
Salgslaget er et nettverk av dyktige samarbeidspartnere med bred
kompetanse og lang erfaring fra hele verdikjeden. Et samkjørt «alt-på-ett-
sted» for kompetanseutvikling og kommersielle tjenester til
produsentene. Les mer på www.salgslaget.no.

Kjære produsenter og produsentvenner - 2021 blir året der vi forhåpentligvis
kan si «farvel» til koronaen og ta fatt på gjenoppbygging og reparasjoner etter
alle dens negative konsekvenser. Pandemien satte hele samfunnet ut av spill,
og for mange produsenter av lokalmat og drikke fikk det alvorlige
konsekvenser at kunder og salgskanaler måtte stenge ned. Spesielt gjelder
dette innenfor reiseliv og serveringsnæringen, i tillegg til at Bondens Marked,
Reko, festivaler etc. ble stengt og kansellert i lang tid, men kom i gang igjen.

Dagligvarekjedene og nettbutikker har hatt en betydelig økning i 2020, så
mange produsenter som leverer dit kan også vise god økning. Mange
forbrukere har brukt mer penger på kvalitetsmat og drikke og oppdaget hvor
mye bra norske kvalitetsprodukter det finnes, så det er all grunn til optimisme
etter hvert som koronaen og restriksjonene forsvinner.

Men nå er vi i gang med 2021 og det første nummeret av vårt nyhetsbrev
Salgslaget Journalen. Både dette og de kommende numre er dedikert til de
mange små og mellomstore produsenter - av mat og drikke og alle som jobber
med og for disse produsentene. Som lager kortreist og lokal mat og
drikkevarer i høyeste kvalitetssjikt – med og uten alkohol. Dette er selve
underlaget som «matnasjonen Norge» skal bygges på, og skal bygget bli
stående må underlaget og grunnmuren være solid og av beste sort. Og det er
disse produsentene!

Salgslaget Journalen skal fokusere på - og skape engasjement i - aktuelle og
viktige saker, bringe nyttig stoff og synspunkter og jobbe for alt som bidrar til
at disse produsentene har en lykkelig og lønnsom hverdag. Planene for
nyhetsbrevet har vi hatt lenge, og mange ble abonnenter for opp mot et år
siden, men så kom koronaen og stoffmengden «ble borte …» for et organ som
oss. Men nå kommer det flere nyheter, vi har fått Loven om god handelsskikk
og Dagligvaretilsynet, og mange av oss jobber inn mot det vi håper blir en
«mindre unormal» hverdag. For «normale» dager, slik vi hadde før, blir det nok
fortsatt en stund til vi får tilbake. Hvis de komme i det hele tatt. Bare tenk på
effektene av endringer i netthandel, matlaging, hjemlevering, podcaster,
direktehandel fra produsenter, digitale møter og konferanser osv. Alt dette blir
en del av den nye normalen.

Vi har erfart at det nettopp i slike vanskelige tider er behov for rådgivning,
støtte og næringspolitisk arbeid. For oss har det vært krevende, utfordrende
og spennende hver eneste dag. Våre fysiske samlinger har vi dessverre ikke

https://salgslaget.no/


kunnet gjennomføre slik vi pleier, og det savner vi. Nå ser vi fremover og vil
også videreutvikle vårt tilbud om digitale webinarer og websendinger.

Frode Kristensen, Lagleder

HVA KAN JEG GJØRE NÅ?
I løpet av korona’en har stadig flere av oss blitt betydelig mer interesserte
og positive til lokal mat og drikke. Ifølge forskere skjer dette fordi vi vil
støtte lokale produsenter, at interessen for matlaging er økt, bevissthet
rundt å kose seg til måltidene og selvsagt at mange ønsker å kjøpe
kvalitetsmat og drikke. Dette gir deg som er produsent muligheter til å
øke salg og fortjeneste dersom du gjør det på rett måte. På bondens
Marked, Reko og andre steder der folk kan handle direkte gir den
personlige produsentkontakten også økt tilliten og dermed økt
betalingsvilje, fordi de ser at kvaliteten er den aller beste. Og da kommer
de tilbake og tilbake.



