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FRA LAGLEDERBENKEN
Hvis du tror du er ferdig utlært så er du ikke utlært, men ferdig!

Foregangsprodusentene Mats Jacobsen og Kristoffer Evang på 
Smakfestivalen i Tromsø 2018. Fotograf: Lise von Krogh.

Kompetanseutvikling for produsenter av lokal mat og drikke er kjernen i 
Salgslaget. For også små og mellom-store produsenter av lokal mat og drikke 
må nemlig ha en best mulig forståelse av det «spillet» som markedet er, 
uansett salgskanal. Det gjelder både økonomi, logistikk og ulike salgs- og 
markedsaktiviteter. For at de skal kunne kvalitetssikre sine egne kalkyler og 
logistikk - de to viktigste «kamparenaene» i verdikjeden.

Forhandlingene om høstens kjedeavtaler og tilhørende aktiviteter er i 
gang. Og matfestivaler, markeder, Reko osv. planlegges for fullt. Derfor er slike 
regnestykker viktige. Som produsent må du ha tallene klare før du inngår 
bindende avtaler: 

Lønner det seg å levere til den og den kjeden eller butikken? 
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Tar grossisten urimelig høy fortjeneste for å kjøre og lagre produktene? 
Skal du delta på den og den festivalen eller markedet osv.? 
Hva blir igjen til deg selv når kjøring, bompenger og lønn tas med i 
regnestykket? 
Tjener du for lite, blir produktet for dyrt, skal du bare holde deg til 
gårdsbutikken og nærområdet? 

Dette er kompetansebygging. Som produsenter kan lære på kurs, webinar, 
besøk eller andre læringsarenaer. Men vær kritisk til det du tilbys - som 
produsent må du vite ikke bare hva du bør gjøre, men også hvordan du skal 
gjøre det for å komme i mål. Praktisk kompetansebygging ...

Husk at det ikke kan settes likhetstegn mellom ulike tjenester eller kurs selv 
om de har mer eller mindre likt navn. Du må også gjøre en kvalitetssjekk på 
både kursledere og kursinnhold for å unngå å gå i fella. Og apropos felle: 

«I en musefelle er det alltid gratis ost!» Så når noen tilbyr gratis kurs eller 
opplæring så sjekk hva som «følger med».

Kjappe kurs og «quick fix» har også økt i løpet av det siste året med veksten i 
bruk av sosiale medier og nettmøter. Men ville du tatt flysertifikat med et lite 
webinar og to kveldskurs? Grundighet og kompetanse gjelder også for å 
kunne håndtere lokale produkter på en lønnsom måte.

Utviklingen og kompetansekravene utvikler seg hele tiden og nye 
ferdigheter kreves. 

Som det står i innledningen – hvis du tror du er ferdig utlært så er du ikke 
utlært, men ferdig! Så i all beskjedenhet må jeg informere om at hos oss i 
Salgslaget får du som er produsent grunnleggende opplæring i mer enn 
økonomi, logistikk og markedsforståelse. Vi har spesialister i fagområder som 
f.eks. LEAN, automatisk varepåfylling, GTIN- og EPD-registrering, mat- og 
måltidskultur, eksport, kommersiell bruk av markedsdata, psykologi for 
lokalmatprodusenter (unngå å møte «veggen»), nettverksbygging og lagkultur, 
historiefortelling, søknadsskriving, merking og veiledning i forskrifter. Og jeg 
kunne nevnt enda flere kurs og tjenester som Salgslaget er alene om.

Men nå er det straks sommer og ferie for mange, noen fortjente dagers 
avslapning blir det forhåpentligvis for de fleste. 

Og skulle du mangle godt lesestoff i sommer så kan jeg anbefale de 
foregående Journalen nr 1, 2 og 3 samt veiledningsheftet «Veien til 
markedet».

Ha en riktig god sommer! Hilsen Frode

Veien til markedet
Salgslagets veiledningshefte gir 
grunnleggende kommersiell 
kompetanse og kunnskap for 
produsenter av lokal mat og drikke

https://salgslaget.no/journalen/
https://salgslaget.no/wp-content/uploads/2019/06/veien_til_markedet.pdf


Les Veien til markedet her!

Rethink Food skal g�øre det lønnsomt å 
produsere mat bærekra�tig
Rethink Food skal gjøre det lønnsomt å produsere mat bærekraftig.

