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Felleskjøpet Agri
Sunt bondevett gir best resultat
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Felleskjøpet Agri – samvirke og konsern

Felleskjøpet Agri

er en samvirke-

bedrift eid av 

44 000 bønder. 

Felleskjøpet skal 

styrke medlem-

menes økonomi 

på kort og lang 

sikt. Dette ligger 

til grunn for alt vi 

gjør.

Felleskjøpet er et 

samvirke som 

sikrer bøndene 

som eier oss en 

stabil og forutsig-

bar omsetning av 

sitt korn, i tillegg 

til gode innkjøps-

betingelser på 

sine driftsmidler.

Vi er den viktigste 

leverandøren av 

teknologi og  

driftsmidler til 

norsk landbruk. 

Felleskjøpet har 

virksomhet i hele 

Norden, som 

trygger samvirke 

og den norske 

bonden.
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Bondeløftet 2020

KVALITET    KOMPETANSE    ENGASJEMENT    HANDLEKRAFT



KVALITET

Felleskjøpet skal stå 

for god kvalitet, 

enten det gjelder 

våre produkter, 

arbeidet vi gjør eller 

tjenestene vi tilbyr.

KOMPETANSE

Høy kompetanse og 

stadig forbedring 

gjør at vi lykkes og 

utvikler oss. 

Felleskjøpet kan det 

bonden kan.

ENGASJEMENT

Felleskjøpet trenger 

ansatte som vil noe 

mer. Ditt engasje-

ment synliggjør 

kvaliteten og 

kompetansen vi står 

for.

HANDLEKRAFT

Den norske bonden 

har alltid vært 

handlekraftig. Når vi 

viser handlekraft 

oppnår vi resultater. 
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Våre verdier
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Omsetning: 

15.5
mrd

EBITDA: 

897,9 
mill

Medarbeidere: 

3 641

Felleskjøpet Agri – nøkkeltall* 1:2

*regnskapstall 2017
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Felleskjøpet Agri – nøkkeltall 2:2
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44 000 medlemmer

Omsetning 15 mrd

Hovedkontor på Lillestrøm 

Virksomhet over hele Norge

Over 100 butikker

40 verksteder

12 kraftfôr-fabrikker

42 kornmottak

33 bakerier og 3 Møller

Vår virksomhet i Norge
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Vår virksomhet i Norden

Granngården 110 butikker i Sverige 

Skånemøllen og Valsemøllen

Matmelproduksjon og bakeri-

virksomhet.

Agripet Kjæledyrfôr og -utstyr



Våre eiere 
– medlemsorganisering
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Samvirke-modellen gir reell eierstyring av 

Felleskjøpet Agri for medlemmene

Bidrar til effektiv drift og skaper gode 

resultater for eierne

Medlemmer: 44 000

Regioner: 8

Kretser: 113

Lokale tillitsvalgte: 152



Unge bønder
– Felleskjøpets fremtid
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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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Landbruk Produksjon 

og vareforsyning

Maskin
Retail Møller og 

bakerivirksomhet

Våre 
forretnings-

områder



Detaljhandel 1:2
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Felleskjøpets har 104 butikker i Norge som selger 

produkter til både bønder og forbrukere

Vi bruker vår egen og bondens kompetanse slik at den 

blir relevant for alle

Vi skal utvikle Nordens beste faghandel

VIRKSOMHET

• Butikksalg

• Medlemmer

• Forbrukermarkedet

• Kjæledyrssatsing

• Hagesenter



Detaljhandel 2:2
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Økt satsning mot forbrukermarkedet med bynære 

butikker og etablering av mindre senterbutikker

Satser i markedet for kjæledyrfôr og utstyr med kjente 

merkevarer som Labb, Appetitt, Hurrta og Matmons

Utvikler nordisk faghandel med satsing gjennom 

Granngården i Sverige og egne butikker i Norge

Videreføring av hagesentersatsing med flere hagesenter 

ved større utsalgssteder

TALL

Ansatte: 537

Butikker (egne): 88

Granngården: 100

Omsetning i mrd

Retail Norden: 4,8



Cernova 1:2
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Norgesmøllen har fire møller i Norge som leverer 

