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FRA LAGLEDERBENKEN
Selv om maten kommer helskinnet frem til forbruker fra bonden, så ribbes
pengestrømmen i motsatt retning. Hvorfor er det slik?

Fotograf: Lise von Krogh, på bygdedagen i Hurdal 2018.

Matprisene, jordbruksoppgjøret og bondeopprøret har preget nyhetsbildet en
stund. Journalen følger nøye med på det som skrives og menes. Mest fordi
mange av problemstillingene vedrører Salgslagets kunder og oppdragsgivere,
men også fordi jeg mener at de kompliserte sammenhengene både kan og bør
forenkles. Ikke jordbrukets krav og statens tilbud, men at disse settes inn i en
verdikjedemodell slik at folk flest kan følge med på hva skattekroner brukes til,
hvor de kan se eventuelle urimeligheter og på hvordan det vi betaler i butikk
fordeler seg på de som har vært borti produktet.

Butikkprisen på produkter av norske landbruksråvarer starter med bondens
innsats og den fortjenesten som skal ligge der. Derfra går råvaren til
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råvaremottaker og foredling - hvis ikke dette er bonden selv – videre til
distributør, «papirmessig» innom kjedekontoret og videre til grossist før det
ferdige produktet havner i butikken og det skal betales moms av den prisen
butikken har satt. Dette er varestrømmen eller verdikjeden som det også
kalles. Pengestrømmen går motsatt vei, men skal innom de samme aktørene.

Som å sette bukken til å passe havresekken

Det spesielle i denne kjeden er at alle aktørene selv vurderer og bestemmer
hvor mye de skal ha i fortjeneste. Unntatt bonden, enda det er bonden som
sørger for at de andre har noe å drive med. Noe som de altså tjener penger på.

Sylvi Listhaug uttalte til Nationen om statens tilbud at «her er det nesten en
milliard som ligger på bordet, både med statsstøtte og gjennom at prisene
øker. Det er det vi forbrukere som i så fall må betale». Men i tillegg til bøndene
består verdikjeden også av alle de andre leddene nevnt over. De som tar ut
den fortjenesten de selv mener at de må ha. Sylvis forenklede modell er altså
unøyaktig og misvisende.

Håpet er at politikerne ser dette og at de reelle tallene og sammenhengene i
verdikjeden gjøres kjent. Da vil vi se at bonden nok har mindre å si for
matprisen i butikk enn mange tror. Debatten-Fredrik var så vidt innom dette i et
tidligere program og sa at det ville bli emne i et eget program – med kjedene til
stede. La oss håpe at det kommer snart …

Vi kjøper mer norsk kvalitetsmat, men det kommer ikke bonden til gode

I pandemitiden har folk ønsket å bruke mer penger på å kjøpe bedre og dyrere
mat og drikke enn de gjorde frem til koronaen kom over oss. Så da burde
bonden være fornøyd, mener noen. Men dette nye handlemønsteret kommer
ikke bonden til gode. For når bonden har levert sine råvarer til det man gjerne
kalle varemottaker, f.eks. Tine og Nortura, og fått oppgjørsprisen så har
egentlig bonden «fått sitt». En del bønder velger derfor å foredle en del av
råvarene selv og selge dem direkte i gårdsbutikken, på Reko eller Bondens
Marked. Med de ekstra inntekter og utgifter som det gir, så her gjelder det å ha
kalkylene ajourført!
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Fotograf: Lise von Krogh, for Vang Gård.

Hvem stikker av med pengene?

Men videresalg og foredling av råvarer skjer gjerne hos selskaper som Tine, Q-
meieriene, Nortura, Prima, Fatland eller hos produksjonsbedrifter som eies helt
eller delvis av dagligvarekjedene. La oss f.eks. se på grillpølser. Coop selger en
variant til 40 kr. pr. kilo, mens Fatland lager pølser for Coop som selges for ca.
160 kr. Gilde selger grillpølser i NorgesGruppens butikker til ca. 70 kr. pr. kilo
samtidig som de også grillpølser til nesten kr. 170 pr. kilo, produsert av Idsøe
under Jacobs-merket. Hvordan mener man at bonden nyter godt av denne
ekstra hundrelappen som folk betaler for de dyreste pølsene? Eller er det
andre som stikker av med den når pengene går bakover i verdikjeden?

