustrien har vært preget av stabilitet med hensyn til sysselsetting til tross for 

vekst i produksjonen. Verdiskapingen pr. ansatt har imidlertid vært rimelig stabil. Dette 

tyder på økt teknisk arbeidsproduktivitet, men at industrien ikke klarer å ta ut en større 

gevinst som følge av priskonkurranse i bransjen. Investeringene i bransjen er lave og 

fallende, og det meste er rettet mot maskiner og verktøy. 

Med hensyn til markedsføring blir det registrert at utenlandske produsenter av 

kornblandinger med kjente merkevarer er gjeldende i markedet. Import av korn til 

verdensmarkedspriser og subsidiene til norsk produksjon gjør at mel-prisen i Norge er 

lav. Utenlandske produsenter står for halvparten av reklamen, men har kun 10 prosent av 

markedet. Bakeriindustrien er konkurranseutsatt, og det tapes markedsandeler nasjonalt. 

Konkurransen blir betraktet som hard. Brødmarkedene er imidlertid regionale. 

Bakeriindustrien blir betraktet som uten erfaring fra eksportvirksomhet. 

Bransjen som helhet har høye kapitalomkostninger sammenliknet med annen 

næringsmiddelindustri. Kapitalavkastningen er imidlertid betegnet som god, mens 



egenkapitalgraden får karakteristikken lav. For bakeriindustrien har imidlertid 

lønnsomheten utviklet seg i negativ retning på 1980-tallet, noe som har redusert 

industriens soliditet. Avkastningen på egenkapitalen er også å betrakte som lav. 

Produksjon av korn- og bakervarer i EF-området 

Utviklingen i primærproduksjonen i EF går i retning av færre, men større enheter med 

større grad av spesialisering. Hvete, bygg og mais er de volummessige største 

produksjonene. For disse tre sorter er produksjonsvolumet stagnerende i perioden 1985 -

1990. De dominerende produksjonslandene er de fire største EF-medlemmene -

Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia. Prisutviklingen er generelt nedadgående, 

med unntak for "hard" hvete. 

Når det gjelder korn-industrien er denne generelt karakterisert ved at produsentene har en 

betydelig kontroll gjennom sine samvirkeselskaper. Når det gjelder de korn- og 

melforbrukende industrier er det i en rekke land registrert betydelige tendenser til økt 

integrasjon (oppkjøp) og konsentrasjon. Et eksempel som blir trukket fram er at svenske 

andelsselskaper eier 2/3 av den danske mølleindustri i tillegg til betydelig annen 

industrivirksomhet. 
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Industribedriftene i EF-området er kjennetegnet ved at majoriteten består av små 

virksomheter med mindre enn 20 ansatte. Blant de 25 største kornindustribedriftene er det 

kun 9 som har en omsetning på mer enn 1 milliard kroner. For bakervarer er det 

tilsvarende tall 12 bedrifter. Når det gjelder sysselsetting er industrigrenen å betragte som 

betydningsfull i EF-området. Bare i Storbritannia arbeider over 120.000 personer i 

produkjson av brød og biscuit. Tendensen er likevel at det stadig blir færre ansatte pr. 

produsert enhet. 

Utviklingen i de forskjellige industriene er i følge rapporten: 

- mølleindustrien: 

- Bakervareindustri: 

- Biscuits: 

- Pastaprodusenter: 

fallende, 

stigende, 

uopplyst, 

stabilt. 



Antall produkter (produktsortimentet) innenfor korn- og bakerprodukter er i kraftig vekst 

med hensyn til både bredde og dybde. De forskjellige matkulturer i medlemsstatene 

spiller en betydelig rolle med hensyn til utbudet, og tendensen til økt internasjonalisering 

er kjennetegnet ved produkter som baguetter, pasta, croissanter og etniske brødtyper. 

Når det gjelder markedet, er produksjonen og handelen i stor grad 

hjemmemarkedsorientert. EF-landene er tilsammen nettoeksportører (eksport ut av EF

området) for denne type produkter. Frankrike og Italia framstår som de mest 

framtredende mel-handlerne, mens frokostblandinger i stor grad eksporteres fra 

Storbritannia, Nederland og Tyskland. Brød og biscuits eksporteres i størst grad fra 

Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia, mens Frankrike her framstår som 

importør. Handel med pastaprodukter er i all hovedsak et fenomen som involverer Italia. 

Tilvirket mel har ulik anvendelse i de forskjellige stater i EF-området. 

Forbruksutviklingen for EF-området som helhet karakteriseres ved: 

Mel: 

Frokostprodukter: 

Brød: 

Biscuits: 

Pasta: 

svagt stigende, 

kraftig stigende, 

stabilt/ svagt fallende, 

stigende, 

stabilt. 
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Ettersom handelen i overveiende grad er innrettet mot hjemmemarkedet er det forholdsvis 

få internasjonale merkevarer. En rekke virksomheter opererer imidlertid internasjonalt, og 

rapporten framhever Bahlsen (Ty), Oetker (Ty), Nabisco (UK) og Quaker Oats (UK). 

Intjeningsevnen i industrien er generelt utilfredstillende, men med den britiske industrien 

som unntak. Dette mener utrederne skyldes et reelt fall i lønnsnivået i Storbritannia. Det 

er heller ikke registrert noen framgang i omsetning pr. medarbeider i industrien i EF

området. 80 - 85 proosent av investeringene er rettet mot maskiner, installasjoner og 

kjøretøy. 
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Når det gjelder EFs regelverk er det ikke utviklet spesifikt regelverk for denne industrien. 

Derimot er den underlagt de generelle reglene for framstilling av næringsmidler. 

Utfordringer 

En viktig og avgjørende forutsetning i konsultenes vurdering av industrien er at den i all 

hovedsak - både i Norge og i EF-området - med hensyn til avsetning er 

hjemmemarkedsbasert. Dette mener utrederne betyr at et EF-medlemskap ikke vil 

medføre kraftfulle endringer på kort sigt slik tilfellet vil være for f.eks. meieriindustrien. 

Det blir imidlertid slått fast at et EF-medlemskap vil medføre en deregulering av 

kornnhandelen, og at Statkorn ikke lenger vil ha et importmonopol. Dette vil for 

mølleindustrien bety mindre stabile og forutsigbare rammebetingelser. I forlengelsen av 

dette tilsier det en oppgradering av innkjøpsfunksjoner i mølleindindustrien. 

Det forventes også at det vil finne sted en viss prisstigning på korn som følge av at de 

norske subsidiene faller bort og at verdensmarkedsprisen vil øke. Dette kan gi seg utslag i 

en høyere mel-pris, som kan bli en trussel mot lønnsomheten i norsk bakerindustri. 

En større utfordring er at avsetningen for en del produkter vil falle som en følge av at 

markedet for enkelte produkter vil bli kraftig redusert. Det henvises til markedet for 

kraftfOr hvor en reduksjon i melke- og kjøttprodukjson som følge av et EF-medlemskap 

vil medføre en reduksjon i avsetningen for fOrprodukter. 