merkevaren Møllerens til dagligvare, industri og storkjøkken

Mesterbakeren er eneleverandør til Rema 1000

Norgesbakeriene har lokale leveringsavtaler med alle 

dagligvarekjedene i hele Norge

Totalt selger Cernova samlet ca. 50 millioner brød i året

Posisjonert i det nordiske matmelmarkedet gjennom 

eierskapene i Skånemøllen i Sverige og Valsemøllen i 

Danmark

TALL

Ansatte: 733 (1784)

Omsetning: 2 mrd

Møller: 3

Bakerier: 33



Cernova 2:2
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VIRKSOMHET

• Norgesmøllene 

• Mesterbakeren 

• Norgesbakeriene 

holding

• Cernova industri 

• Eierskap 

Skånemøllene
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TUN Media

Moelven

Graminor

Norsvin/Topigs

Agrol

Andre eierskap
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Felleskjøpet Agri og kundene

974 000
619

604 000

258 847
1 153 273

288 000



Satsinger

Midt-Norge



Investeringer i Midt-Norge for økt bondenytte

• Thermoseed

• Kraftfôrfabrikker

• Verdal gjødselterminal

• Hoff Sundnes

• Namsos

• Steinkjer



Tørkesommer 2018
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Tørkesommeren 2018
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Samvirke 
Hva og hvorfor?



Hva ønsker jeg at dere skal sitte igjen med?

• De tre grunnleggende 

kravene for samvirke

• Å forstå hovedforskjellen 

mellom AS og SA

• Samvirket er bygd på 

prinsipper vedtatt av ICA 
(international Co-operative Alliance) 

• Samvirke: 

viktig for deg som bonde
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Samvirke som samarbeidsform - bakgrunn

Røtter i bl.a.

• Jordleieforeninger i det gamle Babylonia

• Håndverksforsikringsselskaper i gamle 
Hellas og Roma

• Drenerings- og demningsselskaper i Germania

Det første «moderne» 
samvirkeforetaket:

Bakgrunn i sosiale og økonomiske forhold fra 
Den industrielle revolusjon, som følge av:

- Ny teknologi, 
- Nye måter å organisere produksjonen på
- Nye kommunikasjonsmetoder

Veverne i Rochdale (1844)
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År 1800: 
Etableringer av 
forbruks-, 
landbruk,-
fiskeri og 
boligsamvirker

1856: Første 
Norske 
samvirkeforetak

1896: Felleskjøpet 
stiftes

1906: Stor vekst i 
samvirkeetableringer

1950: Den første 
hovedavtalen for 
jordbruket ble 
inngått 
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“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.







Samvirke på verdensbasis
•1 milliard enkeltmedlemmer

•Ca. 750 000 samvirkeforetak

•Ca.100 millioner arbeidsplasser



Tre grunnleggende krav:

Samvirke er brukereid

Samvirke er brukerstyrt

Samvirke skal gi brukernytte



Samvirkelov

Norge var et av få land som ikke 
hadde egen Samvirkelov inntil 
«Lov om samvirkeforetak» trådte i 
kraft 1.januar 2008.

Det at en har fått en egen lov gjør 
det enklere og mer oversiktlig 
både å etablere og å drive et 
samvirkeforetak.
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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

SA vs AS
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Samvirkeprinsippene:

•Frivillig og åpent medlemskap
Samvirkeforetakene er åpne for alle som kan benytte deres tjenester og som er villige til 

å akseptere ansvaret som følger av medlemskap

•Demokratisk medlemskontroll
Valgte representanter står til ansvar overfor medlemmene. I primærforetakene har 

medlemmene lik stemmerett – ett medlem, én stemme

•Medlemmets økonomiske deltakelse
Medlemmene bidrar likeverdig til, og kontrollerer demokratisk, samvirkeforetakets 

kapital. Vanligvis er i hvert fall en del av kapitalen samvirkeforetakets fellesformue. 
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•Selvstyre og uavhengighet
Samvirkeforetak er selvstyrte organisasjoner med formål hjelp til selvhjelp og de er 

kontrollert av sine medlemmer. 