Så ønsker noen bønder, som selv driver foredling, også å selge en del av
volumet til dagligvarekjedene. De blir da henvist til en grossist, som legger på
sin %-margin før produktene leveres til de avtalte butikkene. Disse legger til
sin %-margin og beregner 15 % moms når produktene legges i hylle eller disk.
Uansett bondens pris er det %-marginer som brukes. Dette gjør at
kvalitetsprodukter, som det koster mer å produsere, blir enda dyrere fordi
leddene i verdikjeden etter bonden skal ha sitt %-påslag. Men heller ikke
denne merprisen i butikk kommer den bonden til gode som produserte
råvarene og selv foredlet dem.

Offentlig støtte til bønder i distriktene

Så får altså bonden ulike former for støtte fra det offentlige. Jeg vet ikke nok
om de ulike støtteordningene (hvem gjør vel det!), men jeg vet at det gjennom
Merkur-programmet betales offentlig støtte til distriktsbutikker for at de lokale
kjøpmennene (eller kvinnene) skal kunne leve av butikken. Og vi betaler
offentlige støtte til distriktsaviser for at de skal kunne overleve. Og det betales
mye mer til mange andre. Så hvorfor skal vi ikke betale offentlig støtte også til
bønder i distriktene? For at de skal kunne leve av å produsere maten vi både
trenger og vil ha, slik at de kan leve av gården og bli boende i distriktet. Da har
også butikken kunder, avisen abonnenter og skolen elever osv.

Og alle vi andre kan kjøre rundt og nyte naturen i distriktet. Ingen gjengrodde
skiløyper, stier, kratt eller småskog, men velstelte jorder, grønne sletter og
fantastisk utsikt. Takket være bøndene som har både korn eller grønnsaker og
dyr som beiter ned gress, kratt og kvist og gjør det om til melk og
kvalitetskjøtt. Landskapspleie som det kalles når traktorer må kjøre kantslått
og ulike foreninger må rydde grøfter, turstier og skiløyper. Alt dette som er
rammen rundt «matnasjonen Norge» og det reiselivet som nå skal gjenreise
seg så snart som mulig. Slik at betalende turister kan komme hit, reise rundt,
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spise og drikke gode lokale produkter, handle i landhandlerier, bo på små
gårdshoteller og nyte natur og utsikt. Derfor - heia bonden!!

Frode.

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.

I dette nummeret skriver Christer Rødseth. Christer er en
av Norges mest suksessfulle kokker. Allerede som femåring
visste han at det var kokk han ville bli, og han har brukt
tiden fra da og i de 25 neste årene effektivt. For
Christer har edle fått medaljer i EM, VM og OL innen
kokkefag og har en imponerende CV: Egne matkurs, catering
fra eget firma, fartstid fra kjøkkenet ved både Le Canard,
St. Lars og Baltazar Ristorante i Oslo. Tidligere sjef for
restaurantene på Gardermoen flyplass, senere kjøkkensjef
for Fjøla på Oslo S (der han fant opp den fenomenale
burgeren som ble manges favorittburger!), kaptein for
juniorkokkelandslaget, kjøkkensjef på Vaaghals,
kjøkkensjef og medeier på Restaurant Code, kaptein på det
norske seniorkokkelandslaget og nå senest også frontfigur
i Kiwi-filmene på TV der han presenterer råvarer,
oppskrifter og serveringsforslag.

Hele veien med et mykt og bankende hjerte, helt uten
tatoveringer, ingen form for «rock and roll», men et stort
engasjement i flere sentrale samfunnsspørsmål både
innenfor og utenfor kokkefaget.

Han er klar over sin rolle som forbilde for unge kokker,
og jobber bevisst med å utvikle ikke bare gode kokker, men
også at de blir gode mennesker. Christer elsker å vekke
følelser hos folk gjennom mat de husker fra barndommen, og
han ivrer for å beholde både kunnskap og fokus på
tradisjonelle retter og folkelig mat. Men gjerne med en
moderne vri. Dette kommer han litt inn på i sin kronikk.