– Det må lønne seg å produsere mat på den riktige måten for jorda, folk og dyr. 
Derfor har vi etablert påvirkningsbedriften Rethink Food som skal gjøre det 
lønnsomt å produsere mat bærekraftig, sier grunnlegger av nyvinningen, Ola 
Hedstein.

https://salgslaget.no/wp-content/uploads/2019/06/veien_til_markedet.pdf


Hedstein har over 30 års erfaring fra norsk mat- og landbruksnæring. Like 
lenge har han sett at konkurransen i matsektoren foregår på helt feil premisser.

– Det eneste konkurransefortrinnet som gjelder i dagens matsystem - er pris. 
Alt handler om å produsere maten billigst mulig. Dessverre har det gått på 
bekostning av klima, biologisk mangfold, folkehelse, dyrehelse, arbeidsforhold 
og kvalitet, sier han.

Hedstein mener tiden er inne for å kreve nye systemer og rammebetingelser 
som fremmer bærekraftig produksjon av mat.

– Til og med EU-toppene i Brussel sier nå at hvis vi fortsetter slik vi gjør i dag, 
så ødelegger vi jorda vår og mulighetene for fremtidige generasjoner til å leve 
gode liv. Vi er nødt til å gjøre ting annerledes og belønne de som produserer 
mat riktig, sier Hedstein.

Sunn, trygg og ren mat må belønnes fremfor mat som ødelegger 
folkehelsa!

Hedstein mener det er de økonomiske insentivene som legger kjepper i hjulene 
for om vi lykkes med en bærekraftig omstilling.

– Det beste eksemplet på at dagens økonomiske system ikke fungerer, er at i 
mange land lønner det seg å produsere mat med høy bruk av medisiner og 
antibiotika. Resultatet har blitt at bakterier har blitt resistente mot antibiotika, 
noe som er en alvorlig trussel mot den globale folkehelsa, sier han oppgitt.

Hedstein mener matprodusenter heller må belønnes for å produsere sunn mat 
som fremmer bedre folkehelse - ikke ødelegge den.

– Det sier seg selv at vi ikke kan belønne produsenter som ødelegger helsa til 
dyr og folk. Politikere og markedsaktører må stille mye strengere krav til 
bærekraft når de forhandler avtaler på vegne av folk og forbrukere, sier 
Hedstein.

Rethink Food har derfor initiert en kampanje for å fremme en internasjonal 
antibiotikakonvensjon sammen med en rekke andre norske organisasjoner.

Norsk matproduksjon bør økes!

Selv om utfordringene globalt er store, er Hedstein optimist på vegne av 
norske matprodusenter.

– På få år kommer verdens matproduksjon til å se veldig annerledes ut. Vi vet at 
arealene for matproduksjon i verden minsker, vannmangelen vil øke mange 
steder og klimaendringer vil gjøre det krevende å lage mat. I Norge, derimot, vil 
vi i mindre grad merke disse forskjellene, sier han.

Hedstein mener at det er nå vi bør satse og øke norsk matproduksjon.

– Vi har store uutnyttede arealer for grasproduksjon og tilgang på mye rent 
vann. Vi kan produsere mye mer mat på de ressursene vi har i dag. Det er ingen 
grunn til at vi bare skal produsere kjøtt til den norske befolkningen, sier han.

NIBIO har kartlagt beiteressursene i den norske utmarka. Undersøkelsene viser 
at i norsk utmark ligger det fôrressurser på 720 millioner fôrenheter årlig. 

https://antibiotikakampanjen.no/
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/43005


Likevel høster vi bare 400 millioner av dem.

– Få land kan vise til de unike naturressursene som vi har. Vi kommer aldri til å 
produsere mat til lavest pris. men vi kan tilby verden ren og sunn mat av høy 
kvalitet. Det vil det være økende betalingsvilje for, sier han.

Norske matprodusenter har satt gullstandarden for bærekraft

EU jobber med å utarbeide flere store strategier for hvordan lykkes med et 
bærekraftig landbruk. Hedstein mener norske matprodusenter allerede sitter 
på mye av kunnskapen.

– EU sier de skal sette gullstandaren for bærekraftig matproduksjon i verden. 
Men, den gullstandaren bør vi sette i Norge med utgangspunkt i vår 
klimavennlige produksjon og unik dyre- og plantehelse. Det er ingen grunn til å 
sitte rolig å vente på at EU skal definere hva bærekraftig matproduksjon er, sier 
han.

