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Hvorfor har 
samvirkene en rolle i 
landbrukspolitikken?





Norske landbrukssamvirker

• Om lag 44.000 eiere i medlemsbedriftene

• 17.000 arbeidsplasser

• Om lag 75 mrd. kroner i omsetning

• Eier 1/3 av norsk matindustri

• Langsiktige norske investorer i 

fastlandsøkonomien

• Sprer verdiskapingen til lokalmiljøer



Oppstarten





Markedsregulering

Melk: Tine SA

Markedsregulatorer

Korn: Felleskjøpet SA

Kjøtt (ikke fjørfe) og egg: Nortura SA



Samarbeid gir makt



La oss rydde i noen misforståelser

Ja: Samvirker er private

X: Det er ikke «samvirker» vs. «de private»

Ja: Samvirker driver business

X: Samvirker er ikke ideelle organisasjoner

Ja: Samvirker finnes overalt i næringslivet

X: Samvirker finnes ikke bare i landbruket





”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



I samvirker står folk i sentrum



Samvirker er langsiktige



Eksempler 
på samvirker

• De gamle samvirkelagene, nå Coop

• Foreldreeide barnehager og skoler

• Barcelona og Real Madrid

• Credit Agricole og Rabobank



Krav til samvirker

Sammenslutning av flere personer

Fremme medlemmenes økonomiske interesser

Krav til medlemmenes deltakelse i virksomheten

Overskudd fordeles etter samhandling med foretaket

Begrenset deltakeransvar



Eierne/bøndene

Ansatte

Styringsmodell



143 kretser

6 regioner
(360 tillitsvalgte)

Årsmøte 
80 utsendinger 

Konsernstyre
9 medlemsvalgte +

5 ansattvalgte

Fagutvalg 
5 utvalg

Kontrollkomité 
3 medlemmer

Konsernråd 
Styret, ledere og  
nestledere I RU    

(Fagutvalgsledere møter
med talerett)

18 800 andelseiere 

Administrasjon

Arbeidsutvalg
Leder og nestleder 

5+2 medlemmer
(storfe, egg, småfe,

gris, fjørfekjøtt)

Valgkomité
6 medlemmer

Medlemsorganisasjonen til Nortura



Hva kan samvirkene tilby bonden?

• Pris, samvirkebedriftene setter standarden i 
markedet

• Sikkerhet for avsetning – forutsigbarhet

• Rådgiving

• Medbestemmelse

• Sterke merkevarer

• Markedspåvirkning/makt

• Markedstilpasning og markedsoversikt, kunnskap

• Forskning og utvikling – grunnlag for framtidig 
landbruk (også egen)



Samvirker gir 
innflytelse 



Video: 
Hvorfor er samvirke en bærekraftig 
bedriftsmodell?