Når det gjelder eventuell eksport vurderer utrederne dette som lite sannynlig på kort sikt. 

Det henvises i denne sammenheng til at EF er nettoeksportør av de produkter det her er 

tale om. På den annen side vurderes det som sannsynlig at det vil finne sted utenlandsk 

inntrengning på det norske markedet gjennom den økende internasjonalisering av 

detaljhandelen. Hovedkonkurrentene blir lokalisert i Danmark, Sverige, Tyskland og 

Storbritannia. Videre vurderes det som sannsynlig at utenlandkse selskaper vil foreta 

oppkjøp av norske bedrifter og virksomheter. 



På produktsiden øker mulighetene i takt med at forbrukerne orienterer seg mot et sunt 

kosthold hvor fiberholdige næringsmidler har en framtredende plass. Videre pekes det på 

muligheter innen hurtig- og ferdigmat segmentet. Særlig understrekes betydningen av 

veksten i markedet for frokostblandinger. 

Forutsetninger 

En avgjørende faktor som rapporten framhever er produsentenes evne til å "matche" 

markedet, hvilket skal bety at industrien har et produktsortiment som er attraktivt i 

forhold til forbrukernes etterspørsel. Med utgangspunkt i fallende markedsandeler 

konkluderes det med at norske virksomheter i dag ikke "matcher" markedet. 

Når det gjelder produktutvikling vil detaljhandelen, industrien og i siste omgang 

forbrukerne krever nye produkter som er avstemt i forhold til sunnhetsbølgen hvor også 

"lett i bruk" og "one stop shoping" er viktige aspekter. Rapporten slår fast at norske 

virksomheter ikke har fortrinn på dette området. 

Det faktum at norsk industri er hjemmemarkedsbasert betyr stor avhengighet, og 

tilsvarende store problemer hvis hjemmemarkedet svikter. Det er få virksomheter som i 

det hele tatt har internasjonale kontakter. På kort sikt betrakter utrederne at det ikke vil 

inntreffe endringer i forhold til denne situasjonen, men det er på sikt avgjørende å få 

endret den. Det pekes videre på at den harde innenlandske konkurransen med påfølgende 

lave inntjening samtidig blir en barriere for utenlandske inntrengere. 

Volum, effektivisering og rasjonalisering er stikkordet for samtlige bransjer. Det 

nåværende produksjonsapparatet må dels saneres og dels effektiviseres, og det hevdes at 

det blir avgjørende å få bransjen konsentrert i færre men større og mer slagkraftige 

enheter. 

Det er registrert at det er få virkelige internasjonale varemerker i denne sektoren. 

Imidlertid er det etablert og utviklet mer lokale merker og tette samarbeidsforhold med 

betydelige kjeder (eventuelt private labels). 
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Det blir påpekt at den store dominansen av ferskvarer (brød m.m.) gir en viss beskyttelse 

for lokale produsenter. Dette gjelder også i forhold til konsumentenes smakspreferanser 

for norske brødvarer. Totalvurderingen fra konsulentfirmaet er like fult at: 

"de·norske virksomhetene innenfor denne industrigrenen - hverken på 
hjemmemarkedet eller eksportmarkedet - er i besittelse av særlige fortrinn i 
kampen om det framtidige markedet (der Norge er en del av EF)". 

Når det gjelder ambisjonsnivå og handlingsmuligheter er Rapportens forslag gjengitt i 

sammendraget. 
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7. Fiskeindustrien 

Norsk fiskeforedlingsindustri 

Fiskeflåtens fangstvolum er i perioden 1984-89 redusert med omlag 30 prosent, og antall 

personer med fiske som hovedyrke ble i perioden 1984-90 redusert med omlag 10 % . 
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Et særtrekk for Norge er at fiskerne gjennom Råfiskloven (1938) kontrollerer 

omsetningen av landet fisk i 1. ledd. Det er imidlertid på eksportsiden foretatt en 

liberalisering av eksportreguleringene. Omsetningen av fiskeråstoff skjer derfor ikke etter 

forhandlinger mellom uavhengige selgere og kjøpere. 

Forholdet mellom fangstledd og foredlingsleddet blir betegnet som begrenset med hensyn 

til vertikal integrasjon. I Norge finnes 4-5 aktører av det rapporten betegner som 

internasjonal klasse. Antallet industribedrifter er i tilbakegang, og på 1980-tallet forsvant 

30 prosent av virksomhetene. Til tross for dette har det ikke skjedd noen markant endring 

i graden av konsentrasjon. 

Den norske foredlingsindustrien er preget av en lav bearbeidingsgrad. Dansk 

foredlingsindustri har hatt en vekst i perioden 1977-1988 på 37 prosent målt i 

sysselsetting, mens sysselsettingen i norsk industri er redusert. Rapporten mener det er 

rimelig å tro at den danske veksten er basert på norsk råstoff. 

Den norske fiskeforedlingsindustrien er gjennomgående lokalt forankret, og andelen av 

kapital fra utenlandske eiere eller annen næringsmiddelindustri er liten. Endringer i 

eierstrukturen i Frionor kan være et signal om at den øvrige norske næringsmiddelindustri 

øker sin interesse. Det blir slått fast at på tross av ønsker fra bransjen selv om å beholde 

sin nåværende eierstruktur har ikke disse eieiforholdene maktet å øke bearbeidingsgraden 

og verdiskapningen. 



Den norske fiskeeksporten er målt i volum bestående av 75 prosent av fersk, frosset og 

kjølte produkter, mens den tilsvarende andelen av verdien er 60 prosent. Målt i verdi 

består 34 prosent av eksporten av fersk, kjølt og frosset laks. 
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Bruttoproduksjonsverdien er falt med 23 prosent i perioden 1986-1989 målt i faste kroner, 

og fiskeindustriens verdiskapning - justert for subsidier og avgifter - er redusert med 25 

prosent i samme periode. Sysselsettingen i industrien er falt med 28 prosent, mens 

saneringen av bedrifter har vært omlag parallell til den minkende mengde råstoff. 

Rapporten peker på at industrien har tilpasset kapasiteten relativt hurtig, og mener at dette 

har sammenheng med den svake soliditeten i bransjen. Investeringene - målt i faste kroner 

- falt med 45 prosent i perioden 1984-1990. Investeringene i maskiner og utstyr utgjorde 

mellom 30 og 50 prosent på 1980-tallet. 

Inntjeningsevnen til norsk fiskeforedlingsindustri betraktes i rapporten som meget dårlig. 

Avkastningen er markert dårligere enn i den tilsvarende industrien i EF-området. 

