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Velkommen til debatt

Bondebladet skal ha honnør for artikkelserien om samvirket som de har 
gjennomført. Her har mange fått slippe til med sitt syn om hva som er 
samvirkets utfordringer, og det har tydelig fått fram spennet i debatten, 
det er viktig. En hundreårig suksesshistorie kan lett bli tatt som en ga
ranti for å lykkes og i fortsettelsen. Og la oss få slått det fast. Vi har alle 
muligheter for at landbrukssamvirke fortsatt skal kunne levere varene 
til den norske bonden. Forutsetningen er at vi har et bevisst forhold til 
samvirkets mål, rolle og muligheter, og kanskje like viktig begrensnin
ger. For at vi alle skal bevisstgjøre oss dette er debatten så viktig. Her er 
det viktig at alle synspunkt kommer fram og blir debattert. Hvor mange 
ganger har vi ikke hørt? «Jo, samvirket er viktig, det må vi ha, MEN…» 
La oss diskutere hva som ligger bak både første og siste ledd i denne 
setningen. 

Det er bemerkelsesverdig at det som var en egnet organisasjonsform for 
100 år tilbake er like levedyktig i dag. Eller sagt på en annen måte. Sam
virke er en like god organisasjonsform for fattige bønder i utviklings
land, som det er for danske svineprodusenter for å sikre seg tilgang til 
verdensmarkedet. FN valgte 2012 til Samvirkeåret for å fokusere på 
hvilke muligheter samvirke har gitt og gir. 

Samvirkets suksess har alltid vært å tilpasse seg og endre seg i takt med 
omgivelsene rundt seg. Det er årsaken til at vi, i landbruket, har gått fra 
lokale bygdemeieri til nasjonale samvirkekonsern. Målet har alltid vært, 
og må være det samme, skaffe bonden som enkeltaktør makt og inn
flytelse og derigjennom sin rettmessige del av verdikjeden.

Lykke til med mange spennende diskusjoner

Sveinung Svebestad, 
styreleder i Norsk 
Landbrukssamvirke



Samvirkeprinsippene
Samvirkeforetak over hele verden 

bygger sin virksomhet på internasjonalt 

anerkjente prinsipper og verdier, vedtatt av 

International Co-operative Alliance (ICA) i 1995. 

1. Frivillig og åpent medlemskap      

2. Demokratisk medlemskontroll 

3. Medlemmets økonomiske deltakelse 

4. Selvstyre og uavhengighet 

5. Utdannelse, opplæring og informasjon 

6. Samvirke mellom samvirkeforetak 

7. Samfunnsansvar

Hva er samvirke?
Det finnes mange definisjoner av samvirke, men en av de mest 
brukte er definisjonen som ble vedtatt av International Cooperative 
Alliance i 1995: «Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslut-
ning av personer som frivillig har sluttet seg sammen for å møte 
felles økonomiske, sosiale og kulturelle behov og ønsker gjennom en 
demokratisk styrt virksomhet som de eier i fellesskap.»

For å si det enkelt: Et samvirke er en foretaksform – en måte  
å organisere seg på for å nå et mål eller dekke et behov. 

Samvirke som foretaksform er relativt ukjent, og kommer ofte 
i skyggen av den langt mer kjente foretaksformen AS. Dette til 
tross for at halvparten av alle nordmenn er medlem i ett eller flere 
samvirkeforetak. For eksempel så har dagligvarekjeden Coop over 
1,3 millioner medlemmer og boligbyggelagene har over 840 000 
medlemmer. 

Eieren i sentrum
Følgende tre grunnleggende krav må være ivaretatt for en  
virksomhet som ønsker å kalle seg samvirke: 
●● Et samvirke er brukereid

●● Et samvirke er brukerstyrt 

●● Et samvirke har som formål å levere brukernytte, det vil 

bl.a. si at overskudd fordeles blant brukerne på bakgrunn 

av omsetning gjennom foretaket. I samvirkeforetaket 

finnes det, i motsetning til aksjeselskapet, ingen eksterne 

investorer som krever avkastning på innskutt kapital.

Det spesielle og særegne med samvirke som organisasjonsform er 
altså at det er demokratisk, orientert mot eiernes behov og at det 
dreier seg om hjelp til selvhjelp.

Samvirkeorganisering bygger på en samling ideer, verdier og prin
sipper for økonomisk samarbeid som skiller seg fra andre orga
nisasjonsformer. Samvirke kan oppfattes både som en selvhjelps
modell for økonomisk virksomhet og en interesseorganisasjon for 
eierne. Eiernes interesser ivaretas først og fremst gjennom det 
økononomiske foretaket, men også ved å medvirke i arbeidet for 
eiernes rammebetingelser. Det speiselle og særegne ved samvirke 
som organisasjonsform er at det er demokratisk, organisert mot 
eiernes behov og at det dreier seg om hjelp til selvhjelp. 

FORETAKSFORMEN

Til debatt
Samvirkeloven sier bla.a 
«Med samvirkeforetak er 
meint ei samanslutning 
som har til hovudformål å 
fremje dei økonomiske in
teressene til medlemmane 
gjennom deira deltaking i 
verksemda». Samtidig har 

samvirkeorganisasjonene 
en helt klar ideologi. 

Ser du et motsetnings-
forhold mellom disse to 
målsettingene? 

I intervjuet med Sveinung 
Svebestad i Bondebladet 
13. oktober 2011 spør journ-
alisten Svebestad om hva 
han mener er kjernen i 
samvirket, som man aldri 
må kompromisse med.

Hva ville du svart på 
dette spørsmålet?



Kjøttsamvirket har endret seg 
betydelig de siste tiårene. Små, 
lokale samvirker har blitt til det 
landsdekkende konsernet Nor-
tura. Mange lokale anlegg har 
blitt lagt ned. Andre endringer 
har også skjedd.

Men hva er kjernen i samvir-
ket, som man aldri må kompro-
misse med?

- Å sørge for å opprettholde 
konkurransekraften. Du kan 
ha aldri så mye god ideologi og 
gode fortsett: Om du ikke opp-
rettholder konkurransekraften, 
er du out of business. Konkur-
ransekraften er det viktigste. 
Absolutt, slår Sveinung Svebe-
stad, styreleder i Nortura og 
Norsk Landbrukssamvirke, fast.

Må tilpasse ideologien
- Det betyr at ideologien må tilpas-
ses, og er underordnet konkurranse-
kraften?

- Ja, dessverre. Det finnes 
mange eksempler internasjonalt 
på samvirker som har gått under 
på grunn av at ideologien har fått 
overstyre konkurransekraften.

- Men deler av ideologien må vel 
vernes om. Hva er kjernen som ikke 
kan byttes ut?

- Samvirke bygger på en del 
prinsipper som alltid har gjeldt, 
og som gjelder fortsatt. Ett av 
dem er demokratisk innflytelse. 
I dag er det nødt til å være et 
representativt demokrati. Det 
er en tilpasning, men samtidig 
beholder man det demokratiske 
prinsippet.

- Likhetsprinsippet er også 
viktig, men man må være villig 
til å diskutere hva likhet er. Det 
betyr ikke at det skal være lik 
pris. Det handler om at man skal 
få sin rettmessige del av verdi-
skapningen, sier Svebestad.

Tillegg
Ikke alle vil mene at Nortura har 
lik pris, lenger.

For å møte konkurransen fra 

private aktører har de innført 
både kvantumstillegg med høy-
ere tillegg jo mer du leverer på 
årsbasis, og puljetillegg ut ifra 
hvor mye som kan hentes på ett 
sted på én gang.

- I en periode konkurrerte vi 
kanskje greit mot de mindre pro-
dusentene, men dårligere mot de 
store. Nå konkurrerer vi bedre 
mot de forskjellige produsent-
gruppene. Dette er et kjempe-
dilemma for oss, for vi ønsker 
ikke å være drivende i struktur-
viklingen. Samtidig er det et 
dødsbo for samvirke om vi ikke 
sørger for å ha med oss de som 
har investert. Det er tross alt de 
som kommer til å stå for en vel-
dig stor del av produksjonen om 
15-20 år. Dessverre vil veldig 
mange av de andre være ute av 
businessen, sier Svebestad.

Strategisk prising
- Puljetillegget er det ingen dra-
matikk i, i alle fall slik det er i 
dag. Vi har justert det både opp 
og ned, men nå mener vi det er 
kostnadsbetinget: Vi deler gevin-
sten vi har med å hente ett helt 
lass på ett sted, kontra å måtte 
kjøre rundt og hente dyr på ti 
gårder, med bonden. På den 
måten får vi bedre struktur på 
inntransporten.

- Kvantumstillegget er mer 
strategisk prising. Det handler 
om å sikre seg de store produ-
sentene. Det går an å si at dette 
er strukturdrivende i norsk land-
bruk. Samtidig kan man snu på 
det, og si at dette sørger for at 
det blir investeringer. Hoved-
målsettingen er jo å produsere 
det markedet etterspør, og skal vi 
få til det, er vi nødt til å sørge for 
investeringer, sier Svebestad.

Endret seg
- Har samvirke mistet noe av sin 
egenart i jakten på lønnsomhet?

- Det er sikkert noen som vil 
hevde det. Men husk på at en 
av de viktigste grunnene til at 

samvirke har lykkes, er at vi har 
endret oss i tråd med omgivel-
sene. Når vi har gått fra å være 
lokale bygdemeierier og –slakte-
rier til konsern, er det ikke først 
og fremst for å utvikle samvirket, 
men for at vi skal ha den makta 
i verdikjeden som vi må ha for å 
kunne gjøre jobben. Det er klart 
at for eksempel demokratiet blir 
mye fjernere når du har et lands-
dekkende konsern. Og så har du 
spørsmålet om likhet, hvordan 
du definerer det. Jeg vil si at vi 
fortsatt driver etter samvirke-
prinsippene. Men det vil sikkert 
være noen som mener at vi er i 
ferd med å vanne dem ut en del.

- Nødvendig
- Kan kvantumstillegget være med 
på å undergrave samvirket?

- Nei. Det mener jeg er helt 
nødvendig for å klare å videreut-
vikle samvirket. Det er derfor vi 
gjør det. Vi er nødt til å sørge for 

at vi har den nødvendige auto-
riteten, og da er vi nødt til å ha 
nok tonnasje. Vi må ha store nok 
markedsandeler både i tilførsels-
markedet og i sluttmarkedet, sier 
Svebestad, og minner om at før 
Nortura ble et konsern, var det 
stor prisforskjell mellom de ulike 
distriktsorganisasjonene.

- Hva er målet med samvirket i 
dag?

- Det er det samme som det 
alltid har vært: Å sikre bonden 
hans rettmessige del av verdi-
skapningen. Jeg mener målet er 
like tydelig i dag som før. Men 
jeg mener mange legger inn for 
mye i målsetningen: Samvirke 
skal være garantien for alt, som 
for at landbrukspolitikken skal 
gjennomføres. Og vi skal støtte 
alle gode formål. Men skal vi 
klare å gjøre jobben vår, må vi 
bli mer rendyrka på målet vårt: Å 
skape mest mulig verdi, sier Sve-
bestad.

Framtiden
Framtiden er som alltid uviss, 
men noe mener Svebestad han 
kan være sikker på.

- Jeg er helt sikker på at den 
nye landbruksmeldingen kom-
mer til å si at vi fortsatt skal ha 
markedsregulering i Norge, og 
at det er landbrukssamvirket 
som skal ha den jobben. Det som 
bekymrer meg mer, er at jeg ikke 
er sikker på om de er villige til 
å se på hvilke virkemidler som 
må til, hvis vi skal kunne ta den 
oppgaven. Den maktforskyvnin-
gen som har vært i varekjeden, 
utfordrer helt klart vår evne 
som markedsregulator. Men jeg 
kommer til å kjempe og slåss 
for markedsreguleringen, for 
jeg er overbevist om at den er 
en forutsetning for at vi skal ha 
et landbruk slik vi kjenner det i 
dag. Alternativet er et sentrali-
sert landbruk, advarer Sveinung 
Svebestad.
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Konkurransekraft foran ideologi
Mange samvirkesel-
skap har gått til grun-
ne fordi de har latt 
ideologien få over-
styre konkurranse-
kraften, sier Sveinung 
Svebestad.
Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

MÅ FORSTÅ: - Nortura er ikke i en akutt situasjon. Men vi ser en langsiktig utvikling. Den er det ikke 
nok at vi som styrer Nortura, eller administrasjonen, forstår. Den må hver enkelt bonde forstå, insisterer 
Sveinung Svebestad.

Skal vi 
klare å

gjøre jobben 
vår, må vi bli 
mer rendyrka 
på målet vårt



Trine Dreier, Aurora Verk-
sted, sier i sitt intervju «– Jeg 
skulle ønske at samvirke
norge trådte til mer, og brukte 
stemmene sine. De burde 
tydeliggjøre for folk hvorfor 
de er samvirker, si noe om 
grunnprinsippet om å legge 
inn og få tilbake verdier, og 
fortelle at samvirke er et alter
nativ til ordinært eierskap».

Diskuter artikkelen og 
hvilke valg etablererne 
har gjort for organisa-
sjonsform?  

Nevn opp ulike foretak 
i ditt nærmiljø som du 
kjenner til er organisert 
som samvirker.  

Flere av dere er med i an-
nen virksomhet i lokalmil-
jøet. Dette kan være som 
medeiere i et grendehus, 
aktiv med i bygdeservice, 
vedlikeholdsringer, regn-
skapslag e.l. 

Diskuter hvorvidt sam-
virkemodellen er en ak-
tuell organisasjonsform 
for slike foretak? 

Hva vinner du med 
samvirke framfor andre 
organisasjonsformer 
når et slikt foretak skal 
organiseres i lokalt? 

Hvorfor velger folk  

å gå sammen i samvirker?
Som nevnt, så er samvirkeorganisering et egnet verktøy for å nå 
et mål eller dekke et behov. Det er nok å vise til eksempler som 
samvirkeorganisering innenfor sektorer/yrker som barnehager, 
pleieinstitusjoner, arkitekter, kunstnere, leger, journalister, dag
ligvarehandel, fiskeri, landbruk, bildeling, boligbygging bank og 
forsikring. Samvirke er en god løsning fordi det er en anvendelig 
foretaksform hvor medlemmenes nytte av virksomheten er vikti
gere enn kapitalavkastning. 

Foretaksformen passer for eksempel bra for mennesker som øn
sker å skape seg sin egen arbeidsplass, og som synes det er rettfer
dig at overskudd fordeles etter arbeidsinnsats / deltakelse i virk
somheten. I tillegg kreves lite startkapital: Det stilles ikke krav til 
minstebeløp for innskudd av andelskapital, mens aksjeselskapet 
derimot skal ha en aksjekapital på minst 30 000 kroner.

Til debatt
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Aurora Verksted SA er et sam-
virke for kunstnere med og uten 
funksjonshemninger.

De selger tilrettelagte arbeids-
plasser for handikappede innen 
kunst, design og håndverk til 
kommuner, i tillegg til at de sel-
ger kunsten og produktene. 

Etter å ha vært en privat stif-
telse og eid av kommunen, 
ønsket Aurora i 2001 å styre seg 
selv, og ble et samvirke.

Negative sider
De har imidlertid ikke bare opp-
levd positive sider ved det.

- Selv om vi har en ledelse, kan 
organisasjonsstrukturen bli for 
flat. Jeg lurer på om det gjør noe 
med bedriftens effektivitet. Sam-
virkeformen kan gjøre at man 
blir for konservert, advarer hun.

- Den største ulempen er 
problemet med å bli gjenkjent i 
næringslivet. Ikke alle vet hva SA 
er. I verste fall tror de at jeg ikke 
kan stave AS. Det gjør at du må 
bruke tid på å forklare hvem du 

er. Og når noen ikke gjenkjenner 
deg, kan de bli skeptiske, og ikke 
ville gjøre business med deg, for-
teller Dreyer.

De har også opplevd store 
problemer med å få tatt opp lån, 
selv om de har betalingsevne.

- Kom på banen
Men å være et samvirke har fun-
gert for dem, mener Dreyer like-
vel.

- Selv når kommunen har tru-
et med å slå sammen bedrifter, 
har de ikke kunnet røre Aurora, 
fordi vi er samvirke. Og det gir 
mye energi i organisasjonen at 
menneskene som er ansatte, også 
eier bedriften. Dessuten foregår 
det så mye spennende i de inter-
nasjonale kooperativene i dag, 
mener hun.

- Det hadde vært utrolig spen-
nende om Samvirke-Norge kom 
på banen som noe mer enn at vi 
passer på oss selv. Trenden er at 
samvirkene passer på medlem-
menes interesser. Det er helt 
kurant. Det er meningsfullt og 
lov. Men det som er interessant 
med samvirke som organisa-
sjonsform er at den sier mer om 
samfunnsansvar, demokrati og 
bærekraftig tankegang enn andre 
organisasjonsformer.

Et alternativ
- Jeg skulle ønske samvirkenorge 
trådte til mer, og brukte stem-
mene sine. De burde tydeliggjø-
re for folk hvorfor de er samvir-
ker, si noe om grunnprinsippet 
om å legge inn og få tilbake ver-
dier, og fortelle at samvirke er et 
alternativ til ordinært eierskap. I 
dag er mye av vestens økonomi 
på halv tolv. Man burde gå ut og 

si at det finnes andre organisa-
sjonsformer som verden burde se 
på, oppfordrer Trine Dreyer.

Selv har hun vært med og stif-
tet et samvirke-nettverk der han-
dikappede i Vietnam og Burma 
kan tjene til livets opphold ved 
å produsere design. Flere land 
er underveis. Men de trenger et 
marked for kunsten de handikap-
pede lager.

- Samvirkene burde se om det 
finnes små, rare kooperativer de 
kunne tenke seg å handle med. 
Vi har mye å tilby. Vi gjorde et 
forsøk med Coop, men det gikk 
dårlig. De ville ikke snakke med 
oss. Kanskje mener ikke Coop 
at de har et ansvar utover å sel-
ge mat. Men det var ikke derfor 
vi ble et kooperativ, sier Trine 
Dreyer.

Samvirke-Norge bør forelle 
verden at det finnes et alter-
nativ, mener Trine Dreyer i 
Aurora Verksted. Selv har hun 
hatt både positive og nega-
tive erfaringer med å være i et 
samvirke.

Ansatt og medeier Christine Kaufmann legger siste hånd på verket på en kopp. (Foto: Aurora Verksted SA)

– Bruk stemmene, 
Samvirke-Norge

Husqvarna 560 XP® G – NYHET!
Husqvarnas største motorsagnyhet på 50 år. 
Bygget fra et helt nytt konsept. Den smidige, 
letthåndterlige sagkroppen er utstyrt med de mest 
avanserte løsninger for pålitelig og effektivt bruk.

A-K  pris 

Kr 6 792,- eks mva

MOTORSAGDAGER HOS A-K MASKINER

Kampanjetilbud!
Ved kjøp av motorsag, få med 

15 liter Aspen miljøbensin

Gjelder til 13. februar 2012. www.a-k.no

Husqvarna 353 G
Profesjonell sag med høy effekt, lav vekt, 
smal kropp og høyt tyngdepunkt.

Husqvarna 445e
Kraftfull all-round sag med profesjonelle kvaliteter. 

A-K pris fra 

Kr 4 396,- eks mva

A-K  pris 

Kr 3 599,- eks mva

Husqvarna 346 XP® G
Slank sag med robust veivhus som tåler høye 
turtall og tøff profesjonell bruk

A-K  pris 

Kr 6 300,- eks mva

A-K maskiner er autorisert 
selger av produkter fraHusk også  

motorsagolje fra

NYHET 2012!Husk verneutstyr 
når du er ute i skogen

Classic-kolleksjonen 

– 20%
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Dersom du assosierer samvirke 
bare med landbruk, boligbyg-
gelag og Coop-butikker, må du 
tenke om igjen.

Rundt om i verden er nærmest 
alle tenkelige typer bedrifter 
organisert som samvirkeforetak. 
Og nå har denne utviklingen 
nådd Norge, også.

Moderne
Helsegruppen Nemus startet i 
2010, og har allerede vokst til 12 
klinikker med blant annet kiro-
praktorer og fysioterapeuter. De 
er representert i alle de største 
byene i Norge, i tillegg til min-
dre områder. 

De valgte å organisere seg som 
samvirke – og er strålende for-
nøyd med det.

 - Samvirkeformen skaper triv-
sel. Jeg tror ikke vi hadde klart 
å skape den trivselen om vi bare 
fokuserte på økonomi og hadde 
en gammeldags organisasjons-
form, sier daglig leder Martin 
Herneblad-Due.

Trivsel er en av dem fem kjer-
neverdiene Nemus har nedfelt. 
De andre er samarbeid, kommu-
nikasjon, kunnskap og ydmyk-
het.

De stod sentralt i valget av 
organisasjonsform.

 - For å vedlikeholde disse ver-
diene i 40-50 år framover, syns vi 
selskapsformen samvirke har et 
bedre potensiale enn for eksempel 
et AS, forteller Herneblad-Due.

Suksessfaktorer
- Dessuten tror jeg samvirkefor-
men er viktig for at alle skal føle 
likt eierskap til konseptet vårt. 
Det gjør det enklere å samarbei-
de, og skaper engasjement – noe 
vi allerede har erfart i praksis.

Han mener samvirke er en 
framtidsrettet organisasjons-
form.

 - De bedriftene som virke-
lig gjør suksess i dag, er de som 
viser tillit til medarbeiderne og 
der det er en stor grad av selvbe-
stemmelse. Mange AS har fått til 
dette, men vi mener det er enkle-
re å ivareta alles interesser gjen-
nom et samvirke. AS kan fort bli 
toppstyrt. Samvirke balanserer 
sosiale og økonomiske interesser 
på en bedre måte, sier Herne-
blad-Due.

Passer for kreative yrker

Deltakerne i arkitektkontoret 
Tuvalu hadde bare så vidt hørt om 
samvirke før de skulle starte selv.

- Men flere og flere i kreative 
yrker har begynt å velge samvirke, 
og vi ble nysgjerrige på det. Og 
alle forutsetningene passet for oss, 
forteller Mari Smørgrav.

- Du blir ansatt, og det er veldig 
attraktivt. All risiko ligger i fore-
taket, og ikke på person, som i et 
enkeltmannsforetak, sier hun.

- Å være et samvirke har fungert 
kjempegodt for oss. Samvirketan-
kegangen er veldig fin. Det er én 
stemme per medlem. Vi har drevet 
i snart tre år, og på sikt vil vi ta ut 
medlemsutbytte, sier Smørgrav.