DEN NORSKE MATTRADISJONEN OG
DET GRØNNE SKIFTET
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Christer Rødseth, kokk.

Hva skjer med de norske mattradisjonene i det «grønne skiftet», og hvem
tar på seg ansvaret for at dagens barn og unge får en innføring i disse
tradisjonene?

Helt fra jeg var liten gutt har jeg vært glad i å lage mat. Jeg var som ei igle på
bestemor på kjøkkenet og sugde til meg informasjon og lærdom av denne
kloke, gamle damen. Jeg fikk passet påskrevet om jeg ikke var rask nok i
hennes øyne, men det var sagt med kjærlighet og en artig tone. Minnene jeg
har fra dette sitter godt i hos meg og er minner jeg håper jeg aldri glemmer.
Jeg er nok kanskje litt spesiell, men det jeg ønsker å adressere her er noe som
virkelig opptar meg.

Rundt om i Norges land er det masse kunnskap. Kunnskap om gammeldagse
teknikker, bakst, kjevling, melking, koking, sylting, ysting osv. Mye av denne
kunnskapen har blitt lært til oss som kokker, men på en noe modernisert måte.

Jeg som 30-åring og også kokk vil lære meg dette. Jeg tar gjerne på meg et
skaut om det er det som skal til. Det å kjevle ut flatbrød eller ei tynn lefse som
krever tålmodighet og kunnskap. Når jeg steker fisk på jobb kan jeg ved å se
på fisken fortelle deg at den er ferdig stekt. Dette er rutine for meg, det ligger i
hendene og i kroppen.

Å lage ei sylte av grisehode, koke saft på selvplukkede bær, henge skinker på
stabburet, lage blodklubb (som for øvrig ikke er min personlige favoritt) og
bake flatbrød ligger ikke like naturlig for meg som å steke et fiskestykke.
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Hvem kan lære meg dette og samtidig bidra til at dette ikke blir glemt? Dette er
tross alt vår historie, vår mathistorie.

Se på Italia. Der står «nonna» og lager både pasta, gnocchi og alskens
nydelige retter til de ikke kan stå oppreist lenger. De ser det på som sin
oppgave å videreføre disse tradisjonene til sine barn, barnebarn og oldebarn.

Jeg er 100% sikker på at det fins mange bestemødre og bestefedre som sulter
etter å lære bort det de kan til sine etterkommere. Og for mange unge i dag er
kanskje Minecraft og rulling viktigere enn nettopp dette.

Det jeg også er sikker på er at jeg ikke er alene når det kommer til å ville lære
de gamle matkunstene vi har i Norge. Jeg tar gladelig på meg jobben å lære
opp mine barn og deres barn igjen, det er jeg sikker på at flere av mine venner
også vil.

Har du barn som vil lære dette om noen år, tar jeg ansvar for de også!

Som kokk, og etter hvert synlig i diverse medier, lover jeg å ta min del av
jobben og sørge for at våre tradisjoner ikke forsvinner.

Samtidig som jeg desperat håper på at min generasjon og de som er yngre
enn meg tar vare på den norske matkulturen er vi inne i et «grønt skifte». Nå
nylig ble vi opplyst om at det blandes inn linser i kjøttkakene til våre eldre på
sykehjem i Oslo. En undersøkelse etter pilotprosjektet som foregikk på en
institusjon i Oslo svarte 94% at de var gode eller middels gode. Når det
kommer til de eldre må jeg spørre: er gode eller middels gode virkelig godt
nok? NEI! Svaret er nei.