Kjeder og enkeltbutikker ser verdien av å støtte lokale produsenter og ta inn
lokale produkter. Mange produsenter mistet store deler av markedet da
butikker, institusjoner, restauranter og annet ble korona-stengt. Flere
produsenter har derfor lagt om til mer direktesalg til forbrukere, og folk har
som sagt vist at de ønsker lokale produkter og å betale for dem.

Hva kan du som produsent selv gjøre for å komme deg helskinnet
igjennom epidemien og tiden etterpå?

Samarbeid går igjen overalt som høyeste prioritet. Et organisert samarbeid om
markedsutvikling, støttetiltak, tips- og meningsutveksling, kundespørsmål,
logistikk m.m. De som har suksess med dette i andre land har fokus på at alt
sammen skal være eiet og drevet av produsentene selv, på deres premisser og
til deres beste. Ikke eiet av kjeder, grossister, andre tredjeparter eller som en
del av en organisasjon som tar dette som litt «venstrehåndsjobb» i tillegg til
sine mange andre fokusområder. I Salgslaget sier vi til slike produsentnettverk:

-samarbeid der dere kan og konkurrer der dere må!

F.eks. er ikke prissamarbeid tillatt, men det er ingen som premierer
produsenter som insisterer på å ha egne smålagre på gården og kjøre hver sin
minibil rundt omkring til kunder. Derfor er f.eks. logistikk et viktig
samarbeidsområde, enten produsentene skal drive dette for egen regning eller
forhandle f eks med noen som kan drive et felles lager og transport. Felles
ordrekontor og fakturaopplegg er også smarte samarbeidsområder i likhet
med f eks nettbutikk.

Her er fem tips som vi håper gir deg inspirasjon til noen målrettede
aktiviteter for å øke salget ditt.

1. Med Speed Dating går noen produsenter sammen om et møtested og
inviterer butikker og kokker fra lokale restauranter og institusjoner.
Møterommet bør være et stort rom med god plass der produsentene har



hvert sitt lille møtebord. Hver gjest roterer mellom bordene og samtaler
enkeltvis med alle aktuelle produsenter i noen minutter. Da har de et
grunnlag for å velge ut de produsentene som de ønskes å jobbe videre
med.

2. Flere produsenter går sammen i nærområdet og legger opp til felles
aktiviteter. Det kan være f. eks. rundturer der folk kan følge ferdige
besøksruter fra produsent til produsent for å se, oppleve og handle.
Gode eksempler på dette er Ostebygda, Røros, Lofoten og Den Gyldne
Omvei.

3. Marker merkedager, høytider og spesielle anledninger med å samle
folk og lære dem om lokal mat og drikke. Kan gjøres hos
enkeltprodusenter eller med flere produsenter i samarbeid. Kan også
utvides som et matkurs. Både på samlinger og kurs kan deltakerne
handle produktene.

4. Produsenter og lokale myndigheter går sammen om å utarbeide
et regionalt kart – gjerne digitalt - med alle produsenter tegnet inn. Dette
er en relativt lite ressurskrevende måte å markedsføre regionen på for at
folk skal finne frem. En enkel liste over produsentene med noe nøkkelinfo
er også en fordel å ha. Kan også kombineres med nettbutikk eller annen
digital handleportal.

5. Større dagligvarebutikker har ferdigmatavdelinger der de tilbereder ulike
matvarer og -retter. Gjør en analyse av hvilke råvarer og ingredienser som
brukes i disse avdelingene for å se om det er mulig å øke mengden
lokale produkter. Slike produkter kan posisjoneres tydelig dersom de
bruker lokale råvarer.

PÅ RETT KURS?
Salgslagets kurs skiller seg fra de aller fleste andre kurs. For på våre kurs
møter du aktive kursledere med lang, praktisk erfaring og kompetanse på
sine fagområder. Dette er ikke bare foredrag der du bare får høre generelt
om «hva» du bør gjøre – våre kursledere viser deg også «hvordan» du gjør
det og hvordan du kommer i mål.



