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Posisjon i markedet 2016 

 Omsetning på ca NOK 4 mrd. 

 600 ansatte 

 Sterkere posisjon i: 

Dagligvare (står for over 70 % av salget) 

 Industri 

Håndverk 

 Flere bønder velger Fatland 



Vi får slakt fra nesten hele landet 

Slakting i 

Ølen 

Jæren 

Oslo 

Ole Ringdal, 

Hellesylt 

Midt-Norge Slakteri 

Horns Slakteri, 

Leknes 



Hele verdikjeden 

BØNDER 

• 5000 

• Markedsandel 
20 % 

RÅVARER 

• Slakting 

• Skjæring 

• 20-35 % 

FOREDLING 

• Produksjon 

• Pakking 



Slaktetall 2015 

2014 2015 Endring Endring %  

Sum 34.100 35.700 1.600 6 % 

 Flinke bønder i et godt samarbeid! 

 Aktiv jobbing for å utvikle norsk landbruk til 
å bli mer bærekraftig 

 Gripe mulighetene i markedet 

 

2015 - % endring 

Gris 8,2% 

Storfe -1,0% 

Småfe 2,5% 



Produsert i 2015  

 35.700 tonn slakt  

+ Midt-Norge Slakteri med 7000 tonn 

 

 51.000 tonn skjæring  

 inkl. FG kjøttsenter 

 

 Foredling 28.000 tonn  
  

 



Effektive skjæreavdelinger 

 SVIN og LAM 

 Fatland Ølen er størst i Norge på 

skjæring av svin og lam 

 20.000 tonn 

 FG Kjøttsenter skjærer gris, der 

Fatland og Grilstad utnytter grisen 

på beste måte. 

 13.200 tonn 

 STORFE 

 Fatland Jæren er største 

skjæreavdeling i Norge 

 17.800 tonn 

 



 



Foredling på Jæren:  

Henriettes Pinnekjøtt 
og mange andre gode produkter under dette merket! 

, 



Vi ønsker å utvikle oss på spekemat 



KSL 

 Vi er «Nyt-Norge»-merkebruker 

 Viktig for Fatland at bonden har KSL i orden 

 Husk derfor: 

 - Årlig gjennomgang av egenrevisjon 

 - Lukke avvik innen fristen 

 

Ingen bekymring  

 - Vi hjelper deg med KSL! 



FATLAND ULL AS 
 

 Har tre ullavdelinger: Karmøy, Hommersåk, 

Leknes. Tar mot fra hele landet. 

 På Hommersåk håndterer vi ca. 300 tonn 

 Vi omsetter ca. 25 % av ulla i Norge 

 I 2014 ble all ull solgt til utenlandske kunder:  

 Vi har 3-5 kunder som vi har hatt gjennom 

mange år, en i Kina, resten i England 



Fatland Hud og Skinn AS 
 

Stiftet i 1991 og har vært en suksess siden.  

Selskapet er en viktig del av Fatland sitt arbeid for å få mest 

mulig verdi ut av det vi slakter og foredler. 

 



DYREVELFERD OG MILJØ  

 Fatland har investert mye i dyrevelferd: 

 Nye dyrebiler, med temperaturregulering og vann til dyrene 

 Nye fjøs på Jæren og i Oslo, og nytt fjøs under bygging i Ølen.             

Gir oss bedre oppstalling og de beste bedøvingssystemene. 

 MILJØ 

 Nytt renseanlegg bygges ved Fatland Ølen AS nå, og på Jæren i 2. kvartal 

 ENØK investeringer på alle anlegg 

 Varmepumpeteknologi 

 Sintef som samarbeidspartner 



 TILLEGG PÅ KU: 2,00 kr/kg 

 Nye Optibiff-avtaler 

 Sikre mer kalv 

 Bedre planleggingshorisont for slakteriet 

 SVIN: Mer på grunnpris, mindre på bonus = stabil økonomi! 

 LAM: Ingen endringer foreløpig 

Viktige endringer på bonuser! 



ULIKE PULJETILLEGG…. 



REFUSJON FOR  

ELEKTRONISKE ØYREMERKE 

 

 Tidligere etterbetalt med  

    kr. 12 pr. lam 

 NÅ: Kr. 0,70 i puljetillegg for både 

lam og sau 

 Dvs. hvis lammet er 17,1 kg får du 

kr. 12 i refusjon. 

 Hvis lammet er tyngre, tjener du 

på denne omleggingen.  

 



Vi skal hjelpe deg til å oppnå  

bedre resultater!  
 

 

 SVIN:   Rolf Gunnar Husveg 

 STORFE:  Siv Undem 

 SMÅFE:  Hilde Kalleklev Håland og Berit Pettersen 

 

 Husdyrkontrollene: Gerd Skjoldal 

 Rådgivningstilbud i Fatland 



SAUEKONTROLLEN 

 Bruk sauekontrollen aktivt til forbetring i eigen besetning  

 Bruk rådgivar til føring og/eller veiledning 

 Sauekontrollen App er blitt lansert 

 Gratis dei to første åra, Fatland betaler 

 



KURS I SAUEKONTROLLEN 



SEMINAR I STAVANGER 11-12. mars 

 Raddison Blu Hotell 

 Lunsj til lunsj 

 Gode foredrag 

 Fagleg og sosialt påfyll 

 Påmeldingsfrist: innen 5. mars! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 STORFE 
 Velg ammekurase med grunnlag i gårdsressurser! 

 Vær BEST på kalvestell! 

 Fokuser på slakteplanlegging og slaktevekt på okser. 

 Utnytt potensialet i rasen! - Gjelder både ammeku og slakteokser 

 

 



KVA KAN FATLAND GJE DEG 

 Gratis rådgjeving 

 Gratis sauekontroll i 2 år 

 Ullmottak 

 Inntransport av ull hele året 

 Sauekontrollen 

 Heiatransport 

 God pris og bonusar 

 Elitelam og Elite Pluss 

 Puljetillegg 

 Optilam 

 

 

 



Facebook 
Over 6000 personer følger oss  

nå på Facebook. Lik oss gjerne!  

www.fatland.no 
 

Vi har fått nye oppdaterte nettsider. 

fatland.no er svært brukervennlig, 

også på mobil. 



Tvil ikke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker at lamma skal produseres i Norge 

Slaktes, skjæres og pakkes på Fatland sine anlegg 

Vi behandler leverandørene våre godt! 