Jeg er for at vi skal spise mer variert, jeg er for at vi kan spise
vegetarmiddager, jeg er for at vi kan gjøre kjøttretter grønnere ved å tilsette
grønnsaker eller øke mengden tilbehør og minske mengden protein. Men dette
må skje gradvis og ikke minst etter egen vilje. Vi er ufattelig mange i dag som
ønsker å gjøre endringer for at klimaet skal bedres, men jeg er sterkt imot at
våre eldre skal være testkaniner for kjøttkaker med linser med mindre de selv
ønsker det. Det eneste jeg ønsker og på vegne av det norske folk krever er at
våre eldre skal behandles som konger og dronninger. De har gjort jobben, de
har stått på hele livet og nå skal de eldre få slappe av og nyte godene etter å
ha vært skattebetalere og bidragsytere i så mange år. Om kjøttkaker med linser
blir tatt imot med stående applaus og jubel hyller jeg hele ideen med hele
hjertet, men det er faktisk ikke godt nok med mindre alle synes det. En
misfornøyd beboer er en for mye.

Jeg undres over hvorfor det skal kuttes i eldreomsorgen? Det er ikke mer å
kutte. Tvert imot, det må bevilges mer penger til de eldre sånn at de får det
enda bedre.

Over her skriver jeg at jeg vil lære meg de gamle tradisjonene våre, som med
jordbruket vårt har bygget Norge til å bli matnasjonen vi er i dag. Men hvordan
ser de norske tradisjonene ut etter en grønn transformering? Vi må sammen
sørge for at vi utvikler oss og går i riktig retning, men ikke på bekostning av alt
som har blitt bygget opp gjennom årene. Tradisjonene må få leve videre
separat ved siden av linsekjøttkakene. Det er plass til begge deler!

Christer Rødseth
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KONKURRANSE
- mellom hvem, for hvem og mot hvem?

Fotograf: Wolfmann, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Ønsket om konkurranse i dagligvarebransjen kommer fra både politikere,
organisasjoner og forbrukere og alle mener at det vil gi lavere priser. Jeg
forstår ikke hvordan det skal kunne skje. For dersom den ene kjeden setter
ned prisen på et produkt som de konkurrerende(!) kjedene har, så skal det kun
noen få tastetrykk til før de andre kjedene har samme pris på produktet.
Hvilken «økt konkurranse» kan endre dette?

Jeg mener to andre forhold må være vel så interessante for å få frem
skjevheter i prisingen.

Det første er å se prisutviklingen i den enkelte kjeden på alle produkter f eks i
VG-børsen siden den startet. Kutter kjedene priser hele tiden med titalls
prosenter - som de sier at de gjør - hvorfor er da ikke produktene nå gratis?
Dersom industrien hadde kunnet supplere dette med sin egen prisutvikling på
de samme produktene, selvsagt ikke kjedespesifisert, så har vi et tallmessig
grunnlag for å diskutere priser og konkurranse.

Det andre interessante momentet er å se hvordan en pris i butikk fremkommer.
Hvem tjener hvor mye etter at produktet har forlatt produsenten? Folk ville blitt
mer enn overrasket over tallene som ville fremkommet om grossister, agenter,
salgsselskaper, kjedekontorer, butikker og statens moms. Ikke minst fordi alle
disse legger på sin egen fortjeneste i % av den prisen de selv betaler til forrige
ledd. Dette innebærer at dersom en produsent får økte emballasjekostnader så
må prisen økes tilsvarende. Og dermed øker altså fortjenesten for alle de andre
- uten at de har gjort noe som helst for det - mens produsenten altså kun får

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
http://eepurl.com/gz55vL
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=3e393960316c2c9770c73a27d&id=51e14a3779
https://us3.campaign-archive.com/feed?u=3e393960316c2c9770c73a27d&id=51e14a3779
javascript:;


dekket sine merkostnader. Pussig at ikke dette er mer fremme i diskusjonen
om priser.

Mye mer kunne vært sagt, men her er det nok å grave i for gravende
journalister. I mellomtiden må vi nok leve med at kjedene kikker på hverandre
når de setter prisene – med eller uten priskontrollører.

PS: Og hvorfor skulle Rema og Kiwi konkurrere med hverandre på frukt og
grønt? De deler på eierskapet av den grossisten de handler fra, og ønsker
selvsagt overskudd. Som altså betales av forbrukerne.

KORONAEN OG LOKALMAT:  
Aldri så galt...
Den positive lærdommen er at stadig flere liker å lage mat hjemme. Og at
gode råvarer og produkter har fått en viktig rolle i folks hverdag.