Det har blitt lysere tider og et 2021 med nye muligheter. Vi legger korona-året
2020 bak oss, gleder oss over at vaksineringen er i gang og at dagene blir
lengre. Gledelig er det også å se at salget av lokalmat økte når matfestivaler,
Bondens Marked, Reko-ringene m.fl. ikke lenger måtte innstille det aller meste.
Men folk flest har oppdaget fortreffeligheten av lokal mat og drikke, ikke minst
der de kan møte produsentene og kommunisere direkte om produktene. Enten
digitalt eller personlig.

Det skal bli spennende å følge denne utviklingen. Og Salgslaget skal ikke bare
følge den - vi vil derimot hjelpe produsentene i arbeidet med å forme
utviklingen. Da gjelder det for produsentene å velge rett kurs, i det som
mange kan oppleve som ukjent terreng, på veien til markedet.

Rett kurs betyr heller ikke bare valg av retning. Et gammelt ordtak sier at «den
som tror han er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig.» Når vi i Salgslaget
snakker kurs tenker vi også på kunnskap og kompetanseutvikling. Også da
gjelder det å velge «rett kurs».

Vi har kjørt kurs siden vi startet opp, så egentlig er dette ikke en sak for et
nyhetsbrev. Men vi oppdaterer hele tiden innholdet og etter at koronaen kom
har mange ikke hatt tid til å tenke på kurs. Så dette er like mye en påminnelse.

Vi skreddersyr også kurs til grupper, så hvis du går sammen med noen andre
produsenter lager vi gjerne et spesialkurs. Målet for alle våre kurs er uansett
både å øke de deltakende produsentenes inntekter og få ned utgiftene.

SE ALLE KURSENE SOM SALGSLAGET TILBYR

http://%20%20https//salgslaget.no/kursene


I dette nyhetsbrevet nevner vi et utvalg av kursene. De følgende kursene
dekker problemstillinger som er spesielt viktige for deg nå som 2021 gir
både nye muligheter og nye utfordringer.

Kurs: Unngå å møte veggen
Dette kurset tar for seg psykiske og fysiske signaler du skal være obs på for å
unngå veggen. Men hva gjør du hvis det allikevel skjer? Og hvordan kommer
du deg videre? Her møter du blant andre bonde Arnt Harald Stange og
psykolog Espen Walstad. Kurset gir deg inspirasjon til veien videre, så tenk
deg om – har du noen du ønsker å få med på kurset?

Kurs: Produktdemo - fra gårdsbutikk
til supermarked
Dette kurset viser ser deg hvordan du skal møte forbrukere ansikt-til-ansikt og
fortelle om produktet ditt. Du må være trygg på deg selv og stolt av produktet
ditt når du presenterer det og hva som gjør det spesielt. Dette er viktig enten
du står i din egen gårdsbutikk, på et marked, en festival eller i et supermarked.

LES MER OM KURSET

https://salgslaget.no/unnga-a-mote-veggen/


I tillegg til kurset får du en egen oppfølgingsdag med kursleder Hanne
Walstad.

Kurs: Verdikjeden, kostnader i
logistikk og produsentsamarbeid
Verdikjeden, kostnader i logistikk og produsentsamarbeid er ofte tre sider av
samme sak. Verdikjeden er produktets gang fra deg som produsent og helt
frem til sluttkunden. Logistikk kalles ofte bransjens siste kamparena der det
gjelder å forstå sammenhengene og sikre at du får din rettmessige andel av
det kunden betaler. Å samarbeide med andre produsenter er en god løsning på
mange utfordringer. Det er mange likheter i de ulike salgskanalene, men også
mange forskjeller. Du møter derfor Salgslagets daglige leder Frode
Kristensenog én eller flere logistikk-eksperter, basert på kursdeltakernes
ønsker og behov.

