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Presentasjon

Tønset gård



Bakgrunn

• Sivilagronom fra NLH – Landbruksteknikk
• 3 års som lærer på Mære, 6 år med I-mek i FK
• Bonde siden 2000
• Timelærer på Blæstad 2005-2010
• Verv  

– AU medlem i Region Innlandet, Nortura
– Fagutvalg gris, Nortura 
– Fylkesleder i Hedmark Bondelag 2010-2015
– Utvalgsmedlem Innlandsutvalget 2013-2015
– Fylkesleder i Norsvin Hedmark, 2008-2010. 



Norge rundt
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• 23 milliarder kroner i 

årsomsetning

• Virksomhet i 28          

kommuner

• 5 200 årsverk

• Eid av 18 800 bønder



Samvirke
- det du ikke klarer alene



Kom med eksempler på Samvirke



Hva er samvirke?

“Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslutning 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.”

International Cooperative Alliance, 1995.



Eieren i sentrum

Tre grunnleggende krav:

- Et samvirke er brukereid

- Et samvirke er brukerstyrt

- Et samvirke har som formål å levere brukernytte

Et samvirkeforetak er til nytte for brukerne, og eies 
av brukerne.



Hvorfor velger folk å gå sammen i samvirker?

• For å dekke et behov:
For eksempel manglende markedsadgang eller barnehageplass.

• God løsning fordi:
– Anvendelig foretaksform hvor medlemmenes nytte av virksomheten 

er viktigere enn kapitalavkastning. 

– Foretaksformen passer for eksempel bra for mennesker som ønsker å 
skape seg sin egen arbeidsplass, og som synes det er rettferdig at 
overskudd fordeles etter arbeidsinnsats / deltakelse i virksomheten.

– Krever lite startkapital.

Samvirke – det du ikke klarer alene!



Samvirke i Norge

• Samvirkeforetakene i Norge representerer tunge industri-, 
forbruker-, og samfunnsinteresser. 

• Det finnes i dag ca. 4000 samvirkeforetak i Norge.

• Eksempler på sektorer / yrker hvor man har samvirkeforetak: 
Barnehager, pleieinstitusjoner, arkitekter, kunstnere, leger, 
journalister, dagligvarehandel, fiskeri, landbruk, bildeling, 
boligbygging, bank og forsikring.





Landbrukssamvirkene



Litt historie!

• Startet med de første potetbrenneriene på1840 tallet
• Interessentskabet Bye Brænderi 1847
• Løiten Brænderi 1855, andelslag eid av bønder i Løten og 

Vang

• Første meieri: Rausjødalen, Tolga, 1856
• En rekke lokale samvirkemeierier etablert frem mot 1900.



Hamar slakteri AS
• 1896: Jæderens Hønseavlsforening stiftes.
• 1904: Hamar Slagteri AS opprettes som det første 

bondeide slakteriet.

• "Hvorfor er vi i det hele tatt så trassige på å få 
opprettet et slakteri? Jo, av den simple grunn at vi 
ønsker sikker avsetning og høyeste priser på våre 
slakt. …Oppkjøpernes fortjeneste vil vi selv ha." 
Lars Opsahl i et foredrag i Løiten 
Landmandsforening 20. februar 1904, referert i 
Hamar Stiftstidende.



✓ Langsiktige norske 
investorer i 
fastlandsøkonomien

✓ Største industrigren

✓ Eier 1/3 av norsk 
matindustri

✓ Innovative bedrifter

✓ Sprer verdiskapingen 
til lokalmiljøer

✓ 50.000 eiere

✓ 17.000 arbeidsplasser

✓ 75 mrd i omsetning

Private bedrifter eid av bønder
Sikrer råvareprodusentenes innflytelse i verdikjeden



Den norske landbruksmodellen og 
samvirkets landbrukspolitiske rolle 

Markedsregulering Importvern

Jordbruksavtale Samvirke

• Uten importvern vil vi ha 
minimal norsk matproduksjon.
• Norges Bondelag og Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag
forhandler med Staten.
• Samvirkeorganisasjonene har 
ansvar for å ta ut pris i 
markedet innenfor rammen av 
jordbruksavtalen.
• Markedsregulering er et 
avgjørende virkemiddel for å 
sikre landbruk over hele 
landet. 



Markedsregulatorrollen

• For kjøtt og egg : Nortura (unntatt fjørfekjøtt)

For melk: TINE Råvare
For korn: Norske Felleskjøp

• Mottaksplikt: Alle bønder over hele landet har rett til å 
levere til markedsregulator.