Alle produsenter av lokal og kortreist mat og drikke måtte tenke nytt og
annerledes da Koronaen gjorde at markedet forsvant. Blant disse
produsentene har altfor mange sett en katastrofal salgssvikt, mens andre har
hatt salgsøkning. I mitt arbeid har jeg bred og hyppig kontakt med mange av
disse produsentene. Jeg skal her oppsummere praten med noen av dem.

Serveringsbransjen ble i praksis nedstengt fra dag 1, og kun spredt takeaway
har vært unntak. Bransjen frykter nå etterslepet av skatter, avgifter,
varekreditter og husleie. De har gode grunner til å være like fortvilt som alle
produsenter som mistet sitt hovedmarked med nedstengningen.

De få positive erfaringer i dette markedet har vært at kjøkkensjefer og
produsenter sammen har laget lokale og kreative løsninger. «Felles skjebne,
felles trøst» har gitt dem verdifull erfaring og knyttet tettere bånd.
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g g g y
Dagligvarekjedene fikk solid vekst på Joika-bokser, Pepsi Max og toalettpapir
de første dagene. Før folk heller brukte penger på god lokal mat og drikke fordi
de i mangel av kantiner, kafeer og restauranter har laget gode måltider
hjemme. Harryhandlerne har også bidratt til veksten når de har handlet øl, kjøtt
og tobakk i Norge.

Den positive lærdommen er at stadig flere liker å lage mat hjemme. Og at gode
råvarer og produkter har fått en viktig rolle i folks hverdag.

Kjedenes ledere og eiere gleder seg over at de aldri har tjent mer penger. Max
fortjeneste er deres legitime mål, selv om kjedekampanjer vil ha oss til å tro
noe annet. De lokale produsentene som var godt representert i
dagligvaremarkedet før pandemien har fått sin del av volumøkningen.

Når kjedene har kjørt ulike «priskutt» på lokale produkter, viser det at mange
produkter har vært priset for høyt. At kjedene nå endelig fokuserer på «riktige»
priser er bra, dersom ikke prisreduksjonen kreves helt eller delvis finansiert av
produsentene.

Men når en kjede hevder å «eie posisjonen på lokalmat i Norge» er det
selvsagt feil. Produsentene eier denne posisjonen, og uten produsentene blir
det ingen jobb for kjedene. I tillegg til «priskutt» har kjedene kjørt kampanjer for
lokale produkter, og økt omsetningen.

Men «there is no such thing as a free lunch», heller ikke under pandemien. Alt
man får «gratis» er betalt av en selv eller andre, direkte eller indirekte.
Spørsmålet er hvor stor del av butikkaktivitetene som er finansiert av
produsentene selv. En kjede ba produsenter om å søke offentlige støttemidler
fra «de åpne kraner», midler som så skulle brukes i kjedens aktiviteter.

Det positive er at produsentene har lært at det alltid er gratis ost i en musefelle,
og at de derfor nå er ekstra obs.

Hjemlevering og nettbutikker har også vokst betydelig under pandemien. Det
positive er at begge disse «nye» salgskanalene har tatt inn langt flere lokale
produkter i sitt varetilbud. Det har i sin tur gjort at flere lokale produsenter har
investert i datautstyr, egen kompetanse og nettløsninger for å imøtekomme
den økte etterspørselen. Dette øker også forbrukernes tilgang på lokal og
kortreist mat og drikke. Og det benytter de seg av.

"Det ville være for galt hvis alt det positive skulle vise seg å være et
pandemiblaff."

Produsenter som av ulike årsaker ikke selger i dagligvarebutikkene har
spesialbutikker, matfestivaler, gårdsbutikker, Reko-ringer og Bondens Marked
som sine primære salgssteder. Også disse ble pålagt å stenge ned, men nå
skimtes lyset i enden av tunnelen. Mange produsenter bruker derfor mye tid på
å planlegge sommerens råvarer, emballasje, salgsinnsats, logistikk etc.

Det positive her er at produsentene har brukt tiden til å forbedre sin
infrastruktur, der det har vært nødvendig, og at de ser viktigheten av å ha dette
under egen kontroll og i orden.

