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Norsk landbrukssamvirke er 
alltid på jakt etter å gjøre norsk 
matproduksjon mer bærekraftig. 
Forskningsprogrammet «foods 
of norway» skal utvikle alter-
native proteinkilder til norske 
kuer. Om vi lykkes reduseres 
avhengigheten av Soya-import 
fra Brasil. Da blir «ren melk fra 
rent hav» mer enn et slagord.

Samvirkebedriftene har en lang historie i å ta vare 
på og utvikle norske mattradisjoner. Gjennom 
langsiktig og målrettet arbeid har de skapt norsk 
kvalitetsmat i over 100 år. Samvirkebedriftene sørger 
for sunne og friske dyr, som gir gode råvarer til 
matindustrien, og en gjennomgående kvalitetskon-
troll fra bonde til forbruker. 

Hele 42 prosent av norsk mat- og drikkeindustri 
eies av norske bønder. Mat- og drikkeindustrien er 
den største fastlandsindustrien i Norge. Bøndene er 
langsiktige investorer i norsk industri. De bidrar til 
både arbeidsplasser og verdiskaping.

Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Landbrukssamvirkes oppgave er å ivareta 
og styrke samvirkebondens interesser som eier og 
markedsaktør. Vi arbeider for å gi landbruket og 
matproduksjonen gode forutsetninger for å utvikle 
en framtidsrettet matproduksjon i et krevende land 
tett oppunder polarsirkelen.

Norsk Landbrukssamvirke arbeider for at norske forny-
bare ressurser skal utnyttes på en bærekraftig måte. Ω
 

Bærekraftig 
matproduksjon

Å ha nok, god og trygg mat er ingen selvfølge i en verden 
med flere mennesker og mindre jord og vann. Vårt bidrag 
er bærekraftig matproduksjon på norsk jord og tusenvis 
av grønne industriarbeidsplasser.

Administrende direktør i 
Norsk Landbrukssamvirke 
Ola Hedstein
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Gode matopplevelser 
til forbrukeren

Samvirkebedriftene
Samvirkebedriftene styres etter demokratiske 
prinsipper hvor hver bonde har én stemme. Det 
gir alle mulighet til å påvirke hvordan bondens 
bedrifter og merkevarer skal utvikles. Overskuddet 
av driften fordeles mellom bøndene som eiere, 
og sikrer at verdiskapingen fordeles ut til mange 
kommuner i Distrikts-Norge. 

Det er et gode for det norske samfunnet at sam-
virkebedriftene skaper aktivitet i Distrikts-Norge 
ved at overskuddet tilfaler lokalsamfunn fremfor 
bankkontoene til investorer.
 
Fremtidsrettet matproduksjon
FN tegner et skremmende bilde av hvordan klima- 
endringene vil arte seg i årene som kommer. Det 
er behov for å øke matproduksjonene i verden. 

Matpolitikken i Norge og resten av 
verden er avgjørende for å håndtere 
de klimaendringene som vil komme. 

Norske samvirkebønder tar dette på 
alvor og vil videreføre den restriktive 
bruken av kjemikalier som norsk 
landbruk er kjent for. Snarveier i mat-
produksjonen er fristende i jakten på 
billigst mulig mat, men konsekven-
sene for folks og dyrs helse kan bli 
dramatisk. 

Landbrukssamvirket sier nei til bruk 
av hormoner og genmodifisering, og 
vil videreføre den restriktive bruken 
av antibiotika. 
 

« Vi ønsker et mangfold av norsk mat til en 
riktig pris, med et mangfold av matvarer fra 
små og store produsenter. » 

Bondens merkevarer som TINE, Gilde, Prior, 
Gartnerhallen, Hoff og Honningsentralen er alle 
ledende merker innenfor sine områder. Samvirke-
bedriftene sørger på den ene siden for nødvendig 
volumproduksjon av melk, egg, kjøtt og frukt. På 
den andre siden spesialiserer de seg på regionale 
produkter og utvikler nye. 

Norsk mat er trygg 
Norsk matproduksjon holder høy kvalitet og pro-
duseres på en måte som tar hensyn til naturen, 
dyrene og menneskene. 

De norske geografiske og klimatiske forholdene 
legger til rette for god plantehelse, mindre behov 
for sprøytemidler og færre dyresykdommer enn Ω 

Samvirke produserer mat til det norske markedet og er opptatt av 
å levere gode matopplevelser til forbrukeren

Undersøkelse viser at de fleste 
nordmenn vil ha økt satsing 

på norskprodusert mat. 
Foto: Nortura

Forbrukerne kan nyte godt av 
at bøndene har utviklet sel-
skaper som Nortura (Gilde),
Felleskjøpet og TINE. Bøndene 
har vist at de er gode langsiktige 
eiere: De har vært restriktive
i bruk av medisiner og 
kjemikalier, og har investert i 
kunnskap, teknologi og dyre-
helse. Foto: Felleskjøpet

Bonden er eier og investor i flere av landets største 
bedrifter. For å sikre at morgendagens styremed-
lemmer fatter gode investeringsbeslutninger styrker 
lønnsomheten og bærekraften i norsk matindustri 
tilbyr vi et omfattende kompetansetilbud til tillits-
valgte eiere. Tillitsvalgte i landbrukssamvirkene 
får mulighet til å gå på kurs og lære om bedrifts-
økonomi, markedsforståelse, organisasjonslære, 
politikk og mattrygghet, for å nevne noe. Trenger 
de en erfaren mentor, så fikser vi det også.

