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PRISUTVIKLING SÅ LANGT I 2022
Når man sammenligner gjennomsnittspris for året 2021 opp mot 
gjennomsnittspris så langt for året 2022 viser prisutviklingen for 
konvensjonelt verpefôr: + 0,70 kr/kg fôr.

Hvis man regner 2,1 kg fôr til produksjon av 1 kg egg, har 
kraftfôret som innsatsfaktor blitt økt med 
+ 1,47 kr pr kg egg så langt i 2022, mot året 2021.

PRISUTVIKLING FRA 2020 TIL JUNI 2022
I denne perioden har det vært en gjennomsnittlig prisoppgang 
på konvensjonelt verpefôr på + 0,99 kr/kg fôr, en kostnadsøkning 
på + 2,07 kr pr kg egg.

PRISUTVIKLING KONVENSJONELT SLAKTEKYLLINGFÔR PER MÅNED 2018 - 2022

PRISUTVIKLING KONVENSJONELT VERPEFÔR PER MÅNED 2018 - 2022

PRISUTVIKLING ØKOLOGISK VERPEFÔR PER MÅNED 2018 - 2022

Gjennomsnittlig kilo-priser pr år 

* Til og med september

PRISUTVIKLING

FORTSATTER KRAFTIG PRISVEKST
Kraftfôrprisene fortsetter å stige. Lønnsomheten settes under press. 
Kilde: Landbruksdirektoratet. Tekst, illustrasjoner & foto: Karianne Fuglerud Ingerø

Norsk Fjørfelag følger kraftfôrprisene tett. Nye tall fra 
Landbruksdirektoratet viser at prisene fortsetter å øke i 
2022. Prisveksten gjelder for kraftfôr til alle fjørfeproduksjo-
ner. Når vi sammenligner snittpris for 2021 opp mot snittpris 
så langt i 2022, så er det størst kostnadsvekst på konven-
sjonelt slaktekyllingfôr med 0,79 kr per kilo. Konvensjonelt 

verpefôr har økt med 0,70 kr kg og økologisk verpefôr 
har økt med 0,77 kr kg. Kraftfôr er den største utgiften for 
fjørfeprodusentene, opp mot 60-70% av kostnadene. Vi ser 
også økte kostnader på energi og renter. Alt dette slår hardt 
ut over lønnsomheten, dersom ikke pris til produsent følger 
kostnadsuviklingen. 

Landbruksdirektoratet 
fører kun statestikk 
for de tre kategori-
ene av fjørfefôr som 
vi viser til i oversik-
ten her.

PRISUTVIKLING SÅ LANGT I 2022
Når man sammenligner gjennomsnittspris for året 2021 opp mot 
gjennomsnittspris så langt for året 2022 viser prisutviklingen for 
konvensjonelt slaktekyllingfôr: + 0,79 kr/kg fôr. 

Hvis man regner 2,3 kg fôr til produksjon av 1 kg kjøtt, har 
kraftfôret som innsatsfaktor blitt økt med 
+ 1,83 kr pr kg kjøtt så langt i 2022, mot året 2021.

PRISUTVIKLING FRA 2020 TIL JUNI 2022
I denne perioden har det vært en gjennomsnittlig prisoppgang 
på konvensjonelt slaktekyllingfôr på + 1,02 kr/kg fôr, 
en kostnadsøkning på + 2,36 kr pr kg kjøtt.

PRISUTVIKLING SÅ LANGT I 2022
Når man sammenligner gjennomsnittspris for året 2021 opp mot 
gjennomsnittspris så langt for året 2022 viser prisutviklingen for 
økologisk verpefôr: + 0,77 kr/kg fôr.

Hvis man regner 2,1 kg fôr til produksjon av 1 kg egg, har 
kraftfôret som innsatsfaktor blitt økt med 
+ 1,62 kr pr kg egg så langt i 2022, mot året 2021.

PRISUTVIKLING FRA 2020 TIL JUNI 2022
I denne perioden har det vært en gjennomsnittlig prisoppgang 
på økologisk verpefôr på + 0,76 kr/kg fôr, en kostnadsøkning 
på + 1,59 kr pr kg egg.
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Landbruksdirekto-
ratet henter inn salg 
og priser kvartalsvis 
fra fôrleverandø-
rene. De vekter pri-
sene med solgte 
mengder på hen-
holdsvis konvensjo-
nelt verpefôr og 
slaktekyllingfôr. På 
økologisk verpefôr 
er det fra juli 2017 
kun ett fôr, fra én 
leverandør, som 
inngår i tallgrunnla-
get. Fôrleverandø-
rene publiserer 
prislister på litt uli-
ke tidspunkt. Alle 
prisene er inkludert 
frakt og rabatter.


