


Samvirkebonden

- Langsiktig, nasjonal eier og investor i fornybare 

biologiske resurser og grønn industri -



To bøker du må lese (høre) i sommer





Startups

Co-ops and 
blockchain can
change how startups
do business
Funding troubles have stunted co-
ops’ growth. But, with tentative
links to blockchain tech and a
newfound spirit of collaboration,
that’s starting to change

Samvirke en progressiv kraft

http://www.wired.co.uk/topic/startups


Framtiden sett fra 2013

- Et forsøk på å finne de usikre drivkreftene -
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Kjøpmannen – året er 

2023
(åpnere marked)

Matmarkedet blir åpnere og har mer konkurranse. 

Kjedemakten styrkes og nasjonale 

reguleringsmekanismer svekkes. Kjedene får økt 

innflytelse over import og produksjonsplanlegging 

og flere bønder går over til kontrakts-produksjon. 

Forbrukerne er tilfredse med den store andelen 

EMV og bryr seg ikke om maktforholdene i bransjen. 

På tross av etableringen av Handelstilsynet og lov 

om god handelsskikk, svekkes samvirkenes rolle; 

eksportstøtten er avviklet og makedsreguleringens

betydning er svekket.
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Meteorologen – året er 

2023
(klima #1)

Klimaproblemene blir merkbare og sak nummer én. 

Internasjonale utslippsavtaler kommer på plass. 

Store arealer går til produksjon av miljøvennlig 

drivstoff heller enn mat. Norske forbrukere etterspør 

ren, trygg og etisk mat, og norsk matproduksjon blir 

viktig som globalt bidrag. Likevel medfører dette en 

total omlegging av norsk landbruk; ”dekk og diesel” 

er historie. Bioteknologi (inkl GMO) blir et verktøy for 

å lage de gode løsningene. Helsetrenden forsterker 

seg i en verden hvor klima er et overordnet hensyn 

og frykten for matskandaler en viktig driver for hele 

matmarkedet.
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Tilliten til matpro-

duksjonen når et 

historisk lavmål

Skatt på karbon 

ved 

import til USA

Ny kulturrevolusjon 

i Kina «Risen skal 

ikke til grisen»

USA vedtar utslippstak 

pr capita på 6 mill tonn

IFCC bekrefter 

4 °C bane med 

99,5%

60% av 

maten er

miljømerket

CO2 kvoter i USA

Gjentatte matskandaler og 

hyppige utbrudd av 

alvorlige dyresjukdommer



Meteorologen – klima#1

▪ Sak #1 på den nasjonale og internasjonale agendaen. Internasjonale 

avtaler kommer på plass

▪ Været er villere, våtere, tørrere – varmere og kaldere.

▪ Klimapanelets mer alvorlige anslag bli en sannhet. Oppvarming på 4- 5 

grader av kloden. Folkets engasjement er betydelig

▪ De store landene tar affære. Internasjonale forhandlinger preges av 

ambisiøse miljømål i både Kina og USA

▪ Skal de norske oljepengene bukes til å redde verden eller utvikle 

Norge?

▪ Omfattende omleggingspolitikk av matproduksjon i Norge. 

▪ Politikere og næringsliv kritiseres kraftig for å ikke ha grepet fatt i 

problemene tidligere. Matproduksjonen en del av miljøproblemet i folks 

øyner

▪ Miljøvennlig norsk produksjon beskyttes, men store kvoter for mer 

miljøvennlige varer fra andre land



Meteorologen (2)

▪ Det inngås en ny samfunnskontrakt mellom landbruket og staten. 

Miljøet viktigere enn en kortsiktig produksjonsnedgang.

▪ Landbruket er overrasket over styrken i kritikken mot norsk 

matproduksjon – legitimiteten er lav før omfattende miljøstrategier 

utvikles

▪ Kjedenes EMV varer blir utsatt for ramsalt kritikk

▪ «Blodfersk & vellagret» - Landbrukssamvirkenes Butikk og e-

handelskonsept vinner stor anseelse. 

▪ Lokalmat blir oppfattet å være troverdige, miljøriktig og trygt – og viktig 

for trygghetssøkende forbrukere. Etter hvert omsettes relativt store 

volumer på grunn av gode e-handelsløsninger.

▪ Myndighets drevet GMO-forskning for å utvikle nye produksjonsformer 

som opprettholder det biologiske mangfoldet – biedøden har skapt frykt



Scenarier for 2030 - 2050



Flere folk

14 %

VarmereVannmangel

Mindre jord

2 %

Antibiotikaresistens



Landbruk og mat kobler samtlige 
bærekraftsmål

Illustration: J. Lokrantz / Azote
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The Good Life 2.0 – from living bigger to living better

17

Virginie Helias, VP Global Sustainability at P&G, 



Varenes sanne verdi, kostnad og profitt



Norsk politikk
- mer deregulering?

Grønt skifte - bærekraft - klima Dynamikk i handelspolitikk

Konkurransekraft i eget marked



Grensesprengende teknologier



Make cows great again



Ambisjoner for næringsutvikling

230

2015
2050

650

- Økt matproduksjon
- Økt biomasse produksjon
- Utnytte fortrinn
- Fornybare biologiske ressurser
- Forskning & kommersialisering
- Rask bruk av teknologi



Framtiden er de få fornybare næringene



Etablert som…

og fortsatt viktigste funksjon som …

MOTMAKT

(Konkurransekraft)



✓ Langsiktige norske 
investorer i 
fastlandsøkonomien

✓ Største industrigren

✓ Eier 1/3 av norsk 
matindustri

✓ Innovative bedrifter

Ringvirkninger:

✓ 56000 årsverk

✓ 40,5 mrd verdiskaping

✓ Sprer verdiskapingen til 
lokalmiljøer

Private bedrifter eid av bønder
- Skaper verdier av fornybare biologiske naturressurser
- Foretaksform tuftet på samfunnsansvar og bærekraft
- Sikrer råvareprodusentenes innflytelse i verdikjeden



@hedstein

www.landbruk.no

ringvirkninger.landbruk.no

www.landbrukarena.no

http://www.landbruk.no/
http://www.matoglandbruk.no/
http://www.landbruk.no/