Kompetansebygging

Visste du at matindustrien med 
8400 arbeidsplasser er den største 
arbeidsgiveren i Oslo og Akershus?
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i mange andre land. I tillegg er regelverket knyttet 
til produksjon, behandling og salg av norsk mat 
i Norge strengt. Norsk landbruk bruker svært lite 
antibiotika sammenlignet med andre land i Europa. 

Dyrevelferd har høy prioritet
Dyrenes velferd er høyt prioritert av norske bønder. 
Ikke bare fordi friske dyr gir god trivsel i fjøset, 
men også fordi dyr er mer produktive når de har 
det godt. Norske forbrukere vektlegger god dyre-
velferd av flere grunner. En viktig faktor er at god 
dyrevelferd gir god dyrehelse. Friske dyr gir mindre 
bruk av medisiner og antibiotika. Det er bra for både 
folk og fe.

Bondens Marked 
Bondens Marked er et sted for direkte salg av 
kortreist mat. Bondens Marked ble etablert av 
Norsk Landbrukssamvirke i 2003. I dag finnes det 
markeder i ca. 25 byer og tettsteder fra Tromsø i 
nord til Kristiansand i sør. Ideen var at norske for-
brukere fortjente tilgang til et større matmangfold 
enn det som ble tilbudt i de fleste dagligvarebutikker.  

Er norsk mat for billig?
Vi får stadig høre at norsk mat er 
for dyr. Men nordmenn bruker 
mindre av inntekten på mat enn 
noen gang tidligere. I dag bruker 
folk gjennomsnittlig om lag 12 
prosent av inntekten sin på mat. 
I mange europeiske land bruker 
befolkningen i gjennomsnitt en 
mye høyere andel av inntekten på 
mat ifølge Statistisk sentralbyrå. At 
omtrent hver fjerde handlepose med 
mat havner i søppelbøtten, kan tyde 
på at maten kanskje er for billig.

Mer makt til forbrukeren?
Mange europeiske land, inkludert 
Norge, opplever at dagligvarekjeder 
har fått for stor makt i verdikjeden 
på bekostning av forbrukere, lev-
erandører og produsenter. I Norge 
kontrollerer fire dagligvarekjeder 99 
prosent av markedet. To offentlige 
utvalg har konkludert med at det 
trengs en lov om god handelsskikk 
for å redusere dagligvarekjedenes 
makt. Norsk Landbrukssamvirke støt-
ter en slik lov. Regjeringen har saken 
til vurdering. 

Holder vi fisk utenfor, representer-
er samvirkebedriftene 42 prosent 
av produksjonsverdien i matindus-
trien. Landbrukssamvirkene hadde i 
2013 en omsetning på 75 milliarder 
kroner. 

«TINE og Nortura er viktige støttespill-
ere for lokalmatprodusenter både ved å 
ta imot råvarer som er til overs eller ved 

å transportere produkter for dem. »  

Etter besøk på Bondens Marked

Samvirke 
skaper verdier
Matindustrien er vår største og viktigste industrigren etter petrole-
umsindustrien. Landbruksbasert matindustri har en produksjonsverdi 
på over 120 milliarder kroner, sysselsetter nær 40 000 personer 
spredt over hele landet og står for mer enn 25 prosent av de totale 
investeringene i fastlandsindustrien. 

Arbeidsplasser
I 2012 var 230 000 sysselsatt i norsk industri. Av 
disse var 48 600 ansatt i matindustrien. Det betyr 
at en femtedel av industriarbeiderne er ansatt i 
matindustrien. 

Landbrukssamvirkene sysselsetter alene 17 000 
arbeidstakere i matindustrien. 

Investeringer
I 2012 var bruttoinvesteringene i 
norsk industri på 20,4 milliarder. 
Av dette ble 5,7 milliarder invest-
ert i matindustrien. De tre største 
landbrukssamvirkene investerte 
for nærmere 2 milliarder. Ω 

Styrk verdiskaping og 
sysselsetting i distriktene 
– sats på matproduksjon! 
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Et velfungerende tollvern
Gode rammebetingelser for bøndene er derfor en 
forutsetning for en konkurransedyktig matindustri.

Et velfungerende og forutsigbart tollvern er nød-
vendig for å opprettholde norsk matproduksjon. 
Formålet med tollvernet er å bidra til at matvarer 
vi har forutsetning for å produsere i Norge ikke 
fortrenges av billigere produkter fra utlandet. Dette 
skal sikre matindustrien tilstrekkelige mengder 
norske råvarer.

Landbrukssamvirkene er innovative og 
eksporterer god dyrehelse
Norske bønder har en lang tradisjon i å støtte opp 
om forskning og utvikling og ikke minst være 
raske med å ta forskningsresultater i bruk på 
egen gård og i matindustrien. Det har resultert i 
en næring som er på topp når det gjelder produks-
jonsøkning og bruk av høyteknologiske løsninger. 