Rethink Food vil i løpet av det neste halvåret fokusere på å få ut budskapet om 
hva bærekraftig matproduksjon egentlig innebærer. De har derfor etablert 10 
prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

– Mange misforstår begrepet og tror det bare handler om klima. Det gjør det 
ikke. Bærekraft handler like mye om økonomiske og sosiale forhold. Å bevare 
lokal kultur er også en del av begrepet. Ingen utnytter potensialet norske norske 
råvarer og forvalter norsk kulturarv bedre enn lokalmatprodusenter, sier 
Hedstein.

Påvirkningsbedriften håper de kan være med på å sette agendaen om hva 
norsk, bærekraftig matproduksjon egentlig betyr for norsk verdiskaping.

– Lykkes vi med å få ut budskapet om hva som egentlig ligger i 
bærekraftbegrepet vil det skape store muligheter for norske matprodusenter, 
avslutter Rethink Food-gründeren.

Les mer om Rethink Food på www.rethinkfood.no

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. 

Gjesteskribent Tor Erik Engebretsen er en viktig mann når 
han som direktør i Dagligvaretilsynet skal jobbe for å 
redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen. Dette 
gjelder ikke bare de store leverandørene, men også de som 
produserer lokal mat og drikke. Det er de samme lover og 
regler for store og små, så ta deg tid til å lese det 
Engebretsen skriver om hvordan både loven og tilsynet skal 
fungere.

https://rethinkfood.no/rethink-foods-10-prinsipper-for-baerekraftig-matproduksjon/
http://www.rethinkfood.no/


LOV OM GOD HANDELSSKIKK I 
DAGLIGVAREKJEDEN

Tor Erik Engebretsen, direktør i Dagligvaretilsynet.  
Foto: Medietilsynet

I januar 2021 fikk Norge en ny lov «Lov om god handelsskikk i 
dagligvarekjeden» og i februar ble jeg utnevnt av Næringsdepartementet 
som direktør for det nyopprettede Dagligvaretilsynet som har ansvaret for 
denne loven.

Lovens formål er å bidra til å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen. Fra 
min tidligere erfaring i denne bransjen visste jeg at det i hvert fall før kunne gå 
nok så hardt for seg når dagligvarekjeder og leverandører forhandlet. 
Forhåpentlig er det mer sivilisert i dag, men det spriker allikevel mye på 
hvordan ulike aktører i bransjen beskriver situasjonen nå. Noen hevder at det 
kan være litt smårusk i maskineriet, mens andre mener bransjen fortsatt 
er preget av en fryktkultur. 

Jeg ønsker å dokumentere hva som er den faktiske situasjonen, slik at 
Dagligvaretilsynet kan gjøre en best mulig målrettet og faktabasert jobb 



fremover. Vi skal derfor gjennomføre en undersøkelse der vi skal invitere 
aktørene til å beskrive sin oppfatning av situasjonen. Den første delen i form av 
dybdeintervjuer er allerede avsluttet og vi er nå i gang med å utforme den 
kvantitative og representative delen av undersøkelsen. Denne skal 
gjennomføres i høst. Her vil både små og store aktører fra leverandører og 
detaljister bli invitert til å delta. Dersom vi lykkes, håper vi at dette kan danne 
grunnlaget for et årlig barometer for samarbeidsklimaet i bransjen fremover. 
Vårt søstertilsyn i England «Grocery Code Adjudicator» har med hell 
gjennomført noe tilsvarende i flere år.

Er av formålene med den nye loven er også at den skal bidra til mere 
effektive forhandlinger der partene er mest mulig forberedt. Dersom man 
legger til grunn at konkurransen mellom dagligvarekjedene fungerer som den 
skal, vil dette i sin tur komme forbrukere til gode gjennom bedre utvalg og 
lavere priser. Når det gjelder et bedre sortiment, spiller lokalmatleverandørene 
en viktig rolle. Her har det også vært en positiv utvikling i de senere årene. Alle 
de store kjedene har nå egne ansatte som er ansvarlig for kjedens satsing på 
lokalmat. Selv om det finnes ulike måter å definere lokalmat på og forskjellige 
statistikker, tyder alt på at det er en betydelig økning i lokalmatkategorien både 
for dagligvare og horecamarkedene. Dette er svært gledelig.

