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Bondelaget og samvirket

• Felles mål – sikre best mulig kår for 
medlemmene

• Felles medlemmer – i stor grad

Opplevd medlemsnytte avgjør oppslutningen



Arbeidsdeling

Arbeidsområde NB Samvirke

Primærprodusentenes rammevilkår - forhandlingene x

Varemarkedet – løpende og operativt – ta ut prisene, 
markedsregulering

x

Varemarkedet - politikken x x

Kommunikasjon - informasjon x x

Organisering av samvirke x

Opplæring av tillitsvalgte – mange felles tiltak/kurs x x

Rådgivning – service x x

FoU x x

Felles innkjøp – Agrikjøp/Agrol x x

Bondelaget – det politiske 

«markedet»
Samvirke - varemarkedet

Må lykkes på begge arenaer for å sikre 

bøndene gode vilkår



Forhandlingsretten

• Hovedavtalen av 1950

• Forhandler om:
– administrerte priser (målpriser) på 

råvarer

– direkte støtte (tilskudd)

– utviklingsprogram (miljø, økologi, 
bygde- og næringsutvikling)

• Forhandler ikke om:
– toll og importbestemmelser

– skatter og avgifter

– lover og forskrifter

• Gir oss en RETT, men også PLIKTER

Det forhandles om 

inntektsmuligheter 

Ikke garantert 

inntekt!



Jordbruks-
forhandlinger

Arbeidsgrupper/ 
utredninger

Budsjettnemnda

Omsetningsrådet

Oppfølging av ulike 
produksjoner 

/faglig kunnskap

Samarbeid med 
samvikene

Internasjonalt

WTO

EØS

Internasjonale 
samarbeids-

organisasjoner

Andre 
internasjonale 
forhandlinger

Nærings-
politikk

Klima og miljø

Trygg mat

Økologisk 
produksjon

Lokalmat

Næringsutvikling

Skatt og avgift

Samarbeidende 
regnskapskontor

Samarbeidende 
advokater

Dyrevelferd

Ressursforvaltning: 
jordvern, rovvilt, 

jakt og fiske

HMS og beredskap

Velferdsordninger 
og sosiale 

rettigheter

Forskning og FoU

Utdanning og 
rekruttering

Juridiske 
spørsmål

Sikre eierskap til 
ressursene

Lovverk som 
berører landbruks-
virksomheten og 

gården

Eiendomspolitikk: 
konsesjonslov, 

jordlov etc. 

Erstatnings-
spørsmål

Juridisk bistand til 
medlemmer

Oppfølging av 
forsikringsavtaler

Kommunikasjon
og 

organisasjon

Næringas 
omdømme

Nettside og 
mediearbeid

Kampanjer med 
mer.

Åpen Gård

Planer for 
organisasjonen

Medlemsfordeler

Administrasjon og 
drift

Aksjonsberedskap

Profilering

Bredt arbeidsfelt



Landbrukssamvirkets roller

Interesse-

organisasjon

Forvaltnings-

rollen

Forretnings-

foretak



Landbrukspolitiske oppgaver for samvirke

• Markedsaktør på bonden sine 
vegne

• Ansvar for å ta ut pris innafor 
ramma av jordbruksavtalen

• Forvalter markedsordningene 
– en bærebjelke i den norske 

landbruksmodellen

• Tar all økonomisk risiko ved å 
holde matmarkedet i balanse



Bondelaget og samvirke
• Samvirke i Bondelaget 

– 3 fra samvirke i styret – (årsmøte velger) 

– p.t Tine, Nortura og Norske Felleskjøp

– 16 fra samvirke i rep.skapet – og årsmøtet 

• Bondelaget i samvirke 
– NB i styret og årsmøte i Norsk Landbrukssamvirke

• Regionalt samarbeid - Landbruksråd

• Rådet for jordbruksavtalespørsmål – før og 
etter forhandlingene 



Fokus styrearbeid

Interesseorganisasjon

– Medlemmer - medlemsnytte

– Kommunikasjon

– Politisk påvirkning

Forretningsvirksomhet

– Lykkes i varemarkedet – resultat

– Drift – økonomi

– Medlemmer - medlemsnytte

– Rammer for virksomhet - politikk