Bransjens soliditetsgrad betegnes også som meget lav. Driftsresultatet har etter 1984 vært 

meget lavt (antydningsvis 3 prosent av driftsinntektene), og avkastningen på egenkapitalen 

har vært negativ. Til tross for dette viser det seg at enkelte bedrifter har hatt god 

lønnsomhet. Det blir slått fast at forskjellene på dette området mellom bedriftene er meget 

stor. Hovedtrekkene er at bedrifter med best resultat gjennomgående har vært mer 

tilbakeholdene med investeringer og dermed hatt lavere kapitalomkostninger. De samme 

bedriftene har også som hovedregel hatt en bedre råstofftilgang og større omstillingsevne 

med hensyn til råstoff enn andre bedrifter. Lønnskostnadene har hatt en moderat vekst på 

1980-tallet ( + 6,5 % ), og utgjorde i 1989 17 prosent av bruttoproduksjonsverdien" 

Rapporten påpeker også at utdannelsesnivået i sektoren er lavt, og i særdeleshet med 

hensyn til ledelse. Rekrutteringen til ledelsesstillinger i fiskeindustrien skjer i stor grad 

internt, og i liten grad fra annen næringsmiddelindustri eller fra yrker med 

eksporterfaring. 



Råstofftilgangen blir framhevet som et vedvarende problem for fiskeindustrien. Både 

kvalitet, volum og stabilitet i leveransene har begrenset.fiskeindustriens utvikling. 

Råvareimportfra Russland framheves som et bidrag til å stabilisere produksjonen. 

Når det gjelder det norske hjemmemarkedet er det her et relativt høyt forbruk av fisk og 

fiskeprodukter pr. innbygger, mens derimot forbruket i EF er fallende både i volum og 

pr. innbygger. Norge tilhører Europas dominerende fiskerinasjoner og er storeksportør. 

90 prosent av fangsten eksporteres, men denne eksporten er kjennetegnet ved at 

hoveddelen kun gjennomgår en begrenset bearbeiding i Norge. Ca. 30 prosent av EFs 

fiskeimport kommer fra Norge, og dette tilsvarer ca. 60 prosent av den norske 

produksjonen. Ettersom EFs tollsatser er lavest for ubearbeidede produkter gir dette ikke 

noen impuls for å satse på bearbeiding. Her vil imidlertid EØS-avtalen medføre enkelte 

lettelser. Norsk fisk dekker 20 prosent av den franske importen, 14 prosent av den 

italienske importen, og 20 prosent av den importerte fisken i Tyskland kommer fra 

Norge. Andre viktige eksportland for norsk fisk er Japan og Sverige. I forhold til EF

markedet utgjorde toll ca. 4 prosent av eksportverdien. En kvantitativ beregning av de 

realøkonomiske kostnadene ved tollbarieren regnes som problematisk da situasjonen etter 

en tollreduksjon også vil gjenspeiele maktforholdet mellom råvareleverandøren og 

industrien, samt maktforholdene på EF-markedet. 

Eksportverdien av fiske og fiskeprodukter utgjør omlag 6 prosent av landets samlede 

eksport. Eksporten målt i faste kroner har vært rimelig stabil i perioden 1984-1989, og 

steg i 1990 til en foreløpig topp på omlag 15 milliarder NOK. Stabiliteten i eksporten er 

oppsiktvekkende når det blir tatt i betraktning at både fangstvolum og produksjon er 

redusert i perioden. 

Med unntak av "Norwegian Sahnon" finnes få eller ingen internasjonale merkevarer. 

Etableringen av dette merket viser at det er mulig å skape et merke for lett bearbeidede 

produkter. Norske eksportører har i stor utstrekning etablert kontakt til lokale importører 

og grossister, men ikke direkte til de store detaljistkjedene. 
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Fiskeforedling i EF 

Fangstmulighetene i EFs eget fiskefarvann er utilstrekkelig i forhold til 

etterspørselen.Antall fiskere og antall fartøyer er fallende, men den samlede tonasje er 

stort sett stabil. Fangstvolumet er redusert med 6 prosent i siste halvdel av 1980-årene, 

men andelen som går til konsum er kun redusert med 4,5-5 prosent. 

Fiskeindustrien i EF-området er i all hovedsak små bedrifter med 1 - 100 ansatte, samt 

noen få forholdsvis store. I motsetning til innenfor andre industrier er tendensen til 

konsentrasjon i større enheter en langsommere prosess. Industrien har betydelig 

overkapasitet - noe som ikke skyldes sesongmessige svingninger-, men er strukturelt 

betinget. 

På råvaresiden er EFs fiskeriindustri å betrakte som internasjonal, men det er få 

(eksempelvis Iglo/Unilever) som mestrer en internasjonal markedsføringsstrategi med 

egne veletablerte merkevarer, og som har en dominerende posisjon i forhold til kjedene i 

detaljhandelen. Med unntak av industrien i land som Tyskland, Danmark, Nederland og 

Frankrike er det i stor grad de mer håndverksmessige bedriftene som setter sitt preg på 

bransjen. 

Hovedtyngden av fanget fisk blir tilbudt som frisk ubearbeidet fisk, men tendensen i 

retning av mer bearbeidede produkter er økende. Foredlingen i EF er sentrert rundt hvit 

fisk (.eks. torsk), sild, markrell, laks, og skalldyr (hovedsaklig reker). Rapporten har 

registrert forholdsvis sterke konservative holdninger med hensyn til å tilvirke nye 

produkter. Kvalitetsmessig arbeider EF-kommisjonen for å sikre kvaliteten både gjennom 

nye felles veterinære bestemmelser og gjennom dokumentasjon av produktets opprinnelse 

("origin of product"). 

Prisfastesettelsen på råvarer er i hovedsak underlagt forholdet mellom tilbud og 

etterspørsel. Untaket er EFs markedsordninger til støtte for fiskernes inntekter ved 

overproduksjon. 
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Produksjonsvolumet for foredlede fiskeprodukter økte i perioden 1985 - 1989 med 9 

prosent. 60 prosent av volumet utgjøres imidlertid av fersk, frossen eller kjølt fisk. Dette 

tilsier at industriens bearbeidingsgrad fortsatt er lav. Det understrekes også at dette er en 

arbeidskraftkrevende industri. Sysselsettingen i industrien ble redusert med 7-8 prosent i 

perioden 1980-1987, men i Danmark økte sysselsettingen med 2 prosent fra 1985 til 

1989. Utdanningsnivået er gjennomgående å betegne som lavt, og bransjen domineres av 

ufaglært arbeidskraft. 
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EF er totalt sett underdekket med fiskeråstoff og fiskeprodukter. Den totale importen 

oversteg i 1989 den totale eksporten fra EF-området med 49 prosent. De store 

importørlandene er Spania, Frankrike, Italia og Tyskland, mens hovedeksportørene er 

Storbritannia, Nederland, Danmark og Spania. Vekstraten i fiskeforbruket er i EF

området vesentlig større enn for kjøttprodukter, forbruksvolumet har økt med 27 prosent i 

siste halvdel av 1980-årene. Laks betegnes som et fiskeslag med et betydelig og stigende 

forbruk. 

Når det gjelder fiskeindustrien i EF-området betegnes inntjeningsevnen som generelt 

utilfredstillende både målt i forhold til avkastning og fortjeneste. 