Selv om loven skal medvirke til at forhandlinger skal bli mer effektive, betyr 
ikke dette at de nødvendigvis blir enklere. En lokalmatleverandør vil ikke alltid 
lykkes med å få sine produkter inn i et sortiment enten det er snakk om kun 
noen enkeltstående butikker eller en mer omfattende avtale med en kjede. 
Dagligvaretilsynet vil heller ikke gå inn i selve forhandlingene, men vi vil kunne 
spille en viktig rolle dersom noen av bestemmelsene i loven brytes. 

Loven omhandler tema som for eksempel:

§4 - krav på å legge fram opplysninger som er av betydning for den andre 
parten 
§5 - beskyttelse av partenes investeringer 
§6 - skriftlighet og klarhet 
§7 - ansvar for å regulere svinn og kunderelasjoner 
§8 - delisting og oppsigelse 
§9 - vern mot etterligninger, og til sist 
§10 - trusler.

Det er ikke alle disse bestemmelsene som nødvendigvis er like klare og 
entydige. Vi er derfor avhengig av aktørene enten de er små eller store setter 
seg grundig inn i loven og tar direkte kontakt med oss dersom man mener at 
en aktør kan ha brutt loven. En uformell henvendelse på telefon er ofte et 
greit sted å begynne. Dagligvaretilsynet er helt avhengig av at aktørene har 
tillit til oss. Vi vil derfor ikke ta opp en sak videre dersom en part ikke ønsker at 
vi vi skal gjøre dette, eller dersom det ikke er mulig uten å oppgi kilden. Dette 
er også regulert i §13 om taushetsplikt og beskyttelse av kilder. Det er også 
viktig å huske på at loven stiller som et klart krav at alle avtaler skal være 
skriftlige. Her har det nok vært nokså varierende praksis tidligere, men vi tror 
dette er noe som er til fordel for begge parter.

Dagligvaretilsynet skal først og fremst drive veiledning og 
informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet. Om dette ikke 
fører frem kan sterkere virkemidler, som overtredelsesgebyr, tas i bruk. Det er 
viktig å være klar over at loven heller ikke gjelder i enhver sammenheng. Loven 
gjelder for forhandlinger og avtaler om leveranser av dagligvarer som er ment 
for videresalg til forbrukere gjennom «utsalgssteder som har salg av dagligvarer 
som en vesentlig del av sin virksomhet». I tillegg gjelder den for salg til 
storhusholdning gjennom en aktør som også leverer dagligvarer til 

https://www.dagligvaretilsynet.no/lover-og-regler


dagligvarebutikker. Det betyr at noen aktører på storhusholdning ikke er 
omfattet. Det er heller ikke alltid helt klar hva som er definert som dagligvarer 
eller en dagligvarebutikk, men i de fleste tilfeller er i praksis dette ikke noe stort 
problem. Loven gjelder ikke salg til forbrukere og heller ikke forhandlinger og 
avtaler mellom primærprodusenter og industriaktører. Her skiller den norske 
loven seg noe fra tilsvarende lover om god handelsskikk i andre land.

Dagligvaretilsynet har allerede mottatt flere henvendelser om relevante 
problemstillinger, men vi har ennå ikke hatt en formell sak. Det er heller ikke 
antall saker som er det primære for oss. Vi vil heller bidra til at loven følges og 
et bedre samarbeidsklima. Etter hvert ønsker vi også å utvikle verktøy som 
både retningslinjer, avtalemaler og lignende i samarbeid med bransjen. Også 
her vil en god dialog være avgjørende.

Til sist vil jeg oppfordre alle leserne av Salgslagets nyhetsbrev til å sette 
seg inn i loven og ikke nøl med å kontakte oss dersom det er noe du 
ønsker å diskutere eller spørre om. Loven er kun på litt over fire sider, så på 
en litt overskyet dag i ferien er dette anbefalt lesing. Husk at loven gjelder for 
så vel store som små aktører. Dagligvaretilsynet er tilgJengelige i hele sommer, 
så det er bare å ta kontakt! Se info på dagligvaretilsynet.no

Tor Erik Engebretsen, Direktør Dagligvaretilsynet

HAR FORBRUKERNE INTERESSER AV 
AT DET EKSISTERER ET SPESIELT 
NORSKBASERT SORTIMENT?
Dette og flere dagsaktuelle spørsmål kommer fra Instituttdirektør i SIFO 
Eivind Jacobsen. Og videre:

https://www.dagligvaretilsynet.no/


1. Vi vet at norske forbrukere er opptatt av å få norske råvarer. Hvorvidt 
slike preferanse vil holde seg ettersom de får erfaringer med importert 
vare er det vanskelig å ha noen formening om.

