
Dette er Felleskjøpet Agri
Hvem vi er og hva vi gjør



Vår kjernevirksomhet
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Landbruk Produksjon og vareforsyning Maskin

Medlem Grønt

Detaljhandel

Møller og bakeri



• Felleskjøpet Agri er eid av 44 000 bønder

• Skal bidra til å styrke medlemmenes økonomi, på kort 

og lang sikt

• Den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk 

landbruk 

• Rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere

Felleskjøpet Agri – et samvirke
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Omsetning pr. divisjon

Handel 2.65 Landbruk 5.7

Cernova 2 Grønt 0.82

Maskin 2.26

Omsetning 2016: 14,3 mrd

Mål 2020: 20 mrd

Medarbeidere: 2 500
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Unge bønder – Felleskjøpets fremtid

Samarbeid med Norges 

bygdeungdomslag og McDonald’s:

Grønn Utdanning

Digital møteplass rettet mot unge 

bønder for å utveksle kunnskap:

Såkorn

Utvidet oppfølging av rundt 1000 

unge og nye bønder

Mentorordningen

Alle som overtar eller startet 

gårdsdrift får 1,5% bonus i 3 år

Etableringsbonus
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Felleskjøpet Agri og kundene
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Felleskjøpet Agri og kundene
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Medlemsorganisering
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Medlemmer: 

44 000

Regioner: 6

Kretser: 113

Lokale 

tillitsvalgte: 152

Arbeidsområder

▪ Faglig 

oppfølging av 

unge bønder

▪ Medlemsfordeler

▪ Opplæring av 

tillitsvalgte

▪ Medlems-

informasjon



Tillitsvalgte i Felleskjøpet
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• Tar beslutninger på vegne av 

medlemmene/eierne

• Bidrar med gjennomføring av aktiviteter

• Kretsmøter og årsmøter

 Årsmøteutsendinger 

 Regionråd med regionutvalg

 Styre

• Bidra til økt engasjement

for norsk landbruk

• Skal bidra til å styrke medlemmenes 

økonomi, på kort og lang sikt



Hvorfor skal nye bønder velge Felleskjøpet 

• Totalleverandør – finner alt på et sted og med egen Mentor

• Lokale avdelinger / butikker og selgere

• Felleskjøpet er en samvirkebedrift, som setter eierne i sentrum 

med lokale tillitsvalgte:

- Et samvirke er brukereid 

- Et samvirke er brukerstyrt

- Et samvirke har som formål å levere brukernytte

• Fagkompetanse med egen forskning og utvikling på Kraftfôr

• Medlemsfordeler, etableringsbonus og medlemsbonus

• Anerkjente merkevarer

• Sosiale og faglige sammenkomster / møter

• Vi er der du er
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Takk for oppmerksomheten!


