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Skal si noe om

 Omsetning av kje

 Avgjørende med kvalitet

 Hva Nortura svarer

 Oppsummering
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Omsetning av kje

 Slakta kje har økt med 234 % siden 2013 (5203 til 11375)

 Førde og Gol slakter mest og Rudshøgda og Forus slakter minst 
(Gol vel 4000 og Forus ca. 100)

 Det blir slakta mer enn det som selges fra Nortura, men salget har 
som sagt økt.

 Det har vært og er gode slaktevekter, og slakta egner seg til salg 
av hele kje. 



Kvalitet



Nortura svarer

 Hvordan er det å få levert kje til Nortura generelt og evt. ta i retur?

◼ Nortura tar imot alle kje som blir innmeldt. 

◼ Ca 1/3 av alle kjea vi slaktar blir sendt tilbake til geitebonden som nisje- eller 
returslakt. 

◼ Nortura mener det er veldig bra at mange geitebønder satser på dette som en 
del av inntektsgrunnlaget på gården. 

 Hva brukes kjekjøtt til?

◼ Kjeslakt som blir omsatt gjennom Nortura blir solgt som hele slakt til 
dagligvare, storhusholdning og industrikunder (vel 50%). Her får de best pris.

◼ Det som ikke blir solgt, blir skjært ned til geitesortering og solgt som 
spekepøle. Dette er ikke så godt butikk. 



Nortura svarer

 Hvordan er etterspørselen etter kjekjøtt?

◼ Etterspørselen er prega av at det er et dyrt kjøtt på grunn av at det er få kilo 
å dele kostnadene på. 

◼ F.eks. hvis en Meny- eller MEGA-butikk setter fokus på kje og gjør en jobb i 
forhold til salg, så går salget ganske bra! 

◼ En del av industrikundene som kjøper kje har nok en del kunder i innvandrer-
miljøet. Datterselskapet til Nortura, Noridane, selger og en del kje til 
innvandrermiljø. 

 Hva gjør Nortura for å evt. øke forbruket av kjekjøtt? 

◼ Nortura prøver å selge kje til dagligvare- og storhusholdningdkunder det er 
her vi oppnår best pris. 

◼ Nortura legger til rette for salg av frosne kje utenom kampanjeukene. Ellers 
går salget gjennom industrisalget. Her er prisene dårligere, så dette er dårlig 
butikk for Nortura. 



Oppsummering
 Som andre husdyrnæringer må dyra 

ha en viss kvalitet. Helst ikke for
tung, men ikke for lett.

 Det har vært økning i slakt og slag og
det er ikke noe tilsier at det ikke kan 
fortsette.

◼ Klima/miljø

◼ Produksjon på gårdens ressurser

 Som med sau/lam må historiene om
hva geit/kje bidrar til utover 
matproduksjon fortelles.

 Det er forbrukerne og pris som i all 
hovedsak styrer etterspørsel.
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Har kjekjøtt ei framtid?

Ja – hvis vi vil!
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