2. Kan det tenkes at Big-Mac, Pot-au-feu og Kebab-spisende nordmenn 
samtidig har interesse av at det opprettholdes og videreutvikles et 
genuint norsk matvaresortiment som viderefører tradisjonene fra mor og 
bestemor.

3. Når anlegg nedlegges, bedrifter fusjoners, produktlinjer flyttes eller 
forsvinner helt, skjer det ofte etter samråd med kjedene og deres 
representanter.

4. Gjennom sin innkjøps- og sortimentspolitikk kan detaljistgrupperingene 
blokkere industriens, og for den saks skyld også primærleddets 
avsetning av produkter til forbruker. En konsekvens av dette er at store 
produsenter ofte tvinges til å inngå avtaler der de i praksis reduseres til 
hoffleverandører eller husmenn for bestemte detaljistgrupperinger.

5. En annen svært synlig konsekvens av denne maktforskyvningen er 
produksjonen av handelens egne merker, som i stigende grad foregår 
side om side med industriens merkevarer i de samme anleggene. Det 
synes som om industrien ofte må gå inn på slike avtaler for overhodet å 
få adgang til hyllene med sine egne produkter. Samtidig er det i stigende 
grad slik at de må betale for markedsadgangen ved hjelp av ulike typer 
markedsføringsmidler. Industrien må blant annet betale, ikke bare for 
egen, men også for kjedenes promotering av produktene.



6. De store på hver sin side av forhandlingsbordet (leverandør vs. detaljist), 
synes å trives godt sammen, og der de hver for seg synes å ha hatt god 
nytte av den andre til å befeste sine stillinger vis a vis mindre aktører i 
markedet.

7. Det er også mulig for leverandører, ved hjelp av midler til markedsføring 
og promotering, å kjøpe seg plass i hyllene.

8. Sortimentet standardiseres nasjonalt. Regionale og lokale produsenter 
faller ut av hyllene og erstattes av riksdekkende leverandører.

9. Vi har i Norge en særdeles kompetent dagligvarehandel. Fra siste del av 
1980-tallet …….. har de revolusjonert matvareomsetningen i landet ved å 
utvikle og implementere en enestående kompetanse innenfor 
distribusjon, logistikk, varestyringssystemer og salg. Gjennom 
kjedeutvikling, det være seg som franchise- eller filialdrift, har de både 
kuttet priser og gjort virksomhetene til gullgruver for sine eiere.

10. Problemet knytter seg til hvem det i dag er som kan bære kostnadene 
ved å utvikle og å bære fram og etablere nye produkter i markedet. I 
praksis er det kun et fåtall store norske næringsmiddelbedrifter som kan 
dette.

11. Hovedproblemet for det norske matvaresortimentet er først og fremst 
knyttet til den unnfallenhet sentrale aktører innenfor 
næringsmiddelindustrien har stått for i de femti årene den stort sett 
hadde monopol i det norske markedet. Forbrukeren ble, og blir fortsatt 
av enkelte, noe spissformulert, kun sett på som en avsetningsmulighet. 
Produkt- og sortimentsutvikling var/er i dette lyset hovedsakelig en 
sidevirkning av den overordnede jordbruks- og distriktspolitikken. Det er 
vanskelig å forstå innsatsen, for eksempel på kjøttområdet, på noen 
annen måte. Ammeku, melkeku, ku, kvige og okse har alle blitt solgt som 
sams vare.

12. En tredje særegenhet ved det norske kjøttforbruket er den store andelen 
av farse-produkter, oppmalt og oppblandet kjøtt i form av kjøttdeig og 
pølsemat. Det høye prisnivået må sannsynligvis bære hovedskylden for 
dette.