Kurs: Kostnadsmodeller, kalkyler,
lønnsomhet og Lean
Kostnadsmodeller, kalkyler, lønnsomhet og Lean tar deg flere skritt videre i
økonomi og kalkulering. Basert på dine egne kostnader ser du fortjenesten og
dekningsgraden på de ulike produktene. Dermed kan du se hvilken
salgsnedgang du tåler med ulike prisøkninger, eller hvilken salgsøkning du må
ha hvis du reduserer prisen etc. Og vi viser deg hvordan du utnytter alt dette i
salgs- og markedsplaner og -arbeid? Lean, som betyr slank, er ikke et
moteord i Salgslaget. Lean handler om å skape effektive arbeids- og
informasjonsprosesser ved å ha fokus på det som skaper verdi for kunden og
fjerne det som ikke gjør det. Dette betyr sparte kostnader og lavere tidsbruk
for deg selv. Det er Viggo Johannessen fra Kiwa Teknologisk Institutt som
leder an sammen med Salgslagets daglige leder Frode Kristensen.

LES MER OM KURSET

LES MER OM KURSET

LES MER OM KURSET
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TRENGER DU STØTTE TIL
KURSDELTAGELSE?
Kursene er ikke gratis, Men både Kompetansenettverkene, Innovasjon Norge
og fylkeskommunene kan bevilge deg - og ev. samarbeidende produsenter -
de nødvendige midler for å ta ett eller flere av kursene. 
Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe i forbindelse med kursene.

SALGSLAGET UTVIDER
og har fått to nye samarbeidspartnere. Både Silje Johnson og Caroline
Francke Berg blir svært sentrale i Salgslagets virksomhet og rådgiving til
produsenter.

SE ALLE KURSENE SOM SALGSLAGET TILBYR

KONTAKT OSS!

http://%20%20https//salgslaget.no/kursene
https://salgslaget.no/kontakt-oss/


Caroline Francke Berg er sivilmarkedsfører fra NMH med fordypning i
serviceledelse, markedsorientering og globalisering. Påbygning fra BI i
Bærekraft som konkurransefortrinn, Customer experience management og fra
Harvard i Digital Marketing Strategy. Caroline er i dag Salgs- og markedssjef
på Hadeland Glassverk der hun har ansvaret for merkevarestrategien, digital
kommunikasjon, markedsplaner og effektmålinger. Caroline jobbet med
logistikk i DB Schenker fra 2006 til 2015 – som markedsanalytiker,
transportkonsulent, salgssjef utland, salgssjef flow og regional markedssjef.
Hun har solid erfaring fra å gjennomføre og tolke markedsanalyser, fra
strategiske og operative kontraktsforhandlinger, salg og relasjonsbygging,
oppfølging av Key Performance Indicators (KPI) og kvalitetssikring i vid
forstand. Caroline jobbet som KAM i Tine Logistikk fra 2015 til 2018, og var da
en sentral kontakt for mange produsenter av lokal mat og drikke. Caroline
bruker naturen aktivt i fritiden, med fjellturer på sommeren og skikjøring så
snart snøen legger seg. Hun er utdannet B-trener i alpint og skiinstruktør i
alpint, telemark og snowboard. Caroline er en systematiker som er glad i å
jobbe med tall og analyser og bruke dette i salgs og markedsføring. Hun blir
sentral i Salgslagets arbeid innenfor logistikk og skal jobbe både med kurs og
å gi enkeltprodusenter hjelp og råd.

Silje Johnson er utdannet Cand. Polit. fra UiO, med etterutdanning innen
Business Development på BI og organisasjon, strategi og ledelse ved UiO.
Hun jobber nå som fagdirektør i Klima- og miljødepartementet med bl.a.
virksomhetsstyring. Silje har bred erfaring fra offentlig forvaltning og har blant
annet jobbet mange år i Landbruks- og matdepartementet med innovasjon og
næringsutvikling. Der var hun sentral i utformingen av mange sentrale og
viktige styringsdokumenter, bl.a. flere av de virkemiddeltiltakene som
produsenter av lokal mat og drikke i dag nyter godt av. Silje var også en av