Tuvalu har fått en rekke hen-
vendelser fra andre som skal starte 
arkitektkontor, forteller hun.

- Samvirke er en ukjent forret-
ningsmodell. De spør hvordan det 
fungerer, og hva som skal til for 
å bli det. Jeg vet at de etterpå har 
valgt å bli samvirker, de også, sier 
Mari Smørgrav.

- Lite byråkrati
Midt i tjukkeste landbruksland i 
Oslogryta, i nabohuset til blant 
annet Bondelaget og Bondebla-
det, ligger Studio Molkerei. Det 
er et kontorfellesskap der det sitter 
animatører, grafiske designere og 
tekstforfattere.

- Vi hadde delt ansvar, DA. Vi 

var ute etter en form der styret 
ikke satt med så mye ansvar for 
drifta, forteller Mats Grorud.

- Vi begynte å lete, og sam-
virke virket ideelt. Vi skal bare 
drifte studioet og være en enhet 
overfor utleier, og ikke gå i pluss. 
Samvirke har greie regler. Det er 
ikke for mye byråkrati, og når vi 
har hatt en del utskiftninger av 
folk, har det vært relativt enkelt å 
melde seg inn, forteller Grorud.

Bredbånd til alle
Finnås Kraftlag har lang erfaring 
med å være samvirke.

- Vi har på sett og vis vært 
det helt fra vi ble startet i 1946. 
Men da het det partslag, forteller 
elverkssjef Nils Gunnar Glop-
pen.

Han er glad samvirke nå har 
fått sin egen lov.

Gloppen tror medlemmene i 
kraftlaget har hatt stor nytte av 
at det er et samvirke.

- En fordel med samvirkefor-

men er at det ikke er et kommu-
nestyre som kan bestemme at vi 
skal betale ut penger. Alle midle-
ne vi får inn i vårt system, kan vi 
bruke til å bygge ut nettet. Fordi 
vi er et samvirkelag, har vi inves-
tert store summer i å bygge ut 
fiber til hele Bømlo. I dag leve-
rer vi bredbånd til omtrent alle 
på Bømlo, og til hytter, også. Vi 
leverer fra sentrum til den ytter-
ste, nakne ø. Jeg er ikke sikker på 
at det hadde blitt brukt så mye 
penger på bredbånd om vi had-
de vært et AS. Det har gjort at 
Bømlosamfunnet er helt i front 
når det gjelder bredbåndsteknikk 
og –kapasitet, sier Gloppen.

- Hvem passer samvirkeformen 
for?

- Det kan godt hende den 
passer for flere enn vi tror, sier 
elverkssjefen.

Filmfestival med meninger
Ikke alle hadde vel trodd at en 
filmfestival kunne være et sam-

virke. Men Red Carpet Interna-
tional Film Festival i Hommel-
vik er nettopp det.

På festivalen vises det filmer 
med sterke meninger, personlige 
vinklinger og tydelige budskap.

- Vi trengte et samarbeids-
grunnlag hvor formålet var idea-
listisk. Vi var flere interessen-
ter som ikke hadde økonomisk 
utbytte som hovedformål. Da var 
samvirke en egnet samarbeids-
form, forteller initiativtaker og 
filmprodusent Trond Eliassen.

- Det var også avgjørende for 
oss at det var mulig å starte uten 
revisorplikt og egenkapital. Nå 
er terskelen for å starte et AS 
blitt lavere enn det var, men selv 
under dagens forhold ville det 
vært mer gunstig for oss å starte 
et samvirke. Det er en samfunns-
engasjert festival, og samvirke-
formen passer som hånd i hanske 
til budskapet, sier Trond Elias-
sen.

Søkelys på SAMVIRKE

Hva har kiroprakto-
rer, filmfolk, arkitek-
ter, et kreativt kon-
torfellesskap og et 
kraftlag til felles? De 
synes at samvirke er 
den beste organisa-
sjonsformen for dem.

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

Britt Godtlund stod og malte 
en hvit vegg, da det plutselig 
slo henne: Butikken hun hadde 
drømt om å lage siden hun ble 
fascinert over samholdet og hvor 
fint jentene var kledd i filmen 
Sex og singelliv, kunne være et 
samvirke!

Bondedattera og skogbruke-
ren Britt hadde jobbet mange år 
i skogsamvirket, og sittet i styret 
i Glommen Skog. Hun kjente 
samvirkemodellens fordeler.

Gode erfaringer
Britt hadde mange ideer og mye 
pågangsmot, men var arbeidssø-
ker uten særlig tilgang på kapital.

Samvirkeformen hadde to helt 
klare fordeler som var viktig 
for henne: Hun kunne komme 
i gang uten å måtte ha 100 000 
kroner i egenkapital, og butikken 
kunne få mange små eiere som 
hadde fordeler av at butikken 
gikk bra. Ved å åpne for medei-
erskap fikk de på plass egenkapi-
tal og spredte risikoen på mange 
små, forteller hun.

Jentene PÅ Hjørnet ble eta-
blert i 2009. Godtlund har gode 
erfaringer med samvirkeformen.

- Den er enkel å administrere. 
Vi kan ta inn nye eiere når som 
helst, og det er enkelt å melde 
seg ut. Risikoen er lav, og nytten 
er god. Vi har hatt stor økning 
i antall andelseiere i 2011, noe 
som gir oss bedre økonomi og 
flere lojale kunder. I tillegg har 
vi sluppet utgifter til revisor. 
Den nye samvirkeloven gjør at 
vi også har et lovverk å vise til, 
som gjør SA like trygt som AS, 
sier hun.

Ekstraverdi
Godtlund liker å levere det lille 
ekstra. Butikken åpner dørene 
for grupper på kveldstid og kan 
levere en «helhetlig feel-good-
opplevelse», reklamerer de med.

Selve samvirkeformen har 
også vist seg å være en ekstra-
verdi ved butikken.

- Svært mange vi har møtt, 
viser stor interesse for oss, og vi 
blir litt kuriosa i klesverdenen – 
og der er det viktig å skille seg 
ut, bemerker hun.

- Ved å være et samvirkefore-
tak har vi fått masse oppmerk-
somhet fra lokal og nasjonal 
presse, forteller hun.

- Mange jeg er i kontakt med 
kjenner lite til SA-formen, så det 
har vært viktig å være god på den 
selv. Men jeg føler at det faktisk 
har gitt meg en del kred.

- Samvirkeformen gjør at vi via 

mange eiere har tilgang på klo-
ke, innovative hoder og hjelp-
somme hender, og ikke minst 
fungerer eierne som markedsfø-
rere for egen bedrift. Ansatte i 
bedriften er eiere, og har derfor 
et helt annet forhold til å skape 
verdier i bedriften enn en «van-
lig» ansatt har, der noen eiere får 
overskuddet, sier Godtlund.

Nominert til priser
I 2011 har butikken Jentene PÅ 
Hjørnet blitt nominert til Årets 

Gründer i Glåmdal, Årets Mot-
ebutikk og Årets Servicebutikk i 
Kongsvinger. Hvem som vinner, 
er ikke avgjort ennå. Butikken ble 
Årets Samvirkebedrift 2011.

- Selv om jeg er gründer og stør-
ste pådriver vil jeg aldri bli rik på 
butikken, for jeg eier ikke mer enn 
noen annen. Men min motivasjon 
var å lykkes sammen med andre og 
slippe økonomisk risiko. Det er rik-
tig for meg personlig og for Jentene 
PÅ Hjørnet, sier Britt Godtlund.

- Kuriosa i klesverdenen
Det er viktig å skille seg ut i 
klesbransjen. Britt Godtlund 
har opplevd masse positiv opp-
merksomhet rundt at butikken 
hun startet er et samvirke.

PÅ BUTIKKEN: Britt Godtlund hjelper kunde og styremedlem Char-
lotte Mohn. (Foto: Anita Krok, Glåmdalen)

«Alle» blir 
samvirker

Illustrasjon: Mai Ellefsen



Landbrukssamvirkets bedrifter
Samvirke

- det du ikke klarer alene
Samvirke

- det du ikke klarer alene
Samlet driver bedriftene en omfattende forretnings-
virksomhet basert på foredling og salg av råvarer fra 
jordbruk og skogbruk. I tillegg omfatter virksomheten 
forsikring, finansielle tjenester, husdyravl, rådgivning 
og innkjøp av driftsmidler.

Bedriftene har en samlet omsetning på ca. 75 milliarder 
kroner, sysselsetter omkring 16 000 personer og er 
markedsledende innenfor sine respektive bransjeom-
råder.



Historisk sett har samvirkefore-
tak ofte blitt etablert når det er 
nødvendig, dvs. når mange nok 
personer samtidig oppfatter at 
de befinner seg i en vanskelig 
situasjon som de ønsker seg ut 
av. Satt på spissen er samvirke 
en individuell krisestrategi 
– for å nå egoistiske mål. Virke-
midlet er å stå sammen med 
andre personer med noenlun-
de samme behov. «En juridisk 
praktisk åtgärd varigjenom 
en grupp av självutpekade, 
egoistiska kaptalister forsöker 
forbättra sin egen ekonomiske 
ställing i et konkurranseutsat 
samhälle» (Babcock 1935). 

Landbrukssamvirket 
– fra 1840 til i dag
Landbrukssamvirkets spede 
begynnelse finner vi med de 
første potetbrenneriene på 
1840-tallet. Det første sam-
virkemeieriet ble opprettet i 
Rausjødalen, Tolga i Nord-Øst-
erdalen i 1856. Fram mot år-
hundreskiftet ble det dannet 
en rekke lokale samvirkemei-
erier. 

Men det var først rundt 1920 
at man fikk virkelig vekst i 
landbrukssamvirket. Etable-
ringen av samvirkebedrifter 
hjalp bøndene til å komme seg 
gjennom de harde 30 - årene. 
Myndighetene støtten utvik-
lingen og oppfordret bøndene 
til å ta del i videreforedling av 
råvarene slik at de kunne sikre 
seg en rettferdig del av verdi-
skapningen.

 I 1930 ble det inngått et samar-
beid der landbrukssamvirket 
- på vegne av myndighetene 
- påtok seg ansvaret for å forsy-
ne hele vårt langstrakte land 
med ferske jordbruksproduk-
ter - til noenlunde like priser. 
Dette samarbeidet eksisterer 
fortsatt.
 
Nasjonal organisasjon
Etter andre verdenskrig fort-
satt arbeidet med å bygge regi-
onale og etter hvert nasjonale 
strukturer. Bøndene så at dette 
var nødvendig for å kunne be-
holde innflytelsen i markedet.
 
Inntil for ca. 15 år siden operer-
te de fleste samvirkebedriftene 
fortsatt med en to-leddet struk-
tur. De senere årene har man 
fått på plass landsdekkende 
konsern både i TINE, Nortura 
og HOFF. Hver enkelt bonde er 
nå direkte medeier i konsernet.  
De grunnleggende samvirke-
prinsippene - fra 1844 - ligger 
fast. Men bondens verktøy 
- bedriftene - har endret seg 
betydelig bare i løpet av de 
siste 15 årene.
 
Allerede i 1945 ble det etablert 
et tverrbransjelig felleskontor 
for å håndtere utfordringer og 
oppgaver som var felles for 
meierisamvirket, kjøttsam-
virket og de andre organisa-
sjonene. Kontoret fikk navnet 
Landbrukets Sentralforbund, 
i 1979 endret til Landbruks-
samvirkets Felleskontor. I dag 
er navnet Norsk Landbruks-

samvirke, og organisasjonen 
fungerer som interesseorgani-
sasjon og møteplass for samvir-
kebedriftene. Styret består av 
styrelederne i de største sam-
virkebedriftene samt faglagene 
Norges Bondelag og Norsk 
Bonde-og Småbrukarlag.
 
Markedsbasert 
Landbrukssamvirket har hele 
tiden - fra 1856 og fram til i 
dag - vært markedsbasert og i 
dynamisk endring hva angår 
leverandørstruktur, industris-
truktur og forretningsutvikling. 
De senere års utvikling av 
landsdekkende konsern er 
et strategisk viktig grep for å 
tilpasse seg utviklingen i mar-
kedet og sikre bøndene fortsatt 
konkurransekraft. 
 
Strukturell revolusjon
Hele næringen har gjenomgått 
enorme strukturelle endringer. 
I løpet av de siste 30 årene er 
antall produksjonsanlegg mer 
enn halvert både i TINE og i 
Nortura. Og antall bedrifter 
(selvstendige økonomiske 
enheter) er i samme periode 
redusert fra 137 til 1 i TINE 
og fra 10 til 1 i Nortura. Antall 
gårdsbruk er også mer enn 
halvert i denne perioden - men 
antall dekar dyrket jord er no-
enlunde det samme.

Landbrukssamvirket fra 1840 til i dag
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Norske landbrukssamvirker står 
overfor en problematisk utvik-
ling: De unge er mindre lojale 
mot samvirke enn foreldregene-
rasjonen.

- Det er faktisk en voksende 
trend den andre veien i de fleste 
land, forteller Pauline Green, 
president i den internasjonale 
samvirkealliansen Ica.

- Vi ser at folk igjen setter stor 
pris på de medlemseide struktu-
rene de er med i.

Finanskrisen har spilt inn, og 
endret hvordan folk ser på sam-
virke, forteller Green.

Gjenoppdaget verdiene
- Folk ser at investorstyrte sek-
torer har kollapset, og etterlatt 
familier i desperate situasjoner. 
Det har ikke samvirkebankene 
gjort. De siste fire åra har sam-
virkebankene vokst. Det er flere 
som har konto der nå, og sam-
virkebankene har fortsatt å låne 
ut penger til småbedrifter og 
personer. Det er en sterk beve-
gelse mot at vanlige mennesker 
gjenoppdager samvirkeverdiene, 
og det er økt lojalitet til de med-
lemsbaserte organisasjonene, 
forteller hun.

- Hvordan er situasjonen i land-
brukssamvirkene?  

- Landbrukssamvirkene er 
under det samme presset som de 
norske, med økt kjedemakt, økt 
vertikal integrering og kjedenes 
egne merkevarer. Men jeg har 
ikke hørt om et eneste sted der 
medlemmene forsvinner i stor 
stil fra landbrukssamvirkene, sier 
Green.

Må ha aktive medlemmer
- Hvordan kan vi få den samme 
veksten i Norge som samvirker i 
utlandet opplever?

- Jeg tror dere må legge stor 
vekt på verdien ved å være med-
lem i samvirke. Dere trenger å 
ha en sterk medlemspolitikk og 
veldig aktive medlemskap. Dere 
må prøve å demonstrere verdien 
av å være medlem for de unge. 
Få dem til å se hva de kan vinne 
ved å være med i samvirke. Kan-
skje kan dere få ideer fra de unge 
selv, til hvordan samvirkeakti-
viteten kan vokse, er rådene fra 
Pauline Green.

Vil ha kontroll selv
Hun ser likhetstrekk mellom 
utviklingen i Norge og interna-
sjonalt.

- Norge har sterke samvirke-
sektorer. Men jeg ser også en 
framvekst av nye samvirker. Det 
er en utvikling vi ser i alle indus-
triland. Det er en reaksjon på glo-
baliseringen. Folk vil ta kontroll 
over noe lokalt selv, så de kan få 
innflytelse på sitt lokale miljø. De 
starter samvirker innenfor barne-
pass, eldreomsorg og vindfarmer, 
ramser hun opp.

- Samvirkene har enorm innfly-
telse på den globale økonomien. 
De 300 største samvirkeselska-
pene har til sammen en økonomi 
som Spania. Vi er eid av en mil-
liard mennesker, og 100 millioner 
mennesker er ansatt i samvirker, 
forteller hun.

«En bedre verden»
2012 er samvirkeåret. Nå vil hun 
ha budskapet ut.

- Det er laget et slagord i USA: 
«Samvirkeselskaper bygger en 
bedre verden». Det må dere bru-
ke for alt det er verdt, sier Pauline 
Green med et smil.

- Tenk at dét er laget i USA! 
Det er det nok mange som ikke 
hadde trodd.

Selg alt dere kan til kjedenes 
egne merkevarer.
Det er rådet til norske land-
brukssamvirker fra toppene i 
den internasjonale samvirke-
alliansen.
Selge mest mulig til kjedenes 
egne merkevarer? Eller gjøre 
alt man kan for å holde på 
sterke merkevarer, og ikke risi-
kere å bidra til å vanne dem ut? 
Dette er et dilemma landbruks-
samvirkene har følt på de siste 
årene.

- Mange av de veletablerte 
merkene i verden har nektet å 
selge varene sine til mottagere 
som skal selge dem som gene-
riske produkter, som «egg», 
«ost» eller «kjøtt», forteller 
Charles Gould, generaldirektør 
i den internasjonale samvirkeal-
liansen Ica.

- Men de har blitt nødt til å 
revurdere det. Kjøpevanene har 
endret seg. Det må selgervane-
ne reflektere. Også for samvir-
keprodusentene, sier han.

Må finne salgskanaler
Situasjonen vil bli verre enn i 

dag, er tipset fra Pauline Green, 
president i Ica.

- For forbrukerne vil ha lave 
priser. Dersom EMVene kan 
vise til at de har den samme 
ernæringsmessige kvaliteten 
som merkevaren, vil forbruker-
ne velge det produktet som har 
den laveste prisen. Men bare 
om kvaliteten er like god, pre-
siserer hun.

Skal du få solgt varene dine, 
må du derfor være med på 
EMV-utviklingen, mener hun.

- Du må passe på at du mak-
simerer salget ditt til EMV. 
Er du melkeprodusent, bør du 
tenke på hvordan du kan selge 
melka di til EMV. Vi lever i en 
konkurransesituasjon. Vi må 
selge varene våre. Går varesal-
get vårt ned, må vi finne andre 
måter å selge produktene våre 
på. Ellers er vi ute av busines-
sen, sier hun.

Øker raskest
Salget av EMV øker raskt i Nor-
ge. Norge har hatt den største 
økningen i Norden det siste året, 
og andelen EMV i norsk daglig-

vare ligger nå på 27,2 prosent, 
viser en undersøkelse fra Private 
Labell Manufacturers Associati-
on sin årlige Private Labell Year-
book.

- Det er opplagt et stort press 
på leverandørene. De må se på 
hvordan de kan selge seg inn i 
dette markedet. Ellers frykter jeg 
for dem. I fear for them, gjentar 
Pauline Green.

- Dersom det ikke blir innført 
restriksjoner i EMV-salget– og 
det har aldri blitt gjort – må dere 
se på hvordan dere bruker alle 
tilgjengelige markedsmulighe-
ter for å selge alt dere kan inn til 
dagligvaremarkedet, sier hun.

Det viktige
- Noen ganger føler jeg at man 
mister det store overblikket, sier 
Charles Gould.

- Man må skille mellom målet 
og strategien. Merkevaren er 
neppe målet til samvirket. Mer-
kevaren er virkemiddelet for å 
oppnå det som var målet: Suksess 
for alle medlemmene. Og nå for-
andrer ting seg. Da må du ikke si 
at nå handler det om å beskytte 
merkevaren. Det viktige er at 
det går bra for medlemmene. 
Og nå er det en skiftende mar-
kedsmodell. Det er flott om du 
kan beholde en sterk merkevare i 
folks øyne, samtidig som du sør-
ger for at målet blir oppfylt. Og 
jeg tror det finnes måter å gjøre 
det på, for kjøpere vil vite at det 
er noen de kan stole på som står 
bak merket. Men når det kom-
mer til stykket er det ikke det å 
beskytte merkevaren som er det 
viktige, sier Gould.

���������������������
����������

		������������������

�����	�	�������������������
��������������������������

�������������������������������
�	
�����������������������������������������

�����������������
������������ �����������������������	������	�

Søkelys på SAMVIRKE

– Maksimer salget til EMV
MERKEVARER: Charles Gould og Pauline Green mener det er flott om man kan beholde sterke merkevarer. Men det er ikke det som er det 
viktige, når det kommer til stykket.

Økt samvirkelojalitet utenfor Norge
Mens norske land-
brukssamvirker sliter 
med synkende lojali-
tet hos medlemmene, 
er trenden den mot-
satte ellers i verden.

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no



Til debatt
Aktivt medlemskap fremheves 
som viktig og en suksessfaktor 
i Europa. Hva er aktivt medlem-
skap?
 
Slagordet «samvirkeselskapene 
bygger en bedre verden» Hva er 
grunnlaget for å si noe slikt? 

Er det en motsetning til samvirke 
eller er det kanskje det sam-
virke er bygget på - individets 
muligheter?

De økonomisk usikre tidene i verden gjør 
at folk åpner øynene for samvirkemodellen

« Kooperativene er ikke noe 
tilfluktsrom i urolige tider, men vår 
modell er mer robust og kan ri stor
men av. Dette er en tid med store 
brytninger i samfunnet, akkurat slik 
som på slutten av 1800 og begynnel
sen av 1900tallet. Jeg er overbevist 
om at dette blir samvirkenes tiår. »

CHArLES GouLD, administrerende direktør 
i International Cooperative Alliance, 
til Finansavisen 12. oktober 2011.

●● i Frankrike sysselsetter 21.000 samvirkeforetak  

ca 700.000 personer,

●● Crédit Agricole er en av de største finansgruppene  

i Frankrike

●● Rabobank i Nederland, finansinstitusjon

●● i Danmark har forbrukersamvirket en markedsandel  

på ca 37 prosent av dagligvarehandelen

●● i Belgia har apotek organisert som samvirkeforetak  

en markedsandel på 19,5 %,

●● i Japan er 1 av 3 familier medlem av et samvirkeforetak,

●● i Québec, Canada, har Desjardins-gruppen (bank og kre-

ditt) over 5 millioner medlemmer, og er største arbeidsgi-

ver i provinsen,

●● i Colombia skaffer samvirkeforetak helsetjenester  

til 25 % av befolkningen,

●● i Brasil eksporterer samvirkeforetak i landbruket for  

over 1 milliard USD i året

●● i Singapore har samvirkeforetak en markedsandel  

på 55 % i supermarkeds-segmentet

Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag, TINE, Nortura, og Fell
eskjøpet er alle eksempler på klassiske norske samvirkeforetak. 
Eksempel på nyere samvirkeforetak her i landet er samdrift i 
landbruket, advokatfellesskap, TONO, kooperative barnehager 
og samvirke mellom personlige assistenter (ULOBA). Et annet 
eksempel er Oslo Taxi som er organisert som et samvirke av dro
sjeeiere. 

Samvirke i Norge
Samvirkeforetakene i Norge representerer tunge industri, for
bruker, og samfunnsinteresser. Blant noen av de mest kjente 
samvirkeforetakene i Norge finner vi for eksempel TINE,  
Gjensidige og Coop.