Forbrukerne ønsker de spesielle produktene som har en historie og som innfrir
forventninger til både handle- og spiseopplevelse. Så gjelder det for
produsentene å sette en «riktig» pris og for forbrukerne å akseptere at kvalitet
og opplevelser koster. Det heter opplevelsesbasert tillit.
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Altfor mange forbrukere har vært «avlært» i råvarekunnskap og praktisk
matlaging. Denne trenden er snudd, også for forbrukernes krav til
serveringsbransjen. Dagligvarebutikkene vil for mange forbrukere allikevel
være et naturlig sted å handle også produkter med «den gode historien», selv
om de ikke møter produsenten der. Ikke alle forbrukere har tid eller mulighet til
å besøke produsentene.

En annen positiv lærdom for produsentene er at kostnadskontroll og
oppdaterte kalkyler har vært en god «forsikring». Det har da vært mulig for
dem å se effekten av tenkte pris- og kostnadsendringer før full utrulling.

Det er også svært positivt at produsenter har sett at fortjenesten pEr kilo eller
liter har vært betydelig større når de har solgt direkte til forbruker enn når ulike
mellomledd, grossister og butikker skal ha sin del av forbrukerprisen.
Produsentene har i sum tjent gode penger på et lavere salgsvolum.

Så er mitt håp at produsentene tar alt dette positive inn over seg og bruker det
aktivt fremover. Og at forbrukerne ikke slipper sitt kvalitetsfokus og
betalingsvilje. Alle tjener på at de lokale produsentene beholder sine kunder og
kan tjene penger når landet åpnes igjen.

Det ville være for galt hvis alt det positive skulle vise seg å være et
pandemiblaff.

Denne kronikken av Frode Kristensen sto først på trykk i
Nationen, 22.04.21.

KUNNSKAP ER MAKT
Den engelske statsmannen Francis Bacon (1561 – 1626) var filosof, jurist
og forfatter og en av de mest betrodde menn for dronning Elizabeth 1.
Han hadde flere sentrale posisjoner i statsapparatet og et av hans
erfaringsbaserte og kloke postulater er at «kunnskap er makt».
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Denne sammenhengen er fortsatt et faktum og stiller derfor spesielle
kunnskapskrav til våre sentrale beslutningstakere som har stor makt. Som når
Næringsdepartementet og Konkurransetilsynet nylig gikk ut og sa at
«Leverandører må begrunne forskjeller i innkjøpspriser».

Utspillet er rettet mot dagligvareleverandørene og departementet og
Konkurransetilsynet skal nå samle inn informasjon om forskjeller i kjedenes
innkjøpspriser. Basert på det de får kjennskap til skal de så vurdere om
forskjellene er konkurranseskadelige eller ikke, med fokus på kjedenes
innkjøpsmakt.

Da er det viktig at de som administrerer undersøkelsen også har nødvendig
kunnskap om alle sammenhenger, mekanismer, aktører i verdikjeden, historie,
relasjoner, rutiner, bransjenormer, tradisjoner etc. Alt det som gjør at innkjøpere
opptrer slik de gjør. Ellers kan det de reagerer mer, i kraft av sin makt og basert
på kunnskap og resultatene fra undersøkelsen, komme fryktelig galt avsted.

Midt oppi den skepsis næringsministeren presenterer er det viktig å huske at
også regjeringen selv – om enn i andre sammenhenger - snakker om «hvordan
kommunene bruker innkjøpsmakten sin». Et eksempel på dette finnes i
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rapporten Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren fra samme statsråd for
meget kort tid siden.

I pressemeldingen står det at rapporten «gir flere anbefalinger om hvordan
kommunene kan samarbeide bedre for å få mer ut av pengene de bruker på
innkjøp.» Et par av konklusjonene er at «innkjøpssamarbeid (kan) føre til bedre
betingelser» at en «avtale på et område kan innebære en prisreduksjon på
mellom 20 og 30 % for … både varer og tjenester» og at «innkjøpssamarbeid
(kan) føre til … bedre forhandlingsmakt ...»

På samme måte bruker også dagligvarebransjens innkjøpere makten sin.

