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Norsk husdyrproduksjon preges av gode helse- og velferdsstandarder og trygge produkter. 
Produksjonen har tradisjonelt vært skjermet og kostnads- og prisnivået er av mange ansett 
som høyt. WTO-avtalen og andre internasjonale forpliktelser setter nå husdyrproduksjonen 
under press. Den første, og kanskje viktigste utfordringen er å beholde andelen av 
hjemmemarkedet. Lykkes det, har vi gode forutsetninger for også å lykkes på det 
internasjonale markedet. I alle fall på visse produktområder. I så måte har blant andre Geno, 
Norsvin og Tine vist vei. Gjennom målbevisst og langsiktig arbeid kan flere lykkes. Det vil bli 
krevende. 
 
Skal en kvalifisere seg for internasjonal konkurranse, må en først være blant de beste på 
hjemmebane. Vår landbaserte matproduksjon er under press. Forutsetningen for å lykkes på 
sikt, både hjemme og i større grad ute, er at vi kan holde oppe en høy markedsandel for egne 
produkter i det norske markedet. Denne er i dag på 88% og synkende. Det vil si at importen 
av mat øker. Grunnene til dette er mange, og det skjer til tross for at forbrukernes tillit til 
norsk mat er høy. 
 
Klima og topografi som høyere makter har gitt oss, byr på ulemper vi ikke rår med. 
Kostnadsnivået her i landet er i tillegg generelt høyt, noe som skaper betydelige ulemper i en 
mer åpen konkurranse. Slik sett blir utfallet av høstens WTO-runder viktig. Allerede nå må vi 
innstille oss på at eksportsubsidiene vil forsvinne. For å bevare mest mulig av 
hjemmemarkedet, vil strategien i hovedsak følge to akser: på den ene siden strukturendringer i 
retning av større og mer kostnadseffektive produksjonsenheter og på den andre siden 
spesialproduksjon for større mangfold og særegenhet som øker matgleden og 
forbrukerinteressen. Vi står over for mange og betydelige utfordringer. 
 
Første utfordring blir rent mentalt å mestre at Norge mer og mer blir ”et land i verden” som 
ikke kan isoleres verken økonomisk, kommunikasjonsmessig eller på andre måter. 
Globaliseringen med større bevegelse av kapital, varer og mennesker vil uvegerlig føre til et 
mer åpent marked med større konkurranse. Skal vi henge med, må det fortsatt skje en 
tilpasning til morgendagens økonomiske virkelighet samtidig som varetilbudet tilpasses 
forbrukernes preferanser.  
 
Neste utfordring: skal vi ha mulighet til å lykkes både hjemme og ute når konkurransen og 
vareflyten øker, er det en klar forutsetning at vi opprettholder våre gode produksjons- helse- 
og kvalitetsstandarder. Jeg anser våre kvalitetstandarder i vid forstand som vår aller viktigste 
fortrinn, uansett om vi snakker om hjemlige eller andre markeder. 
 
Jeg snakker om fortrinn knyttet til vårt lands beliggenhet, vårt klima og miljø, vår 
næringsstruktur, organiseringen av produsentene, avdrått, dyrehelse og -velferd og 
mattrygghet. I tillegg kommer gjennomgående god kompetanse hos næringsutøverne, sterke 
FoU-miljøer og et enhetlig offentlig tilsyn. Alt dette til sammen bør gi tillit til norske 
produkter. Jeg har nylig besøkt Grune Woche i Berlin og registrert hva europeiske forbrukere 
synes å legge vekt på: ”totalkvalitet” blandet med villmark og eksotiske opplevelser. Nå skal 
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vi være ærlige nok til å innrømme at mange andre land også forbedrer seg på kvalitetssiden. 
Kugalskapen ble et tidsskille i så måte. 
 
Mestrer næringene å beholde nødvendige andeler av vårt eget market, bør de samme næringer 
gå mer offensivt til verks på den internasjonale arena. Noen har vist vei. Geno markedsfører 
sæd i 85 ulike land (www.geno.no). Glimrende! Norsvin tar ifølge administrerende direktør 
Gjein sikte på å finansiere 70 % av sine utviklingskostnader i 2010 fra internasjonale 
markeder. Tine lykkes stort med sin Jarlsberg. Frisk satsing som krever respekt. Det nytter.  
 
Skal de og andre lykkes på flere områder, er det viktig å sette seg mål og innrømme overfor 
seg selv at det kreves bevisst arbeid, tid og tålmodighet. Målene må være selektive i den 
forstand at vi neppe kan lykkes på ”alle” områder. Hva har vi å tilby og hvorfor skulle 
utenlandske kjøpere velge enkelte av våre produkter fremfor andre? Vi vet fra 
forbrukerundersøkelser blant annet i Tyskland, at norske husdyrprodukter er lite kjent.  
 
Dermed er neste utfordring klar for den som har et mål om å delta på den internasjonale arena: 
produktene og fortrinnene må gjøres kjent . Vi må få budskapet ut. Start med et utvalg av 
produkter produsert under betingelser som er av de beste i verden. Det må tenkes offensivt. 
Jeg tillater meg å foreslå at næringene, forskningsmiljøene og tilsynsmyndighetene sammen 
utvikler et nasjonalt nettsted med en samlet presentasjon av alle våre fortrinn gjennom 
nødvendige linker etc. som lett kan plukkes opp over hele verden gjennom bruk av velkjente 
søkeord. Hva med 
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Internett er i dag overlegent det beste verktøy for å nå mulige handelspartnere i alle 
verdenshjørner. Vil vi eksponere våre utvalgte produkter, finnes det ikke maken til 
utstillingsvindu. 
 
Hva om vi lykkes og kommer i dialog med kjøpesterke tyske miljøer, japanske eller andre? Vi 
står da overfor en tredje utfordring, nemlig leveringsdyktighet; mengde og stabilitet. Dette 
kan i mange tilfeller avstemmes. På den andre siden er det eksempler på at en mulig 
handelsforbindelse har takket nei fordi produksjonsvolumet ikke dekker det ønskede kvantum. 
 
Kompetanse er mitt siste stikkord. På den internasjonale arena kreves egne ferdigheter og det 
finnes uskrevne regler. Mestrer vi disse? Som i alle andre sammenhenger kreves det kunnskap 
og erfaring. Det kreves kunnskap om varene en skal selge og innsikt i markedene som skal 
betjenes. Helst skal man kunne snakke spansk i Sør-Amerika og russisk hos naboen i øst. Og 
helt til slutt: sosial kompetanse kan også vise seg å være langt på vei avgjørende. Det er ikke 
nok med nøkternt kjøp og salg. Det skal helst oppleves som en god handel i et trivelig selskap. 
Jeg tror mulighetene er mange. Det er viktig at kunnskapsmiljøene representert ved dette 
Husdyrforsøksmøte både mentalt, faglig og praktisk bidrar aktivt til at norsk 
husdyrproduksjon mestrer utfordringene de står over for de nærmeste årene. 
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