• Forsyningsplikt: Markedsregulator skal sikre forbrukere, 
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, 
markedskampanjer, rådgivning om behovet for import.



SA vs. AS



 

 

Samvirke 
• Brukereid 

• Brukerstyrt 

• Inntekt gjennom 
deltakelse 
(medlemsnytte) 

 

• Alle andelseiere har lik 
innflytelse 

 

• Ledelse ved demokratiske    
prosesser 

 

• Kan ikke kjøpes opp 

Aksjeselskap 
• 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 

 

 



SA betaler det de kan, AS det de må…

• I et AS vil drivkraften være å maksimalisere avkastningen på 
innsatt 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 mulig.



SA betaler det de kan, AS det de må…

”Vi betaler ikke mer enn det vi må, det er vår oppgave, sier 
Ole Robert Reitan” (Nationen, 20.02.2010).





2016 

fordeling av total omsetning – 17,8 mrd *

2012 

fordeling av total omsetning – 16,1 mrd *

*Omsetning morselskap eksklusiv omsetning fra livdyr/ruging 

8 221 mill kr
7 079 mill kr

Frakt-trekk/annet

Rollen som markedsaktør og verdiskaper for eierne



Langsiktig og norsk eierskap!

En samvirkebedrift kan 
ikke kjøpes opp, og 
foretaksformen 
garanterer således for 
et langsiktig og norsk 
eierskap.



Langsiktig og norsk eierskap?

”Når et svekket importvern tillater det, vil Swanstrøm
etablere 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.” Finansanalytikere til Aftenposten 1. mars 2005 i 
forbindelse med framlegging av regnskapet for 2004.

• I dag eies Synnøve Finden av selskapet Scandza.

• Hva kan norske bønder forvente av eiere som Swanstrøm eller 
Scandza? 



Fordeling av verdiskaping

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



Fordeling av verdiskaping?



Foretaksformen avgjørende for 
bedriftens fokus

• Foretaksformen er helt avgjørende for en bedrifts 
fokus. 

• Det kan ikke herske tvil om at det investor-eide
selskapet kontinuerlig vil søke rimeligere råstoff 
om – eller når – muligheten skulle dukke opp. 

• Illustrerende: KLF kommer gjerne med innspill til 
jordbruksforhandlingene som går på at 
råvareprisene må ned.



Kampen i verdikjeden
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Styrkeforholdet i verdikjeden

• 5 millioner forbrukere

• 3 matkjeder som har alt salg til forbruker

• 10-20 kjøtt- og eggbedrifter

• 30 000 kjøtt- og eggbønder bakerst i verdikjeden

Markedsbalanseringen styrker bøndenes posisjon i verdikjeden

12.04.2012



Handelens egne merkevarer - EMV

• Produkter hvis resept og merke 
eies av en dagligvarevarekjede.

• EMV-andelen i butikkene er i rask 
vekst: Har økt fra 3,7 til 11,8 
prosent av omsetningen de siste 
14 åra.

• Kjedenes egne merkevarer utgjør 
27,2 prosent av alle varene i 
butikkhyllene.

• Ifølge Nationen er planen til 
kjedene å doble salget de neste 
årene.



Oppsummert - maktforskyvning

Kjedene har fått større innflytelse 
bakover i verdikjeden på bekostning av 
leverandørene og produsentene. 



Samvirke er motmakt



Bondens forhandlingsposisjon

• Du er selvstendig næringsdrivende – ingen 
arbeidsgiver som setter inn lønn på kontoen din 
fast en gang i måneden.

• 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.

• Som enkeltbonde står du svakt, du er prisgitt 
kjøper. 



Samvirke er motmakt

”Det er bare TINE- og 
Norturaeierne, som enda 
kan hindre at bonden må 
stå med lua i handa i 
fjøsdøra og forhandle alene 
med de fire kjedene….Jeg
vil ikke forhandle med Ole 
Robert Reitan alene. Vil 
du?” 
Haagen Skjennum, tidligere 
styreleder i FKØ og pensjonert 
bonde (Bondebladet, 
15.09.2011).



Samvirkebedriften – en strategisk 
allianse mellom enkeltbønder

• Samvirkebedriften er en strategisk allianse 
mellom enkeltbønder.

• Dette horisontale samarbeidet øker mulighetene 
og styrken til å påvirke situasjonen i flere ledd i 
varekjeden (vertikal integrasjon). 

• Landbrukssamvirkets bedrifter er praktiske 
verktøy – bondens forlengede arm i markedet

• Vårt mål: Å sikre markedsadgang til eierne, til en 
best mulig pris!