13. Det kan stilles spørsmål ved om ikke disse faktorene tilsammen har 
bidratt til en avlæring av smaksmessig kompetanse hos norske forbruker. 
Forbrukerpreferanser, og forbrukernes evne til å skille mellom ulike 
kvaliteter, oppstår ikke i et tomrom, men utvikles over tid i et samspill 
med det tilbudet de møter i butikkhyllene. Mao. hvis ikke forbrukerne 
informeres om hva slags kjøtt de spiser (siden alt kalles storfe) og hvis de 
hovedsakelig har får frosset, kulinarisk sett B-preget kjøtt, eller anonyme 
farsevarer, kan en ikke forvente at det bygges opp raffinert kulinarisk 
kompetanse, og ikke minst betalingsvilje for kvalitet hos forbrukerne.

14. Hvis ikke forbrukerne informeres om hva slags kjøtt de spiser (siden alt 
kalles storfe) og hvis de hovedsakelig har får frosset, kulinarisk sett B-
preget kjøtt, eller anonyme farsevarer, kan en ikke forvente at det bygges 
opp raffinert kulinarisk kompetanse, og ikke minst betalingsvilje for 
kvalitet hos forbrukerne.

15. Vi ser en fortsatt motvilje, om enn vikende, mot å differensiere mellom 
ulike kvaliteter, i markedsføringen så vel som i prispolitikken. Årsaken er 
selvfølgelig at en ved å framheve enkelte produkter som særskilt 
kvalitetsfulle og dermed attråverdige, indirekte antyder at de øvrige 
produktene ikke har like god kvalitet og dermed heller ikke er like 
attråverdige. Dette oppfattes åpenbart på enkelte hold som 
fordelingspolitisk problematisk og undergravende på tilliten til norsk 
jordbruksproduksjon i allmennhet. En slik motvilje kan imidlertid vise seg 
å være ødeleggende på sikt, da den hemmer utviklingen av kompetanse 
og smaksdistinksjon i den norske allmennheten.

16. I denne sammenheng er det av betydning at leverandørene har 
alternative kanaler for å nå fram til forbrukerne. Her kan det vise seg at 
det som pr. i dag framstår som forholdsvis marginale 
distribusjonskanaler, som for eksempel torghandel, 
abonnementsordinger på økomat, frittstående kommersielle kanaler som 
f.eks. Smart-club osv., kan komme til å få stor strategisk betydning, ikke 



minst i forhold til produktutvikling og sortimentspolitikk. Disse kanalene 
kan blant annet brukes som utprøvingsarena for nye produkter og 
salgskonsepter, uavhengig av kjedenes krav til innordning i 
Prokrustesseng-aktige konsepter.

17. Før eller senere, sannsynligvis forholdsvis snart, vil kjedene få 
konkurranse her hjemme, fra utenlandske kjeder som kommer inn med 
sitt sortiment og sine produkter. Den gradvise senkingen av grensevernet 
gjør dette stadig mer sannsynlig. Utlendingene ønsker å konkurrere, 
hovedsakelig med eget importerte sortiment, i henhold til eget 
driftskonsept. Det er i en slik situasjon en kan stille seg spørsmålet om 
ikke de norske kjedene vil ha store fordeler av å kunne profilere seg og 
skape en identitet gjennom et norsk basert kvalitets sortiment. Selv om 
det åpenbart ikke er et like sterkt skjebnefellesskap mellom den norske 
detaljhandelen og jordbruksnæringen som det en finner mellom den 
nasjonale næringsmiddelindustrien og primærnæringen, kan det være at 
de norske kjedene blir stående nakne igjen om de ikke har en norsk 
kvalitetsmessig substans å vise til i den skjerpede konkurransen.

Lurer du nå på når Jacobsen kom med disse høyst aktuelle problemstillingene 
og spørsmålene? Det gjorde han i 1999 med rapporten Produktutvikling og 
sortimentspolitikk i kjedenes tid, som forsker. I dag er han Instituttdirektør ved 
SIFO/Oslo Met. En fenomenalt grundig, god og lærerik rapport om 
produsenter, industri og kjeder. Les selv og tenk på lite som i realiteten er 
endret på de siste 20 årene … eller?

VERDT Å LESE!
Kapital: «– Pris er ikke viktig. På tampen av 2020 ble det i løpet av halvannen 
time solgt lokalmat for 1,5 millioner kroner på en parkeringsplass i Bærum.»

Faximile fra Kapital.

Les hele saken i Kapital her!