initiativtakerne til å etablere målingene av salgsutviklingen for disse
produktene, og følger fortsatt denne med stor interesse og engasjement. Fra
2010 til 2014 jobbet hun tett på norsk landbruk og matproduksjon, først som
prosjektleder i produsentsammenslutningen Mat fra Toten og deretter som
plan- og næringssjef i Østre Toten kommune. Silje er en ivrig og dyktig
hobbykokk, selvsagt med stor forkjærlighet for norsk og lokal mat og drikke.
Hun er isbader, et aktivt friluftsmenneske også resten av året og bruker mye tid
i Norske Redningshunder sammen med sin hund, riesenschnauzeren Ella. Silje
vil med sin kompetanse bidra til Salgslagets arbeid innen prosjektledelse, mål-
og resultatstyring, samt holde produsentene oppdatert på aktuelle
støtteordninger.

GJESTESKRIBENTEN

I hvert Nyhetsbrev vil vi ha en gjesteskribent, som enten
er en av Salgslagets samarbeidspartnere eller en annen
person som står lokal mat og drikke eller Salgslaget nær.
Førstemann ut er vår samarbeidspartner Dagfinn Nordbø,
kjent fra utallige kronikker i mange aviser og magasiner,
mange av dem om mat og drikke, han er en av våre fremste
forfatter innen humor og han opptrer jevnlig som vokalist
med Det Norske Poesi & Satireorkester. Matinteresserte
Dagfinn skrev denne kronikken i sin faste avis VG den 1.
oktober 2019. Lenge før koronaen angrep oss, og mens vi
fortsatt hadde dagligvarebutikkene som vår hovedarena for
å kjøpe mat og drikke. Men allerede den gang så Dagfinn
tegn på gledelige endringer, en utvikling som har
akselerert i det året vi nå har bak oss.

LAVPRISKJEDENE HJERNEVASKER
OSS!
Dagligvarekongene bader i milliarder og ler hele veien til Sveits, mens vi
er blitt fremmedgjort fra vår egen mat. Er det allerede for sent? Tenker
Ola bare på pris? Ja dessverre, stort sett. Vi er blitt pris-zombier. Men i
det siste har det vokst fram en bevegelse som går i en helt annen retning.

SAMARBEIDSPARTNERE I SALGSLAGET

https://salgslaget.no/samarbeidspartnere/


For tjue-tredve år siden fantes ikke lavprisbutikker i Norge. På slutten av åtti-
tallet fikk vi RIMI og REMA 1000, som lanserte et helt nytt konsept innen norsk
dagligvare: Ut med ferskvarer, ostedisk, fiskedisk og kjøttdisk. Ut med
personlig service og hjelpsomme kjøpmenn som kunne sitt fag, og leverte
varene gratis hvis du var gammel eller dårlig til beins. Inn med stablede
pappkasser fulle av tørrvarer, brus og snacks, og frysedisker lange som et
vondt år.

De første årene så REMA 1000 ut som en lagerhall, noe som ytterligere
forsterket det ønskede etterlatte inntrykket av lave priser. Selv jobbet jeg i
reklamebransjen på den tiden, og da vi fikk en ny lavpriskjede som kunde,
startet den gørrkjedeligste delen av mitt profesjonelle liv. Kunden hadde
absolutt ikke noe annet å si enn "Billig". Det kan like gjerne avsløres at kunden
var Prix, en ny bedrift i Forbrukersamvirket som da var blitt temmelig
desperate etter å demme opp for konkurransen fra de andre lavpriskjedene.



Og hva er galt med lavpriskjeder? Egentlig er det jo en god ting. Folk kan
spare inn på sine matbudsjetter. Mange sliter med å få endene til å møtes.