Når det gjelder EFs politikk overfor sektoren slår rapporten fast at EF påvirker bransjens 

utvikling gjennom nasjonale sektorplaner, kvoteordninger for fangst og det felles 

regelverk. Den nåværende fiskeripolitikken skulle i utgangspunktet vedvare til 1. januar 

1993, men medlemsstatene valgte å forlenge denne politikken fram til år 2002. EFs 

fiskeripolitikk framover forventes å bli konsentrert om tiltak for: 

- fortsatt sanering av EFs fiskeflåte, 

- støtte til småbedrifter og til enkelte regioner for å bedre produksjonsstandarden 

og effektivisere produksjonen. 

- redusere handelsbarrierer mot 3. land. 

Derimot er det lite sannsynlig at det vil bli reduksjoner i handelsbarrierene når det gjelder 

produkter som sild, makrell, laks og reker, og det vises til utfallet av EØS-forhandlingene 

for å belegge dette. 



1. januar 1993 trådde det i kraft regler med hensyn til kvalitetskrav i 

tilvirkningsprosessen. Det arbeides også med å utarbeide programområder som skal 

omfatte fiskeindustrien i regi av Kommisjonen. Det blir også pekt på at EF ikke har 

særskilte planer for å fremme utviklingen av oppdrettsnæringen. 

Utfordringer 
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Det blir slått fast at det vil være en fortsatt stor og stigende etterspørsel etter friske og 

foredlede fiskeprodukter. Det blir understreket at råvaremangel med påfølgende utslag i 

prisnivået vil virke negativt inn på etterspørselen. På den annen side er utviklingen i 

etterspørselen nå slik at fiskeprodukter suverent har den største økningen, noe som 

utrederne mener legger til rette for å tiltrekke seg stor-industrielle kapitalinteresser. 

Videre peker rapporten på at et EF-medlemskap vil gi et økt incitament for å satse på mer 

foredlede produkter. 

Det vil videre bli en økt kamp om å sikre seg tilstrekkelig råstofftilgang. Utrederne 

uttrykker bekymring over fiskernes maktstilling med hensyn til prisutviklingen i en 

situasjon der EF vil ha problemer med å dekke industriens råstoffbehov langt inn i neste 

århundre. 

Når det gjelder den norske industrien vil dennes muligheter for å styrke sin inntjening og 

øke sin konkurranseevne bli forbedret ved et EF-medlemskap. Dette begrunnes ut fra de 

tollettelser et medlemskap vil innebære. På den annen side blir det slått fast at 

utenlandske aktører vil gjøre seg gjeldene på det norske markedet. Det er imidlertid 

utredernes oppfatning at utenlandske selskaper ikke vil satse på å erobre betydelige 

markedsandeler på kort sikt. Eventuell konkurranse vil komme fra Storbritannia, 

Danmark, og Nederland. Derimot vil det være store og betydelige konkurrenter på 



eksportmarkedet, og foredlingsindustrien i Storbritannia, Tyskland, Danmark, Nederland 

og kanskje Spania nevnes som viktige aktører. 

Fram til år 2002 vil det ikke finne sted store endringer i rammebetingelsene, og dette 

betyr stabile betingelser i denne perioden. Imidlertid er fravær av endring neppe et 

lyspunkt for en industri som betegnes som delvis nødlidende. EF-industrien må defor 

belage seg på dyrere råvarer, import fra 3. land av arter som ikke er belagt med høye 

tollsatser og etablering av virksomheter utenfor EF. Utrederne slår fast at norsk 

fiskeforedlingsindustri bør betrakte stabiliteten fram til år 2002 som et faresignal . Det 

heter at: 

"Et signal om - tross medlemskap - at konkurrentlandene vil beskytte sine fiskere 
og sin induustri". 

Det blir også pekt på at et EF-medlemskap vil åpne for en omfordeling mellom fiskerne 

og industrien, bl.a. ved at utenlandske fartøyer får kvoter i norsk havfiskeområder og 

intern omfordeling av kvoter. Når råfiskeloven oppheves, vil de nye og frie 

markedsvilkårene gi en forbedret råvareprissituasjon for industrien når omstruktureringen 

har funnet sitt nye leie. 

EFs fiskeripolitikk er åpen for forbedret markedsadgang for enkelte ikke sensitive 

produkter, samt at det åpnes for støttemuligheter til spesialprogrammer for sektoren . 

Forutsetninger 

Det forutsettes at det enten utvikles større industriforetak eller små fleksible 

nisjevirksomheter hvor begge baserer seg på strenge lønnsomhetskriterier. Det blir pekt 

på at: 

"Norsk fiskeindustri vil ikke uten en endring av den nåværende eierstruktur kunne 
forbedre konkurranseevnen betydelig. Færre, større og mer kostnadseffektive 
produksjonsenheter er nødvendig." 
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Det vil fortsatt være en hard konkurranse mellom industriens utbydere. Det understrekes 

at ingen av de nåværende industriprodukter er av en slik karakter at andre parametere enn 

pris spiller inn med hensyn til forbrukernes preferanse. Dermed gjenstår to muligheter -

enten å oppnå store salgsvolumer og dermed lave kostnader pr. enhet eller å avdekke 

nisjemarkeder og gjennom produktutvikling og markedsføring av spesialproduykter oppnå 

høy foredlingsgrad og bruttomarginer. 

Det er et markant behov for tilførsel av kapital. EFs industri kan ikke betraktes som 

spesielt godt rustet målt i økonomiske termer, men den norske industrien betraktes som 

adskillig verre stillet. Det er derfor av vital betydning for norsk fiskeindustri å tiltrekke 

seg kapital for å skape fundamentet for en sunn økonomisk drift. 

Det vil også være krav til betydelige investeringer i teknologi og prosessutvikling. Dette 

er dels på grunn av nye EF-krav til prosessindustrien og dels på grunn av økt krav til 

effektivitet. Særlig pekes det på at dagens produksjonsapparatet er innrettet mot produkter 

med relativt lav grad av bearbeidelse. Det henvises til at norsk fiskeeksport i stor grad er 

ubearbeidet, og kompetansen er knyttet til lett bearbeidede produkter og ikke-bearbeidede 

produkter. 

Det blir understreket at norsk fiskeindustri som er plassert i nærhetene av råvarene og 

som har et fornuftig produksjonsapparat framstår som interessante investeringsobjekter for 

deler av EF-industrien. Særlig i en situasjon der den norske bedriften har god tilgang på 

råstoff - og dette er tilsvarende problematisk i det øvrige EF-området - vil denne 

interessen øke. Videre påpekes det at russisk fisk levert til norsk industri for 1. 

behandling er et suplement, og som styrker norsk industri. Dette vil bl.a. bidra til å sikre 

arbeidsplasser i Norge. 

Interessen fra EF for den norske fiskesektoren er, gitt visse betingelser, tilstede. 

