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❚ PER A. SLEIPNES

Det sa adm. di rek tør Chris ti an An ton Smeds-
haug i Agri Analyse i sitt fore drag på Kjøtt fag-
da gen på Ås ny lig. Hans po eng er at be drifts-
le de re i kjøtt- og næ rings mid del in du stri en 
ikke bør la seg «blen de» av au to ma ti se ring og 
ro bo ti se ring, og tro at det te er sva ret på ab so-
lutt alle ut ford rin ger. Alle be drif ter gjør mye 
på det te om rå det og ut ford rin gen blir å finne 
det lil le eks tra som ska per mer salg og økt pro-
duk ti vi tet. In no va sjon, pro dukt ut vik ling, mar- 
kedstilpasning og ikke minst det å ta vare på 
mar ke det, er et ter Smedshaugs me ning vik ti-
ge stikk ord i så måte. 

TAN KE VEK KEN DE
– Vi har f.eks. sett et fall i for bru ket av lam og 
sau her i lan det på seks pro sent i lø pet av åtte 
år – fra 2007 til 2015. Et ter spør se len av det te 
kjøtt slaget går med and re ord ned i Norge, til 
tross for at vi blir fle re men nes ker her i lan-
det. Et ter som kjøtt ut gjør den stør ste an del av 
den land ba ser te næ rings mid del in du stri en, er 
det te tan ke vek ken de. Det er vik tig at den 
jord bruks ba ser te in du stri en fun ge rer og opp-
le ver vekst og dek ker mar ke det, po eng te rer 
Chris ti an An ton Smeds haug. 

Han et ter ly ser mer fo kus på et ter spør sels-
si den og en gjen nom gang av veks ten i salg i 
for hold til fol ke talls vekst og øko no misk ut-
vik ling. 

KAMP OM AR BEIDS KRAF TEN
På kjøtt fag da gen vis te han vi de re til det fak-
tum at det er hard kamp om «hen de ne» i 
mat in du stri en. Det vil si stør re kon kur ran se 

om ar beids kraf ten i kjøtt- og næ rings mid del-
in du stri en enn man ge tror, og slik sett er au-
to ma ti se ring og det å ska pe at trak ti ve ar-
beids plas ser vik tig. 

– Alt det te spil ler inn med tan ke på en 
sunn og god ut vik ling for be drif ter som dri-
ver med pro duk sjon av mat. Det er nem lig 
be kym rings fullt at mar keds veks ten, sær lig i 

kjøtt sek to ren, sy nes å svik te for lam og sau. 
Dess uten sli ter gri sen og fjør fe er over top-
pen, ser det ut til. Det te sier meg at in no va-
sjons tak ten bør økes fle re hakk, i til legg til at 
vi må ta vare på mar ke det via til pas set po li-
tikk, godt dy re hold og godt om døm me. Det 
hjel per med mer ef fek tiv drift, men det er 
ikke nok, kon klu de rer Smeds haug. 

Au to ma ti se ring  
nep pe løs nin gen på alt i kjøtt  bran sjen

– Au to ma ti se ring/robo- 
tisering gir ikke nød ven dig vis 
mer kon kur ran se kraft, men  
er al li ke vel nød ven dig for kjøtt-
be drif ter om de skal kla re å  
møte fram ti dens ut ford rin ger. 

Automatisering gir ikke nødvendigvis mer konkurransekraft, ifølge Christian Anton Smeds- 
haug (innfelt) i Agri Analyse. Her sammen med innlederne og arrangøren på Kjøttfagdagen.
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