•Utdannelse, opplæring og informasjon
Samvirkeforetak sørger for utdannelse og opplæring av medlemmer og tillitsvalgte, 

ledere og ansatte, slik at de kan bidra effektivt til utviklingen av sine organisasjoner

•Samvirke mellom samvirkeforetak
Samvirke tjener medlemmene mest effektivt og styrker samvirkebevegelsen ved å 

samarbeide gjennom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner

•Samfunnsansvar
Fokus på bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom retningslinjer som 

godkjennes av medlemmene
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Hvorfor gå sammen i samvirker?

•Tautrekking om verdiene i verdikjeden og markedsadgang

•For å dekke et behov:

-Hver for oss er vi små – sammen har vi markedsinnflytelse

-For eksempel manglende markedsadgang eller barnehageplass

•God løsning fordi:

-Anvendelig foretaksform hvor medlemmenes nytte av virksomheten er 

viktigere enn kapitalavkastning 

-Medlemmene beholder overskuddet

-Foretaksformen passer 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 i økonomisk usikre tider

”Kooperativene er ikke noe tilfluktsrom i urolige tider, men vår modell er mer robust 

og kan ri stormen av. Dette er en tid med store brytninger i samfunnet, akkurat slik 

som på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Jeg er overbevist om at dette 

blir samvirkenes tiår.”

Charles Gould, administrerende direktør i International Cooperative Alliance, til Finansavisen 12. oktober 2011.

• Samvirket har stabile og 

langsiktige eiere

• Samvirkeselskap har normalt 

sunn egenkapital

• Eierstyring som gir større 

stabilitet enn andre 

selskapsformer

= enorm slitesterkhet gjennom 

eierstrukturen



Hvorfor er samvirket 
viktig for bonden?



Markedsregulering
gir bonden sikkerhet om at han/hun får solgt råvaren sin

Målet med ordningen:

•At markedet for jordbruksprodukter er i balanse.

•At alle norske bønder får solgt produktene sine.

•At bøndene oppnår pris på produktene i samsvar 

med det som avtales i jordbruksoppgjøret.

•At prisene er like over hele landet.

•At forbrukerne i alle delene av landet sikres stabile 

forsyninger av jordbruksprodukter til en noenlunde 

lik pris.
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Markedsbalansering – hvem gjør hva?

•Stortinget vedtar Omsetningsloven hvor 

markedsbalanseringen er hjemlet

•Avtalepartene legger premisser for markedsbalanseringen i 

forbindelse med jordbruksoppgjøret (som også vedtas av 

stortinget)

•Omsetningsrådet forvalter ordningen og avgiftsmidlene

•Samvirkene har det operative ansvaret for gjennomføringen

•Markedsbalanseringen finansieres ved omsetningsavgift 

betalt av bøndene

•Samvirkene foreslår satser for omsetningsavgift, men det er 

LMD og Omsetningsrådet som vedtar disse
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Samvirke balanserer markedet

•Bonden har ansvar for markedsbalansen

•Bonden finanserier ordningene

•Bonden gjennomfører selv mest mulig 

kostnadseffektiv regulering gjennom sine 

selskaper som har målsetting om best mulig 

økonomi for bonden

•Samvirke har som markedsleder kunnskap om 

situasjonen i de ulike markedene

•Samvirke «setter prisen» i markedet
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Hva ønsket jeg at dere skulle sitte igjen med?

• De tre grunnleggende 

kravene for samvirke

• Å forstå hovedforskjellen 

mellom AS og SA

• Samvirket er bygd på 

prinsipper vedtatt av ICA 
(international Co-operative Alliance) 

• Samvirke: 

viktig for deg som bonde
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