Utrederne trekker blant annet fram at EF er interessert i å bygge ned sin avhengighet av 

3. land med hensyn til ressurser, men samtidig framstår den norske fiskesektoren som en 

trussel mot dagens EF-fiskere. Derfor advares det mot at denne betydningen overdrives, 

og at Norge åpner for diskusjoner om kvoter og fangstmuligheter. Det pekes imidlertid på 



at Norge får forbedret sin relative konkurranseevne overfor Island, Skottland og 

Færøyene. 

Et annet punkt som er viktig i følge rapporten er betydelige investeringer i 

produktutvikling og internasjonal markedsføring, samt oppbygging av tilhørende 

kompetanse. Dette gjelder uansett om nisjestrategien eller volumstrategien velges. Det 

vises til at det ikke bare er snakk om å skaffe til veie tilstrekkelige økonomiske midler, 

men også medarbeidertyper som industrien i dag bare i liten grad er i besittelse av. Det 

vises også til at det er et handicap at det ikke er etablert samarbeidsrelasjoner til 

dominerende europeiske detaljkjeder. 

Når det gjelder kvalitet framheves det at Norge har et godt rykte når det gjelder 

fiskeråstoffet, og at det er viktig å verne om dette. Blant annet bør forholdet til helse 

brukes som et nisje- og profileringsinstrument. 
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Med utgangspunkt i medias fokusering på overfiske, forurensning, råvaremangel, havbruk 

og aquakultur bør oppmerksomheten bli forsøkt rettet mot fiskens helsemessige fordeler. 

Her er økt vektlegging av forskning et viktig ledd. Det norske fagmiljøet for 

fiskeriforskning må innenfor EF kunne styrkes og utbygges. 

Når det gjelder ambisjonsnivå og handlingsmuligheter er Rapportens anbefalinger 

gjengitt i sammendraget. 
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8. Oppsummering 

Næringsmiddelindustrien i Norge - dagens situasjon: 

I den generelle omtalen av situasjonen for norsk NN-industri inkluderes også bransjer som 

faller utenfor rapportens mer spesifikke nedslagsfelt. Dette betyr at hele NN-industrien 

her blir omtalt og karakterisert, men omfatter dog ikke sektoren nytelsesmidler. 

Det blir pekt på at næringen som sådan må betraktes som skjermet i forhold til 

internasjonal konkurranse, og store deler av NN-industrien må også betraktes som 

skjermet i forhold til innenlandske konkurrenter. Til tross for dette har det på 1980-tallet 

funnet sted en markert reduksjon i NN-industriens sysselsetting. Forklaringen på dette 

fenomenet, hevder forfatterne, er kanskje å finne i at skjermingen som sådan har bidratt 

til å forsinke ordinær rasjonalisering. Dette i kombinasjon med et økt press fra 

detaljistleddet bidrar etter forfatternmes mening til å forklare deler av 

sysselsettingsreduksjonen i norsk NN-industri. 

Når det gjelder konkurranseevnen til norsk NN-industri tar utredningen sitt utgangspunkt i 

utnyttelse av komparative fortrinn. Det er evnen til å utnytte og kombinere faktorer som 

kapital, arbeidskraft og naturessurser mest mulig effektivt som avgjør en bedrifts eller 

sektors konkurransekraft. I tillegg må det i stadig større grad også legges vekt på 

egenskaper ved produksjonsmiljøet, kunnskapsnivået og hjemlige markedsforhold. I 

rapporten blir det slått fast at "i det lange løp er det industriens evne til å produsere og 

selge varer med riktig kvalitet og til riktig pris som er den eneste garantienfor å sikre en 

framtidig norsk næringsmiddelindustri". Rapporten fortsetter med å utdype dette 

gjennom: 

"Den endelige dommen på konkurranseevne er markedet. Dersom bedrifter tar 
markedsandeler fra andre er dette et avgjørende tegn på at noen har bedre 
konkurranseevne enn andre. Derfor er norsk næringsmiddelindustris maredsandeler 
et relevant mål på dens konkurranseevne". 



Fousetningene for at det overstående skal kunne betraktes som et gyldig utsagn er at det 

eksisterer konkurranse fra utenlandske aktører på markedet, og dette er bare i liten grad 

tilfelle for det norske næringsmiddelmarkedet. 

Et annet utgangspunkt for utrederne har vært at det er bedriftenes "egen evne til å være 

kreativ, utvikle produkter og produksjonsprosesser og å søke samarbeidspartnere som vil 

være avgjørende for framtiden i norsk næringsmiddelindustri". I denne sammenheng 

understrekes det at industrien ikke befinner seg i et vakum, men at den befinner seg i en 

situasjon hvor den er knyttet til andre deler av norsk økonomi. Særlig blir forholdet til 

råvareleveranser understreket. "Først og fremst er tilgangen av råvarer avgjørende. Uten 

tilstrekkelig tilgang av råvarer fra landbruk og fiskeri faller grunnlaget for en norsk 

næringsmiddelindustri bort". 
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Forholdet til landbruket blir videre utdypet gjennom industriens behov for råvarer med 

høy kvalitet, og som samtidig er konkurransedyktig på pris i en situasjon der importvernet 

er redusert. Det heter at 

"dersom norsk næringsmiddelindustri må kjøpe sine råvarer fra norske 
produsenter til dramatisk høyere priser enn sine utenlandske konkurrenter, 
vil det bety nedlegging av store deler av den landbruksbaserte 
næringsmiddelindustrien. Den kan heller ikke overleve i sin nåværende 
form dersom volumet av primærproduksjonen reduseres dramatisk. 
Råvareimport kan neppe utgjøre fundamentet for norsk kjøtt- og 
meieriindustri". 

Når det gjelder lønnskostnader pr. produsert enhet påpeker utrederne at disse er blitt 

redusert fra og med 1988. Til tross for denne utviklingen har importkonkurrerende 

næringsmidler tapt markedsandeler, og dette blir i rapporten tilskrevet mangelfull 

dyktighet til innovasjon, markedsføring og utvikling fra industriens side. 

Næringsmiddelindustrien i EF 

Rapporten plasserer innledningsvis NN-industrien i forhold til andre europeiske 

industrigrener, og påpeker at ut fra et vekstsynspunkt er dette ikke den industrigren man i 

første omgang lar seg hefte av. Europeisk næringsmiddelindustri forventes å ha en rimelig 



stabil utvikling, hvor den årlige vekstraten er beregnet til en volumøkning på 1,6 prosent. 

Dette er en høyere vekst enn eksempelvis bilindustrien, stålindustrien og tekstilindustrien, 

men klart lavere enn bransjer som informatikk og telekommunikasjon. 