Norge var lenge ett av få land som ikke hadde egen samvirkelov, 
men i 2008 fikk man en egen «Lov om samvirkeforetak». Denne 
kom utfra et behov for å legge bedre til rette for samvirkeorga
nisering, sikre samvirkeformens egenart, sette samvirkeformen 
og dens sosiale økonomi på dagsordenen og endre holdninger til 
samvirkeorganisering. 

Det finnes i dag ca. 4000 samvirkeforetak i Norge, både de som nå 
i tråd med Lov om samvirkeforetak er registrert under forkortel
sen SA, og de som fortsatt bruker betegnelsen BA (innen 1.1.2013 
må alle endre til SA).

Samvirke på verdensbasis
Samvirke er ikke bare noe vi «sysler» med her i Norge. På ver
densbasis regner man at rundt 1 milliard mennesker er medlem 
i samvirkeforetak. Av samvirkeforetak finnes det ca. 750 000, og 
disse skaper rundt 100 millioner arbeidsplasser. Dette er ca. 20% 
mer enn hva multinasjonale selskaper gjør.

De 300 største samvirkene i verden har en samlet inntekt tilsva
rende bruttonasjonalproduktet til verdens niende største økono
mi. Til tross for at samvirkeforetak skaper verdier i denne størrel
sen, er det en utfordring også internasjonalt at det generelt er lite 
kunnskap om hva samvirke er og hva det står for. Den kooperative 
bevegelse blir av og til beskrevet som «an economic giant, but a 
political mouse» (en økonomisk kjempe, men en politisk mus), og 
det er tydelig at samvirker verden over har en betydelig oppgave i 
tydeligere å kommunisere samvirkets særegenhet og fordeler.

Eksempler på  

samvirke internasjonalt 
●● i USA er 4 av 10 medlemmer av et samvirkeforetak,

●● i USA er store energiselskaper organisert som samvirke

●● i Storbritannia er det største uavhengige reisebyrå et sam-

virkeforetak,

●● i Tyskland er 20 millioner innbyggere, 1 av 4, medlem av 

et samvirke



AS versus SA
I korte trekk så er hovedforskjellene mellom et samvirke og et aksjeselskap som følger: 

Samvirkene ble ofte etablert etter behov. Vi ser i dag i 
Europa ellers at samvirke står sterkt. Vi vet at Europa sliter 
økonomisk med høy arbeidsledighet og dårlig økonomi. I 
Norge kan utfordringene for samvirkene bli at vi ikke lenger 
trenger å samle oss, vi trenger ikke stå sammen, vi har råd 
til å kjøre vårt eget løp, gå etter vår egen gevinst. Med dette 
som bakteppe; 

Vil det si at samvirke greier seg dårlig i gode tider?

Diskuter om samvirke har en struktur og en oppbyg-
ging som gjør det mindre konkurransedyktig enn et 
AS

Hvordan skaper vi engasjement rundt samvirke i 
dag?

Samvirke (SA)

●●● Brukereid

●●● Brukerstyrt

●●● Inntekt gjennom deltakelse  

(medlemsnytte)

●●● Alle andelseiere har lik innflytelse

●●● Ledelse ved demokratiske  

prosesser

●●● Kan ikke kjøpes opp

Aksjeselskap (AS)

●●● Investoreid

●●● Investorstyrt

●●● Inntekt gjennom avkastning på 

innsatt kapital (kapitalutbytte)

●●● Aksjeeierne har innflytelse  

etter innskutt kapital

●●● Fleksibel ledelse med vide  

fullmakter i aksjeloven

●●● Aksjer kan omsettes, selskapet  

kan kjøpes opp

Til debatt



På nyhetene hører vi at Hel-
las kan gå konkurs. Kredittver-
digheten til Italia er nedjustert 
igjen. Spania vakler.

- Norge har vært en sikker 
havn. Men krisen har kommet til 
Europa, enda ingen hadde trodd 
det, heller. Så ingen er trygg, 
uansett hvor man er i verden, 
sier Klaus Niederländer, direk-
tør i Cooperatives Europe, som 
organiserer samvirker fra 37 
europeiske land, med til sammen 
123 millioner medlemmer.

Han var en av innlederne på 
Samvirkefrokosten.

- Vi trodde etter 2008-2009 at 
krisen var over. Det er den ikke. 
Den har kommet tilbake. Det 
gjelder fundamentale problemer. 
Det handler ikke bare om øko-
nomi, men om tillit. Når tilliten 
er brutt, virker ikke noe annet, 
heller.

- Det er finanskrise, økono-
misk krise, sosial krise, politisk 
krise og kulturell krise. Vi står 
virkelig fast, sier Niederländer.

En vei ut av krisa
Å fortsette som man har pleid, er 
ikke lenger en mulighet, poeng-
terer han.

Men han mener samvirke er en 
annen måte å drive på, som kan 
være en vei ut.

- Det var folk uten midler som 
startet de første samvirkene, for 
å myndiggjøre seg selv. Man kan 
ikke vente på at andre skal gjøre 
det. Samvirke har vist mange 
ganger hvordan man kan gå ut av 
en krisesituasjon. Samvirke ble 
født i en krise. Men ikke mange 
vet om oss. Vi må markedsføre 
oss bedre. Folk er ikke klar over 

hvilken kraft vi er i verden, sier 
Niederländer.

Tillit i samvirkeformen
- Men hva setter oss i midten, for 
å løse problemet, spør han selv, for 
så å svare.

- Vi møter medlemmenes behov. 
Folk må ha arbeid og penger, men 
de har også sosiale behov, behov 
for utdanning og å kunne utvikle 
seg. Varierte behov krever vari-
erte svar. Fokuserer man bare på 
å maksimere økonomien, kan ikke 
de andre behovene møtes. I sam-
virke er forretningsmålet sentrert 
om mennesket, minner han om.

- Vi er demokratiske. Et med-
lem – en stemme. Ikke en euro – 

en stemme. Vi er ledet av folket. 
Det er viktig. Vil du ha tillit, må 
du kjenne folk. Har du røttene 
dine lokalt blant medlemmene, 
får du tillit. Og da handler du 
også annerledes enn om du kunne 
gjemme deg. På den måten får du 
ny tillit. Det må en bygge videre 
på, sier Niederländer.

Folk er med selv
Han nevner eksempler på hvordan 
samvirke kan bidra til å komme 
ut av en krise. Vi ønsker fornybar 
kraft, men ingen vil ha vindmøller 
i sin egen bakhage.

- Du kan overkomme motstan-
den om du kan myndiggjøre de 
som bor der, sier Niederländer, og 

forteller om en samvirke-vindmøl-
lepark i Tyskland. Den har 1230 
investorer, og leverer strøm til 
1250 husholdninger.

- Dette er ikke bare ett tilfelle. 
Det er en trend, i Tyskland, Eng-
land, Skottland, Danmark, Ita-
lia og Frankrike. Medlemmene 
er vanlige mennesker som vil 
være med og sitte i førersetet og 
bestemme hva som skal skje i sam-
funnet deres, forteller han.

- For å komme ut av en krise, må 
man tilbake til røttene. Løsninge-
ne kommer fra folket, ikke fra top-
pen, slår Klaus Niederländer fast.

Tid for samvirke
- Hver dag ser vi resultatet av 

kapitalismen. Vi tror tiden nå er 
riktig for en modell som ikke er 
«business as usual», samtykker 
Charles Gould.

Han er generaldirektør i Inter-
national Cooperative Alliance 
(ICA), som Cooperatives Europe 
er Europa-avdelingen av.

Gould viser til at fortiden har 
vært syklisk, der ulike økonomis-
ke modeller har tatt over for den 
forrige, som en reaksjon på den 
som har rådet. Nå kan vi være i 
begynnelsen på en voksende suk-
sess for samvirkemodellen, sier 
Gould.

- Klimaendringene roper på en 
endring. Det er et ønske om mer 
gjennomsiktighet. Vi har integri-
tet når man løfter dyna vår. Når 
sentrale politikere ser på hvor-
dan de skal løse store problemer, 
ser de på samvirke som en mulig-
het til å komme ut av rotet, sier 
han, og viser til land som Kina 
og Iran.

- Nå må vi overbevise folk 
om at vi er en moderne organi-
sasjonsform, ikke en som hører 
hjemme i fortiden. Og at sam-
virke kan skaleres opp. Men vi 
har utfordringer. Reguleringer 
er laget av politikere som ikke 
skiller mellom vår organisasjons-
form og andre. Det undermine-
rer samvirke, sier han.

Samvirketiår
FNs generalforsamling har 
utropt 2012 til FNs internasjo-
nale samvirkeår.

Charles Gould har et klart 
mål.

- Hvis vi har nok suksess, kan 
vi gå fra samvirkeår til samvirke-
tiår. Og kan vi bryte den rådende 
syklusen, kan vi gjøre det perma-
nent, sier Gould.
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Løftes fram som veien ut av krisa
Samvirke ble født i 
en krise. Nå kan sam-
virke også bli en vei 
ut av dagens kriser, 
mener Klaus Nie-
derländer, direktør i 
Cooperatives Europe.

VOKSENDE SUKSESS: Hvis identiteten vår er å være konsument, er vi i krise når vi er i økonomisk krise, sier Klaus Niederländer (til 
høyre) om kapitalismen. Han mener samvirkeformen er bedre. Vi kan være i begynnelsen på en voksende suksess for samvirkemodellen, tror 
Charles Gould.

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

Søkelys på SAMVIRKE

Ola H. Strand i Coop Norge 
har slitt med å finne ut hvor-
dan han kan utnytte samvir-
keformen til å gjøre det aller 
viktigste: Bedre konkurran-
sekraften til selskapet. Nå vet 
han hva svaret består av.

Ola H. Strand, administrerende 
direktør i Coop Norge SA, var 
en av innlederne på samvirkefro-
kosten i regi av Samvirkesente-
ret.

- Samvirke er noe mer enn ren 
varehandel. Skal jeg være ærlig: 
Er det noe jeg har slitt med, er 
det dette «mer» samvirket repre-
senterer. Hvordan skal vi utnytte 
det til en kommersiell kraft? 
Hvordan skaper vi konkurran-
sekraft for framtidens forbru-
kersamvirke? For det er konkur-
ransekraft det handler om, og 

ikke noe annet, fortalte Strand til 
tilhørerne.

- Må være lønnsomme
Svaret består av tre hovedele-
menter, mener han.

 - Vi er nødt til å se på hvordan 
vi utvikler en egenart og en ideo-
logisk plattform som er relevant 
for dagens forbrukere. Jeg tror vi 
kan utnytte eierskapet enda mer, 
slik at det understøtter konkur-
ransekraften. Vi bør i større grad 
enn konkurrentene forstå eier-
ne våre og deres behov. Vi kan 
utnytte den lokale tilhørigheten. 
Dette er et arbeid vi har satt i 
gang, for å se hvordan vi tilpas-
ser egenarten vår til en moderne 
tid og moderne mennesker, for-
teller han.

- Det andre er økt lønnsom-
het. Selv om vi er en samvirke-
bedrift, har vi ingen mulighet 

til å overleve om vi ikke er like 
lønnsomme som andre. Vi må 
være vel så lønnsomme som kon-
kurrentene.

- Det tredje er en sterk kom-
mersiell agenda, som er inno-
vativ og videreutviklende, sier 
Strand.

Står sterkt i Norden
Mens forbrukersamvirker har 
brutt sammen i en rekke euro-
peiske land utenfor Norden, 
får Coop Norge i gjennomsnitt 
5 000 nye medlemmer hver 
måned, og vil passere 1,3 med-
lemmer i år.

Men de nye medlemmene 
handler ikke bare hos Coop.

- Lojaliteten er mye mindre 
enn den var. Hvert nye, yngre 
medlem handler mindre hos oss 
enn medlemmene gjorde tidli-
gere, erkjenner Ola H. Strand.

Coop vil utnytte lokal tilhørighet

Ola H. Strand



Foretaksformen avgjørende 

for bedriftens fokus

« Vi betaler ikke mer enn det 
vi må, det er vår oppgave. »

oLE robErt rEitAN (Nationen, 20.02.2010).

I et AS vil drivkraften være å maksimalisere avkastningen på inn
satt kapital. Innkjøp av råvarer fra produsent vil være selskapets 
desidert største kostnad. En naturlig konsekvens vil følgelig være 
å sørge for at denne blir lavest mulig. 

I et SA derimot, som har brukernytte som formål, vil situasjonen 
være motsatt: Formålet er å oppnå så høye råvarepriser som mu
lig.

Foretaksformen er således helt avgjørende for en bedrifts fokus. 
Det kan ikke herske tvil om at det investoreide selskapet kon
tinuerlig vil søke rimeligere råstoff om – eller når – muligheten 
skulle dukke opp. 

Illustrerende for dette er KLFs (Kjøtt og fjørfebransjens lands
forbund) innspill til jordbruksforhandlingene. KLF, interesse og 
bransjeorganisasjonen som representerer den «privateide, fritt
stående» delen av kjøtt, egg og fjørfebransjen i Norge (for ek
sempel Fatland, Furuseth og Norsk Kylling), kommer gjerne med 
innspill som går på at råvareprisene må ned da dette er en ønske
lig utvikling sett fra KLFmedlemmene sitt ståsted.

Foretaksformen har selvfølgelig ingenting med om et selskap er 
godt eller dårlig drevet, det er menneskene og deres strategiske 
valg som avgjør, men det er viktig å ha klart for seg denne dyptgri
pende forskjellen i formål mellom et aksjeselskap og et samvirke. 
Som Ole Robert Reitan sier, så er det deres oppgave og ikke betale 
mer enn de må, og det har han jo helt rett i.

Diskuter intervjuet. Hva vil du argumentere med?

reflekter omring: Samvirke betaler så my de kan for 
råstoffet, andre betaler det de må. 

Hva kan norske bønder forvente av eiere med samme 
mål som reitan eller Scandza? 

Norsk eierskap 
En samvirkebedrift kan ikke kjøpes opp, og foretaksformen ga
ranterer således for et langsiktig og norsk eierskap. Et aksjesel
skap kan derimot kjøpes opp.

I forbindelse med framlegging av Synnøve Findens regnskap for 
2004, uttalte finansanalytikere følgende til Aftenposten 1. mars 
2005: «Når et svekket importvern tillater det, vil Swanstrøm eta
blere bedriften Synnøve Finden der de billigste råvarene finnes. 
Han tror det er meget sannsynlig at de kommer til å lage ost i 
utlandet med utenlandske råvarer for det norske markedet.»

I dag eies Synnøve Finden av selskapet Scandza. Finansieringen 
av kjøpet av Synnøve Finden ble sikret gjennom kapital fra Lind
say Goldberg, et amerikansk investeringsselskap. Scandza har 
som intensjon å gjennomføre ytterligere kjøp innen den nordiske 
næringsmiddelindustrien i årene fremover. 

Fordeling av verdiskaping
Fordi bønder over hele landet eier de ledende industribedriftene 
i næringsmiddelindustrien, går inntektene herfra ikke til inves
torer og aksjonærer, men tilbake til landbruket og bidrar slik til å 
opprettholde lokal verdiskaping.

Til debatt Til debatt

Egne notater:



Siri Rasmussen Lea og Halvor 
Egeland er begge store bønder i 
Hå kommune i Rogaland.

Rasmussen Lea og mannen 
Jon har 200 tonn melkekvote, 50 
ammekyr med påsett og 7 500 
rugeegghøner.

Halvor Egeland er den eneste 
aktive i en firemannssamdrift 
som produserer 750 tonn melk 
og 400 okseslakt i året, i tillegg 
til at de selger 60-80 livdyr.

Men mens Rasmussen Lea 
leverer til samvirker, velger 
Egeland å levere kun til private 
aktører.

- Det er fordi jeg får best betalt 
der, forklarer han.

Tapte 200 000 kroner
- Noen regnet i vår ut at man får 
1 000 kroner mer per stut der, 
enn hos Nortura. Og vi leverer 
400 stuter. For melka er forskjel-
len 14 øre per liter, forteller han.

Han har ikke tatt ideologi med 
i vurderingen når han har valgt 
aktør, innrømmer han.

- Valget skyldes hovedsake-
lig pris. Jeg er ikke for eller mot 
samvirke, sier Egeland.

Rasmussen Lea er klar over at 
hun kunne fått bedre betalt om 
hun hadde vært mindre samvir-
kelojal.

- I 2009 kunne vi tjent 200 000 
kroner mer, bare på kjøttet. Vi 
var temmelig idiotstemplet. Vi er 
vel det ennå, sier hun.

Nå mener hun prisforskjellen 
mellom Nortura og Prima ikke 
skal være stor lenger.

Forskjell i målene
Uansett hvor idiot andre bønder 
måtte mene hun har vært, har 
hun ikke vært i tvil selv.

- Vi velger samvirke rett og 
slett på grunn av forskjellen i 
målene. Samvirke skal arbeide 
for best mulig avsetning og pris 
til bonde, og er bondens forlen-
ga arm inn i markedet. Hos de 
private er vi råvareleverandører 
derimot sett på som den største 
kostnaden, og de arbeider for 

å få den kostnaden ned. Det er 
ikke noe galt i det, de er bedrifts-
ledere. Men dét er forskjellen 
mellom samvirke og private. Se 
for eksempel på hva samvirkene 
og de private aktørenes organi-
sasjon, KLF, spiller inn til jord-
bruksoppgjørene. KLF kjører 
hardt på at råvareprisen må ned. 
De vil ha oss ned på europeisk 
nivå. Hvis KLF får gjennomslag, 
ligger vi tynt an. Samvirke job-
ber derimot for å få prisene opp, 
forklarer hun.

- Viktig rolle
- Da Nortura måtte sette ned 
prisene to prosent på grunn av 
likviditetsproblemer, fulgte de 
andre etter, minner Rasmussen 
Lea om.

- De hadde ikke økonomiske 
problemer. Ja, jeg kunne fått 
200 000 kroner ekstra, men hva 
hjelper det dersom de private 
setter ned prisene fire prosent 
neste gang, hvis ikke samvir-
kene er sterke nok? Får vi ikke 
samvirket til å fungere, ligger vi 
tynt an samme hvor vi leverer. 
Samvirkene spiller en viktig rolle 
i landbruket. Det er så mye som 
er basert på dem, sier Rasmussen 
Lea.

- Sagt siden krigen
Egeland kjøper ikke argumen-
tene hennes.

- Dette har vært snakket om 
siden krigen: «Man må levere til 

samvirke for å ta vare på orga-
nisasjonen.» «Det er kortsiktig 
gevinst å levere til private.» Men 
den kortsiktige gevinsten som 
man snakker om, den var der 
da, og den er her nå. Og jeg har 
ikke råd til å la være å ta i mot 
de pengene. De trenger jeg, sier 
Egeland.

- Dessuten blir det gjort så 
mye galt i samvirkene, som gjør 
at prisene er som de er. Det har 
vært grasalt mye tull de siste to 
årene. Juleribba blir solgt som 
hundemat. Når lammene kom-
mer i butikken, er de billige, og 
om sommeren er sommerkote-
letten billig. Og nå er biff med 
mørhetsgaranti også blitt billig, 
sier han.

Rasmussen Lea mener imid-
lertid han blander sammen hva 
Nortura og kjedene gjør.

Ble sett ned på
- Egeland, hva syns du om at Ras-
mussen Lea leverer til samvirke selv 
om hun taper hundretusener på det? 
Er hun dumsnill? Naiv? Altruis-
tisk?

- Folk får levere dit de vil. Jeg 
ser ikke ned på noen etter hvor 
de leverer, sier han.

- Det er gjensidig, skyter Ras-
mussen Lea inn.

- Jeg gikk over til Q-meieriene 
i 2001. De første årene jeg lever-
te dit, ble jeg sett på som b-bon-
de. Det er det heldigvis slutt på. 

I noen år leverte jeg til både til 
Nortura og Prima Jæren. Da ble 
jeg sett ned på som leverte til 
Prima. Men jeg syns Prima har 
fått et sterkere navn i markedet 
nå. De blir sett på som en seriøs 
aktør. De har hevet prisen, og 
Fatland og Nortura har delvis 
fulgt etter, sier Egeland.

Hvem hever prisen?
- Jeg ser det motsatt, sier Ras-
mussen Lea.

- Da Nortura satte ned prisen 
to prosent, fulgte de andre etter. 
Jeg skjønner ikke at det ikke 
heter at det er Nortura som hever 
prisen. De private må ligge over 
dem, for å ha slagkraft.

- Vi bønder ønsker å betale 
minst mulig for kraftfôr, og de 
private vil ha lavest mulig inn-
kjøpspris for slaktet. Det er det 
samme, sier hun.

Egeland er ikke enig i beskri-
velsen.

- Som produsent føler jeg det 
motsatte. De går inn for å betale 
mest mulig ut til bøndene, sier 
han.

- Aksjeselskaper vil betale mest 
mulig til aksjonærene sine, ikke 
til bøndene, svarer Rasmussen 
Lea.

- 200 000 på mine skuldre
- Jeg mener det er samvirke som 
setter prisen. Jeg diskuterer med 
folk, og de som har gått over til 
private sier at de ikke har råd til 
å la være. Særlig melkeprodusen-
ter som nettopp har investert. 
De får 14 øre ekstra av Q-mei-
eriene. Men så kommer Tine 
med 27 øre i etterbetaling. Da 
får Q-leverandørene det også. 
Men da sier jeg: Du legger på 
mine skuldre at jeg skal generere 
200 000 kroner i inntekt til deg. 
Det er skummelt å regne med at 
de som er igjen i Tine skal klare 
det. 27 øre er mye for alle, og 
mest for de store. Det er mye 
penger å sette sin lit til at andre 
ordner, sier hun.

Dårligere økonomi
De syns begge det er en skrem-
mende utvikling i nærmiljøet 
deres. Store leverandører legger 
ned. I år har to av naboene, som 

hadde 275 og 300 tonn liter i 
kvote, sluttet med melk.

- Det er ikke hvor jeg leverer 
som bekymrer meg til daglig, 
men økonomien. Det blir snak-
ket om stordriftsfordeler. Men vi 
har enorme renteutgifter, og die-
selprisen har steget til himmels. 
Gutten min på 16 år sier han vil 
at over gården. Men jeg og kona 
anbefaler han å ta en god utdan-
nelse, forteller Egeland.

Markedsandelene til Q-mei-
eriene har sakte, men sikkert 
steget på Jæren, og Tine oppgir 
til Bondebladet at Q har rundt 
25 prosent av volumet nå, mens 
Tine har 75 prosent.

Rasmussen Lea og Egeland 
anslår at Nortura har under 30 
prosent markedsandel i Hå kom-
mune, som de bor i.