Problemet er derfor ikke at såkalte lavpriskjeder finnes, men man må se på hva
de erstattet: Kjøpmenn med lokale kunder. Supermarkeder med stort utvalg og
kompetent personale. Vi må også konstatere at de har overtatt hele bransjen: I
dag er nemlig 70 % av alle våre dagligvarebutikker lavprishelveter med
begrenset utvalg. Vi har dobbelt så mange butikker som Sverige, med
halvparten av befolkningen. Mange av dem er så klaustrofobisk trange og
knøttsmå at to personer ikke kan passere hverandre mellom hyllene.

Og hva slags kommunikasjon er det kjedene bedriver? Pris - og ikke noe
annet. All den fantastiske og storslagent velsmakende maten, kjøttet, fisken,
ostene, grønnsakene, frukten - absolutt alt kommuniseres gjennom ett enkelt
aspekt - prisen. Prislappen i tilbudsavisene er gjerne større enn bildet av
produktet. At lammet er vokst opp i fjæra i KystNorge og har en helt spesiell
smak, forsvinner i alt prismaset. At eplene er fraktet fra Østerrike og
sannsynligvis sprøytet langt mer enn norske epler, blir det ikke fortalt noe om.
At torsken er oppdrett og ikke villfanget, står kanskje med bitteliten skrift på
pakningen, og blir ikke lagt merke til på en travel handletur. Forbrukerne blir på
denne måten ikke bare villedet om hva de kjøper, vi mister også kunnskap om
hva som er de beste produktene.

Selv supermarkedene, som er stolte flaggskip med tanke på utvalg og kvalitet,
tvinges av lavpriskjedene til å spille deres spill. Pris, pris, pris!

Resultatet er at vi altfor ofte velger feil. Folk blåser i at kjøttet kommer fra et
land med tvilsomt rykte på dyrevelferd og svært høy antibiotikabruk - fordi det
koster tredve kroner mindre pr. kilo. Så lenge prisaspektet er
hovedkommunikasjonen, blir hele befolkningen opplært til å aldri bry seg om
de virkelig essensielle egenskapene til en matvare. Det er intet mindre enn
hjernevask, og kjedene svir av så mange titalls millioner i året på dette at det er
soleklart at den hjernevasken virker.

Er det allerede for sent? Tenker Ola bare på pris? Ja dessverre, stort sett. Vi er
blitt pris-zombier. Men i det siste har det vokst fram en bevegelse som går i en
helt annen retning: Reko-ringer, der bøndene selger sine produkter direkte til
kunden.

Norges Bonde- og Småbrukarlag forteller på sin nettside at "REKO betyr
Rettferdig Konsum og er et handelsfenomen grunnlagt av Thomas Snellman i
Finland i 2013. Salgsfenomenet har ingen mellomledd og produsenten får
100% av salgssummen." Til dette er det bare én ting å si: Hurra!

I varmere land enn vårt har man alltid hatt de ukentlige markedene der lokale
bønder selger maten direkte hele året, men her i Norge begynner dette nå
virkelig å ta av. Så å si hele landet har nå tilgang til reko-ringer, og det blir flere
for hver dag som går: Du bestiller på Facebook og betaler varen med vipps. Så
henter du varene direkte fra produsenten til faste tidspunkt.

Enhver trend har sin mot-trend, og kanskje denne måten å handle på er en
sunn reaksjon på det enerverende og fordummende prismaset som dundrer
mot oss på alle kanter. Dagligvarekongene bader i milliarder og ler hele veien til
Sveits, mens vi er blitt fremmedgjort fra vår egen mat. Men handler du fra
bonden som selv har produsert varene, får du en helt annen feeling.



Jeg tror det er en følelse av tillit. Den trenger vi!

Dagfinn Nordbø
Satiriker, forfatter og samarbeidspartner i Salgslaget

Frode Kristensens kommentar:

Dagfinn avslutter med ordet «tillit», et svært sentralt og
viktig ord for utviklingen av lokal mat og drikke. Og det
er forsket mye på den tilliten folk har til det man kjøper
direkte fra produsenten og snakker med henne eller ham
personlig i forhold til å handle i en butikk. Og det er
store forskjeller.

Selvbetjente supermarkeder tok for mange år siden over for
den handelen som til da hadde foregått på bondegårder, hos
slakteren, i fiskebutikken eller på brygga, på
grønnsakstorget osv.