Et annet forhold som spiller inn når NN-industrien i EF-området skal vurderes er 

forbruksmønsteret i de forskjellige land. Det kan være betydelige variasjoner på 

matseddelen i de forskjellige medlemslandene, men det understrekes at dette er et område 

hvor det finner sted en viss grad av internasjonalisering. 
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Detaljistleddet er et annet forhold som blir viet oppmerksomhet. Det blir pekt på at 

maktforholdet i "verdikjeden" er under endring, og at den økende konsentrasjon på 

detaljistleddet er en vesentlig årsak til dette. Danmark og Nederland ble framhevet som de 

to EF-landene med størst grad av konsentrasjon i detaljistleddet - målt som 5 største 

handelsvirksomheters markedsandel av dagligvaremarkedet. (For en mer utfyllende 

diskusjon og studie av dette menet anbefaler vi LU-Rapport 2/1993 . Konsentrasjon i 

detaljhandelen med matvarer i Norge). 

Når det gjelder den mer generelle utviklingen på matvaremarkedet i EF slår rapporten fast 

at utviklingen pågår i lys av etableringen av EFs indre marked.Samtidig blir det 

understreket at trender og utviklingstrekk har et langt mer universelt preg i den forstand 

at de pågår - om ikke løsrevet - uavhengig av utviklingen i EF ~ Utrederne lister så opp de 

viktigste trendene innenfor matvareindustrien: 

- forbruket av matvarer er stagnerende, 

- en økende konsentrasjon mot store virksomheter som dominerer sektorer av markedet, 

- det stagnerende forbruket gjør at NN-foretak diversifiserer i den forstand at de 

engasjerer seg i vekst-sektorene, 

- detaljistkjedenes økende makt øker betydningen av private-label (forretnings- eller 

kjedeeide merker, f.eks Goman til NKL), 

- dette gjør merkevareproduksjon til en virksomhet for de få, økonomisk velfunderte og 

internasjonale bedriftene, 

- fusjoner og strategiske allianser preger hverdagen, 
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- EFs indre marked betyr en betydelig deregulering av markedet, 

- matvareproduksjonen beveger seg fra et nasjonalt til et internasjonalt driftsgrunnlag, 

- forbrukerne fokuserer på "one stop-shopping", og har stor interesse for sunnhet, kvalitet 

og tilgjengelighet, 

- økt automatisering og utviklingen i retning avanserte produksjonsanlegg, 

- større vekt på miljø og kvalitet (sertifisering), 

- vektlegging av "processed food" (matvarer med høy grad av foredling) 

Når det gjelder størrelsen på det "europeiske" matvaremarkedet i år 2000 er dette 

beregnet til 1550 milliarder ecu, noe som tilsvarer nærmere 13 000 milliarder kroner. 

Når det gjelder samvirkeorganisering og samvirkebedriftenes plass innenfor 

matvareindustrien i EF-området pekes det på at i en situasjon der det er omfattende 

internasjonale omstruktureringer og konsentrasjoner blir de samvirkestyrte selskapene 

angrepet kraftig av store private selskaper. Særlig de sterkt økende krav til 

teknologiutvikling, sanering, produktutvikling og internasjonal markedsføring gjør 

avstanden mellom primærprodusentenes interesser og industriens interesser større. 

Rapporten slårt fast at det fra industriens synsvinkel åpenbart er tid for ny-tenkning. 



DET "EUROPEISKE" MARKED FOR NÆRINGSMIDLER I ÅR 2000 

I ecu = ca . 8,35 NOK 

Kjøtt og kjøttvarer ' .. : ·430 -·440 mrd. ecu 

Alkoholholdige drikkevarer 220 - 230 mrd. ecu 

Frukt og grønnsaker 160 - 170 mrd. ecu 

Meieriprodukter 150 - 160 mrd. ecu 

Mølle- og bakeriprodukter 130 - 140 mrd. ecu 

Fisk og fiskeprodukter 90 - 100 mrd. ecu 

Alkoholfrie drikker I fruktjuice 70 - 80 mrd. ecu 

Konfekt og snack 60 - 70 mrd. ecu 

V arme drikker 40 - 50 mrd. ecu 

Olje og fett 40 mrd. ecu 

Potet produkter 27 mrd. ecu 

Iskrem og dessert 26 mrd. ecu 

Ferdigmåltider 16 mrd. ecu 

Dressing/krydder m.m. 14 mrd. ecu 

Sukker m.m 12 mrd. ecu 

Kornblandinger 11 mrd. ecu 

Katte- og hundemat 10 mrd. ecu 

Supper og sauser 10 mrd. ecu 

Syltetø, marmelade m.m. 9 mrd. ecu 

Barnemat 5 mrd. ecu 

Utfordringene for den norske næringsmiddelindustrien 

Et forhold som spiller inn her er hensynet til forbrukeren og de krav som i økende grad 

vil bli stilt til næringsmidler. Ønske om sunnere produkter, ernæringsmessig riktige 

produkter, kvalitetsprodukter, friske produkter og holdbare produkter gir alle nye 

utfordringer til NN-industrien. Det blir framholdt at kvalitet i form av målbare og 
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kommuniserbare kriterier vil bli etterspurt av forbrukerne og pålagt av myndighetene. 

Dette betyr at i den grad kvalitetskravene oppfylles vil opprinnelses- og produksjonslandet 

miste mye av sin betydning i markedsføringsmessig henseende. Dermed vil norsk industri 

kun i begrenset omfang kunne forvente å opprettholde norske forbrukeres preferanse 

ettersom disse vil være påvirket av prisforhold og ønsket om å prøve nye produkter. 

I den samlede vurderingen i rapporten er det kun på fiskeriområdet at trusselen fra 

utenlandske produkter og internasjonale merkevarer ikke vurderes som "umiddelbart 

overhengenede". Rapporten konkluderer således med at det vil finne sted inntregning fra 

landbruksbaserte NN-produkter på de fleste andre områder, og at disse vil etablere seg på 

det norske marked enten som nye leverandører eller gjennom oppkjøp og strategiske 

allianser med eksisterende norske produsenter. 

Med hensyn til eksportmuligheter blir disse betraktet som beskjedne når det gjelder den 

landbruksbaserte NN-industrien. Det dreier seg her om hjemmemarkedsbaserte industrier 

som på kort sikt kun på avgrensede områder kan ha en reell eksportmulighet. 

Osteprodukter trekkes fram som et eksempel hvor produksjon av "privat label" produkter 

kan være en mulighet, mens etablering av en internasjonal merkevare betraktes som så 

ressurskrevende at det på kort sikt ikke vil være mulig. 

Når det gjelder konklusjonene for kjøttindustrien blir det slått fast at det vil være 

urealistisk å importere råvarer til bearbeiding i Norge. "Norsk kjøttindustri må basere seg 

på norske råvarelevearnser, og norsk kjøttforedlingsindustri vil bare bestå som industri 

hvis en slik innenlandsk produksjon opprettholdes på et tilstrekkelig nivå". 