- De mister markedsandeler 

fordi konkurransen er knallhard 
på pris. De som går over, sier de 
gjør det på grunn av pengene. 
Jeg får ikke mer i tilskudd nå, 
enn jeg gjorde da jeg begynte 
som bonde for ti år siden. Det vil 
si at jeg tjener mindre nå enn da, 
på grunn av inflasjonen. I tillegg 
har jeg mer gjeld nå. Og storfe-
kjøttprisen var egentlig høyere 
på 80-tallet, forteller Egeland.

- De du leverer til, spiller jo 
jevnt og trutt inn at prisen må 
ned, kommenterer Rasmussen 
Lea.

Eksterne styremedlemmer
- Hva gjør samvirkene feil?

- Jeg tror ikke det er fornuftig 
at det er bønder som sitter i sty-
ret i en så stor bedrift. Jeg tror 
det er mer fornuftig å ta inn folk 
utenfra, sier Egeland.

- Vi begynte kostnadsjakta på 

overflødige folk og overflødige 
anlegg alt for seint, mener Ras-
mussen Lea.

Hun mener dessuten det er 
viktig at volumprodusenter er 
eiere i samvirkene, av tre grun-
ner.

- På grunn av volumet i seg 
selv, fordi vi kjenner det på krop-
pen om selskapet går godt eller 
ikke, og fordi de store normalt er 
dyktige bønder med forretnings-
drift i ryggmargen. Jeg mener 
ikke at små bønder ikke er dyk-
tige eiere. Men jeg kjenner let-
tere panikk når jeg ser at inntek-
ten går ned, i stedet for opp. En 
liten bonde som har 90 prosent 
av inntekten sin fra et annet sted, 
bryr seg ikke like mye om resul-
tatet i Nortura, tror hun.

Begge blir der de er
Rasmussen Lea tror hun har fun-
net en løsning for hvordan Tine 
kan få Q-leverandører tilbake.

- Hvis Tine innførte individu-
ell egenkapital, og satte alt over-
skuddet på en egen konto, som 
ble utbetalt om sju år, da hadde 
Q sagt «fint, da slipper vi å beta-
le». Hadde du sett på en over-
gang på en annen måte da, spør 
hun Halvor.

Men hun får ikke napp.
- Jeg skjønner ikke hvordan 

folk kan gå med på sånt. Jeg 
trenger pengene i dag, ikke om 
sju år, svarer han.

- Egeland, hva tenker du om 
framtiden dersom utviklingen fort-
setter, og stadig flere går over til 
private? 

- Jeg har ikke tenkt den tan-
ken.

- Men hvis du tenker den nå? 
Bekymrer tanken deg, spør Ras-
mussen Lea.

- Nei, det gjør den ikke. Det 
er en så liten andel som går over, 
sier Egeland.

- Men bekymrer ikke tan-
ken på å miste de 27 ørene deg, 
undrer hun.

- Jo, men jeg tror ikke det 
skjer. Tine har en helt annet sty-
ring enn Nortura. De bygger et 
nytt, hypermoderne anlegg, og 
fjerner hundre arbeidsplasser. 
Jeg tror jeg har det godt der jeg 
er, sier Halvor Egeland.
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TKS K2

Se www.a-k.no

Er du forberedt på en ny vinter  
med frosne rundballer?

Bestill TKS K2 CombiCutter 
i dag!

Duell: Penger vs samvirketanken
Den ene leverer til 
Tine og Nortura, den 
andre til Q-meieriene 
og Prima Jæren. Bon-
debladet samlet dem 
rundt et kjøkken-
bord.

ULIKE STRATEGIER: Siri Rasmussen Lea og Halvor Egeland opplever begge den stramme økonomien i 
landbruket, men har valgt ulike strategier for å håndtere den.

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

Vi var 
temmelig 

idiotstemplet

Får vi ikke 
samvir-

kene til å fun-
gere, ligger vi 
tynt an samme 
hvor vi leverer



MARKEDET/KUNDER

«Det store hamskiftet»
I de tyve årene mellom 1990  2010 skjedde det som blir kalt 
for «det store hamskiftet» i verdikjeden for mat. Man fikk en 
sterk maktkonsentrasjon i sluttleddet med det resultat at fire 
dagligvare kjeder i dag kontrollerer over 99 % av markedet: 

●● NorgesGruppen (Meny/Ultra, Kiwi, etc.): 40,6% (1990: 7,1%)

●● COOP Norge: 23,7% (1990: 22,9 %)

●● ICA Norge (ICA, Rimi): 14,8% (1990: 10,2 %)

●● REMA 1000: 20,9% (1990: 5,7 %)

(De oppgitte markedsandelene er 2010tall).

I tillegg fikk man også en sterk konsentrasjon i de andre omset
ningskanalene; kiosk, bensinstasjon og servicehandel (KBS) og 
storhusholdning. Storhusholdningsmarkedet består av ulike om
setningskanaler som f.eks. hoteller, restauranter, kafeer, kantine/
catering og institusjonsmarkedet. KBSmarkedet omfatter først 
og fremst kiosker og bensinstasjoner.

Paraplykjedene får  

egne grossister
Hver paraplykjede har nå sin egen fullt integrerte grossist – selv
stendige dagligvaregrossister eksisterer ikke lenger. Paraply
kjedenes grossister er som følger:

●● NorgesGruppen: ASKO

●● COOP Norge: Coop Norge Handel 

●● ICA Norge: ICA Norge Logistikk 

●● REMA 1000: Reitan Distribusjon

Kamp om distribusjonen
Som en konsekvens av integrasjonen mellom grossistleddet og 
detaljistleddet har dagligvarekjedene også fått kontroll på en 
vesentlig del av distribusjonen av varer til dagligvarehandelen, 
storhusholdning, kiosk og bensin.

Leverandører av drikkevarer, meieri, bakeri, iskrem og lesestoff, 
har beholdt deler av egen distribusjon, men disse opplever et kon
stant press fra paraplykjedene som ønsker å overta også denne 
distribusjonen. For eksempel så varslet CocaCola i februar 2012 
at de nå overlater distribusjonen til dagligvarekjedene. Hennig 
Olsen har gjort det samme. Qmeieriene har egen distribusjon i 
nærområdet, ellers grossist. 

Styreleder Torbjørn Johannson i ASKO uttalte bl.a. følgende da 
han ble intervjuet i Handelsbladet FK i november 2010: «Alt vi 
har gjort av investeringer de siste årene har hatt som mål å få 
kontroll over distribusjonen. Vi har gjort oss klare for en gros
sistandel på 100 prosent… ASKO har for vane å vinne alle utmat
telseskriger. Vi trår vannet og lar tiden jobbe for oss».

Grossistdelen i NorgesGruppen har nesten den samme omsetnin
gen som dagligvarehandelen.

Kampen om distribusjonen handler ikke om hvilken logo som 
skal stå på bilene og hvem som har arbeidsgiveransvar for sjåfø
rene, men om hvem som skal ha kontroll over verdikjeden, hvem 
som skal kunne ta ut fortjenesten fra de ulike leddene og om 
hvem som bestemmer prisene på de ulike tjenestene.

Grossist
En grossist er en virksomhet som ivaretar funksjoner 

som er nødvendige for vareflyten mellom produsent-

er og importører på den ene siden og detaljister og 

andre aktører på bedrifts- eller institusjonsmarkedet 

på den andre.

Grossisten er et mellomledd som kan dekke adminis-

trative, økonomiske og tekniske logistikkfunksjoner:

 ● Innkjøpsfunksjon 

 ● Sortimentsfunksjon 

 ● Lagerfunksjon 

 ● Salgsfunksjon 

 ● Transportfunksjon 

 ● Kredittfunksjon 

 ● Servicefunksjon - informasjons- og dokument-

flyt

Mange leverandører benytter seg av dagligvarek-

jedenes integrerte grossistfunksjon for å få utført logis-

tikkoppgaver som transport, lagring og plukking. 

Vi organiserte oss tidlig for å få markedsmakt – vi blir 
nå møtt med at andre tar fra oss markedsmakt. Hva 
betyr dette for industrien – og hva kan dette bety for 
deg som eier og leverandør?

Til debatt
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Styremedlem Lars Petter Bart-
nes i Nortura, som også sitter i 
styret i Norges Bondelag, synes 
paraplykjedenes utvikling er 
naturlig.

- I en tidlig fase fikk vi bønder 
betydelig kontroll over verdikje-
den, gjennom samvirkeorganisa-
sjonene våre. Men i den senere 
tid har matvarekjedene organi-
sert seg for å få makt – egent-
lig på den samme måten som 
vi bønder har gjort tidligere. 
Det som utkrystalliserer seg nå, 
føles vondt for landbrukssam-
virket. Men samtidig er det en 
logikk i det, hvis du tenker på 
spillet i matvare-verdikjeden. 
Jeg ser på det som en utfordring 
og en mulighet for oss bønder 
til å samle oss og prøve å finne 
strategier for å slå tilbake igjen. 
For dette er et maktspill gjen-
nom mange tiår. Og dersom vi 
ikke klarer det, vil matkjedene 
ta en betydelig maktposisjon, og 
beholde den framover, gjennom 
en integrering som allerede har 
startet, advarer Bartnes.

Epoke med slag om makta
- Hvordan skal dere klare å slå til-
bake?

- Hvis mange nok leverer til 
samvirket, har vi mulighet til å 
ha kontroll over råvarene. Men 
tiden går fort. På kjøttområdet 
skjer det strategiske grep nes-
ten hver måned som fører til en 
mer integrert verdikjede, styrt av 
kjedene. Slik jeg ser det, vil det 
skje ganske mye i treårsperioden 
fram til 2013.

- Er det en avgjørende fase?

- Jeg ser på den som en epoke 
med slag om hvem som skal styre 
matverdikjeden. Epoken ble inn-
ledet med massiv satsing på egne 
merkevarer fra kjedenes side, 
samtidig som de har kriget med 
markedsorganisasjonene våre om 
distribusjon, sier han.

Mindre fra budsjett
Bartnes er bekymret for de fram-
tidige inntektene til bøndene.

Han forklarer hvordan land-
bruket balanserer mellom poli-
tikk og butikk. I de siste jord-
bruksoppgjørene har andelen 
av inntektene som kommer fra 
budsjettet, blitt redusert, mens 
andelen som kommer fra marke-
det, har økt.

- Hvis man framskriver denne 
utviklingen, og tenker seg at den 
politiske viljen til å styre land-
bruket reduseres i framtiden, og 

at kjedene samtidig får et bedre 
tak på norsk landbruk, gjennom 
økt integrering, kommer norsk 
landbruk i en skvis. Da snak-
ker jeg ikke om tollvern, WTO 
og EU og de tingene vi har vært 
vant til å forholde oss til som 
skumle. Men rett og slett at det 
glipper litt, innenfor tollver-
net vårt. Makta flyttes, slik at vi 
strupes. Da vil vi få en negativ 
utvikling i det norskproduserte 
volumet. I dag importerer vi sto-
re volum av storfekjøtt. Den ten-
densen kan fort spre seg til andre 
kjøttslag, også.

Bondefanget med lav pris
- Jeg snakker ikke om at kjedene 
vil kjøpe mer fra utlandet. Men 
det kan bli en konsekvens. Hvis 
gårdbrukeren investerer ti mil-
lioner i et framtidsrettet svine-
anlegg, vil han måtte produsere, 
for å betale gjelda. I den fasen er 
han bondefanget. Hvis du setter 
dette eksempelet i et makrobilde, 

kan maktforskyvingen føre til at 
næringa får for lite penger til å 
refinansiere seg. Får bøndene 50 
øre mindre enn de skulle hatt per 
kilo, klarer vi ikke å refinansiere 
næringa over tid. Og da vil de 
norskproduserte volumene auto-
matisk gå ned. Da må det auto-
matisk bli suppleringsimport. Jeg 
tror ikke det er en villet strategi 
fra kjedene i dag, men det er en 
risiko for det, hvis vi som bønder 
ikke klarer å samle oss og gjøre 
de kollektivt riktige valga nå: Å 
sørge for at markedsorganisasjo-
nene blir så solide at de kan stå 
imot dett, sier Bartnes.

Tenke framover
Han er ikke med på at man må 
være ekstremt samvirketro for å 
holde seg til samvirket dersom 
en annen aktør tilbyr 100 000 
kroner mer.

- 100 000 kroner er mye for 
alle. Jeg respekterer at folk vel-
ger å levere ulike steder. Men jeg 
mener det handler om å tenke 
tanken helt ut. På lang sikt tror 
jeg bonden fort vil tape 100 000 
per år. Hvis vi ser på det bildet 
jeg har tegnet opp, der vi er 
blir mer og mer avhengige av 
markedsmidler framover, er det 
kanskje klokt å tenke mer på det 
kollektive. Dersom mange nok 
leverer til samvirke, gjør det en 
forskjell i markedet. Det gir kol-
lektiv råvarekontroll. Alterna-
tivet er økende integrasjon fra 
kjedene, sier Bartnes.

- Men det smarteste for hver 
enkelt er vel at han leverer til en 
privat som betaler bedre, mens alle 
andre leverer til samvirke?

- Samvirke må være effektivt 
nok til at det oppleves smart å 
levere dit. Men ja, mange bøn-
der tenker slik. De har sagt 
til meg at «alle kan ikke gjøre 

som meg». Så folk er bevisste 
på det. Når det har vært vind 
rundt Nortura, ringer bønder 
som leverer til andre, og sier at 
«nå får dere bettadø gjøre job-
ben deres i Nortura, ellers tjener 
ikke vi penger, heller», forteller 
han.

Ikke effektive nok
- Hvorfor sliter Nortura med lønn-
somheten og fallende markedsande-
ler?

- Fordi vi ikke greier å drive så 
effektivt som markedet krever.

- Hvordan skal dere snu dette?
- Vi har redusert kostnader i 

stort monn i 2009 og 2010, og 
vi fortsetter med det i 2011. Sel-
skapet har i dag god kostnads-
kontroll. Men alle effektiviserer 
i kjøttmarkedet, og det er lave 
marginer, så du kan aldri si at du 
er ferdig. Vi må bare fortsette 
kostnadsreduksjonene og rasjo-
naliseringen i den farten vi har 
hatt, og kanskje øke farten ytter-
ligere.

- Er Nortura i trøbbel?
- Noen vil nok ha det til det. 

Som styremedlem opplevde jeg 
at vi var i en utfordrende posi-
sjon i 2009. Det er fortsatt utfor-
drende, men nå vet vi hvor vi 
skal, og vi er i ferd med å komme 
dit, sier Bartnes.

Innovasjon
Matkjedeutvalgets utredning 
viser at kjedene får stadig mer 
makt på de andre leddene i ver-
dikjedens bekostning. Kjedene 
har begynt med egne merkeva-
rer, og økt integrering.

- Dere klarer vel ikke å hanskes 
med alt dette bare ved å spare kost-
nader?

- Nei, nei. Det er viktigere enn 
noen gang at vi tar en innovativ 
posisjon i markedet, for å synlig-

gjøre at det er vi som er inno-
vative, og at kundene ønsker å 
handle med oss på grunn av det.

- Men EMV har også blitt mer 
innovativt den senere tiden. Det er 
vel ikke gitt at dere slipper til med 
deres innovative produkter?

- Det er viktig å søke samar-
beid med kundene, for å skape 
felles vekst gjennom merkevarer 
og EMV. Og ikke minst se på 
EMV som et middel, og ikke et 
mål, sier Bartnes.

Han forteller at han ser ulike 
strategier hos kjedene.

- Jeg tror vi kommer til å se en 
differensiering i kjedekonseptene 
framover. Jeg ser at noen kje-
der går tungt i EMV-retningen, 
mens andre har en annen stra-
tegi, og ønsker å utnytte merke-
vareposisjoner på en helt annen 
måte, sier Bartnes.

Målet
- Hva er samvirkes mål i dag?

- Det er fortsatt å sikre mar-
kedsadgang til eierne, til en best 
mulig pris. Og det opplever jeg 
er viktigere enn noen gang. Tid-
ligere var det noen som ikke kom 
fram til markedet, fordi de bodde 
feil plass. Nå kommer alle seg til 
markedet på en eller annen måte. 
Men det er kun Nortura som har 
i oppdrag å kjøpe råvarene dyrest 
mulig.

- Har samvirke har gått fra å 
være kun et virkemiddel, til å bli 
litt et mål i seg selv?

- Den påstanden kjenner jeg 
meg ikke igjen i. Det er faktisk 
viktigere nå enn før å se på det 
som et virkemiddel. Samvirke 
har ingenting å gjøre i marke-
det hvis vi finner ut at vi ikke 
har bruk for det, sier Lars Petter 
Bartnes.

Spillet om 
matmakta
Kampen om matmak-
ta er et spill som har 
pågått i flere tiår, sier 
Lars Petter Bartnes 
i Nortura-styret. Nå 
må bøndenes brikker 
stå sammen og slå til-
bake, mener han, før 
det andre laget får for 
stort overtak.

SAMLING: Det vil bli nødvendig med mer suppleringsimport om ikke bøndene samler seg og gjør de rik-
tige valgene nå, tror Lars Petter Bartnes.

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

Nortura må være med på 
dansen i markedet, mener 
Lars Petter Bartnes. Men 
både bønder og politikere sa 
tydelig fra da selskapet ga for 
store puljetillegg.
I forrige nummer av Bonde-
bladet advarte Tine-nestleder 
Ingunn Sognnes om at høyere 
kilopris til store bønder enn til 
små kan undergrave samvirket, 
både politisk og innenfra.

Lars Petter Bartnes mener der-
imot at puljetillegg og kvantums-

tillegg er nødvendig.
- Vi må – så langt det er mulig 

– være med på den dansen som 
er i markedet. Når konkurren-
tene tar strategiske posisjoner i 
markedet ved hjelp av pris, må 
vi prøve å demme opp for det så 
godt som vi kan. Ellers mister vi 
garantert volum på råvaresida.

- Jeg ser ikke alternativet, 
egentlig. Nortura lever av det 
som sier pling i kassaapparatet 
hver dag. Uten at vi får butikken 
til å gå, er vi ute av business. Da 

eksisterer ikke Nortura lenger, 
sier Bartnes.

Ble varslet
Han innrømmer at puljetillegget 
har vært problematisk, både poli-
tisk og innad i konsernet.

- Vi har hatt en situasjon der vi 
ble varslet om at nå var grensen 
nådd for puljetilleggene. Det var 
tydelige signal både fra bønder og 
det politiske miljøet. Nå er pulje-
tilleggene omarbeidet, og vi er på 
et kostnadsbetinget spor. Vi har 

innført kvantumstillegg som et 
nytt virkemiddel, forteller han.

- Kan disse tilleggene undergrave 
samvirket?

- Det er størrelsen på tileggene 
som gis som er avgjørende. Til-
leggene Nortura gir i dag holder 
seg innenfor det som bør aksepte-
res, mener Bartnes.

Trenger framtidsanlegg
- Spørsmålet er: Dersom vi hadde 
ligget helt flatt i pris, uten noe 
tillegg, hvordan hadde situasjo-

nen vært da? Jeg tror vi fortsatt 
hadde hatt brukbart med tilførs-
ler. Men jeg tror ikke vi i stor nok 
grad hadde klart å tekkes de som 
har investert relativt nylig. Hvis 
Prima har en gjennomsnittsalder 
på sine anlegg på fem år, og vi 
har på 15 eller 20 år, sier det noe 
om hvordan leverandørmassen vil 
se ut i framtida. Å tekkes de som 
nyinvesterer mener jeg er helt 
avgjørende. Du må til en hver tid 
ha mange nok av dem, sier Lars 
Petter Bartnes.

- Pristillegg for store leveranser nødvendig

Makta 
flyttes, 

slik at vi 
strupes
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Jørn Holene, tidligere admini-
strerende direktør i Felleskjøpet 
Øst Vest, Fellesslakteriet og Øst-
fold Slakteri, er bekymret over 
utviklingen i landbrukssamvir-
kene.

De fokuserer på feil ting, 
mener han.

– Jobben til Nortura er å beta-
le best mulig for slaktet, og sørge 
for best mulig avsetning. Jobben 
til Felleskjøpet er å selge billigst 
mulig. Jobben til skogeiersam-
virket er å selge tømmer dyrest 
mulig. Tine skal betale mest 
mulig for melka, sier Holene.

Alt annet de driver med er vir-
kemidler for å nå disse målene, 
og kun det. Og det kan det virke 
som de har glemt, mener han.

– Ikke forstå meg dit hen at jeg 
mener at samvirkene skal slutte 
med foredling. Men det er veldig 
viktig å være klar over at dersom 
de skal drive med disse tilleggs-
aktivitetene, er de nødt til å tjene 
penger på dem. Ellers kan de ikke 
drive med dem. Og i øyeblikket 
ser det ikke ut til at de klarer det. 
De sier det egentlig sjøl, for de 
skylder på kjedene for økonomi-
en sin, og de er jo i sistemarke-
det, peker han på.

I kjempetrøbbel
– Nortura er i kjempetrøbbel, 

mener Holene.
– De sliter med å følge kon-

kurrentene på avregningspris, de 
klarer ikke å tjene penger, totalt 
sett, og de har sviktende lojalitet 
og engasjement hos medlem-
mene sine. Man kan diskutere 
hvorfor de har havnet der de 
har havnet. Jeg tror det har med 
kostnader å gjøre. Nortura har 
gjennomført to store fusjoner, 
først i distriktsorganisasjonene 
og deretter med Prior, og på meg 
virker det ikke som de har klart å 
ta ut noen fusjonsgevinster i det 
hele tatt. Så de har rett og slett et 
for høyt kostnadsnivå.

– Lojaliteten henger i ganske 
stor grad sammen med avreg-
ningspris. Og er ikke medlem-
mene helt sikre på at organisa-
sjonen jobber for deres interes-
ser, blir spillerommet mindre, 
tror Holene.

Må tas mer på alvor
– Hovedproblemet nå er at sam-
virkeorganisasjonene mister 
markedsandeler. For en vanlig 
bedrift er det betenkelig. Men 
når eierne velger å forsvinne fra 
sin egen bedrift, er det kjempe-
alvorlig. Det overrasker meg at 
ikke dette blir tatt mye sterkere 
på alvor, sier Jørn Holene.

– Ingenting tilsier at det skulle 
være noe vanskeligere å drive 
samvirke nå enn tidligere. Fun-
damentet burde ligge til rette for 
at de skulle øke markedsandelene, 
ikke miste dem, slår Holene fast, 
og peker på faktorer som posi-
sjon, sterke merkevarer, anleggs-
struktur, verdigrunnlag, kapital 
og langsiktige eiere.