Nå vil mange av oss «tilbake» til de spesielle produktene
som har en historie og som innfrir forventningene til
handle- og spiseopplevelse.

Jo nærmere bonden og bondegården eller fiskeren og
fiskebrygga vi er, jo mer stoler vi på produktet og desto
mer er vi villig til å betale. Og da går alle pengene til
produsenten selv.

Dette fenomenet heter «opplevelsesbasert tillit».

LOKALMATEN KAN BLI FOR DYR,
… men årsaken er nok en annen enn mange tror. Ulike politiske og
tilsynsmyndigheter har nå engasjert seg for å finne ut hvordan
dagligvareprisene blir til og hvilke fortjenestemarginer aktørene i
verdikjeden har. For de som produserer lokal mat og drikke er dette viktig
informasjon å få frem etterhvert. Det blir det også for oss lokalmatglade
forbrukere, for når stadig flere av oss gjerne betaler litt ekstra for lokale
produkter, så regner vi med at det er produsentene som tjener på det.
Men det er ikke alltid tilfelle.



Mange lokalmatprodusenter selger på Bondens Marked, Reko-ringer og
festivaler. Da henter vi som er deres kunder selv våre produkter direkte hos
produsenten. Dagligvarekjedene ønsker også mer lokalmat i hyllene, men de
vil ikke ha merarbeidet med flere små produsentbiler «på butikkrampa». Og
fordi produsentenes salgsvolum ofte er for lite til å kanalisere det via
kjedegrossistene, må produsentene tenke alternativt.

De må derfor lete etter partnere som både kan lagre, distribuere og drive
kundeoppfølging. I tillegg må de få registrert produktene i ulike bransjeregistre,
og mange må også legge om rutiner og datasystemer for å tilpasse seg
kjedekravene. Produsenter som er mer opptatt av matglede enn av
administrasjon og papirer ser på dette både som utfordringer og merarbeid.
Denne delen av verdikjeden overses, eller glemmes altfor lett, i diskusjonene
om hva som driver prisene opp. Vi som jobber i Salgslaget ser et stort behov
for nøytral og kompetent, praktisk bistand og support til produsentene for at
de skal trå riktig på sin vei mot markedet.

Én løsning for produsentene er å gå inn i lokale produsentnettverk for å
samordne sin logistikk etc. med andre små produsenter. Men samtidig finnes
det grossister i dette markedet, som svært aktivt selger sine tjenester. Delvis
under dekke av at deres løsninger er akkurat slik kjedene ønsker, at de har
hovedavtale med kjedene etc. En del av disse grossistene tilbyr dessuten flere
unødvendige tjenester som en del av sin «full pakke». De tar betalt for alt dette
og driver dermed prisene opp.

En uerfaren produsent kan fort gå seg vill i muligheter, krav og tilbud fra ulike
«gode hjelpere». Da er det fort å takke ja til et grossisttilbud som tilsynelatende
løser alle utfordringer, men fellene er mange. Og de kan fort bli svært dyre,
fordi flere grossistavtaler har både betenkelige og kompliserte vilkår. Samtidig
er det «makta som rår», og det retoriske spørsmålet er hvem som tar eller får
hvilken makt og fra hvem. Men det er forskjeller blant grossister og
logistikkselskaper - i alt fra pågåenhet og avtalevilkår til fagkompetanse.
Utfordringen for produsentene er å finne ut av forskjellene og forstå dem.



For når enkelte grossister kalkulerer hva deres tjenester koster, så skjer det
noe rart. Fysiske lover om at volum og vekt av kartongen eller pallen påvirker
kostnadene - og derfor skal avgjøre prisen for f eks lager og transport - blir
opphevet. De erstattes av en økonomisk lov der prisen på produktet skal
avgjøre grossistens fortjeneste på å selge, lagre og transportere. Resultatet er
at mange slike grossister tar dobbelt så mye for å jobbe med en ost til kr. 400
pr. kilo enn en ost til kr. 200 med identisk volum og vekt. Dette driver prisene
opp!

