
Nord-Norge trekket og 

distriktstilskuddet
Bakgrunn og historie



Distriktstilskuddet i Nord-Norge

• Nord-Norge tilskuddet for kjøtt kom i 1973 for dekking av merkostnader i 
industrien, på kr 0,40

• Distriktstilskudd til primærprodusenten for agronomiske ulemper i 1974 på 
kr 0,40.

• 1987 ble disse to tilskuddene slått sammen til et distriktstilskudd

– Nord-Norge tilskuddet til industri var da kr 3,50 gris og kr 4,- små-/storfe

– Forutsetning om slakting i Nord-Norge

• Beskjeden økning i distriktstilskuddet etter 1987

– Storfe sone 4 fra kr 10,20 til kr 11,30

• Differansen i distriktstilskudd til høyeste tilskudd i Sør-Norge: 

– Storfe kr 4,- (sone 4) / kr 4,50 (sone 5) 

– Småfe kr 6,- (sone 4) / kr 6,50 (sone 5)

– Gris kr 4,- (sone 4) / kr 4,30 (sone 5)  
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Historien om Nord-Norge trekket

• Nord-Norges Salgslag 1999

– Kr 2,50 lavere avregningspris enn andre deler av landet (BS kr 2,44, NRS 
kr 2,86)

• Gilde Norsk Kjøtt – 3 års opptrappingsplan - 2002

– Kr 2,02 lavere pris i Nord-Norge

• Etter 2003 redusert i løpet av noen år til

– Gris kr 1,50 og storfe/lam kr 1,95

• Videre reduksjon i 2013

– Gris kr 1,50 og storfe/småfe kr 1,-

– I 1999 kroner (prisstigning 36,7% ) Gris kr 0,95, storfe/småfe kr 0,63

3



Avtale mellom Staten og Nortura om Nord-Norge trekk?

• Nortura er enig i at det ikke er noen avtale mellom Staten og Nortura om NN-trekket. 
– Dette kjenner vi ikke til at vi har hevdet

– Staten inngår ikke slike avtaler. De gjennomfører sin politikk gjennom lover, forskrifter og 
jordbruksavtalen.

• Omtalt i senere tid ved forskriftsfastsettelse
– I høringsnotatet fra LMD 29.sep 2008 "Forslag til samlet forskrift om pristilskudd...." 

s.29-30.

• " Produsenter i Nord-Norge mottar distriktstilskudd kjøtt etter vesentlig høyere 
satser enn i landet for øvrig. Årsaken til den høye tilskuddsatsen er knyttet til 
produksjonsulemper i både primærproduksjon og slakterileddet"

• I fastsettelsen av forskrift 

• "Departementet viser til at den høyere tilskuddssatsen for distriktstilskudd kjøtt i 
NordNorge er relatert til produksjonsulemper både hos primærprodusent og i 
slakterileddet"
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Siste som har framkommet fra Landbruksdepartementet ved Skogan:

• Tilskuddssatsene for Nord-Norge i ordningen er fastsatt ut fra grunnlag 
som de geografiske og klimatiske forhold i landsdelen.

• Etter vår vurdering står dette ikke i strid med grunnlaget for forskriften 
produksjonsulemper i både primærproduksjon og slakterileddet"

– Det er både geografiske og klimatiske forhold som er grunnlaget for 
kostnadene i slakterileddet. 
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Andre forhold

• Frakttilskuddet dekker kun en andel av fraktkostnaden fra bonde til 
nærmeste slakteri (Nortura/KLF slakteri)

– Ikke dekning av kostnader til slakting

– Underdekningen av frakttilskuddet er noe redusert de senere år

• Mange slakterier lagt ned i nord, men også i Midt, Vest og på 
Østlandet 

• Akkorden er strammet inn gjennom konkurransen

• Situasjonen i dag er at slakting på Målselv og Karasjok går med 
underskudd etter trekket på kr 1,- / 1,50 pr kg.

– Trekket skulle ha vært vesentlig større for å dekke underdekningen
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Distriktstilskuddet i Nord-Norge 

har en industridimensjon

• Er det klokt å gjøre noe med Nord-Norge tillegget under dagens 
regjering?

– Regjeringen har i alle fall lett etter penger å omprioritere

– Tidligere har distriktstillegg på kylling og egg redusert

– Helgelandskysten ift. Indre deler av Trøndelag

• Hva er rimelig rettferdig innenfor samvirke?

– Kostnadsbilde – kostnadsbetinget avregning

– Konkurransekraft 

– Dilemma mellom en mellomstor produsent på Jæren /sentrale Østlandet pris ift
Nord-Norge
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Tidligere jordbruksavtale med regjeringen – utspill og 

resultat distriktstilskudd egg

Nord-Norge Vestlandet

Eksisterende tilskudd, øre/kg 120 75

Tilbud fra staten 0 0

Forhandlingsresultat 75 25

Argumenter i forhandlingene
• Noe kraftfôrprisforskjeller

• Kostnader utrangering, kadaver og transport

• Investeringskostnader 

Statens argumenter
• Ressursmessig feil å stimulere en produksjon med så mye transport av fôr og 

produkt
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Risiko for distriktstilskuddet?

Med utgangspunkt Statens handling i forhold til distriktstilskudd egg kan 

en ikke se bort fra risiko for distriktstilskuddet rødt kjøtt

– Samme argumentasjon som for egg kan brukes på gris 

– Det som opprinnelig var Nord-Norgetilskuddet skulle dekke 

merkostnader ved inntransport og slakting. Fraktordningen ble for få år 

siden styrket, kan brukes som argument for å redusere distriktstilskuddet

– Dersom Nortura utjevner prisen, kan det brukes som argument for å 

redusere distriktstilskuddet
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