Makta ligger i råvarene
– Jeg følger ikke argumentet om 
at de skal hente hos bonden som 
bor på den ytterste øy. Nortura 
må ta betalt av bonden det frak-
ten koster, sier han.

– Og jeg aksepterer ikke at de 
skylder på at dagligvarekjedene 
presser prisene. Det er ikke noe 
krav om at Nortura skal drive 
foredling. De skal bare drive 
med det dersom de tjener penger 
på det. Det er jo mange andre 
som foredler. Dersom ikke Nor-
tura klarer å drive foredlingen på 
en lønnsom måte, får de kutte 
den ut. Så brutalt er det.

– Vil ikke bonden få mindre makt 
om han bare er råvareleverandør, 
og ikke leverandør av kjente mer-
kevarer?

– Makta til bonden i dag ligger 
i råvarene, for det er der import-
vernet er, det er der det er mar-
kedsregulering. Den ligger ikke 
i sterke merkevarer, sier Holene.

– De som skal foredle varen, 
trenger slaktet. De er nødt til å 
skaffe seg kjøtt, og de har ikke 
lov til å importere før det er 
dokumentert at det er mangel på 
slakt i Norge. Dermed kan Nor-
tura si at «dette er prisen», hev-
der han.

Gjelder alle samvirkene
Ikke bare Nortura har utfor-

dringer, mener Holene.
– Det er litt av den samme 

problematikken i alle samvirke-
ne, sier han.

– Styrene må ha et mye ster-
kere fokus på hva som er kjerne-
oppgaven. Jeg tror ikke de gjør 
den jobben så veldig bra i dag. 
Eierne og styret er for lite opp-
tatt av oppgaven sin, sier han.

Han advarer om at dersom 
det ikke blir tatt grep, vil det gå 
samme veien som det gjorde med 
Gartnerhallen.

– Hva har gått galt?
– Det har rett og slett vært for 

lite fokus på drift.
– Hva har det vært fokus på i ste-

det?

For mye interne prosesser
– Samvirkene har blitt veldig 
innadrettet og «seg selv nok». 
De har brukt veldig mye fokus 
på egen organisering. Og de 
har ikke tatt vare på eierne sine 
i denne prosessen. Du kan ikke 
vente lojalitet om du ikke gjør 
noe for å ta vare på den, sier han.

– Jeg tror for eksempel Tines 
NHO-engasjement er en sak 
som svekker lojaliteten. Saken 
er administrasjonsdrevet og ikke 
medlemsdrevet, sier han.

Holene mener han vet hva 
som bør gjøres:

– Styrene må være klare på at 
jobben er å få best mulig betalt. 
Og styrene må bidra til å akti-
visere medlemsmassene i mye 
større grad enn i dag. Da kreves 
det åpenhet. De må presentere 
en tillitvekkende plan for hva de 
har tenkt å gjøre. Og de må ha 
et mye sterkere fokus på noe så 
kjedelig som å drive butikken sin, 
sier Holene.

Fra nye miljøer
Han peker også på en mulig 
oversett utfordring.

– Tidligere ble den adminis-
trative ledelsen rekruttert fra 
miljøer som hadde veldig lett for 
å identifisere seg med bedriftens 
mål. Nå rekrutteres ledelsen fra 
andre miljøer. Tillitsvalgte har 
kanskje ikke vært helt klar over 
det. De må skjønne at her er 
det en jobb å gjøre. Jeg har sett 

mange eksempler på at admini-
strerende går ut stikk i strid med 
eiernes interesser. Og overlevd. 
Det hadde aldri skjedd i et aksje-
selskap.

Leilendinger
– Hvordan ser landbrukssamvir-
kene ut om 10–20 år?

– Jeg håper de klarer å beholde 
markedsregulatorrollen. Det er 
helt avgjørende. Hvis ikke de 
klarer det, blir det kontraktspro-
duksjon. Da blir bonden en lei-
lending, som er villig til å jobbe 
enda litt billigere.

– Vil den norske bonden klare seg 
da?

– Noen vil klare seg, dersom 
ikke importvernet blir tatt bort. 

Noen store i sentrale områder, 
som er tilpasset sentrallagerfunk-
sjonen til kjedene. De andre har 
ingen sjanse til å klare seg. De 
vil ikke ha noen praktisk tilgang 
til markedet. Det vil være noen 
bønder i jærområdet og østlands-
området, og kanskje noen rundt 
Trondheim. Ellers tror jeg det 
blir skralt.

Alle forutsetninger
Men Holene har likevel fram-
tidstro på samvirkenes vegne.

– Ser du for deg at samvirkene 
kan vinne tilbake markedsandelene 
og gjøre det enda bedre enn før?

– Ja, hvorfor ikke? De har jo 
alle forutsetninger for det, slår 
Jørn Holene fast.

– Foredlingsvirksomhet ingen selvfølge
Landbrukssamvir-
kene skal kun foredle 
varene dersom det 
fører til høyere pris 
til bonde. Ellers må 
de kutte det ut, er 
beskjeden fra Jørn 
Holene. Samvirkene 
har mistet fokuset på 
målene sine, mener 
han.

MULIGHETER: Fundamentet burde ligge til rette for at samvirkene 
skulle øke markedsandelene, ikke miste dem, mener Jørn Holene.

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no
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Reitans revolusjon… 
Skal man tro Odd Reitan, så var kjedenes overtakelse av grossist
funksjonen på 90tallet intet mindre enn en revolusjon. Nå mener 
han at en ny revolusjon er på gang: Nemlig det at kjedene får laget 
egne merkevarer som de setter rett ut i butikkhyllene. I et inter
vju med Aftenposten 15. februar 2010 uttalte han følgende: «Nå 
har vi jo også fått industrien til å lage egne produkter for oss som 
gjør at vi kan selge varene billigere. Det er helt nytt».

Handelens egne merkevarer (EMV), er produkter hvis resept og 
merke eies av en dagligvarevarekjede. EMVandelen i butikkene 
er i rask vekst  den har økt fra 3,7 til 11,8 prosent av omsetningen 
de siste 14 årene. Med tanke på volum, så utgjør kjedenes egne 
merkevarer 27,2 prosent av alle varene i butikkhyllene. Ifølge avi
sa Nationen er planen til kjedene å doble salget de neste årene.

For paraplykjedene er EMV et viktig strategisk verktøy for å:

●● øke lønnsomheten

●● gi økt kundelojalitet, og

●● styrke kjedenes forhandlingsposisjon.

Sett med matindustriens øyne oppleves EMV utfordrende fordi: 

●● kjedene får en større andel av marginene på industrileddet

●● merkevarer erstattes med EMV-varer

●● kjedene skaffer seg innsyn i informasjon som leverandø-

rene oppfatter som konkurransesensitiv

●● kjedene blir både kunde og konkurrent, og

●● EMV øker paraplykjedenes kjøpermakt, hvilket kan føre til:

• økt ubalanse i maktforholdene i verdikjeden, samt

• mindre innovasjon, og dermed et svekket vareutvalg for 
forbrukerne. 

Til debatt
Jørn Holene sa følgende til 
Bondebladet 10. november 
2011: «Landbrukssamvirke
ne skal kun foredle varene 
dersom det fører til høyere 
pris til bonde. Ellers må de 
kutte det ut». Han argu-
menterer at makta ligger 
i råvarene fordi det er her 
importvernet er, og ikke i 
sterke merkevarer. 

Hva er grunnen til at 
Jørn Holene sier at mak-
ta ligger i råvaren og ikke 
i sterke merkevarer? 

Er du enig i Holenes vur-
dering? 

Hvordan opplever du 
makt knyttet til egen 
produksjon?

Hva skjer dersom im-
portvernet i fremtiden 
ikke lenger er effektivt 
nok, og samvirkene ikke 
har sterke merkevarer?
Er det mulig å tjene pen-
ger på å ha kontroll på 
råvaren uten å ha hånd 
om videreforedling? 

Hva skal til for å ha kon-
troll på råvaren uten å ha 
kontroll på viderefored-
ling?

Egne notater:



Maktforskyvning
Det har altså skjedd en maktforskyvning i verdikjeden. Kjedene 
har fått større innflytelse bakover i verdikjeden på bekostning av 
leverandørene og produsentene. Dette har de klart gjennom bl.a. 
å øke kontrollen over grossistledd, distribusjon og til dels også 
over produksjonen. En sterk satsing på EMV og eneleverandørav
taler har også ført til å styrke dagligvarekjedenes posisjon.

Men la oss ikke glemme: Paraplykjedenes forhandlingsstyrke 
består grunnleggende sett i de betydelige markedsandelene de 
har hver for seg.

I tillegg til dette så har et komplekst avtalesystem (hylleplasskon
troll, komplekse pris, bonus og rabattsystemer) mellom daglig
varehandelen og leverandørsiden gjort sammenhengen mellom 
pris til forbruker, fortjeneste til dagligvarekjedene og betaling til 
leverandørene utydelig.

ingeborgrud ser tre fallgruver for samvirkene.  
Diskuter disse. Er du ening i hans analyse? 

Til debatt

Egne notater:
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Samvirkedirektør 
Ole-Jakob Ingeborg-
rud har blitt både 
provosert og glad 
over det han har lest i 
Bondebladets samvir-
keserie. Endelig får 
han svare.
Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

En bunke med alle sakene i samvir-
keserien, i farger og A3-størrelse, 
ligger på bordet når Bondebladet 
kommer inn på kontoret til Ole-
Jakob Ingeborgrud, administre-
rende direktør i Norsk landbruks-
samvirke. 

De er ikke skrevet ut for anled-
ningen, forsikrer han. For denne 
serien har engasjert ham.

- Det er en viktig serie, og en 
viktig debatt. Mange spennende 
synspunkter har kommet fram, med 
både pluss og minus for samvirke, 
sier han og blar gjennom noen av 
arkene.

- Et par av sakene har provosert 
meg en del, innrømmer han.

- Det handler om folk som ikke 
skjønner at bøndene vil ligge dårlig 
an uten samvirke, rent økonomisk.

- Blir husmannsforening
Nå skal han endelig få komme med 
sitt synspunkt på standpunkter, råd 
og utfordringer folk har gitt sam-
virke i serien.

En ting som vekket stor opp-
merksomhet, var da Jørn Holene 
sa at dersom samvirke ikke tjente 
penger på foredling, kunne de ikke 
drive med det. Mange har støt-
tet ham. Men Ingeborgrud er ikke 
blant dem.

- Jeg mener det er feil. Uten for-
edlingsvirksomheten har man tapt 
det verktøyet som er grunnlaget for 
å skaffe seg en rettferdig andel av 
verdiskapningen. Hvis ikke indus-
trien og foredlingen går i pluss, må 
man stille større krav til administra-
sjonen, og sørge for rasjonalisering. 
Går man ut av foredlingen, er spillet 
tapt. Da er man en husmannsfore-
ning for kjedemakta. Dessverre gikk 
det den veien for Gartnerhallen for 
noen år siden. Det eksempelet må 
man huske på, og drive så godt at 
man ikke kommer i det samme ufø-
ret, sier Ingeborgrud.

- Det kan skje, forsikrer han.

Gavepakke til kjedene
- Kjedene er så sterke at i dag er risi-
koen reell for at flere enn Gartner-
hallen kan komme i den skvisen. En 
slik situasjon kommer ikke i mor-
gen, men den kan utvikle seg over 
ganske få år, advarer han.

Samvirket han er mest bekymret 
for, er Nortura. De er mest kon-

kurranseutsatt. Verktøyene kjedene 
bruker for å undergrave Nortura, 
er kjedenes egne merkevarer og 
integrering bakover i verdikjeden, 
mener han.

- Risikoen er der for at kjedene en 
dag sier at «nå har vi ikke bruk for 
Gildevarer». Den beste medisinen 
er god merkevarebygging og effek-
tiv drift, så forbrukerne kjøper sam-
virkenes merkevarer. Legger vi ned 
foredlingen, er det en gavepakke til 
kjedene. Da har de fått det som de 
vil, sier Ingeborgrud.

- De andre får ikke noe
Jørn Holene mente at makta til 
bonden ligger i råvarene, fordi det 
er der importvernet er, og ikke i 
sterke merkevarer. De som skal for-
edle varen, trenger slaktet. Nortura 
kan si at «dette er prisen», argu-
menterte han.

- Holene tar feil på et vesentlig 
punkt. Når kjedene har tatt rotta 
på foredlingen, vil de bruke samme 
taktikk videre bakover i verdikjeden. 
Kjedene vil hele tiden gjøre det de 
tjener penger på. Og det de tjener 
på, er å splitte bøndene og forhandle 
med dem én og én. Da er vi i kje-
denes ønskeposisjon. Noen store 
produsenter i sentrale strøk får kon-
trakter, og de andre får ikke noe, sier 
Ingeborgrud. 

Puljetillegg
Et annet tema som har vært oppe 
gjentatte ganger i samvirkeserien, er 
pulje- og kvantumstillegg. 

Ingunn Sognnes startet debat-
ten da hun i Bondebladet nummer 
42/2011 advarte mot at for store 
forskjeller i prisene til bøndene kan 
undergrave samvirke og sende feil 
signaler til politikerne. 

Tidligere bondelagsleder Bjarne 
Undheim ba landbrukssamvirkene 
huske på hvilken rolle de har. De 
delvis nuller ut landbrukspolitikken 
i Norge med pristilleggene sine, 
mente han.

- Samvirke må selvfølgelig ikke 
motarbeide vedtatt politikk. Tvert 
imot er de utøvere av landbrukspo-
litikken. Man må ta inn over seg at 
de må være konkurransedyktige i de 
sentrale områdene, der det er enkelt 
å hente inn store mengder, og i for-
hold til de store leverandørene. Å få 
tak i disse produsentene er avgjø-
rende. For at samvirke skal ha makt 
i verdikjeden, må de ha stor mar-
kedsandel. Det var riktig og nød-

vendig politikk av Nortura å innføre 
pulje- og kvantumstillegg. Og dette 
må Nortura bestemme selv, gjen-
nom demokratiske prosesser, sier 
Ingeborgrud. 

- Politikerne bør ikke blande seg 
opp i det?

- Det er lett å være politiker og 
si noe prinsipielt. Det er vanskeli-
gere å være Nortura og operere i en 
konkurransesituasjon. Politikerne 
må få lov til å ha meninger, men 
det må være Norturas medlemmer, 
gjennom de valgte organene, som 
bestemmer dette, sier Ingeborgrud. 

Medlemskontakt
Ingeborgrud er imidlertid ikke 
uenig i all kritikken som har kom-
met i samvirkeserien.

- I flere av de kritiske artiklene 
har det vært sagt at det er viktig at 
samvirkene har god medlemskon-
takt. Dette er veldig viktig, sier han.

- Dette er så viktig at her må sam-
virke bruke ressurser, både i form 
av personale og penger. Det å for-
stå betydningen av å samarbeide i 
et samvirke er ikke arvelig. Det må 
tenkes gjennom og forstås av hver 
enkelt generasjon. Samvirkene kan 
godt bruke mer penger på unge 
bønder-samlinger, sier han. 

Motmakt
Veien til suksess for samvirkene 
mener han er brolagt med to prin-
sipper: God drift og godt medlems-
arbeid, slik at bøndene forstår ver-
dien av å støtte opp om samvirke.

- Hver enkelt bonde er en liten 
næringsdrivende, som kjemper mot 
mektige krefter i verdikjeden for å 
få sin rettferdige del av verdiskap-
ningen. Skal bonden få det, er det 
nødvendig å bygge motmakt. For 
meg er det viktigste stikkordet her 

«samvirke». Det gjorde inntrykk på 
meg da jeg så argumentene fra den 
unge bonden som var intervjuet 2. 
februar, og fra kjøttprodusenten 
som kom tilbake til Nortura.  De 
hadde forstått at det er viktig å tenke 
langsiktig, sier Ingeborgrud.

For gitt
Han tegner et samfunns- og 
samvirkebilde der det har blitt 
mer børs og mindre katedral. 
Rundt 1990 skiftet den politiske 
vinden. Det ble gjort vedtak om 
at konkurransen skulle styrkes.

- Det betyr at samvirke skulle 
svekkes. Man ble mer opptatt 
av konkurranse, og mindre av 
den viktige jobben samvirke har 
utført. Kanskje tar man for gitt at 
den jobben blir gjort, og ser ikke 

at man må ha markedsandeler for 
å greie mottaksplikt og markeds-
regulering, sier Ingeborgrud.

Mer på spill
Hvor samvirkene står om 20 år, 
vet han ikke.

- Det avhenger helt og holdent 
av om det norske samfunnet leg-
ger til rette for fortsatt landbruk i 
Norge. Det er mer enn samvirke-
ne som står på spill nå. Hele land-
bruket står på spill. Jeg vet ikke 
hvor mange bønder det er i Norge 
om 20 år. Det er avhengig av hva 
Stortinget vil. Vi ser tydeligere og 
tydeligere utslag av oljeøkono-
mien: Vi er så rike, tjener så godt, 
og alt er så dyrt, at alle vareprodu-
serende næringer får utfordringer, 
sier Ole-Jakob Ingeborgrud.

Søkelys på SAMVIRKE
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Splittede bønder er kjedenes drøm

FORSVARER TILLEGGENE: Ole-Jakob Ingeborgrud har lest Bondebladets samvirkeserie med stor interesse. 
Han er enig i at samvirkene må jobbe med medlemskontakt, men forsvarer Norturas pulje- og kvantumstillegg. 

Ole-Jakob Ingeborgrud ser tre 
fallgruver for samvirkene. 
- Det farligste er hvis bønder 
flest tror at de kan greie seg godt 
uten å ha et sterkt samvirke. 
Bøndene må ikke tro at noen 
andre er opptatt av å ivareta bon-
dens interesser. Det må han eller 
hun gjøre sjøl. 

- Den andre fallgruven er at 
samvirkene kan bli selvgode og 
slappe, og ikke gjøre det skarpt 
nok i konkurransen. Det må være 
skarp forretningsdrift hver dag, 
sier Ingeborgrud

- Har de blitt selvgode og slap-
pe?

- Det er eksempler på at de 
har pådratt seg for store kost-
nader. Det har vært nødvendig 
å ta krafttak. Utviklingen i Nor-
tura viser det. De har lykkes med 
krafttaket de har tatt. Men man 
må ikke forledes til å tro at nå er 
det greit. Man må hele tiden ta 
nye tak, for å ikke havne i bak-
evjen.

- Hvordan kom Nortura i den 
situasjonen?

E.coli-saken førte til at de i en 
periode la for lite vekt på effek-
tiv drift. De var enormt opptatt 
av å få orden på alle rutiner for 
å levere trygg mat. Det greide 
de, men i en periode mistet de 
av syne det å drive rasjonelt. Det 
har de tatt tak i nå, sier han.

- Den tredje fallgruven er at 
det i det politiske systemet kan 
bli manglende forståelse for den 

viktige jobben samvirke gjør. 
Gjennom matkjedeutvalgets 
utredning ser vi at kjedemakta 
bruker ganske store ressurser på 
å svekke bondens sterke posisjon, 
sier Ole-Jakob Ingeborgrud.

Tre fallgruver

Samvirkene 
kan bli selv-

gode og slappe

FN: Samvirke viktigere mot sult
- Samvirker og produsentor-
ganisasjoner vil bli stadig vik-
tigere i kampen for å utslette 
sult og redusere fattigdommen 
rundt om i verden, sier José 
Graziano da Silva, general-
direktør i FNs landbruks- og 
matorganisasjon FAO.

FN har erklært 2012 som det 
internasjonale samvirkeåret. 
Det er både ny interesse for de 

mange verdiene ved samvirke, 
og behov for større bevissthet 
rundt disse verdiene, mener 
FAO-sjefen.

FAO vil trappe opp samar-
beidet med produsentorga-
nisasjoner og mat- og land-
brukssamvirker på landsbygda. 
De skal gi økt organisatorisk, 
økonomisk og sosial innflytelse 
for småbønder og de som er 

avhengige av fiske og skogbruk. 
- FAO trenger sterke sam-

virker og produsentorgani-
sasjoner som nøkkelpartnere 
i arbeidet for å utrydde sult 
blant 925 millioner mennes-
ker, og for å svare på de mange 
utfordringene vi møter i ver-
den i dag, sier José Graziano da 
Silva. 

Legger 
vi ned 

foredlingen, 
er det en gave-
pakke til kjedene
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Linda Sunde 

linda.sunde@bondebladet.no

- Samvirke må ta seg tid, og la 
kontroversielle saker bli behand-
let skikkelig i organisasjonen, 
sier Nils T. Bjørke, leder i Nor-
ges Bondelag.

- Både positive og negative 
røster må få komme frem. Det er 
viktig at eierne erfarer at det er  
åpne prosesser. Av og til kommer 
du i flertall, og av og til i min-
dretall. Men du må føle at du er 
med, sier Bjørke.

- Har samvirkene tatt seg nok 
tid?

- Det har vært både-og. Kon-
sernledelsen og konsernstyret 
ser oppgaver som må løses fort, 
og får det for travelt. De har lett 
for å legge på ekstra skyts når de 

skal presentere sitt syn i saken, 
for å øke framdriften. Men det er 
farlig hvis medlemmene føler at 
saken er avgjort før den kommer 
ut i organisasjonen. De skal bli 
reelt hørt, sier han.

Når økonomien er dårlig eller 
markedet er krevende, kan man 
føle presset for å gå fort fram, 
tror han.

- Man må finne en balanse. 
Man skal være handlekraftig, 
men i perioder føler jeg at det 
går for fort, og at det er litt for 
tydelig at saken er kjørt fra top-
pen, sier han, uten å ville si hvil-
ke saker det er snakk om.

Reklamere med eierne
Bjørke mener det også er viktig at 
de tilsatte i samvirke våger å være 

tydelige på hvem som er eierne 
deres.

- Det kan bli for mye fokus på 
«konsern» og «store industri-
bedrifter», og så glemmer man 
hvem som er eierne. Men styrken 
til samvirke er at det er bondens 
forlengede arm. Jeg tror forbru-
kerne er mer opptatt av det enn 
ledelsen tror. De burde i større 
grad  bruke aktivt at det er bønde-
ne som eier samvirkene. Bonden 
har en høyere og høyere stjerne 
blant folk flest, sier Bjørke.

Tine og Nortura bruker mye 
penger på reklame.

- Kunne den neste reklamekam-
panjen handlet om at de er eid av 
bøndene?

- Ja, jeg tror det kunne vært et 
poeng. Jeg tror folk flest vil støt-
te opp under den norske bonden. 
Men de ser på Tine som et kjem-
pestort konsern. Mens vi egent-
lig er et lite meieri, om vi ser 
rundt oss. Synnøve Finden blir 
derimot sett på som små, og de 
har et stort internasjonalt selskap 
bak seg, peker han på.

