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MINERALVANN. I løpet av fj oråret 
drakk nordmenn 511 millioner 
liter brus. Aldri har vi drukket 
mer brus enn nå, viser nye tall fra 
Bryggeri- og Drikkevareforenin-
gen.

Bare i desember drakk vi 52 
millioner liter brus, og det er re-

kord for en enkelt måned. Det til-
svarer nærmere 11 liter per nord-
mann.

I 2010 økte brusdrikkingen her 
i landet med nesten sju prosent. 
Størst økning var det på sukker-
holdig brus, med 9,5 prosent.
 ©NTB

Nordmenn drikker mer brus
INNVANDRING. Senterpartiet støt-
ter ikke uten videre regjerings-
kollega Sosialistisk Venstreparti i 
synet på en endring i utlendings-
loven. Noe amnesti for papirløse 
asylsøkere vil partiet ikke være 
med på. I kjølvannet av Amelie-
saken sier partiets innvandrings-

politiske talsmann, Ola Borten 
Moe, at det er nødt til å være slik 
at loven er lik for alle.

– At man er dyktig til å tale sin 
egen sak er ikke i seg selv grunn-
lag for å få oppholdstillatelse i 
Norge, sier Borten Moe til NTB.
 ©NTB

Sp-nei til SV i Amelie-saken

Toalettforholdene hos Strilalam er tilfreds-
stillende, ifølge Mattilsynet. Likevel nekter 
tilsynet slakting – fordi slaktebilen til 
Mobilslakt mangler toalett ...

 ✱ SLAKTERI

Mobilt slakteri
får ikke slakte
uten toalett
FJELL. Slaktebilen til Mobilslakt 
AS har siden 2006 sørget for kort-
reist kjøtt på Vestlandet.

Den bondeeide foredlings-
bedriften Strilalam BA på Sotra 
er den største kunden. Det nye 
foredlingsbygget til Strilalam er 
skreddersydd for at bilen til Mo-
bilslakt AS skal rygge inntil og 
slakte sau.

Nå fortviler både slaktere og for-
edlere: Mattilsynet vil ikke tillate 
den planlagte slaktingen til uka. 
Årsaken er at det mobile slakteriet 
mangler toalett og garderobe som 
kan følge slaktebilen rundt. 

Men hos Strilalam BA er både 
toalett og garderobe godkjent – av 
Mattilsynet …

Holder mål
Slakterne brukte WC og garde-
robe hos Strilalam under slak-
tingen i fj or høst. Da var Mat-

tilsynet Bergen og omland på 
stedet.

– Toalett- og garderobeløsnin-
gen er hygienisk tilfredsstillende, 
sier distriktssjef Aslaug Sandvin.

Likevel har Mattilsynet stanset 
all slakting. Den midlertidige, re-
gionale slakterigodkjennelsen til 
Mobilslakt løp nemlig ut 1. januar, 
og er ikke fornyet, fordi bedriften 
mangler mobilt toalett og garde-
robe.

I en e-post til tilsynet før jul 
spurte Mobilslakt om muligheten 
for å få en dispensasjon til å slakte 
bare ved Strilalam, siden det her 
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1) Storfe er tatt ut  av målprissystemet. Prisen er derfor en planlagt gjennomsnittlig engros-
pris for 2. halvår 2010.
2) Engrosprisene er knyttet til overskuddsområder på samme måte som målprisen for lam og 
gris, og planlagt engrospris for storfe. Imidlertid gjelder målprisene flere klasse og vektgrup-
per for de aktuelle dyreslag, slik at enrospris i tabellen ikke er direkte sammenlignbare med 
de aktuelle målprisene. I underskuddsområdene kan engrosprisen være inntil kr 1,00 høyere. 
3) Smågrisprisen er en salgspris for helsegris. 
 Kilde: SLF, Seksjon markeds- og prisutvikling

Poteter 318 +34
Mandelpotet 650 
Agurker, stk.  460 
Hodesalat, stk. 914 
Rapidsalat, stk.  677 
Crispy/Vestfoldsalat, stk. 726 
Kepaløk, kg > 70 mm 593 
Kepaløk, kg 50-70 mm 401 
Rødløk, kg 783 
Purre 1 837 
Rødbeter, kg 833 
Hvitkål 491 +43
Rødkål 525 
Rosenkål, 0,4 kg flowpk. 1 103 
Kinakål, stk. 614 +43
Kålrot 521 
Gulrot, 1 kg flowpk. 642 +43
Gulrot, 10 kg vasket 551 
Knollselleri, kg 1 325 
Persillerot, stk. 522 
Kruspersille, storbunt 1 989 

 NOTERINGS-    FORVENTET
VARESLAG PRIS    ENDRING I
 PRODUSENT       PRODUSENTPRIS
 UKE 2    UKE 3

Produsentprisene registreres på tirsdager, men kan ved spesielle forhold endres gjennom 
uka. Prisen gjelder partivis levering av kl. 1 inkl. emballasje, fritt levert engrosforhandler 
på vedkommende sted om intet annet er nevnt. 
For de enkelte produkter og steder oppgis en produsentpris som er et avrundet middel 
av oppgaver fra flere engrosforhandlere på hvert sted. 
Alle priser oppgis i øre per kg eller anført enhet og er eksklusive merverdiavgift.

 STATENS LANDBRUKSFORVALTNING

Ung okse, 250 - 325 kg kl. O 48,70 49,10 - +1,20 39,07 -
Ung ku, 200 - 225 kg kl. P - 46,30 - +1,20 34,75 -
Kalv, 90 - 140 kg kl. O- - 51,20 - -0,10 38,26 -
Lam, 13,1 - 23 kg kl. O 59,15 59,50 - +1,60 39,43 -
Slaktegris, gruppe 8 kl. E 29,51 27,30 - +0,00 17,96 -
Smågris, 25 kg per stk3) - 580,00 - -20,00 - -
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En bra lammesesong og et 
svært bra pinnekjøttsalg til 
jul har bidratt sterkt til at 
reguleringslageret av lam er 
rekordlavt ved starten av et 
nytt år.

Med 800 tonn på regulerings-
lageret ved inngangen til 2010 
var det en målsetting at dette 
lageret ikke skulle være større 
ved utgangen av året. Dette må-
let ble nådd – og vel så det. Ved 
nyttårsskiftet er reguleringsla-
geret redusert til i underkant av 
100 tonn.

For Nortura sin del ble også 
dette fulgt opp med et en økning 
i salget av pinnekjøtt til jul med 
hele 9 prosent sammenlignet 
med 2009.

Nortura Totalmarked arbei-
der nå etter en målsetting at det 

likevel skal være mulig å balan-
sere markedet uten å måtte im-
portere mer enn de faste avtale 
kvotene.

Denne uka er det et mindre 
underskudd av storfe. Slaktin-
gen er på drøyt 4000 dyr, og 
dette er ikke helt tilstrekkelig til 
å dekke etterspørselen. Det er 
storfe på reguleringslager.

Når det gjelder gris er det 
også denne uka om lag balanse. 
Slaktingen er lavere enn forrige 
uke, men likevel nok til å dekke 
det aller meste av etterspørse-
len. Slaktingen er på ca. 18.500 
griser.

Som tidligere informert økes 
prisen på sau med kr 1,50 denne 
uka. Det er ingen ytterligere 
endringer.

NORTURA

Godt lammesalg ga
lite reguleringslager
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