For kornprodukter og bakevarer påpekes det at en rekke faktorer vil gi økte råvarepriser i 

årene som kommer, og at lønnsomheten i bransjen derfor vil komme under press. Her vil 

imidlertid markedet for råvarer og bearbeidede produkter gjennomgå en felles åpning, noe 

som gjør at prisnivået vil bli tilpasset nye rammebetingelser både for råvarer og ferdige 

produkter. 
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Rapporten ser også for seg at det vil bli økt behov for investeringer i NN-sektoren i årene 

som kommer. Dette er et produkt av nye EF-krav til industrien og industriens egne krav 

til bedret effektivitet og kostnadsreduksjoner. Videre vil tendensen til økende grad av 

foredling medføre behov for nytt produksjonsutstyr. 

Et annet forhold som trekkes fram er FoU-innsatsen i NN-sektoren. Det blir pekt på at 

det kan være en brukbar strategi for norske bedrifter å dekke et nisjemarked og på dette 

område konsentrere sin FoU-innsats og sin markedsføring for å ha en høy verdiskapning 

og høye bruttomarginer. Et viktig trekk her er ifølge rapporten å utvikle produkter i nært 

samarbeid med kundene som ofte vil være større internasjonale detaljistkjeder. For norske 

bedrifter vil en egen merkevarestrategi kun unntaksvis være en farbar vei. 

Et annet område av betydning er volum. Det blir påpekt at de store multinasjonale 

selskapene i kraft av sin størrelse på flere områder og sektorer innenfor 

næringsmiddelbransjen kan oppnå betydelig forhandlingsmakt. Disse vil være istand til å 

samlet sette inn store ressurser når det gjelder innovasjon, produksjon, logistikk og 

markedsføring og dermed være normsettende. 

Med hensyn til markedsføring mener forfatterne at det kun er de helt store selskapene 

som kan etablere all-europeiske varemerker. Derfor vil mange produsenter (måtte) velge å 

produsere private brands/own-label etter detaljistenes behov. Industrien vil i stadig større 

omfang møte stadig mer mektige internasjonale handelskjeder. 

Utrederne peker på at økt samarbeid mellom private- og samvirke bedrifter på det norske 

markedet er en mulighet for å demme opp mot reell konkurranse på det norske markedet. 

Videre bør arbeidstakerne og arbeidsgiverne samarbeide for å utnytte sektorens kapital 

gjennom bedre kapasitetsutnyttelse og større fleksibilitet. Det stilles spørsmål ved 

eierstrukturen i landbrukssamvirket med hensyn til å fatte beslutninger om f.eks. 

innvesteringer uten at disse blir underlagt "selskapspolitiske og regionale hensyn". 



Ambisjoner 

Rapporten trekker opp som konklusjon hvilket ambisjonsnivå som de enkelte sektorer bør 

legge til grunn for sin videre virksomhet ved et eventuelt EF-medlemskap. 

For kjøttindustrien blir følgende ambisjonsnivå foreslått: 

- å bevare og forsvare hjemmemarkedet, 

- aktivt å bidra til økte følte inngangsbarrierer for eventuelle inntrengere på det norske 

markedet, 

- å spre risikoen ved markedsmessige og produktmessige nye tiltak. 

Når det gjelder muligheten for en offensiv internasjonal satsing blir disse vurdert som 

svært små. Det konstateres i rapporten at "norsk kjøttindustri har i utgangspunktet ikke 

struktur til dette, for få industrilokomotiver, samt heller ikke tilstrekkelige ressurser og 

kompetanse". 

For meieriindustrien blir følgende ambisjoner foreslått: 

- å akseptere og tilpasse seg best mulig til en ny hjemmemarkedssituasjon uten monopol, 

- å bidra aktivt til å gjøre det norske hjemmemarkedet minst mulig atraktivt for 

utenlandske bedrifter med hensyn til å operere på eller investere i. 

- å spre den økonomiske risiko ved dels produktmessige og dels geografiske nye 

markedsmesige tiltak. 

Bakgrunnen for å velge dette ambisjonsnivået er at hjemmemarkedet er svært avvikende 

fra det europeiske med hensyn til pris. Dette vil i seg selv tiltrekke seg utenlandske 

virksomheter. Videre er selv Norske Meierier en "mindre enhet" etter internasjonal 
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målestokk, og kan alene ikke ta "kampen opp". Grunnlaget for internasjonal ekspansjon 

innenfor EF er ennå ikke tilstede slik rapporten uttrykker det. 

Når det gjelder konservesindustrien blir følgende forslag til ambisjonsnivå fremmet: 

- å satse på å bevare og forsvare hjemmemarkedet, 

- å fokusere på utvalgte produktområder og utvalgte markedssegmenter. 

Rapporten slår fast at "når dette ambisjonsnivået er foreslått skyldes det den vurdering at 

det som det reelt sett er snakk om er om det overhodet vil være mulig å opprettholde en 

norsk konseveringsindustri på et forretningsmessig konkurransegrunnlag". 

Når det gjelder kornprodukter og bakerivarer er følgende ambisjonsnivå foreslått: 

- å fastholde og eventuelt gjenerobre markedsandeler på hjemmemarkedet, 

- å utpeke - sterkt selektivt - produkter og markedsområder innenfor EF hvor 

virksomheten selv gjennom strategiske allianser kan bygge på sunne nisjeposisjoner. 

Det blir slått fast at norske virksomheter ikke er i besittelsen av kompetanse som kan 

danne grunnlag for aggresive framstøt på kort sikt. Videre er dette en industrigren som i 

stor grad er hjemmemarkedsbasert både i Norge og EF, og - ifølge utredningen - at et 

EF-medlemskap på kort sikt ikke vil medføre noen vesentlig endring for denne delen av 

norsk næringsmiddelindustri. 
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9. En avsluttende kommentar 

Når det gjelder hovedtrekkene i det arbeid Rebild og FAFO har gjennomført er dette i all 

hovedsak sammenfallende med hva også andre observatører har hevdet. Når det gjelder 

meieri- og kjøttindustrien, er resultatene i den overnevnte rapport i store trekk 

samsvarende med hva LD-Rapport 3/92 (lngeborgrud, 1992) konkluderer med. 

Ingeborgrud fastslår at: 

"Norsk EF-medlemsskap vil medføre en sterk reduksjon i norsk melk- og 
kjøttproduksjon. 

Det er ikke realistisk å regne med at norsk meieri- og slakteriindustri vil være i 
stand til å konkurrere med dansk meieri- og slakteriindustri i det norske markedet 
basert på importert råvare. Dette skyldes det høye kostnadsnivået i norsk 
foredlingsindustri. Det vil derfor være en sterk sammenheng mellom nedgangen i 
primærproduksjonen og nedbyggingen av meieri- og kjøttindustrien i Norge. 
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Kraftige kostnadskutt (30%) forutsettes for at meieri- og kjøttindustrien skal kunne 
betale en oppgjørspris som overhodet gir grunnlag for melk- og kjøttproduksjon i 
Norge. Dette vil medføre en sterk strukturrasjonalisering og en sterkere 
konsentrasjon av anlegg i sentrale strøk enn det vi har i dag. 