Dobbel effekt
- Produktene er selvfølgelig det 
viktigste, men om man reklamer-
te med at man er eid av bøndene, 
tror jeg det ville vært en tilleggs-
verdi. Jeg tror dessuten det ville 
gjort noe med bondens tilknyt-
ning til selskapet. Så det ville 
hatt dobbel effekt, sier Bjørke.

Han liker ikke utviklingen han 
ser, der kjedene sitter med stadig 
mer av makten. Bøndene må se at 
de bør gå sammen i samvirke, og 
danne en motmakt, mener han.

- Vil vi bønder ha makt, må vi 
støtte opp om samvirke, insiste-
rer lederen bondelaget.

Men hvordan får man bøndene 
til å gå over til samvirke?

- God drift må ligge i bun-
nen. Samvirke må drive godt, og 
kommunisere det. I tillegg må 
samvirke være stolt av hvem som 
er eierne deres, og vise det fram. 
Det siste er ikke nok alene, men 
det kan være én av pilarene, fore-
slår han.

- Vil svekke samvirke
Samvirke er under sterkt press, 
forteller Bjørke.

- Andre industriaktører tjener 
på å svekke samvirke. Da får de 
både høyere markedsandel, og 
kan betale lavere priser til bøn-
dene. Dagligvarekjedene har 
også interesser av å styrke disse 
aktørene, slik at de svekker sam-
virket. For da får de større makt. 

Bonden vil ha høyest mulig pris, 
mens kjedene vil gi lavest mulig 
pris, sier han.

- Konkurrentene prøver å 
bruke mot samvirke at de får lov 
til å ha markedsregulatorrollen. 
Men det er et samfunnsoppdrag 
de har fått. Det er ingen selv-
følge om det er en fordel eller 
ulempe for samvirke. Men for 
bonden er det en fordel, sier 
han.

Bjørke er bekymret over 
utviklingen med tettere integre-
ring mellom private industriak-
tører og dagligvarekjeder. Han 
nevner det tette samarbeidet 

mellom Rema 1000 og Nord-
fjord Kjøtt og Norsk Kylling.

- Rema ville ikke ha buregg 
lenger. Rundt 50 bønder hadde 
bygd om til miljøinnredning. 
Ett strategimøte var nok til at 
de ikke var interessante lenger, 
poengterer han.

På riktig side i dag
Norturas pulje- og kvantums-
tillegg har vært et gjenganger-
tema i samvirkeserien. Også 
bondelagslederen tar opp dette 
temaet.

- Eierne aksepterer at man 
kan få betalt ekstra dersom man 

sparer fellesskapet for kostna-
der ved å levere flere dyr på en 
gang. Men det er grenser for 
hvor langt du kan strekke det. 
Det virker som bøndene aksep-
terer større forskjeller hos andre 
aktører enn i samvirke. Det er 
viktig at samvirke er bevisst på 
dette. Går man for langt, blir 
det uro og misnøye i organisa-
sjonen. Nortura har i noen run-
der gått for langt, men det er 
endret. Jeg føler at de nærmer 
seg balansepunktet i dag. Vi er 
jo avhengige av at de konkur-
ransedyktige, også, sier Nils T. 
Bjørke.

Søkelys på SAMVIRKE

- Må lytte til medlemmene
Samvirkene bør ikke 
bare lytte bedre til 
bøndene, de kan 
reklamere med at det 
er bøndene som eier 
dem, mener Nils T. 
Bjørke.

STOLTE: Hvis samvirkene stolt viser fram hvem som er eierne deres, kan det være et av flere moment som 
gjør at bønder bestemmer seg for å vendr tilbake til samvirke, tror Nils T. Bjørke. (Foto: Karl Erik Berge)

Bondelaget og samvirke bør 
lage felles opplæringsarenaer 
for tillitsvalgte, mener Nils T. 
Bjørke.
- Samvirkekonsernene har blitt 
store. Det er viktig at de har en 
god balanse mellom administra-
sjon og eierstyring. En av de vik-
tigste oppgavene våre er å lære 
opp de tillitsvalgte, slik at de er 
i stand til å gjøre arbeidet sitt, 
mener bondelagslederen.

Men samtidig har konsern-
dannelsene gjort at det har blitt 

færre tillitsvalgte og opplærings-
muligheter.

- Jeg mener bondelaget og 
samvirkeselskapene bør bli enda 
flinkere til å lage opplæringsare-
naer i fellesskap. På den måten 
får de tillitsvalgte breiere opp-
læring enn om Tine, Nortura og 
Felleskjøpet kjører opplæringer 
hver for seg. De får inn mer hel-
hetstenkning, og får en bredere 
plattform for å få forstå landbru-
ket, sier Bjørke.

Ved at samvirkene har blitt 

konsern, har de også måttet 
gi slipp på noe av sin egenart, 
mener han. For eksempel var 
den lokale tilhørigheten bedre 
før.

- Konserndannelsen var nød-
vendig. Men det er viktig å tenke 
på hvordan man tar med seg det 
gode ved distriktsorganiserin-
gen, videre. Samlinger på tvers 
av organisasjonene kan gjøre at 
tillitsvalgte får samhørighet med 
sitt distrikt, selv om de er i et 
konsern, sier Nils T. Bjørke.

Vil samarbeide om opplæringen

- Det er viktig at samvirke selv 
foredler råvarene. Det er på den 
måten vi når forbrukeren. Det å 
få en allianse mellom bonden og 
forbrukeren er avgjørende for å 
klare å opprettholde norsk land-
bruk, sier Nils T. Bjørke.

Kjedenes egne merkevarer 
vokser i omfang. Det er vanske-
lig å stoppe, mener han.

- Men vi er nødt til å klare å 
beholde en stor andel merke-
varer. Vi må synliggjøre at det 
er bondens egne organisasjo-
ner som leverer merkevaren 
fra bonden til forbrukeren, sier 
han.

Han mener det var et klokt 
valg av Tine å ikke selge 
Diplom-Is.

- Diplom-Is skal foredle bon-
dens produkt og selge det til en 
fornuftig pris. Jeg ble litt over-
rasket da det var snakk om å 
selge selskapet. Tine har spredd 
seg på områder som har mindre 
med melk å gjøre en Diplom-Is 
Men det var desto hyggeligere 
når de landet på å beholde sel-
skapet, sier Nils T. Bjørke.

Viktig allianse med forbrukeren

Det er far-
lig hvis 

medlemmene 
føler at saken 
er avgjort før 
den kommer ut i 
organisasjonen



MEDLEMMER

Bondens  

forhandlingsposisjon
Som bonde er man er selvstendig næringsdrivende – du har ingen 
arbeidsgiver som setter inn lønn på kontoen fast en gang i må
neden. Produktene du skal selge er biologiske og resultatet av en 
langsiktig produksjon. Du er avhengig av at noen kjøper det du 
produserer til en riktig pris på det tidspunktet du ønsker å selge.

For å si det litt brutalt: Som enkeltbonde står man svakt, og er 
prisgitt kjøper.

Samvirke – bondens redskap
Samvirke er det beste redskapet bonden har i den kampen som 
pågår i verdikjeden. Samvirkebedriften er en strategisk allianse 
mellom enkeltbønder, og dette horisontale samarbeidet øker mu
lighetene og styrken til å påvirke situasjonen i flere ledd i varekje
den. Man sier ofte at landbrukssamvirkene fungerer som bondens 
forlengede arm i markedet, og målet er å sikre markedsadgang til 
eierne, til en best mulig pris. Du som bonde og bedriftseier må ta 
et strategisk valg – hvem velger du som din alliansepartner?

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, 
gir her uttrykk for at landbrukssamvir-
kene må lytte bedre til bøndene, og at 
det tidvis føles som om saker har vært 
avgjort før de kommer ut i organisasjo-
nene. 

 

Hva er det uttrykk for?

Hvordan kan du sørge for økt en-
gasjement fra eierne og et engasje-
ment for organisasjonene? 

Hvordan kan vi sikre at eieren står 
i sentrum?

Hvor langt ut i organisasjonsled-

det skal et styre gå i med saker 
som styre skal behandle?

Hvilke type saker er viktig blir 
sendt på høring i medlemsorgani-
sasjonen?

Hvilke type saker er ikke riktig 
eller nødvending å ta ut av styre-
rommet? 

Til debatt

« Det å organisere seg gjennom et 
samvirke er minst like viktig nå som 
det var i oppstarten – det er faktisk 
viktigere enn noen gang. Målet er det 
samme som det alltid har vært: Å 
sikre bonden hans rettmessige del av 
verdiskapingen. Vi må ikke falle i den 
fellen å tro at andre enn oss selv vil 
passe på våre interesser!. »

SVEiNuNG SVEbEStAD, 
styreleder i Norsk Landbrukssamvirke

Samvirke
Også i EU fremheves samvirkeorganisering som viktig 

for bonden. Det har nylig blitt lagt fram et detaljert 

forslag til ny CAP (EUs felles jordbrukspolitikk). Forsla-

get kan oppsummeres i 10 hovedpunkter, hvorav et av 

hovedpunktene er styrking av bønders markedsmakt 

og forhandlingsstyrke i verdikjeden ved bl.a. sam-

virkeorganisering.



Hva kan samvirkene  

tilby bonden?
I noen områder av landet opplever landbrukssamvirkene sterk 
konkurranse fra investoreide konkurrenter om å få kjøpe bon
dens produkter. Hva kan så samvirkene «by på» i denne konkur
ransen? 

●● Pris, samvirkebedriftene setter standarden i markedet

●● Sikkerhet for avsetning – forutsigbarhet

●● Rådgiving

●● Medbestemmelse

●● Sterke merkevarer

●● Markedspåvirkning/makt

●● Avlsarbeid

●● Markedstilpasning og markedsoversikt

●● Forskning og utvikling

Noen vil kanskje heve et øyebryn når de ser det første punktet om 
pris, for er det ikke slik at investoreide selskaper ofte har betalt 
mer for slaktet og melka enn det for eksempel Nortura og TINE 
har klart? Dette stemmer – for å få bønder til å levere til andre 
enn samvirkene, har pris vært det viktigste virkemiddelet. Det 
som er viktig å være klar over i denne sammenhengen, er at land
brukssamvirkene setter standarden i markedet. For å illustrere 
dette, kan vi se på følgende eksempel: 

Ingen varemottaker betaler noen gang mer enn det som er ak
kurat nødvendig for å ligge over Nortura. Da Nortura pga. dårlig 
økonomi måtte senke avregningsprisene med 2 prosent som
meren 2009 fulgte deres konkurrenter umiddelbart etter med 
samme prisreduksjon. Når så Nortura varslet at det var mulig å 
løfte prisene tilbake til opprinnelig nivå fra nyttår 2010 – fulgte 
konkurrentene etter med samme økning. Tilfeldig? Neppe.

Dette skjer alltid. Enhver prisendring fra Nortura følges automa
tisk opp fra konkurrentene. Det er bra for norske kjøttprodusen
ter – men spørsmålet en da bør stille seg er: Hva skjer den dagen 
oppslutningen om Nortura er blitt så liten at de ikke lenger har 
styrke til å holde oppe prisnivået – eller enda verre – den dagen 
Nortura eventuelt ikke er her lenger.

Hvis Nortura etter hvert blir sittende igjen bare med de område
ne og de produsentene som deres konkurrenter ikke finner inter
essante, er ikke dette lenger et urealistisk scenario. Et sterkt Nor
tura er bra for alle norske kjøttprodusenter – et svekket Nortura 
er tilsvarende «dårlig butikk» for alle norske kjøttprodusenter.

Landbrukssamvirkenes mål er som tidligere nevnt å hente ut 
størst mulig verdi for bonden, mens de investoreide konkurren
tene aktivt jobber for å få prisen på råvarene ned.

Det har vært mye debatt om pulje-
tillegg og kvantumstillegg, hva er 
ditt syn på disse tilleggene? 
tas med i et tema knyttet til kost-
nadstillegg, kostnadspolitikk.

Spiller det noen rolle om det er 
tiNE eller Q-meieriene som kjø-

per melka til bonden? 

Eller hva med dagligvarekjede-
ne – hadde det vært like greit om 
bøndene solgte direkte til disse og 
kuttet ut mellomleddet?

Hva kan samvirkebedriftene bidra 

med for å møte prispress og pris-
differensiering?

Hvilke tiltak kan iverksettes for å 
sikre at produsenter kommer til-
bake etter å ha valg en konkurrent 
i en periode?

Til debatt

Dette er TINE
TINE er et næringsmiddelkonsern som foredler rene 

og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet 

TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkepro-

dusenter som leverer melk til selskapet. På den måten 

skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk 

natur, landbruk og marked. 

TINE har drevet meierivirksomhet i Norge i mer enn 

130 år.     

TINEs overordnede mål er over tid å gi eierne en best 

mulig melkepris. TINEs produkter skal gi forbrukere 

og kunder en verdi. I tillegg skal TINE gi samfunnet en 

bærekraftig næringsmiddelproduksjon. 

TINE omsetter produktene sine hovedsakelig i Norge, 

men konsernet vokser også internasjonalt. 

TINEs virksomhet er representert over hele Norge. 

Hovedkontoret ligger i Oslo. Hovedtyngden av TINEs 

internasjonale virksomhet foregår i USA, Canada, 

Australia, Sverige, Danmark og Storbritannia. TINEs 

virksomhet består av norsk og internasjonal meieri-

virksomhet og annen virksomhet. 

Melkeprodusenter får sin del av resultatet gjennom 

betalingen de får for melken de leverer. Hvert medlem 

har en andel i TINE.
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Nortura har innført kvantums-
tillegg, der tilleggets størrelse 
bestemmes av hvor mye bonden 
leverer på årsbasis, og puljetil-
legg til de som samler opp og 
leverer mange dyr på en gang.

Hos Felleskjøpet Agri kan 
bøndene inngå leveringsavtale 
og få kvantumstillegg for det de 
leverer etter 1. oktober.

En slik utvikling bekymrer 
Ingunn Sognnes, som er nestle-
der i Tine.

Hun advarer mot store for-
skjeller i prisen til bonde.

- Hvis man går for langt denne 
veien, kan man undergrave sam-
virke. For dette blir fanget opp 
av politikerne. Vi kan få et pro-
blem i forhold til å være trover-
dige når vi snakker om at vi skal 
ha distriktstilskudd for å opprett-
holde landbruk i hele landet. Det 
må vi være veldig bevisste på, 
sier hun.

Effektivitet vs legitimitet
- Det er noen som betaler tilleg-
gene. Og det er de andre. Hvor 
langt er fellesskapet villig til å 
gå for å prioritere noen grupper 
innenfor et samvirke, spør Sogn-
nes.

- Jeg tror man fort kan balan-
sere på en knivsegg. For de store 
kan argumentere med at de er 
mer effektive. Det er rasjonelt å 
hente store volum fra én gård. 
Men samtidig vet vi at uten dis-
triktsjordbruket har vi ikke legi-
timitet for å ha landbruk i hele 
landet. Og da er vi ganske ille ute 
og kjøre. Vi må tenke på de poli-
tiske signalene vi sender. Jeg er 
veldig redd for det, sier Sognnes.

Får ikke ro
Hun er også bekymret for at ulik 
pris kan føre til stridigheter mel-
lom bøndene.

- Hvor stor er villigheten til 
å betale for et tillegg man ikke 
får del i sjøl? For det fører til en 
omfordeling mellom produsen-
ter. En slik omfordeling må man 
være enige om, og man må være 
enige om hvor mye penger man 
skal fordele.

- Jeg tror man aldri får ro. For 
de som får tillegg, vil alltid ha 
mer. Og de som skal være med 
og betale for dem, vil alltid at 
de skal være lavere. Det blir en 
kamp. Det tror jeg er en far-
lig vei å gå. Du skal vite hva du 
gjør og hvorfor du gjør det, sier 
Sognnes.

Børs og katedral
- Det må fortsatt være både børs 
og katedral i samvirke. Blir det 
bare business, og man glemmer 
de politiske sidene som ligger 
inne i samvirket sine oppgaver, 
tror jeg man kan tape på sikt. Vi 
må ivareta den rollen vi har, så 
vi ikke blir et hvilket som helst 
annet reint forretningsselskap. 
Samvirke må tenke gjennom dis-
se problemstillingene. Ellers tror 
jeg vi kan bli spilt ut over side-
linja, advarer hun.

Tine har selv en konkurrent 
som overbyr dem. Q-meieriene 
betalte tidligere 20 øre mer enn 
Tine per liter, og nå 14 øre.

Men Tine har likevel lik pris 
til alle. De skiller kun på kvalite-
ten på melka, og om det er som-
mermelk eller ikke.

- Det er et bevisst valg, sier 
Sognnes.

Ødelegge innenfra
- Hvis du legger deg på en høy-
ere pris til noen i et samvirke, 
blir neste spørsmål: Hvor mye 
mer må de ha for å bli? Hvor går 
grensa for at du beholder dem? 
Dette er en evig diskusjon som 
du aldri får svar på, for det finnes 
ikke et sluttsvar. Svaret er at du 
konkurrerer innad om pris. Du 
konkurrerer om hvem som skal 
få den største potten i selska-
pet. Og den spiralen vil bare gå 
videre og videre. Det er noe av 
problemet.

- Går man for langt, kan man 
ødelegge samvirke innenfra. Det 
er jeg redd for. For du splitter 
samholdet. Og da blir spørsmålet 
enda mer: Hvorfor er jeg her?

- Da kan det neste bli at vi ikke 

lenger sikrer landbruk i hele lan-
det. For hvis samvirke bare iva-
retar de som mener de er mest 
effektive, vil deler av landet vårt 
etter hvert dette ut av produk-
sjonen, fordi prisen deres blir så 
lav. Og da er det ikke lett å gå til 
staten og si at i dette området er 
prisen så lav at det må kompen-
seres med mer tilskudd, advarer 
Sognnes.

Konkurrere på hjelp
Hun mener samvirke må kon-
kurrere på andre ting enn pris:

- Medlemspleie, et godt råd-
givningsapparat, det å være til 
stede for eieren når han trenger 
det og et godt medlemsdemo-
krati, foreslår Sognnes.

- Men er ikke bøndene så presset 
på økonomi at de må velge den som 
betaler best?

- Har ikke bøndene alltid vært 
presset? Vi opplever til enhver 
tid at vår tid er verst, uansett. 
Men jeg tror det alltid har vært 
slik. Det største forskjellen er 
kanskje at konkurransen i marke-
det har blitt hardere. Det er blitt 
vanskeligere å beholde kontrol-
len over verdikjeden. Men at det 
er fristende å levere til den som 

betaler best, forstår jeg. Der-
for må vi være så effektive som 
mulig, så vi kan levere en god 
pris til bonden, sier Sognnes.

Møte nye bønder
I en tid der lokale samvirker har 
blitt konsern, og lokale anlegg 
har blitt lagt ned, tror hun kon-
takten med eierne likevel kan 
opprettholdes. Og at det er vik-
tig at det blir gjort.

- Det er viktig med god med-
lemspleie. Eierne skal vite hvem 
de kan ringe og få hjelp av, og 
da skal noen serve dem. Det er 
kjempeviktig at jeg som bonde 
føler at jeg betyr noe, at jeg er 
verdt å ta vare på, og at jeg får 
den hjelpen jeg trenger, mener 
hun.

Det kan være et konkurranse-
fortrinn som samvirke må ta vare 
på, mener hun.

Hun mener også samvirket må 
tenke nøye gjennom hvordan de 
møter unge bønder som skal inn 
i næringa.

- Vi må få dem til å forstå his-
toria, og få dem til å tenke lang-
siktig. På kort sikt kan det lønne 
seg levere til private aktører. 
Men hva vil da skje om noen år? 

Tenk om våre forfedre ikke had-
de tenkt på fellesskapet – hvor 
hadde vi vært i dag, da? Det lurer 
jeg mange ganger på.

Mer kunnskap
Tine merker at samvirke-

engasjementet har blitt mindre.
- Vi ser at det begynner å bli 

en utfordring å rekruttere til-
litsvalgte på lokalplanet. Ikke 
alle skjønner verdien av å være 
det, og det krever tid og enga-
sjement. Det er viktig at vi tilbyr 
kurs og kunnskapsoppbyggende 
samlinger. Vi gjør det delvis i 
dag, men vi kan helt sikkert bli 
bedre, erkjenner Sognnes.

Kunnskap er også viktig når 
man beveger seg til toppen i 
milliardbedriftene i landbruket, 
erkjenner hun.

- Valgnemndene som innstil-
ler til styrene må bli tenke mye 
mer på hvilken kompetanse kan-
didatene har. Tidligere har vi 
vært for opptatt av lik fordeling 
på geografi, for eksempel. Det 
er viktig at eierne i hele landet 
er representert, men kompe-
tanse kommer til å bli viktigere 
enn det har vært, varsler Ingunn 
Sognnes.

- Tillegg kan undergrave samvirket
Høyere pris til store 
bønder enn til små 
kan undergrave sam-
virket både innad og 
i forhold til politiker-
ne, frykter nestlede-
ren i Tine-styret.

MEDLEMSPLEIE: Ingunn Sognnes mener samvirkene heller bør konkurrere mot de private ved å ha god 
medlemspleie enn ved å ha høyere pris til de som leverer mest.

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

Søkelys på SAMVIRKE

Red Carpet International 
Film Festival i Hommelvik 
i Sør-Trøndelag vant den 
nyopprettede klassen for 
“Årets Nyskaper”.

Bakgrunnen for at juryen i år 
valgte å opprette en egen pris 
for nyskapning, var begeist-
ringen for at en festival kan 
organiseres som samvirke-
foretak.

- Dette er banebrytende og 
viser at samvirkemodellen er 
egnet som organisasjonsform 
og kan «erobre» nærmest alle 
bransjeområder, kultur inklu-
dert, sier jurymedlem Bjørn 
Iversen.

Red Carpet ble arrangert 
for første gang i mai i år. 
Gjennom samvirkemodellen 
har festivalen kunnet mobi-
lisere eierskap og solidarisk 
engasjement, og dermed gjø-
re tiltaket mer robust. Film-
festivalen vil vise filmer med 
viktige budskap, subjektive 
vinklinger, sterke meninger 
og sosial bevissthet. Målet 
med festivalen har ikke vært 
å hente ut kortsiktig gevinst, 
men i stedet bygge opp en 
sterkest mulig organisasjon 
og festival for folk, med folk 
og av folk.