Strategisk valg

• Det foregår altså en konstant maktkamp i verdikjeden.
• Du som bonde og bedriftseier må ta et strategisk valg –

hvem velger du som din alliansepartner?

”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, tidl. styreleder i Norsk 
Landbrukssamvirke og Nortura.



Hva kan samvirkene tilby bonden?

• Pris, samvirkebedriftene setter standarden i 
markedet

• Sikkerhet for avsetning – forutsigbarhet
• Rådgiving
• Medbestemmelse
• Sterke merkevarer
• Markedspåvirkning/makt
• Avlsarbeid
• Markedstilpasning og markedsoversikt
• Forskning og utvikling



Det du ikke klarer alene…

Kort sagt: Ved å samarbeide med andre bønder sikrer man 

seg:

– Stordriftsfordeler

– Kompetanse

– Markedsmakt



Hvorfor er et sterkt samvirke viktig?

• Markedsregulatorrollen krever stor markedsandel

• Samvirkes konkurrenter har ikke høy pris til bonden 
som et mål. Deres mål er å maksimere overskuddet. 

• Fra Norturas formålsparagraf: 
– Nortura SA har til formål å omsette medlemmenes slakt, 

egg, livdyr og ull på best mulig måte.

– Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at medlemmene 
får det best mulig økonomiske resultat av sin 
husdyrproduksjon.



Hvorfor velge samvirke som bonde?

• Best totaløkonomi over tid
• Mulighet for innflytelse
• Sikre mulighet for markedsregulering
• Sikre tyngde i forhandling med kjedene
• Sikre et fortsatt Norsk landbruk med 

plass for store og små bruk i hele 
landet!



Kronikk Erik Kjøs sen.



Kopiering av merkevarene truer 
både evnen og viljen til ny 

innovasjon 
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Hvilke virkemidler bruker samvirkes 
konkurrenter?

• Kab ha noe høyere 
utbetalingspris, som regel med 
samme avstand til Samvirke som 
er prissettende.

• Forskjeller i totaløkonomi er 
gjerne mindre en selve forskjellen 
i utbetalingspris skulle tilsi.

• Lokalt høyere priser for å styrke 
seg i konkuransen lokalt, hvordan 
møter f.eks Nortura det?



Konkurrentstrategi

• Mindre fraktutjevning, gir best pris til 
store produsenter sentralt plassert. 

• Dårligere støtteapparat.
• Setter Nortura ned prisen, så følger 

de garantert etter.

• Da er spørsmålet; 
hva slags pris vil de gi bonden hvis vi 
ikke har et sterkt samvirke som har 
best økonomi for bonden som sitt 
formål!



Hva bør vi gjøre som 
forbrukere

• Velge våre egne merkevarer
• Anbefale våre egne merkevarer
• Etterspørre våre egne merkevarer i butikkene
• Etterspørre våre egne merkevarer på 

restauranter

Hva oppnår vi:
Økt omsetning
Styrke merkevarenes stilling
Øke kunnskapsnivået
Økt fokus



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 tillitsverv.

Hvorfor skal du påta deg tillitsverv?
- Gir mulighet til å påvirke egen og andre bønders 
rammebetingelser.
- Motiverende og spennende å lede store komplekse 
organisasjoner.
- Gir mulighet for nettverksbygging og faglig og personlig 
egenutvikling.
- Verv kan være del av egen karriereplan.



• Arbeidsområder:

– Mat og innovasjon

– Industripolitikk

– Kommunikasjon

– Kompetanseutvikling

www.landbruk.no

http://www.landbruk.no/


Landbruksråd Innlandet
• Medlemmer 

- Felleskjøpet Agri
- Nortura
- Tine Øst
- Hoff Norske Potetindustrier
- Mjøsen Skog
- Landkreditt
- Hedmark Bondelag
- Oppland Bondelag
- Hedmark Bonde- og småbrukarlag
- Oppland Bonde- og småbrukarlag
- Hedmark Bygdeungdomslag
- Oppland Bygdeungdomslag
- Hedmark Bygdekvinnelag
- Oppland Bygdekvinnelag
– Norsk Landbruksrådgivning, Innlandet



Vårt formål

• Landbruksråd Innlandet skal være en møteplass for 
organisasjonene, der en bl.a. setter søkelys på 
næringspolitiske saker. 