Grunnen er at disse grossistene legger til en fast prosentsats på produktprisen
for sine tjenester. Dersom salg og administrasjon inngår i arbeidet kan det
selvsagt sies at noe bonus hører med, men det forklarer uansett ikke det
urimelige og fordyrende i prismodellen. Tenk bare hvis produsentens egne
kostnader til emballasje øker, slik at produsenten må øke sin pris med 10 % for
å dekke merkostnaden. Også av det skal altså grossisten ha sine f eks 30 %,
dvs netto 3 %. Ulogisk og fordyrende! Butikkens avanse og moms er pr def
prosentbasert og øker prisen ytterligere. Tre ledd øker altså sin fortjeneste fordi
produsenten må betale mer for emballasjen. Det er ikke forbudt å tjene penger,
men måten det gjøres på må nå tåle å komme i søkelyset.

De ledende grossistene og kjedene lanserte kostnadsbasert logistikk i
dagligvarebransjen for mer enn 30 år siden - i hovedsak basert på
omløpshastighet, volum og vekt. Selv om mange tredjeparts grossister i dag
åpenbart har fortrengt denne logikken, finnes det mange gode
logistikkpartnere som følger den nevnte fysikkloven.

Dersom kjedene mener noe med sitt positive fokus på lokale og kortreiste
spesialiteter, så må de ta konkrete grep og tilrettelegge for en kostnadseffektiv
logistikk også for de små og lokale produsentene. Når kjedene anbefaler
produsentene å bruke spesielle grossister eller partnere, må de bruke sin
innflytelse og kompetanse til å få innblikk i kvalitetssikre avtalepremissene og
prisbildet hos disse. Det gjør ikke kjedene i dag. Samarbeid og konkurranse i
verdikjeden er en del av en kompleks bransjekultur som vanskelig kan
lovreguleres.

Så kan man lure på hvorfor så mange vet så mye om dette, men gjør så lite for
å rette opp de urimelighetene som gjør at lokalmaten kan bli for dyr, uten at
produsenten tjener på det.

HORECAKALENDEREN
Fra bladet Horeca-nytt har vi fått lov til å trykke deres kalenderoversikt.
Kalenderen oppdateres stadig og den sist oppdaterte versjonen finner du
på: https://horecanytt.no/kalender

https://horecanytt.no/kalender


Hverken Horeca-nytt eller vi er ansvarlig for eventuelle feil i kalenderoppsettet.
Ved interesse må du ta direkte kontakt med arrangøren.

SISTE SIDEN!
- morsomheter, pinligheter, banaliteter og annet viktig stoff…..

«Bloggerne har tatt retten til å vite noe om
mat!» Pølsemakermester Tom Johannessen i Nofima

«Det virker som at skolekjøkken er noe vanlige lærere har
for å få litt sosial tid med elevene.» Ukjent opphav

I den senere tiden har regjeringen publisert disse tre viktige dokumentene:

Matnasjonen Norge: Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/matnasjonen-norge/id2834496/


Dagligvaremeldingen: Meld. St. 27 (2019–2020), Daglegvare og konkurranse
– kampen om kundane

Mat- og måltidsbransjen: En god, men litt ukjent, karrierevei

FLERE ABONNENTER

Ikke noe er vel bedre enn en kopp te eller kaffe, en godbit og nyttig lesestoff.
Har du koppen og godbiten selv, så sørger vi for lesestoffet. Og vi vil gjerne ha
flere abonnenter. Kjenner du noen som vil ha nytte av å lese Journalen, så be
dem om å gå inn på salgslaget.no, lese om oss og legge inn navn og
mailadresse

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20192020/id2714670/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mat-og-maltidsbransjen-en-god-men-litt-ukjent-karrierevei/id2834783/
https://salgslaget.no/
https://www.facebook.com/salgslaget/
https://instagram.com/salgslaget
https://salgslaget.no/
mailto:frode@salgslaget.no