Ny pris til fersk filmfestivalMotebutikk ble Årets Samvirkeforetak 2011
Kongsvinger-butikken Jentene på Hjørnet 
er landets eneste samvirkeforetak med mote 
som levebrød.

De har 222 andelseiere, og omsetningen er 
beregnet til 3,3 millioner kroner i år. Kundegrup-
pen er jenter fra 9 til 91 år.

- Vi har unik eierstruktur, befinner oss utenfor 
kjøpesenter, åpner dørene for grupper på kvelds-
tid og kan levere en helhetlig feel-good-opplevel-
se, sier gründerne av foretaket.

Kjennskap til samvirkeformen fikk initiativta-
ker Britt Godtlund fra de store, etablerte samvir-
keforetakene.

Gjennom sitt samarbeid med det lokale krise-
senteret, Politiets Voldsofre og Frelsesarmeen 
har Jentene på Hjørnet SA vist stort engasjement 
for lokalmiljøet. De har gjennomført en rekke 
tilleggsaktiviteter som for eksempel moteshow, 
MatPrat, auksjon av overskytende varer og donert 

deler av overskuddet sitt til det lokale krisesente-
ret, forteller jurymedlem Bjørn Iversen.

Vinnerne fikk en sjekk på 10 000 kroner og et 
års medlemskap i Samvirkesenteret.



I 2005 gikk Sigmund Rangen fra 
Gilde Agro til Prima Jæren. Han 
fikk et godt inntrykk av det loka-
le slakteriet, og det var fristende 
å prøve det.

Men nå er han på vei tilbake til 
slakterisamvirket.

- Grunnen er først og fremst at 
jeg ser at jeg må tenke mer lang-
siktig. Den utløsende faktoren 
var da Steensnæs la fram mat-
kjederapporten. Jeg så hvordan 
de store aktørene med en gang 
begynte å dele ut svarteper til 
landbrukspolitikken. Jeg tenkte 
at her må vi stå sammen og være 
lojale. Det er makt det handler 
om, sier Rangen.

- Samtidig har slakterisamvir-
ket tatt grep, og framstår for meg 
som mye mer på hugget overfor 
oss produsenter enn jeg har opp-
levd tidligere, sier han.

Mer prispress
Da han gikk over til Prima, 

syntes han ting var enklere der. 
For eksempel opplevde han det 
som vanskelig å få hasteslaktet 
dyr hos Gilde. Nå er situasjonen 
annerledes.

- Nortura er mer lyttende nå. 
Jeg har nettopp bygd robotfjøs, 
og er det et dyr som raskt må 
vekk, er ikke det noe problem, 
forteller han.

Det er viktig for ham å fortelle 
at han ikke er misfornøyd med 
Prima. Det er ikke derfor han 
skifter slakteri.

Han beskriver seg selv som 
”ikke religiøs” i forhold til sam-
virke, samvirke er bare er verk-
tøy for produsentene. Likevel er 

det nettopp ideologiske årsaker 
til at han nå går tilbake til Nor-
tura.

For om ikke samvirke er sterkt, 
er det ingen som er sterke nok i 
landbruket til å stå imot makten 
fra kjedene, mener han.

- Hva vil skje om Nortura mister 
flere markedsandeler?

- Jeg er redd vi blir presset mer 
på pris. Det er det ingen som 
sier i Fatland eller Prima. Men 
i deres regnskap er råvareprisen 
en betydelig faktor, sier han.

Må lønne seg nå, også
Nortura har mistet markeds-

andeler blant bøndene de siste 
årene.

- Jeg tenker at det er fordi de 
ikke har vært konkurransedyk-
tige på pris. Kostnadsnivået har 
gått opp. Da må vi bønder tenke 
enda mer på hva vi kan få igjen 

for det vi selger. Samvirke er 
nødt til å være konkurransedyk-
tig, i begge ender. Pris er viktig, 
erkjenner Rangen.

Han vet hva han snakker om: 
Han har bygd ny løsdriftsfjøs 
med robot og bygd om det gamle 
fjøset til grisefjøs. Det har kostet.

- Samtidig som jeg trenger 
langsiktighet, trenger jeg også 
penger inn i bua, innrømmer 
han.

Taper ikke på å bytte
Dét var imidlertid ingen hind-

ring for å gå over til Nortura.
- Jeg har regnet på det. Regn-

stykket vil variere fra gård til 
gård, men i mitt opplegg vil jeg 
ikke tape på å gå til Nortura. Jeg 
kom ut med pluss minus null, 
sier Hå-bonden som er i samdrift 
sammen med to passive, har en 
kvote på 470 000 liter melk, slak-

ter opp mot 100 stuter i år, og 
har en griseproduksjon på cirka 
100 sugger i delvis kombinert 
produksjon.

- De som har bygd nytt, skifter 
fort til Prima eller Fatland, fordi 
de har hørt at de betaler mer. 
Med så små marginer som det 
er i landbruket, har jeg forståelse 
for det. Og i en periode var pris-
forskjellen stor. Men nå har det 
kommet seg, forteller han.

- Sterke sammen
Han har imidlertid levert til 

Tine hele tiden, og ikke gått over 
til Q-meieriene, som betaler 14 
øre mer per liter.

- Du skal ikke ha mye kvali-
tetsproblemer før du taper de 14 
ørene. Og jeg bruker mye myse, 
og det hadde jeg mistet. Så jeg 
er ikke sikker på at regnestykket 
hadde blitt veldig positivt, sier 
han.

Han skryter av Tines rådgiv-
ningsapparat.

- Tine har et fantastisk oppe-
gående rådgivningsapparat. For 
meg som nettopp har bygd, er 
det fantastisk godt å ha dem i 
ryggen, sier han.

- Dessuten tror jeg vi bøn-
der er veldig små, men sterke 
sammen, sier han.

Som en del av gården
Rangen har noen tanker om 

hva som har blitt gjort feil i sam-
virke.

- Vi bedriftseiere har ikke 
vært tøffe nok. Jeg har forstå-
else for at man kjemper for sitt 
lokale anlegg, men det er ikke til 
å komme forbi at styret må ta de 
grepene som er nødvendige å ta, 
sier han.

Og han kommer gjerne med 
råd til samvirkene om hvordan 
de på nytt kan vinne markedsan-
deler.

- De må være konkurranse-
dyktige på pris til produsent, og 

være på hugget. Det betyr at de 
er i kontakt med produsentene, 
er positive og spiller på lag med 
dem. De må bruke ordet ”nei” 
lite. Man skal føle at de er en del 
av gården. Slik føler jeg det med 
Tine, og Nortura har så langt 
gjort et positivt inntrykk. Vi som 
satser og bygger, og har tatt val-
get om å holde oss i bransjen, 
krever mer enn andre produsen-
ter. Når vi gjør så tunge investe-
ringer, vil vi ha et apparat i ryg-
gen, forklarer han.

Miljøskaping viktig
- Når samvirkene blir store 

konserner, kan de komme til å 
fjerne seg fra grasrota. Da betyr 
det enda mer enn før at de har en 
aktiv medlemsorganisasjon som 
er til stede blant bøndene, og 
at tillitsvalgte er med på sosiale 
arrangementer og miljøskapen-
de tiltak. Da glemmer du litt at 
konsernledelsen er langt borte, 
mener han.

- Jeg opplever at Tine er minst 
like gode på dette nå, som før 
de ble konsern. De har gjort en 
kjempejobb. Og jeg har inntrykk 
av at Nortura tar etter, sier han.

Må respektere hverandre
Rangen har allerede begynt å 

levere noe av slaktet sitt til Nor-
tura. Fra nyttårstider skal han 
levere alt dit.

Men i møte med andre bønder 
er det ikke viktig hvor han eller 
de leverer, mener han.

- Det er så få produsenter 
igjen at jeg får vondt når vi ikke 
kan snakke sammen fordi noen 
leverer til Fatland, og noen er 
”helfrelste samvirkefolk”. Jeg er 
opptatt av at vi skal kunne snakke 
sammen, alle sammen. Vi bønder 
har vært veldig flinke til å sette 
hverandre i bås, og bygge gjerder 
rundt oss. Vi må respektere hver-
andre og valgene vi gjør, er opp-
fordringen fra Sigmund Rangen.
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Vender tilbake til Nortura
Da Einar Steensnæs 
la fram Matkjedeut-
valgets rapport i april, 
bestemte Sigmund 
Rangen seg: Han vil 
tenke langsiktig, og 
går tilbake til slakte-
risamvirket.

BEGGE DELER: Samvirkene er nødt til å ha konkurranseevne, mener Sigmund Rangen. Han går over til Nortura nå. - Jeg kom fram til at 
jeg må tenke mer langsiktig. Men man må ikke tape på det kortsiktig, heller, er den klare beskjeden til samvirkene. (Foto: Magnus Østby)

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

Søkelys på SAMVIRKE

Høy kvalitet, stor kapasitet og god finish. Meget fleksibel  
spreder med 4-dobbel overlapping, som gir et eksakt sprede-
bilde. Optimal dosering og ekstrem nøyaktighet kjennetegner 
Bogballe.

Nå har vi ekstra gode tilbud på utvalgte modeller,  
spør din Lantmännen Maskin forhandler.

Bogballe - markedets mest 
nøyaktige kunstgjødselspreder

Begrenset 
antall!

www.lantmannenmaskin.no



Demokrati og innflytelse
Samvirkeorganisasjonene er demokratisk styrt. Hver eier har en 
stemme, og tilrettelegging av eiermøter for påvirkning er en viktig 
forutsetning for demokratisk eierkontroll. Engasjerte eiere er en 
forutsetning for et godt samvirke i framtiden. Landbrukssamvir
kene er til for bonden og ikke omvendt.

Da Einar Steensnæs la fram Matkjedeutvalgets rapport i 
april i 2012, bestemte Sigmund Rangen seg: Han vil tenke 
langsiktig og går tilbake til slakterisamvirket. 

Diskuter rangens dilemma og valg. Hva krever du av 
samvirke hvis du var i samme situasjon?

Samvirkebønder har et stort ansvar for å formidle 
sin kunnskap videre sier Anne Karin Grødeland i 
intervjuet. Hvordan kan dette gjøres? Hva kan enkelt-
bønder gjøre? Hva kan nærmiljøet bidra med? Hva 
kan samvirkeorganisasjonene stille opp med?

Til debatt Til debatt

Hvordan kan du  
som eier påvirke din  
samvirkebedrift?
Hold deg oppdatert!

 ● Gi tilbakemeldinger til dine tillitsvalgte.

 ● Still opp på medlemsmøter.

 ● Meld i fra om at du er interessert i å påta deg til-

litsverv.

 

Hvorfor skal du påta deg tillitsverv?

 ● Gir mulighet til å påvirke egen og andre bønders 

rammebetingelser.

 ● Motiverende og spennende å lede store kom-

plekse organisasjoner.

 ● Gir mulighet for nettverksbygging og faglig og 

personlig egenutvikling.

 ● Verv kan være del av egen karriereplan.

Nortura SA
Nortura er forankret i norske tradisjoner, 
norsk matkultur og norsk eierskap.

Nortura SA er et resultat av fusjonen mellom 
Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA, og 
er organisert som et samvirke eid av 18 800 
bønder.

Selskapet har en årsomsetning på ca 18,1 mil-

larder kroner, med industrivirksomhet i 29 

kommuner fordelt på 13 fylker og har ca 5 500 

medarbeidere.

Forbrukerne vil fortsatt møte de sterke mer-

kevarene Gilde og Prior i butikken, sammen 

med de andre merkevarene konsernet eier.
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Svineprodusentene Anne Karin 
Grødeland og mannen Roar 
Grødeland leverer til Nortura.

- Vi har investert for ti millio-
ner kroner på gården. Vi er ikke 
ute etter kortsiktig gevinst. Vi 
har tro på når vi skal satse i så 
mange år framover, er samvirke 
riktig strategi for oss, sier hun.

- Prisen kun en kostnad
Grunnene hennes høres kanskje 
klisjeaktige ut, sier hun. Men de 

er ikke noe mindre sanne av den 
grunn, mener hun:

- Vi står sterkere når alle bøn-
der står sammen. Samvirke har 
en veldig sentral rolle i å gjen-
nomføre landbrukspolitikken, 
og det er de som jobber med å 
få opp prisene til bøndene. Når 
private kommer med innspill 
til landbruksforhandlingene, er 
det ikke for å øke prisene, sier 
hun.

- Det er kortsiktig å hoppe 
over til private aktører. Da vil 
prisene gå ned. Da Nortura 
måtte senke prisene to prosent, 
gikk de private også ned i pris. 
Dette viser at de kun ser på 
avregningsprisene som en kost-
nad. De følger Nortura slavisk. 
Det vil bli veldig viktig i framti-
da at bøndene står samlet og har 
et eget salgsapparat, sier hun.

- Men samvirke består ikke av 
seg selv, advarer hun.

Må aktivt ut
- Eldre bønder må aktivt videre-
formidle til neste generasjon hva 
samvirke står for, for dét er jeg 
redd for at ikke alle har fått med 
seg, sier Grødeland.

- Både mannen min og jeg 
er vokst opp i samvirkefami-
lier. Unge blir veldig påvirket av 
familiene sine. Samvirkebøndene 
har et stort ansvar for å formid-
le kunnskapen sin videre. Men 
samvirke sjøl må også være vel-
dig bevisst på at de unge får med 
seg hva samvirke er, mener Grø-
deland.

I hennes omgangskrets er bøn-
dene svært engasjerte i samvirke, 
forteller hun. Men hun kan like-
vel se en tendens til at unge er 
mindre samvirkelojale enn den 
tidligere generasjonen.

- På noen gårder der den 
eldre generasjonen var samvir-
kebønder, gikk de yngre over til 
private da de tok over. Derfor 
er det veldig viktig at den eldre 
generasjon informerer de yngre 
om hva samvirke står for. Men 
det er også viktig at samvirke er 
ute på gårdene når de vet at det 
er generasjonsskifte på gang. De 
må være offensive, være med i 
kampen, og ikke bare vente på 
at unge skal komme til dem. De 
må ut, snakke med dem, vise at 
de er der. De kan ikke forvente 
at neste generasjon henger med 
videre, sier Anne Karin.

- Fortell om ideologien
Hun tror slapphet på dette 
området er grunnen til at Nor-
tura har mistet markedsandeler 
og slitt med lønnsomheten.

- I en periode var de for sløve. 
De må ta mer kontakt og være 
mer i miljøet. Jeg føler at de har 
blitt bedre. Men de kan fortsatt 
bli mye mer offensive. Jeg tror 
de har glemt å fortelle hva de er. 
De forteller hva de kan levere, 
rent praktisk. Men de må fortelle 
om ideologien, sier hun.

- Hva kan skje om samvirkene 
ikke er offensive overfor nye bønder?

- Da er de andre aktørene der 
med en gang, og kaprer folk over 
på sin side. Det er veldig viktig 
at Nortura klarer å opprettholde 
et nytt tilsig av produsenter, sier 
Grødeland.

Det sosiale viktig
Hun og mannen har blitt veldig 
godt mottatt i samvirke, forteller 
hun. De har både lært mye fag-
lig, og hatt det sosialt.

- Det sosiale vil bli viktig 
framover. Nortura hadde et lag 
for ungdom. Men jeg tror det 
er viktig at de unge blir med på 
det de eldre gjør. Det er viktig 
å blande unge og gamle bøn-
der for å binde generasjonene 
sammen, og at samvirkekunn-
skapen kommer videre, mener 
hun.

Hun tror holdningsforskjel-
lene kommer av at det er andre 
tider nå enn for et par generasjo-
ner siden.

- Før hadde man lua i hånda 
og skulle selge dyra i Stavanger. 
Man visste ikke om man fikk 
solgt. Eldre har nok et sterkere 
forhold til det. Vi unge har alltid 
hatt et sted å levere slakta våre 
og melka. Tanken på at vi skal 

komme tilbake dit vi var, er nok 
veldig langt borte.

Aktørhopping
Hun vil oppfordre unge bønder 
til å tenke langsiktig.

- Når man skal bygge opp en 
gård, teller hver krone. Det for-
står jeg. Men vi må tenke len-
ger. Vi bønder har lite å si der-
som vi er med i bedrifter som 
kun tenker på profitt til seg selv, 
mener hun.

- Det er flere som sier at de 
skal levere til de private en 
stund, for å få gården bedre rus-
tet økonomisk, og hoppe tilbake 
til samvirke etterpå. Men jeg vet 
ikke om de gjør det. Og sam-
virke trenger alle sammen for 
å opprettholde volumet, peker 
Grødeland på.

Selv har hun aldri regnet på 
om hun ville fått høyere betalt 
om hun leverte til private. Hun 
tror ikke forskjellen er så stor.

Og hun har stor tro på sam-
virkene i framtiden.

Snudde seg rundt
- Tine og Nortura har vært 
gjennom to veldige slankeope-
rasjoner. De har gått gjennom 
hele bedriften og effektivisert 
veldig. Jeg føler at de har tatt 
situasjonen veldig på alvor. Det 
gikk veldig kjapt. De har snudd 
seg rundt, og gjort en stor inn-
sats. Derfor tror jeg dwe vil 
klare seg i framtida, sier Grø-
deland.

- Men det er fortsatt store 
organisasjoner, og forbedrin-
ger må jobbes med hver dag. 
Omstillingen må ikke være en 
sovepute, men heller en inspi-
rasjon til at det faktisk går an å 
gjøre det bedre, presiserer hun.

Hun har nylig takket ja til å 
stå på valg til et verv i Nortura, 
i kretsen Klepp.

- Jeg føler at Nortura er på 
hugget og får med seg unge 
tillitsvalgte. Jeg vært på mange 
faglige kurs med Nortura, og 
det er noe av det kjekkeste jeg 
vet. Det engasjerer veldig, og 
det er veldig gildt å komme 
hjem i fjøset etterpå. Det er 
veldig lett å si ja til verv etter 
det, sier Anne Karin Grøde-
land.

I gang igjen
I august 2010 brann grisefjøsen 
deres. Men de var aldri i tvil om 
hvorvidt de skulle bygge den 
opp igjen, forteller hun.

Nå venter de på siste leve-
ransen med dyr, og den første 
grisingen var 1. januar. De skal 
drive en kombinert besetning 
med rundt 100 purker, det sam-
me som før.

- Det er veldig kjekt å være 
i gang igjen, sier Anne Karin 
Grødeland.

– Må ta kontakt med de unge
Samvirke må være 
mer offensive, og 
troppe opp på gården 
når de vet at det er 
et generasjonsskifte 
på gang, mener Anne 
Karin Grødeland 
(29).

Anne Karin Grødeland syns det er lett å si ja til verv etter at hun har hatt det kjekt på kurs. Det sosiale er 
viktig for å få med unge i samvirke, mener hun. (Foto: Ådne Aadnesen)

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

Søkelys på SAMVIRKE

 Samvirke-
bøndene 

har et stort 
ansvar for 
å formidle 
kunnskapen 
sin videre

Ole Chr. Bye AS
Telefon: 69 22 53 00

www.cub-cadet.no

Komplett modellutvalg og forhandlerliste på

www.cub-cadet.no

Lagring og spredning av husdyrgjødsel 
er vårt fagområde.

Mer informasjon finner du på www.agromiljo.no eller ta kontakt

AM-gjødselsystem Effektiv og miljøvennlig gjødselhåndtering
Norsk
kvalitet

Tlf: 51 71 20 20   post@agromiljo.no

• Fornying av eng samtidig med  
   spredning av husdyrgjødsel

• Metoden er miljøvennlig 
• Større avling

AM-Våtsåing
•  Unikt, patentert og rustfritt   
   fordelerhus med mengdemåler

AM-Stripespredere
•  Jevn spredning og høy    
    nitrogenutnyttelse 
    = større avling

Professor reidar Almås sa følgende til bondebladet 3. no-
vember 2011: «unge bønder er mindre bevisste enn foreldre-
generasjonen. De skjønner ikke hvorfor de skal støtte sam-
virke, og de vet ikke hva samvirke har oppnådd». Er du enig / 
uenig? Hva bør landbrukssamvirkene gjøre for å tiltrekke seg 
unge bønder samt gjøre dem «lojale» til samvirkene?

Til debatt
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- Det som er mangelvare i sam-
virke i dag, er kreative, politiske 
ideloger som ser veien videre, 
mener Reidar Almås, professor i 
bygdesosiologi og regionalpoli-
tikk.

- Samvirke har blitt til gjen-
nom innovasjon, og har gått fra 
fase til fase. Kreative ideologer 
har gått foran og sagt hva som 
må gjøres. Nå er de som kan spre 
kunnskap og begeistring på gras-
rota, mangelvare. Tiden kaller på 
en profet med karismatiske evner 
som kan få folk med seg. Det er 
mange flinke bokførere blant de 
tillitsvalgte. Men det er et nes-
ten skrikende rop etter det som 
kaltes bondeførere i gamle dager, 
sier Almås.

Samlende
Han ser for seg en leder som 
snakker et klart språk, ser de 
lange linjene og får med seg folk.

- Og personen må opptre sam-
lende, ikke splittende. Det er lett 
å slenge dritt. Denne personen 
må ha evne til å heve seg over 
de forskjellige organisasjonene 
og snakke for fellesskapets beste. 
Bondelagslederen er opptatt av 
jordbruksforhandlingene. Dette 
må være en tillitsvalgt i samvirke, 
som er tettere på markedet, sier 
han.

Nå skorter det på den demo-
kratiske mobiliseringen og sam-
virketanken, mener han.

- Det er der ropet på lederskap 
er størst, sier Almås.

Kan råtne på rot
- Samvirke kan råtne på rot, 
fordi medlemmene ikke skjønner 
hvorfor samvirket er til. Sam-
virkebønder er ikke ideologisk 
bevisste lenger, bare pragmatis-
ke, advarer Almås.

- Unge bønder er mindre 
bevisste enn foreldregenerasjo-
nen. De skjønner ikke hvorfor 
de skal støtte samvirke, og de vet 

ikke hva samvirke har oppnådd, 
sier han.

Det er en farlig utvikling, 
mener han.

- Hvis man skal vente til sam-
virke forvitrer, og dokumentere 
hva som skjer om man ikke har 
det, er det for sent. Da er det 
ikke mulig å bygge opp igjen et 
sterkt samvirke, advarer han.

Varslet katastrofe
- Dette er en varslet katastrofe, 
sier Almås.

Han viser til at det er færre til-
litsvalgte nå, på grunn av fusjo-
nene.

- Da er det færre som kan 
overføre samvirkeideologien til 
grasrota. De som er igjen, har en 
mye større jobb å gjøre.

- Det er min største bekymring: 
At samvirke råtner på rot. Jeg tror 
man må bygge samvirke neden-
fra, og begynne på nytt, nesten, 
med «teambuilding», sier han.