• Landbruksråd Innlandet skal være et supplement til de 
enkelte medlemsorganisasjoner i deres arbeid, særlig 
innenfor 
– Arbeid med rekruttering til landbruk og landbruksrelatert 

virksomhet, samt oppfølging av yrkesutøvere og 
tillitsvalgte

– Informasjon og relasjonsbygging overfor politikere og 
samfunnet forøvrig 

•



Landbruksråd Innlandet skal arbeide med følgende:
• Legge til rette for samarbeid mellom medlemsorganisasjonene der det er naturlig, 

spesielt i forhold til informasjon og relasjonsbygging
– Bønder til torgs

• Støtte lokale /regionale arrangement der våre medlemsorganisasjoner deltar 
aktivt. Støtte gis etter søknad i etterkant av arrangementet og behandles av styret 
før årsmøtet
– Informere hverandre om arrangement og aktiviteter

• Grønn utdanning/rekruttering
– Samvirkeopplæring i naturbruksskolene – utvikle pakketilbud til skolene

• Kurs og kompetanseheving
– Landbrukshelg og Temakonferanse annenhvert år. 
– Støtte unge-bønderkurs, eierskiftekurs og eventuelt andre kurs som bidrar til rekruttering i 

landbruket

• Årsmøte
– Medlemsorganisasjonene gis her muligheter for å treffes og drøfte felles saker, både av 

politisk og organisatorisk art.



Oppfølging av nye eiere – veldig viktig for oss
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Digital nybrukerperm

Totalpakka er mest lønnsomt og trygt på lang sikt 



Hva har Nortura å tilby deg som ny eier

Ekstra pris i oppstartperioden

Økonomien i en oppstartperiode kan være utfordrende. Nortura tilbyr 

derfor en tilleggspris på 2 prosent av avregnet verdi i to av de tre første 

driftsårene (du velger selv hvilke år).

Tillegget vil bli betalt ut etterskuddsvis for hvert av årene.
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Hva har Nortura å tilby deg som ny eier.

Du får som nybruker også tilbud om en rekke andre typer tjenester. 

Noe vil være likt for alle produksjoner, mens andre er spesielle for det 

enkelte dyreslaget. Her er noen eksempler:

• Rabatt ved deltagelse på fagkongresser og fagmøter

• Prioritet ved kjøp av avlsdyr

• Faglige og sosiale samlinger for nye brukere

• Veterinærtjenester

• Fabrikkbesøk

• Fjørfeskole
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Nybrukerdag på et anlegg.

• Ber inn alle nye eiere til en dag på anlegget

– Orientering om anlegget 

– Omvising i anlegget

– Hva innebærer det å være eier. 

En tillitsvalgt kommer å forteller

– Orientering og presentasjon av 

medlemssenter og fagkonsulenter

– Gave med hjem 
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Rekruttering
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Samarbeid med NBU og 4H - nye avtaler på gang

Husdyrtreff på Landbruksskolene

Delta i samarbeid med andre organisasjoner på Landbrukshelger og Unge bønder kurs

Tilstedeværelse på arrangementer og messer



Ble en del av dette du også !



Felleskjøpet Agri

– et samvirke

• Felleskjøpet Agri er eid av 

44 000 bønder

• Den viktigste leverandøren 

av driftsmidler til norsk 

landbruk 

• Skal bidra til å styrke 

medlemmenes økonomi, på 

kort og lang sikt
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Medlemsfordeler:
Ung/ny bonde

• Etableringsbonus

- 1,5% rabatt på det du handler i Felleskjøpet de tre første driftsårene 

- Avtalen inngås innen ett år etter overtakelse/forpaktning har skjedd

- Etterbetaling

• Mentorordning
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Mentorordningen

• Nye eller unge bønder får en fast 

kontakt i Felleskjøpet: mentor

- Målgruppe: nye/unge bønder, før, under og en 

periode etter nyetablering.

•Mentor bestemmes ut fra lokalisering 

og hovedproduksjon på gården.

• Rådgiving

- Fôring, 

- Grasdyrking, 

- Korndyrking, mekanisering, bruk av maskiner 

og utstyr, likviditet/kreditt – avhengig av 

bondens behov. 

- Mentor trekker inn andre fagpersoner etter 

ønske og behov



Flere medlemsfordeler (for alle medlemmer)

• Medlemsbladet «Samvirke»

• Medlemsbonus

- Regnes av resultat fra FKA mor

- Årsmøtet vedtar prosent

• Agrol og agricard (noen av avtalene pr 1. januar 2018)

- 60 øre/liter i rabatt på drivstoff hos Cirkle K og 61 øre/liter i rabatt hos Esso

- Inntil 12% rabatt ved kjøp av ny bil 

- Opp mot 47% rabatt på byggevarer hos utvalgte byggevarekjeder

- Inntil 20% rabatt på leiebil

- Gode rabatter på hoteller

+++
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Ung bonde samlinger

• Lokale, regionale, for 

unge/nye bønder i hele landet
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