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HØRING AV RAPPORT FRA MARKEDSBALANSERINGSUTVALGET - EVALUERING AV 
MARKEDSBALANSERING I JORDBRUKET 

 
NNN organiserer arbeidere i hele næringsmiddelindustrien, i bedrifter uavhengig av eierform, 

bransje eller markedsposisjon. NNN har over 28 000 medlemmer fordelt på mer enn 600 

bedrifter og er et forbund i LO.  

 

NNN mener mandatet til utvalget tydelig slår fast at dagens landbrukspolitikk må ligge til 

grunn for utvalgets arbeid, noe vi synes er riktig. Med det som utgangspunkt blir de berørte 

delene av bransjen værende i et innenlands marked med begrenset handlefrihet for 

bedriftene. Betydningene av det norske markedet må hensyntas i forhold til balansering av 

de berørte råvaregruppene.  

Råvaren eksporteres i liten grad og underskudd i markedet dekkes opp med eventuell 

tollnedsettelse i perioder. Overproduksjon medfører store ekstrakostnader og må begrenses 

gjennom markedsreguleringen.  

 

NNN vil også påpeke noen viktige momenter som må ligge til grunn for å ha 

markedsregulering i Norge: 

 

• Råvaren er biologisk produksjon med behov for langsiktig planlegging 

• Sesongvariasjoner i den biologiske produksjonen ivaretas best med 

markedsregulering 
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• Sikre rett volum i forhold til det norske markedet 

• En næring som har store og små aktører. Små aktører vil ikke alene kunne 

påvirke markedet og er avhengig av markedsregulering 

• Forutsigbarhet og jevn råvaretilgang for industrien gir kostnadseffektivitet og 

sikrer beste mulig kvalitet på sluttproduktene 

• Tillit til markedsreguleringsordningen er en forutsetning 

 

Viktige momenter for norsk matvareproduksjon: 

• Den norske modellen med markedsregulering gir stabile priser til forbruker og omtrent 

lik pris til bøndene uansett hvor de er i landet 

• Det er behov for å ha store aktører i markedet for best mulig regulering av 

råvarevolum 

• Dagens løsning med markedsregulering støtter opp under norsk landbrukspolitikks 

målsetting om bosetting i hele landet. Videre er landbruksbasert næringsmiddelindustri 

en viktig del av industrien og bidrar til verdiskapning i alle landets fylker  

• Markedsordningen sikrer jevn tilgang på råstoff for industrien gjennom hele året 

 

Valg av modell: 
NNN støtter "Forenklingsalternativet" som beste løsning. Det vil gi større åpenhet slik at tillit 

til modellen sikres. Alternativet vil ta vare på styrkene i dagens ordning og sikrer god 

markedsbalansering i det norske markedet. Vi mener dette er den beste økonomiske løsning 

totalt sett for den landbruksbaserte produksjonen.  

For å sikre åpenhet og tillit om ordningen, kan i tillegg en løsning være at aktørene får 

samlokalisering med markedsregulator.  

 
 

Med vennlig hilsen 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

 
 
 

Ann Elise Hildebrandt 
Forbundssekretær 
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