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Hva er et samvirke-foretak?

• Eies av medlemmer 

• Styres av medlemmer

• Har som formål å levere 

brukernytte

• Driver økonomisk virksomhet 

med utgangspunkt i 

medlemmenes felles interesser

• Demokratisk styrt av 

medlemmene



Samvirkeprinsipper

1. Frivillig og åpent medlemskap

2. Demokratisk styring

3. Likeverdig økonomisk 

deltakelse - andel av 

overskudd etter deltakelse

4. Utdannelse, opplæring og 

informasjon





Norge rundt
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• 23 milliarder kroner i 

årsomsetning

• Virksomhet i 28          

kommuner

• 5 200 årsverk

• Eid av 18 800 bønder
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Meningen med det hele

Formålet : «Å omsette medlemmenes slakt, 

egg, livdyr og ull slik at medlemmene får det 

best mulig økonomiske resultat av sin 

husdyrproduksjon» 



Hva var det beste med å bli medlem av Nortura? 

Funn:

• Kommentarene gjenspeiler veldig hva de mener er det viktigste argumentene som

medlem og leverandør i  Nortura og hva de opplever som det beste med Nortura.

• Betyr det at vi innfrir eierens ønsker stort sett i hverdagssamvirke..??

• Trygghet, Forutsigbarhet og tilhørighet

• Gode rådgivere

• Tilgang til livdyr

• Pålitelige transportører

• Stolt merkevare

• Lite kommentarer på pris, men viktig i forhold til svarene over også ..
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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 fem 

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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Oppfølging av nye eiere – veldig viktig for oss
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Digital nybrukerperm

Lanseres i disse dager ☺

Totalpakka er mest lønnsomt og trygt på lang sikt 



Startpakke i Tine 

• Dyktige og engasjerte brukere er TINEs framtid. Nye medlemmer gis flere 

gode fordeler ved oppstart som melkebonde.

• Fra du tar over som melkebonde inneholder startpakken:

• Pristillegg på 20 øre pr liter melk i ett år

• 30 % rabatt ved kjøp av rådgivingstjenester i ett år. Rabatten varer i to år på 

tjenesten TINE Mjølkonomi (Effektivitetsanalyse). 

• Velkomstbesøk fra leder i produsentlaget og rådgiver

• Verdisjekk på kr 1.000 i TINE kolleksjonen

• Gratis kjeledress med TINE-logo fra Bekken og Strøm

• Gratis Avlsplan Super
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https://medlem.tine.no/tjenester/prisliste
https://medlem.tine.no/tjenester
https://medlem.tine.no/praktisk-informasjon/medlemsfordeler/tine-kolleksjonen
http://kolleksjon.tine.no/
https://medlem.tine.no/aktuelt/nyheter/nyheter/arbeidskl%C3%A6r-med-tine-logo
https://medlem.tine.no/tjenester/avl+og+fruktbarhet/Avlsplan+Super


Startpakke i Felleskjøpet

• Mentorordning for deg som ny

• Som ny medlem i Felleskjøpet får du tildelt en mentor som hjelper deg med 

faglig oppfølging, råd og støtte tilpasset din produksjon som fôring, 

grasdyrking, korndyrking, mekanisering, bruk av maskiner og utstyr eller 

kreditt/ likviditet. Vi tar deg som ny bonde på alvor, her får du mulighet til å 

dele din kunnskap med andre bønder og fagstaben i Felleskjøpet.

• Etableringsbonus for deg som ny/ung bonde

• Du får 1,5 % rabatt (etterbetalt pr. år) på alt du handler i Felleskjøpet de tre 

første driftsårene. Avtalen inngås innen ett år etter overtakelse/forpaktning 

har skjedd.
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- Vi er et samvirkeforetak av låntakere med 

lån i Landkreditt Bank, sikret med pant i 

landbrukseiendom, eller driftskreditt.

- Eid av om lag 9.500 bønder.

- Formål: Å bidra til bedre økonomi for 

medlemmene ved å tilby gode finansielle 

tjenester til landbruket.

- Retter oss primært mot norsk landbruk, 

men har også et godt tilbud til 

personmarkedet.

- I Landkreditt er vi opptatt av rekruttering til 

landbruksnæringa. 

- Vi har kompetanse på landbruk, og har 

gode medlemsprodukter tilpasset de som 

ønsker å bli bønder.

- Moderne og teknisk gode løsninger.

Les mer om oss, våre produkter, priser og betingelser på



Andre fordeler å ta med seg 
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• AgriCard er landbrukets eget fordelskort, og er 

kortet for deg som er medlem i Norges 

Bondelag, Felleskjøpet, Bygdekvinnelaget, 

Bygdeungdomslaget eller et Skogeierlag. Det er 

også kortet for deg som er ansatt i en 

landbrukssamvirkebedrift.

• Kortet gir deg mange fordeler som 

markedsledende rabatter på drivstoff, vask og 

oljeprodukter hos Circle K og Esso.

• I tillegg er kortet et fullverdig internasjonalt 

kredittkort med fordeler som delbetaling, 

oversiktlig fakturering og en meget god reise- og 

avbestillingsforsikring.



Samvirke jobber med Rekruttering
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Alle samvirkebedriften støtter NBU og 4H også da støtter økonomisk gjennom Norsk 

Landbrukssamvirke 

Husdyrtreff på Landbruksskolene/ Samvirkeskolen i FK på Landbruksskolene

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

Tilstedeværelse på arrangementer og messer



Bli en del av dette du også !