Norsk landbruk har investert mye i forskning for å 
få friske og produktive dyreraser. FNs landbruks- 
og matvareorganisasjon, FAO, trekker storfeavlen 
med Norsk Rødt Fe frem som det mest bærekraf-
tige avlsarbeidet i verden. Både norske grisegener 
og storfegener er blitt attraktive eksportvarer til 
andre land.   

     Fakta om tollvern: 

• Nesten alle industrialiserte land 
og mange utviklingsland beskyt-
ter sin egen matproduksjon.

• EU har et effektivt tollvern for å 
beskytte sin mat produksjon og 
matindustri.

• Norge legger toll på utenlandske 
produkter og råvarer som 
konkurrerer med norsk pro-
duksjon. Varer som ikke dyrkes 
i Norge, for eksempel tropiske 
frukter, ris, mais og kaffe, kan 
importeres tollfritt. 

• 45 prosent av alle landbruksvarer 
kan importeres tollfritt til Norge. 
30 prosent av alle landbruksvarer 
kan importeres tollfritt til EU. 

• 64 utviklingsland har toll- og 
kvotefri markedsadgang på alle 
matvarer til Norge. 

• Importvernet er ikke til hinder 
for å ta inn store mengder spe-
sial- og kvalitetsoster fra EU til 
Norge. Disse kan importeres toll-
fritt til Norge innenfor den store 
tollfrie kvoten på 7200 tonn. 

  
Produktutvikling
Produktutvikling er viktig for å 
tilfredsstille dagens forbrukere. Både 
Nortura og TINE satser på å tilby nye 
og spennende produkter. Tine har 
over 500 produkter i produktporteføl-
jen og lanserer årlig mellom 50 og 80 
nye varelinjer. Nortura har over 600 
produkter i produktporteføljen og 
lanserte i fjor 123 nye produkter til 
dagligvarehandelen.  

Særnorsk 
kostnadsnivå
Bonden og matindustrien er avhengige av 
hverandre. Industrien trenger norske råvar-
er. På grunn av et svært høyt kostnadsnivå 
vil det ikke være lønnsomt å ha industri i 
Norge dersom bedriftene må basere seg på 
importert råvare. Da vil bedriftene flytte 
produksjonen til andre land. 

Det produseres nye produkter 
hvert år

Ost kan importeres 
toll-fritt til Norge

Illustrasjonsfoto fra Naturviterne. Fotograf: Kjersti Isdal
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Matsikkerhet har igjen kommet høyt på den politiske 
agendaen internasjonalt.Norge, som har begren-
sede og knappe jordressurser, vil i enda større grad 
enn andre land måtte utnytte sine jordressurser 
slik av vi i størst mulig grad sikrer matforsyninger 
til vår egen befolkning. 

Grønn vekst 
Norge trenger å utvikle en grønn fastlandsøkonomi. 
Dette bør skje mens vi enda har en sterk oljeindus-
tri, slik at vi får dra lærdom av den kunnskapen og 
teknologien oljeindustrien besitter, og et kraftig fall 
i industriproduksjonen kan unngås. 

Norsk landbrukssamvirke mener Norge bør gå 
foran i omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi har 
kunnskap, teknologi og enorme ressurser knyttet til 
biomasse og fornybare energibærere. 

Norsk skog- og matindustri er en 
del av løsningen i et samfunn som 
utnytter de enorme biologiske grønne 
ressursene slik at det sikrer fremtidig 
verdiskapning og velferd. Grønn og 
fornybar næringspolitikk, også kalt 
bioøkonomi, krever en storstilt omleg-
ging av skatt og avgifts- og invester-
ingspolitikken i Norge. 

Fornybare energikilder
Norsk industri må i tillegg til ren 
vannkraft også i langt større grad 
stimuleres til å benytte andre lokale 
fornybare energikilder. Skal andre 
industriers konkurransekraft styrkes, 

Norge trenger å 
utvikle en grønn 
fastlandsøkonomi
FNs klimapanel gir et skremmende bilde av fremtiden. 
Etterspørselen etter mat vil øke med 14 prosent hvert 
tiende år, mens matproduksjonen i verden vil bli 
redusert med to prosent i samme periode.Norges og 
verdens matforsyning er sårbar!
 

må kraftregimene for nye fornybare energikilder 
minst være på lik linje med der som våre internas-
jonale konkurrenter har tilgang til. 

Et grønt og fremtidsrettet skattesystem må stimulere 
til at næringslivet faser ut fossil energi til fordel 
for fornybar energi i industrianleggene. Samtidig 
må varetransport som nå ikke hensiktsmessig kan 
fraktes med tog eller skip, ha muligheter til å 
skifte ut bilparken til fordel for biler som benytter 
biodrivstoff eller elektrisitet. 

«Norge kan utnytte ressursene i havet, i 
skogen og i jordbruket langt bedre enn 
vi gjør i dag.»

Norge er rikt på naturressurser, 
men kun 3% av arealet kan 

brukes til matproduksjon.
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