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Ekspertgruppe Storfekjøtt – Mandat og sammensetning 
 
Mandat 
Det nedsettes en ekspertgruppe med mandat å gi statsråden råd om hvordan 
produksjonen av storfekjøtt kan økes. Rådene skal gi grunnlag for videre arbeid med 
utarbeiding av strategi for hvordan målet kan nås. 
 
Ekspertgruppa skal primært vurdere produksjonsfaglige og markedsmessige forhold i 
verdikjeden for storfekjøtt, og i mindre grad gå inn på rammebetingelser for sektoren. 
Det er mange produksjonsfaglige og markedsmessige forhold som påvirker produk-
sjonen av storfekjøtt, vedlagt følger liste over flere aktuelle spørsmål innen disse 
temaene.  
 
Sammensetning/organisering 
Med utgangspunkt i mandatet over oppnevnes følgende personer i ekspertgruppen: 
 

• Tor Arne Ruud (Animalia) – leder av gruppa 
• Ola Nafstad (Animalia) 
• Hans Thorn Wittussen (Nortura SA) 
• Bjørn-Ole Juul-Hansen (Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund)  
• Jan Ole Mellby (Geno SA)  
• Erlend Røhnebæk (TYR)  
• Laila Aass (UMB) 
• Lars Johan Rustad (NILF) 
• Åse Marit Flittie Anderssen (Tine)   

 
Animalia, som er et kompetanseorgan innen kjøttsektoren, har det koordinerende 
ansvaret med å sammenstille anbefalingene fra gruppen.  
 
Tidsperspektiv 
Det foreligger allerede mye kunnskap på området, gruppen bør derfor kunne levere 
bidrag relativt raskt. Det tas sikte på et første møte med statsråden i slutten av oktober. 
Ekspertgruppens endelige anbefalinger skal foreligge til oppstart av arbeidet med å 
forberede jordbruksforhandlingene for 2013, og seinest innen 1. februar 2013. I 
mellomtiden vil statsråden benytte gruppen slik det synes naturlig. 



 

 

VEDLEGG:   
 
Mer om aktuelle problemstillinger: 
 
Hovedoppdraget knytter seg til tiltak for å oppnå økt produksjon av storfekjøtt. 
Ekspertgruppa skal primært vurdere produksjonsfaglige og markedsmessige forhold i 
verdikjeden for storfekjøtt, og i mindre grad gå inn på rammebetingelser for sektoren. 
 

Aktuelle produksjonsfaglige forhold 
a. Avlstiltak og bruk av semin 
b. Valg av rase (kjøttfe) tilpasset gårdens fôrgrunnlag  
c. Dyrehelse 
d. God fôring og stell 
e. Driftsopplegg mhp. hvordan økt kjøttproduksjon per foretak (f.eks. 

kalvingsintervall)  
f. Kvalitet på slaktet  
g. Valg av type fjøs og innredning – Kostnadsstyring 
h. Produksjonsstruktur 
i. Samarbeid, som f.eks. ”Biffringer”  

 
Aktuelle markedsmessige forhold 
1. Leveringsbetingelser, inkl. produsentpris, førstehåndsomsetningen 
2. Foredling – Produktutvikling 
3. Økologisk produksjon 
4. Livdyromsetning 
5. Regelverk for sektoren 

 
 
 
 
 
 

 
 