Nedbyggingen vil bli sterkest i utkantområdene på Østlandet, på Vestlandet, og i 
Nord-Norge. For melk vil det også måtte bli en kraftig reduksjon i Trøndelag. 

I visse områder antas det å være umulig å opprettholde en foredlingsindustri uten 
at spesielle støttetiltak settes inn, noe som synes lite aktuelt. Dette medfører at 
det ikke vil være mulig å drive produksjon av melk og slaktedyr for normal 
omsetning, da avsetningsapparatet ikke eksisterer. 

Det er sannsynlig at det kan opprettholdes en melkeproduksjon på 800 - 1.000 
mill. liter, hvorav det meste vil gå til konsum. En meieriindustri tilpasset dette 
volumet vil representere 1.500-2.000 arbeidsplasser. 

Til sammenligning representerer denne industrien 5.000 arbeidsplasser i dag. 
(Eksklusive iskremindustrien.) 

For kjøtt kan en i beste fall regne med en produksjon på halvparten av dagens 
nivå. Dette vil representere inntil 4.000 arbeidsplasser i foredlingsindustrien. Det 
kan stilles spørsmålstegn ved om kjøttindustrien, i en konkurransesituasjon, vil 
være i stand til å betale en pris for råstoffet som gjør det mulig å drive spesialisert 
produksjon av slaktedyr i Norge. Kjøttproduksjonen vil da kunne falle til 20-25% 
av dagens nivå. Dette vil medføre en nedbygging av kjøttindustrien til omlag 
1. 500-2. 000 arbeidsplasser. 
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Kjøttindustrien har til sammenligning 10.500 arbeidsplasser i dag. 

Sett i forhold til dagens situasjon, vil norsk meieriindustri ved et EF-medlemsskap 
kunne opprettholde 30-40 % av dagens sysselsetting. 

I kjøttindustrien viLmellom .15.og . .40%.av.arbeidsplassene kunne opprettholdes." 
(Ingeborgrud, 1992). 

Dette er i noen grad samsvarende med hva rapport 1993:4 fra Norsk Institutt for By og 

regionforslkning (NIBR) slår fast: 

"Den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien vil totalt få et større fall i 
sysselsettingen ved et EF-tilpasset norsk jordbruk enn uten en slik tilpasning. 
Totalt har vi beregnet at sysselsettingen ved en EF-tilpasning vil falle med omlag 
17 prosent eller 6000 sysselsatte, sammenliknet med uten slik tilpasning" (Onsager 
og Johansen, 1993). 

Det heter videre at: 

"For den landbruksbaserte nræingsmiddelindustrien totalt vil den samlede 
nedgangen både være absolutt og relativt størst i distriktene. Det er 
utkantregionene som får størst relativ nedgang mens by- og tettstedsregionene får 
størst absolutt nedgang. Nedgang blir relativt sett minst i storbyregionene" 
(Onsager og Johansen, 1993). 

Når det gjelder bakeri- og kornindustrien har vi ikke grunnlag for verken å bekrefte eller 

avkrefte konklusjonene i rapporten. Det synes imidlertid rimelig at den håndverksmessige 

delen av produksjonen vil ha en form for naturlig skjerming på grunn av tilknytning til 

lokale markeder. Det må også presiseres at rapporten ikke har drøftet situasjonen for den 

rorproduserende industrien. 

Vi kan heller ikke bekrefte eller avkrefte konklusjonene når det gjelder 

konservesindustrien, men det synes sannsynlig at denne vil få betydelige problemer med å 

tilpasse seg den konkurransesituasjonen rapporten beskriver. Her trekkes faktisk 

mulighetene for eksistens av en egen norsk konservesindustri i tvil. 

Det forhold at det vil være betydelige problemer med å tilpasse næringsmiddelindustrien 

til EF-betingelser ble ytterligere understreket da EF-kommisjonens forslag til 

forhandlingsposisjon i utvidelsesforhandlingene forelå. Fri vareflyt og full pristilpasning 



fra første dag av et medlemskap - hvor primærprodusentene riktignok skulle ytes noe 

kompensasjon - var forslagets budskap, hvilket avstedkom en rekke reaksjoner fra 

representanter fra næringsmiddel industrien. Administrerende direktør Bent Fuglesang i 

Nora illustrer dette gjennom følgende uttalelse: 
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"Regjeringens manglende forståelse for næringsmiddelindustrien gjenspeiler seg i 
det utkast til svar som EF-kommisjonen presenterte onsdag. I svaret forsøker EF å 
løse bøndenes problemer, men berører ikke problemene i industrien. En rekke 
arbeidsplasser kan gå tapt om EF-kommisjonen får viljen sin i 
landbruksforhandlingene" (Dagens Næringsliv 29.11.93). 

Når det gjelder overgangsordninger antydet Fuglesang i det samme intervju at for enkelte 

sektorer kunne ordninger av en varighet på mer enn 10 år være nødvendig. 

Fiskeindustrien er kanskje det område hvor Rebild-rapporten trekker opp det mest 

oppsiktsvekkende ressonement. Sannsynligheten for at et EF-medlemskap vil gi et støt til 

vekst for denne delen av næringsmiddelindustrien trekkes i tvil med hensyn til utviklingen 

på k~rt sikt. Forutsetningene på litt lenger sikt blir gjort avhengig av til dels radikale 

endringer i bransjens struktur og eiersammensetning. Videre pekes det på forhold knyttet 

til relasjonen mellom prinmærleddet og industrien, og rapporten framhever ønskeligheten 

av et endret maktforhold i denne sammenheng. Når det gjelder bransjens struktur er det 

imidlertid også andre indikatorer på at denne kan endres hvis lønnsomhet og kommersielle 

prinsipper får større gjennomslagskraft. Professor Rognvaldur Hannesson ved 

Handelshøyskolen i Bergen slår fast at det er for mange folk i sektoren. Det heter at: 

"Ut fra en normal ressurssituasjon konkluderer Hannesson med at det er nok med 
rundt 7000 fiskere. Det er 15000 færrre enn det er i dag og bare halvparten av det 
antall som i dag reelt er helårsfiskere. Samtidig mener Hannesson at det er nok 
med rundt 7000 ansatte i industrien på land. Det er rundt halvparten av det antall 
som er ansatt i dag" (Dagens Næringsliv 26.09.90). 

Når det gjelder Rebild-rapportens stadige understrekning av at norsk 

næringsmiddelindustri bør iverksette samarbeid med kjeder av nasjonal og internasjonal 

karakter, vil vi vise til LU-rapport 2/93 for en utdyping av denne type problemstillinger 

(Jacobsen og Dulsrud, 1993). Utviklingen innenfor selve næringsmiddelindustrien slik 



69 

utrederne fra Rebild Marketing ser den blir underbygget også av andre observatører. The 

Economist publiserte sammen med utganven 4 desember 1993 "A survey of the food 

industry'' som må kunne betraktes som en konfirmasjon av den beskrivelsen vi finner i 

Rebilds rapport. 
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