De får sine rabatter ut fra kriterier som antall produkter de kjøper, totalt kjøp,
bonus for økning av en eller begge disse, krav til oppfølging, felles
markedsføring (Joint Marketing), dekning av retur og ukurans samt
logistikkløsning. Og selvsagt en udefinerbar betaling for å unngå delisting, den
såkalte «fryktrabatten».

Hvordan departementet og tilsynet vil vurdere ulikhetene i de dataene som
kommer inn skal det bli spennende å se. Hvordan skal de nevnte kriteriene
skaleres, prioriteres, koordineres og samordnes?

Frode.

GLADE MATDAGER
I morgen, den 28. mai, kan du feire hamburgerdagen med en god
samvittighet! En rekke norske og utenlandske matdager står i kø. Velg din
favoritt og gjør hverdagen til en fest!
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Fotograf: Lise von Krogh, for Åstjern hyttetun.

17. januar: Grisens dag
18. januar: Den internasjonale ostedagen 
9. februar: Verdens pizzadag
14. februar: Valentinsdag, fastelavn og morsdag
16. februar: Feitetirsdag
25. februar: Den internasjonale pannekakedagen 
6. mars: Fiskens dag
9. mars: Den internasjonale kjøttbolledagen
17. mars: Gudbrandsdalsostens dag
22. mars: Verdens vanndag
25. mars: Vaffeldagen og Den store brennevinsdagen 
1. april: Surdeigsdagen og Aprilsnarr og -snurrer
8 april: Kakedagen
17. april: Den internasjonale småbrukardagen
29. april: Stopp matsvinn-dagen 
1. søndag i mai: National Lemonade Day (den amerikanske
limonadedagen)
1. mai: Arbeidernes Dag og Årets første grilldag
9. mai: Frigjøringsdagen
17. mai: Festmat til alle måltider
20. mai: Verdens honningbiedag
28. mai: hamburgerdagen 
1. juni: Verdens melkedag
12. juni: Sjømatens dag
23. juni: Sankthans
25. juni: Geitostdagen 
21. juli: Den internasjonale Iskrem-dagen
29. juli: Olsok 
7. august: Den internasjonale øldagen 
5. september: Den internasjonale bacondaen
Siste tirsdag i september: Den norske epledagen
Siste torsdag i september: Fårikålens Festdag 
4. oktober: Kanelbollens dag
Onsdag i uke 40: Potetdagen
1. onsdag i oktober: Lutefisksesongen starter
4. oktober: Kanelbollens dag
2. fredag i oktober: Verdens eggdag
16. oktober: Verdens brøddag
19. oktober: Den internasjonale Gin&Tonic-dagen
20. oktober: International Chefs Day
22. oktober: Ostens dag
23. oktober: Grøtens dag
31. oktober: Halloween 
11. november: Mortensgås
2. søndag i november: Farsdag
4. søndag i november: Thanksgiving 
13. desember: Luciadagen

Flere internasjonale mat- og drikkedager.

KJENNER DU NOEN  
SOM BØR ABONNERE PÅ  
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SALGSLAGET JOURNALEN?
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.

Salgslaget Journalen er gratis.  
 

Det er bare å klikke seg inn på SALGSLAGET.NO og fylle inn info. Tilbake-
meldingene vi får viser at det er mange som har nytte av det vi skriver om.
Hvis du vet om noen som vil ha interesse av Journalen, så gjør dem obs.

på hvor enkelt de kan bli abonnent!

SISTE SIDEN!

- morsomheter, pinligheter, banaliteter og annet viktig stoff…..

«Hvorfor snakker idrettsfolk bare om stille høyde og
stille lengde? Selv sverger jeg til stille bredde ...»
Anonym, matglad samarbeidspartner i Salgslaget

«Gudbrandsdalsost skal selvsagt produseres i
Gudbrandsdalen. Det finnes ingenting som heter Lofottorsk
fra Larvik.» Dagfinn Nordbø, alvorlig humorist

«Min interesse for mat kom via magan!» Per A. Borglund

Les forrige nyhetsbrev her!
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Hilsen lagleder Frode Kristensen
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