Han er bekymret over at han 
i debatter har hørt en «vi» og 
«dem»-tenkning, der «vi» er de 
på grasrota, mens «dem» er til-
litsvalgte og ansatte.

- Det er feil. For det er ett 
stort vi, sier han.

Vil skolere unge politikere
Det er en ny, mer individualistisk 
tidsånd nå, peker Almås på.

- Det er mindre fokus på fel-
lesskapsløsninger enn for 50 år 
siden. Man må gå i rette med 
tidsånden som sier at man kan 
levere der man får best betalt, 
uten å tenke på konsekvensene. 
Her har lederne en viktig jobb å 
gjøre, med å konfrontere tidsån-
den.

- Jeg tror støtten til samvirke 
fortsatt er der i det politiske 
miljøet, særlig i sentrum og på 
venstresiden. Men bevisstheten 
hos yngre politikere er mindre 
utbredt. Det må drives ideolo-
gisk skolering, både innad og i 
det politiske miljøet. Samvirke 
er en sentral del av den norske 
modellen. Norske politikere bør 
læres opp til å snakke om den 
norske modellen som et hon-
nørord. Det er alvorlige ting vi 
snakker om, om samvirke skulle 
forvitre, sier Almås.

En eller annen markedsregule-
ring finnes i alle moderne, kapi-
talistiske land, minner han om.

- Studier viser at samvirke er 
den billigste måten å gjøre det 
på.

Ikke skjermet arbeidsplass
Nortura har tapt markedsandeler 
de siste årene.

- Det har å gjøre med dårlig 
forretningsdrift, sier Almås.

- Samvirkene er nødt til å 
drive like godt som de private 
selskapene. Samvirke kan aldri 
være en skjermet arbeidsplass. 

De må være både effektive og 
demokratiske. Det er ingen lett-
vint løsning forbi det. Er de ikke 
demokratiske, vil de bli forlatt på 
grunn av at folk ikke blir hørt, og 
er de ikke effektive, blir de forlatt 
på grunn av at de ikke gir god 
nok pris. Så det er utfordrende. 
Men jeg syns norske samvirke-
medlemmer har vist stor tålmo-
dighet, sier Almås.

- I bunn ligger noen uheldige 
økonomiske disposisjoner, som 
jeg ikke skal komme inn på. Jeg 
tror til tider samvirke har lagt 
på seg flesk i form av for mange 
ansatte. Man kan høre litt selv-
godhet i samvirke, at de driver 
best, uansett. Men de har ikke 
sett seg rundt og sett at private 
i kjøttsektoren med rette kan si 
at de driver mer effektivt. Så her 
har de noe å lære, mener han.

- Samvirke har vært av de snil-
leste arbeidsgiverne i Norge når 
det gjelder nedbemanning. Det 
har vært nesten like trygt å jobbe 
i samvirke som i staten. Hvis det 
blir for mye kompisforhold mel-
lom topptillitsvalgte og ansatt 
ledelse kan tillitsvalgte bli for 
snille når det gjelder å se behovet 
for rasjonalisering og nedbeman-
ning, advarer han.

Innovasjon avgjørende
- Det som gjør at samvirke sco-
rer så godt på omdømmemålin-
ger, er at de har vært flinke på 
innovasjon. Man må opprett-
holde trykket hele tiden. Her ser 

jeg en forskjell mellom samvir-
kene: Jeg syns faktisk Tine har 
vært flinkere på innovasjon enn 
Nortura. Man skulle tro det var 
motsatt, for Nortura har hardest 
konkurranse. Men det kan være 
at Nortura har vært så presset på 
pris, at de ikke har hatt tilstrek-
kelige ressurser til å drive med 
forskning og utvikling. Men de 
ressursene må de finne. Det er 
en sikker vei til undergangen, å 
ikke henge med på forskning og 
utvikling, sier Almås.

Kunnskap fra foredlingen
Han tror det er viktig at samvir-
kene har foredlingsindustri.

- Jeg tror det er viktig å få 
markedssignaler fra forbruke-
ren. Markedsandelen trenger 
ikke være så stor som i pri-
mærleddet, men man bør være 
til stede i foredlingen. Det gir 
viktig kunnskap og tilbakemel-
dinger. Det har også med for-
handlingsstyrke å gjøre. Man 
får informasjon om hva som er 
effektiv produksjon, og hva som 
er riktig pris. Det er også en 
måte å legge press på konkur-
rentene på. Det tror jeg er vel-
dig viktig.

- Tine er så heldig at de har 
distribusjonen fortsatt. Så lenge 
de klarer å opprettholde den, har 
de mer makt enn om de leverer 
til sentrallagrene til kjedene. Da 
har de ikke direktekontakt ut til 
den enkelte kjøpmannen lenger, 
sier Reidar Almås.

Etterlyser en karismatisk bondefører
Det er nok bokhol-
dere i samvirkene. 
Det som trengs er en 
kreativ, politisk ideo-
log som kan begeis-
tre, mener professor 
Reidar Almås. Han 
frykter at samvirke 
kan «råtne på rot».

FORVITRER: Reidar Almås kaller samvirkets forvitring for en vars-
let katastrofe.

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

Nortura har allerede gitt fan-
den lillefingeren, mener Rei-
dar Almås. Han forstår godt 
hvorfor de har innført pul-
je- og kvantumstillegg, men 
advarer mot å gå for langt den 
veien.
I Bondebladet nummer 42 
advarte nestlederen i Tine-sty-
ret, Ingunn Sognnes, om at høy-
ere pris til store bønder enn til 
små kan undergrave samvirke 
både innad og i forhold til poli-
tikerne.

- Det er farlig hvis man går for 
langt, samtykker Reidar Almås.

- Jeg skjønner at når private 
innfører tilsvarende grep, er 
samvirket enda verre ute om de 
ikke gjør det samme. Jeg ser at i 
enkelte tilfeller med privat kon-
kurranse tett på, har man ikke 
noe valg. Da handler det om 
hvorvidt man skal beholde pro-
dusentene eller miste dem. Da er 
det en fordel for resten av med-
lemmene at man beholder dem i 
samvirkefolden, mener han.

- Men det er et tveegga sverd. 
Jeg vil ha minst mulig av det, 
skynder han seg å legge til.

- Jeg ser hvorfor Nortura gjør 

det. Men man skal ikke gå langt 
den veien, for da uthuler det 
samvirkeprinsippet om likebe-
handling. Det kan undergrave 
samvirket dersom det går for 
langt. Og jeg vil si at dersom du 
gir fanden lillefingeren, har du 
allerede gått den veien.

- Faren er at de små kan finne 
ut at her er det så store ulemper, 
at de hopper over til private. 
Om ikke annet så for å straffe 
samvirke. Det er ikke sikkert de 
får bedre pris, men de kan gjøre 
det i sinne og frustrasjon, frykter 
Reidar Almås.

Har gitt fanden lillefingeren
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Les mer på
www.felleskjopet.noHvordan skape engasjement og 

profilere/fokusere på at det bøn-
dene som eiere av samvirkefore-
takene? Hva er viktig for deg som 
eier?

Hvordan får vi til åpne og gode 
eierprosesser når vi har færre are-

naer, færre lokale styrer og færre 
tillitsvalgte i organisasjonene?

De store landbrukssamvirkefore-
takene lever i et spenningsfelt 
mellom politikk og forretning. Hva 
kreves av kunnskap og kompetan-
se for å lede slike foretak?

Flere av de intervjuede i bonde-
bladets samvirkeserie har pekt på 
at det i økende grad er vanskelig 
å få bønder til å stille opp som 
tillitsvalgt. Hva tror du er grunnen 
til det? Hva skal til for at det blir at-
traktivt for bønder å påta seg verv 
i samvirkeorganisasjonene?

Til debatt



Markedsregulatorrollen 
innebærer følgende:
Mottaksplikt: Alle bønder over hele landet har rett til å 
levere til markedsregulator.

Forsyningsplikt: Markedsregulator skal sikre forbru
kere, storhusholdninger og industri i hele landet stabil 
tilgang på norske jordbruksprodukter.

Prisansvar: Markedsregulator er tillagt ansvaret for å ta 
ut priser i henhold til jordbruksavtalens bestemmelser.

Reguleringstiltak: Prognoser, lagring, eksport, marked
skampanjer, rådgivning om behovet for import.

POLITIKK/MYNDIGHETER

Den norske  

landbruks modellen
Den norske landbruksmodellen er basert på et samarbeid mellom 
det offentlige og landbruksnæringen. I korte trekk så består mo
dellen av fire elementer: 

●● Importvern

●● Jordbruksavtale

●● Samvirke 

●● Markedsregulering

I bunn ligger importvernet. Uten importvern ville vi hatt store 
utfordringer knyttet til nasjonal matproduksjon; på grunn av det 
generelt høye kostnadsnivået samt utfordrende naturgitte forhold 
har ikke norsk landbruk mulighet til å konkurrere mot mange 
andre lands landbruk. Det samme gjelder målsettingen i norsk 
landbrukspolitikk om landbruk over hele landet. Importvernet er 
således en forutsetning for at man i det hele tatt kan snakke om et 
norsk landbruk av noe omfang.

Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag forhandler 
med Staten om en jordbruksavtale, og samvirkeorganisasjonene 
har ansvar for å ta ut pris i markedet innenfor rammen av avta
len. Markedsregulering er verktøyet som landbrukssamvirkene 
bruker for å kunne gjøre dette, etter lover og forskrifter vedtatt av 
Stortinget og av myndighetene.
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EU vil ha sterkere samvir-
keorganisering av bøndene. 
Det faller i god jord hos land-
bruksminister Lars Peder 
Brekk.

- For å skape balanse i ver-
dikjeden for mat, foreslår 
kommisjonen at bønder i mye 
større grad enn før organise-
rer seg i samvirker. Det er en 
tradisjon vi har hatt i årevis. 
Dette er et veldig klart sig-
nal om at samvirke er viktig 
politisk, også i Norge. Det er 
kjempepositivt, og det stem-
mer med viktige prinsipper i 
Norge, sier han.

- I Norge har vi en sterk 
tradisjon for samarbeid mel-
lom stat og næring gjennom 
importvern, jordbruksavtale 
og markedsregulering. Her er 

samvirke helt avgjørende for å 
finne løsninger. De tar ansvar 
på vegne av bøndene. At EU 
understreker betydningen av 
samvirke for å få matverdikje-
den i balanse, viser at det ikke 
er et så dårlig system vi har i 
Norge, sier han fornøyd.

Det viktigste
Da Bondebladet intervjuet 
Brekk om samvirke, hadde 
han natten før lest intervjuet 
med Jørn Holene som stod i 
Bondebladet nummer 45.

- Holene ga veldig viktige 
signaler. For hva er bakgrun-
nen for samvirke? Jo, å styrke 
enkeltbønder. Jeg vokste opp i 
fiskeritradisjonen. Hva gjorde 
at de organiserte seg i råfis-
kelag? At de var fullstendig 
prisgitt kjøperne. Det er det 
Holene går tilbake til. Han 
spør: Hva er det aller viktig-
ste, sier ministeren.

Det er tanker Brekk kjenner 
seg igjen i.

- Du må velge de slagene du 
skal ta. Spør hva som er vik-
tigst for bonden, råder Brekk.

Framtidsrettet
- Bøndene er tjente med å slå 
ring rundt sitt eget samvirke, 
sitt eget markedsorganise-
ringssystem, sier han.

- Men samvirkene må være 
gode. De må være så gode at 

det er interessant å være med-
lem, poengterer han.

- Samvirke er bra for land-
bruket, det er bra for fiske-
risektoren, det er bra for 
bygdene og det er bra for 
samfunnet vårt. Det mener 
jeg alvorlig. Veldig alvorlig, 
sier Brekk.

- Samvirkeideen er neimen 
ikke gammeldags. Samvirke er 
framtidsrettet. Man må finne 
ut hvordan vi løser samvirke-
arbeidet i en ny tid. Men det å 
organisere et samarbeid mel-
lom produsenter som hver for 
seg er svake, er kjempeviktig. 
Særlig i en tid med hard kon-
kurranse der ting skjer fort, 
sier Brekk.

Vil tape på svakt samvirke
- Hvis samvirke blir for svakt 
tror jeg norske bønder vil 
tape i markedet. De vil tape 

muligheter til å ta ut pris, og 
til å levere i konkurranse med 
andre.

- Jeg er ingen dommer 
eller moralist. Folk må få 
bestemme selv hvor de leve-
rer. Men jeg er veldig opp-
tatt av å slå ring rundt insti-
tusjoner som har fungert i 
fortid, og som jeg er over-
bevist om vil fungere i fram-
tiden. Og samvirke er hele 
grunnlaget for samarbeidet 
mellom myndighetene og 
næringen, legger han til.

- Man kan diskutere hvordan 
innholdet i samvirke ut-øves. Det 
vil forandres. Men det er viktig å 
jobbe i fellesskap, sier Brekk.

Han har ikke klare råd for 
hvordan samvirke skal holde på 
markedsandelene sine, og øke 
dem igjen.

- De må bli dyktigere. Hvor-
dan får de finne ut selv. Men de 
må være konkurransedyktige. Jeg 
tror de skjønner hvordan selv, de 
som jobber med det, sier land-
bruksminister Lars Peder Brekk.
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Søkelys på SAMVIRKE

- Framtidsrettet og viktig politisk
EU vil ha sterkere 
landbrukssamvirker. 
Nå oppfordrer land-
bruksminister Lars 
Peder Brekk norske 
bønder til å slå ring 
rundt samvirkene. 
Men de må være 
konkurransedyktige, 
påpeker han.

BRA: Samvirke er bra for landbruket, fiskerisektoren, bygdene og samfunnet vårt, mener landbruksminis-
ter Lars Peder Brekk.

Linda Sunde

linda.sunde@bondebladet.no

– I dag har vi mye å lære av 
hvordan naturen ble utnyt-
tet før. Prosjektet «Mennes-
ket og naturarven» skal skape 
engasjement og forståelse for 
naturforvaltning og bærekraf-
tig naturbruk. Kunnskapen 
skal brukes i naturveiledning 
og samtidig gjøre skjøtselen 
av verneområdene bedre, sier 
seniorrådgiver Per Espen Fjeld 
i Statens naturoppsyn.

I tidligere tider levde folk 
tett på naturen: Fra fiskerbøn-
dene ved kysten med beiteom-
råder for husdyra i lyngheiene, 
til de som drev fjellgårdene 
med sine slåttemyrer, seterdrift 
og villreinjakt. Menneskene 
var flinke til å utnytte naturres-
sursene både til husdyrfôr, mat 
og medisiner.

Et av forprosjektene til Men-
nesket og naturarven er gjen-
nomført i Mørkridsdalen, et 
landskapsvernområde som lig-
ger i Luster kommune innerst 
i Sognefjorden. Dalen er et 
eksempel på et område hvor 
innsamling og bruk av kunn-
skap er i gang.  

– Det var naturlig å bruke 
Mørkridsdalen i forprosjektet. 
Skjolden bygdelag og Luster 
historielag var allerede i gang 
med å samle kunnskap fra eldre 
personer om hvordan utmarks-
ressursene har vært utnyttet 
i dalen, og disse lagene var 
interessert i et samarbeid med 
oss, sier Fjeld.

Prosjektet Mennesket og 
naturarven skal ledes av DN/
SNO i nært samarbeid med 
relevante forvaltningsmiljøer, 
forskningsmiljøer og frivillige 
organisasjoner. Et av disse er 
Samisk høgskole i Kautokeino 
som driver prosjektet árbedi-
ehtu (samisk tradisjonskunn-
skap).

Sikrer naturarven
Kunnskap om hvor-
dan ressursene i 
naturen ble utnyttet 
før i tida skal sam-
les inn og sikres for 
kommende genera-
sjoner.

Alle Hill gjødselvogner har et driftssikkert, effektivt spreder-  
aggregat og en ekstra robust konstruksjon beregnet på hard 
belastning over lang tid. Hill leverer vogner fra 8 000 til  
25 000 liter med et bredt utvalg av ekstrautstyr. I tillegg til  
Hill gjødselvogner, har vi også et stort utvalg av pumper og 
gjødselmiksere. Hill gjødselmiksere får du fra kr 20 500,- 
eks. mva.

Utnytt gjødsla optimalt

Spre  
gjødsel, 
ikke penger!

Velkommen til din 
Lantmännen Maskin-forhandler. www.lantmannenmaskin.no

Nå sover jeg godt om natta!
Jeg har tatt ansvar 

for HMS på gården min.
Meld deg inn du også!

Landbrukets HMS-tjeneste
-helse-miljø-sikkerhet-

Klikk deg inn på
www.lhms.no og les mer om 

medlemsfordelene eller kontakt 
oss på tlf.nr 91 61 80 80

Brekk har ingen klare råd for hvordan samvirke kan holde 
på markedsandelen sine, men sier at « De må bli dyktigere».  
Hvilke råd vil du gi?

Til debatt



Det stilles fra enkelte hold kri-
tiske spørsmål vedrørende det 
norske systemet for regulering 
av landbruksvaremarkedet. 
Smørsituasjonen før jul har 
aktualisert kritikken. Gitt de 
overordnede målene om land-
bruk over hele landet og stabile 
tilførsler av norskprodusert mat, 
er dagens opplegg det mest 
rasjonelle.

Vi trenger en viss regulering 
av matvaremarkedet fordi 
matproduksjon er en langsiktig, 
biologisk produksjon. Det tar 
for eksempel to og trekvart år 
fra bonden bestemmer seg for 
å «lage» ei ny ku, til han har ei 
ferdig ku som gir melk. Produk-
sjonstida for et storfeslakt er 
to år eller mer, mens det tar et 
snaut år å få frem en slaktegris. 
Både slike kjente faktorer og 
uforutsigbare faktorer som vær 
og vind påvirker produksjonsre-
sultatet. Mye nedbør i sommer 
førte for eksempel til mindre 
avling og dårligere kvalitet på 
graset enn normalt. 
 
Det norske jordbruket drives i all 
hovedsak av små foretak. Slik er 
det også ellers i Europa, og i store 
deler av verden for øvrig. Den 

enkelte bedriftsleder har liten 
mulighet til å gjøre tiltak for å 
sørge for balanse i markedet ale-
ne. Derfor har Norge, EU-lande-
ne og de fleste andre utviklede 
land systemer for å regulere 
markedet for landbruksvarer. 
 
I Norge er reguleringssystemet 
basert på et forpliktende samar-
beid mellom staten og bøndene. 
Systemet skal sikre avsetning 
av produktene for bønder i hele 
landet, og stabile tilførsler til 
industri og forbrukere. Kostna-
dene skal holdes lavest mulig.
 
Det er bøndene, gjennom sine 
markedsorganisasjoner (TINE, 
Nortura, Felleskjøpet) som 
foretar det operative arbeidet 
med reguleringen, og systemet 
overvåkes av Statens landbruks-
forvaltning (SLF). Kostnaden 
ved å regulere markedet betales 
av bøndene gjennom omset-
ningsavgiften. At bøndene har 
det økonomiske ansvaret for å 
regulere markedet, er spesielt 
for den norske modellen. Dette 
bidrar sterkt til at jobben gjøres 
så rasjonelt og billig som mulig.
 
Markedsreguleringen starter 
med utarbeidelse av prognoser 

for produksjon og salg. Disse 
oppdateres flere ganger i året. 
Med utgangspunkt i prognose-
ne, kan produsentene vurdere 
endringer i sin produksjon. Men, 
for noen produksjoner har dette 
liten effekt, fordi det tar lang tid 
fra produksjonen blir igangsatt 
til produktet er ferdig.
 
Markedsregulator har mot-
taksplikt. Dette innebærer plikt 
til å ta imot bondens produkter 
uavhengig av om det er langt 
vei til markedet, og uavhengig 
av svingninger i markedet. 
Mottaksplikten er avgjørende 
for at det skal være mulig å drive 
landbruk over hele lan

Kronikk, OleJakob Ingeborgrud, 
på trykk i Nationen 27. februar 
2012 

Markedsregulering i samfunnets tjeneste 



Markedsregulering
Alle industriland regulerer sine jordbruksmarkeder, så også 
Norge. Markedsreguleringen er hjemlet i Omsetningsloven av 
1936. Reguleringen foregår innenfor rammer definert av Stortin
get, og kontrolleres av Statens landbruksforvaltning og Mat og 
landbruksdepartementet. Et kjernepunkt i den norske modellen 
er at det er næringen selv som bærer det økonomiske ansvaret 
for ubalanse i markedet: Alle bønder betaler omsetningsavgift til 
dekking av reguleringskostnadene. (Jo større ubalanse, jo høyere 
omsetningsavgift?) 

Den faktiske reguleringen utføres av Nortura for kjøttvarer, TINE 
Råvare for melkeprodukter og Norske Felleskjøp for kornproduk
ter. Hovedelementene i reguleringssystemet er markedsregulators 
mottaksplikt, forsyningsplikt, prisansvar og ansvar for å iverksette 
reguleringstiltak dersom dette er nødvendig.

Den såkalte «smørsaken» som begynte å rulle og gå i media før 
jul 2011, aktualiserte landbrukssamvirkenes rolle som markeds
regulatorer. Motstandere av dagens landbrukspolitikk og den 
norske landbruksmodellen bruker smørmangelen som bevis på at 
systemet må legges om. Ikke alle klarer å komme med en alterna
tiv løsning, men de som gjør det, peker på to alternativer:

1. Noen vil at Staten (SLF) skal ta over oppgaven. Da må i til-

felle Staten sørge for at bønder over hele landet får levert 

sine produkter til avtalte priser. Staten må sørge for lager-

hold og sesongutjevning, og sørge for løpende leveranser 

til industribedrifter som trenger råvarer. 

2. Andre kritikere av den norske landbruksmodellen ønsker 

å la markedskreftene råde i større grad enn i dag. De vil 

la hver industribedrift skaffe seg de råvarene de trenger i 

markedet, og sørge for sin egen sesongutjevning.

Landbrukssamvirket har påtatt seg rollen som mar-
kedsregulator som en del av norsk landbrukspoli-
tikk. Er det riktig av samvirke å ha denne rollen? 

Hva skal til for at man forstår at politikk og forret-
ningstankegang må gå hånd i hånd for samvirker 
som skal forholde seg til bønder som eiere, markeds-
ordninger, tollvern og matkjedemakt? 

Hvordan kommuniserer vi mangfoldet av utfordrin-
gene?

bøndene forlater sine egne bedrifter. tas dette på 
alvor eller er det fortsatt så mange at en fra eller til 
ikke betyr noe?

Til debatt
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