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Min bakgrunn
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• Konsernsjef i Felleskjøpet siden 2011

•Før Felleskjøpet 

20 år i ulike roller innen strategiutvikling, forretningsutvikling og drift 

for Yara og Hydro

- Hovedvekt på Europa, Amerika og Asia

Styreledererfaring fra Norge, EU og Kina

•Sivilingeniør i Kjemi



Bondens partner og motoren i norsk landbruk

• Markedsleder på teknologi, produkter og tjenester til 

landbruket i Norge

• Norges største kornhandler og markedsregulator for 

korn

• Ledende nordisk aktør innen mel og bakeri

• Ledende nordisk retail kjede innen landbruk, 

kjæledyr og hage

• Tilstede på ca 350 lokasjoner i Norden

• 15,5 milliarder kroner i omsetning 

• 3150 ansatte

• Eid av 44 000 norske bønder
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Utvikling i utvalgte nøkkeltall 2013 - 2017  
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Samvirkets rolle handler om verdiskapning for bonden i hele 
verdikjeden

*Effektiv og framtidsrettet drift av samvirkeorganisasjonene er en forutsetning



Felleskjøpet Agri er i kontinuerlig strategisk modus for å kunne 
levere på fremtidens behov 
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Prosesser

Årlig vurdering av strategisk 

plattform og retning (Juni)

Årlig budsjett prosess (Desember)

Strategiske tema i hvert styremøte

«Business Review» for selskapets 

enheter

Risikovurderinger konsern (vår & høst)

Styrebeslutning på vesentlige 

beslutninger/investeringer/endringer

Eier-involvering

Årsmøte/DRSL/Tillitsvalgtsamlinger

Kontinuerlig markedsovervåkning

Tidlige indikatorer

Nasjonalt, internasjonalt

Segment/cluster/nettverks utvikling

Segment kryssing

Markeds og konkurrent analyser

Kunder, kunders kunder,…

Benchmarking 

Eksternt og internt

Partnerdiskusjoner

Nye forretningsmodeller

Kontinuerlig operasjonalisering

Pilotering

Go/No-go

Prosjekt/Program

Involvering

Forretningsmodell

Drift vs prosjekt

Kommunikasjon

Eier-involvering



• Det blir enda tøffere konkurranse fremover
- Internasjonale aktører og geografisk volumforskyvning i norsk landbruk

- Integrering i verdikjeden; spesifikke konsepter 

- Behov for tilpasning, fleksibilitet og konkurranse evne; 

• Digitalisering øker også behovet for tempo
- Behov for ny kompetanse

- Behov for kortere tid til marked (Time to Market)

- Behov for å «slutte» med/endre tidligere prosesser og løsninger

• Klima er en driver av både muligheter og utfordringer
- I landbruket, øvrige markeder og konsernets drift

• Politiske rammer under press
- Den «oljefinansierte» norske velferdsmodellen under økende press

- Internasjonale handelsavtaler i utvikling (inkludert klima)

Markedet er i rask endring, og valgmuligheten for kundene blir langt 
større fremover – det stiller nye krav til Felleskjøpet



Våre konkurrenter ekspanderer og styrker sin posisjon  
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• AGCO

• 40 forhandlere/ servicepartnere i 

DK

• 50 EIK senteret i Norge

• 49 forhandlere i Sverige i tillegg til 

LM

• Lantännen Maskin AGCO

• 60 avdelinger

• Ca 40 samarbeidspartnere

• Felleskjøpet

• 42 avdelinger

• DLA

• 22 forhandlere i Norge

• 14 maskinsenter i Finland

• 16 avdelinger i Danmark

• 8 avdelinger i Sverige

• 8 avdelinger i Polen

• 2 avdelinger i Estland

• 5 avdelinger i Tsjekkia



Felleskjøpet er handlekraftig, og historien har vist at vi 
trenger denne handlekraften
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Vi løfter motoren i norsk landbruk – og skaper den grønne vinneren. 
Felleskjøpet i Champions League

2011 – 2016

Snu negative markedstrender

Konsolidering

Effektivisering

Bondeløftet 2020 Fase I

2017 - 2018

Fra produkt til konsept

Digitalisering

Bondeløftet 2020 Fase II

2019 ->

Økt verdiskapning

Vesentlig løft i digitalisering 
og effektivisering
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Vekststrategien Bondeløftet 2020 er utviklet utfra tre hovedmål 
og tydelige prioriteringer fra våre eiere 
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«Kundesentrisk 
tilnærming» med Bondens 
Partner fokuset i strategien

Felleskjøpet er 
bondens partner

Husdyrrommet

HagebrukKorn

Maskiner og 

utstyr

Grovfôr

Kraftfôr

Setter prisen i 

markedet

Markeds-

regulering

Ramme-

betingelser og 

omdømme

Innovasjon, 

utvikling og 

unge bønder



Bondeløftet 2020 Fase 2 

Vi skaper den grønne vinneren !
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Markedet og nye muligheter krever 

investeringer

• Forsterker kjernevirksomheten

• Digital utvikling

• Grønn utvikling

Ny hverdag krever ny kompetanse og 

nye metoder

• Digital utvikling

• Konseptutvikling

• «Time to market»

• Ledelse

Ny utvikling, nye investeringer og 

generelt økt markedsrisiko krever økt 

lønnsomhet

• Bedre og smartere drift

• Bedre innkjøp

• Tilpasning av organisasjonen



Investeringer i infrastruktur og tilbud for å skape økt bondenytte
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14.000 deltakere 

på samlinger i 

Felleskjøpet regi 

for å fremme

samvirketanken
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Eksempler på nye kundekonsept i 2018
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Vår digitale strategi skal gi bonden den beste brukernytten i 
markedet – og åpne nye muligheter

Mimiro Datawäxt

Eget Team

Partnere og andre globalt

Disruptive aktører

Deleide selskaper/miljøer
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Takk for oppmerksomheten