Vi er mange som leste denne artikkelen i Kapital, og det 
var mange produsenter som henvendte seg til Salgslaget om 
innholdet. Lederen av Kompetansenettverk Vest, Aud 

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/6036
https://kapital.no/reportasjer/livsstil/2021/06/10/7679936/pris-er-ikke-viktig
https://kapital.no/reportasjer/livsstil/2021/06/10/7679936/pris-er-ikke-viktig


Slettehaug, advarer at overoptimisme kan bli kostbart og 
gir sin kommentar til artikkelen. -Frode

«Curb your enthusiasm …»
Utlevering av mat har vokst og blitt populært, ikke minst på tilbydersiden. I 
Sandvika er det f.eks.34 Rekoring-annonser denne uken, og det er særlig egg 
det går mye av.

Det snakkes om en rekordstor utlevering på 1,5 mill. i Sandvika rett før jul. 
Dette er jo en omsetning som er en helt vanlig en fredags ettermiddag i en 
ordinær matbutikk med 4-5 kassepunkt.

Utleveringer i andre former ser vi alt etablerer seg. Nye bestillingsportaler 
dukker opp. Mye spennende og nytt å være med på, lokalmat segler i moderat 
medvind, men det gode gamle markedsarbeidet med kundesegment, 
oppfølging og profilering forsvinner ikke av den grunn – det blir bare enda mer 
viktig. Om disse kanalene vil fungere over tid blir spennende å se, men 
overoptimisme kan bli kostbart. 

Bygg sten for sten

Eggprodusenten med høyt antall bestillinger blir avhengig av at utbudet ellers i 
ringen er stort nok. Salgsinnsatsen og kommunikasjonen bak kjøttproduktet 
blir nok betydelig større enn for egg. Den ene drar kunder, den andre må legge 
krefter i å overbevise kunden.

I snitt handlet kundene registrert i norske Rekoringer for 461 kr. hver i 2020. 
Det er et mikroskopisk beløp sett i forhold til matvareinnkjøp pr. person pr år i 
Norge. Slik kan du som leverandør av fenalår analysere deg fram til behovet til 
naboen og forsøke å komme deg opp i handlekurven hennes. I 
Kompetansenettverket for lokalmat Vest har vi funnet at forbruket av 
håndverksost ikke var høyere enn ca. 180 gram pr. nordmann i 2019, da ikke 
mer enn 900 tonn håndverksost ble produsert i Norge dette året. Vi spiser vel 
20 kg ost pr. år, så potensialet for vekst er der i alle kategorier sett i lys av 
forbruk totalt sett. Kanskje ønsker forbrukeren seg mer håndverksost, men 
finner den ikke når man er i kjøpsmodus. Underdekning kan også være en 
driver for salget Rekoringene opplever.

Det er kunnskapen om hvordan få det lokale markedet til å spise din ost, når 
og hvor skal de kjøpe den som er din oppgave i markedsføringen. Det er her 
enhver som starter med direktesalg må begynne. Fremover vil kanskje ikke så 
mange nye aktører, som velger direktesalg av produkter fra egen gård, ha 
behov for nasjonal oppmerksomhet – men du må kunne bety noe for ditt lokale 
marked. Naboen må stolt kunne fremsnakke deg. De kjøpsutløsende faktorene 
berører artikkelen, legg arbeidet i å segmentere kundene og finne de som har 
villighet til å kjøpe. Kanskje er det nettopp en Rekoring også for middagsmåltid 
i convenience-kategorien. Er segmentet stort nok til at du skal bruke tid og 
krefter på det, er neste spørsmål.

Skal du ta plass i det daglige forbruket eller er varene for spesielle 
anledninger? 

Kjører du gjennom Lærdal ligger utsalgene tett, det er bare å stikke innom 
tunet og hente ut grønsaker i det selvbetjente kjølelageret. Registrer uttaket og 
betal. Skiltet med potet er PR god nok. Salget går jamt og trutt. Alle gårder 



ligger langs en vei, med litt samarbeid og kreativitet kan man få til sin egen 
bestillingsløsning – da er det kanskje algoritmene som må aktiveres mot 
målgruppen du ønsker å nå.

Med andre ord de kjøpsutløsende faktorene fungerer akkurat på samme måte 
ved en Reko-utlevering som i gårdsutsalget, i en butikk eller som på en 
festival.

Kurs og kompetanse fra du hos oss i Kompetansenettverkene – ta 
kontakt mathåndverk.no

Aud Slettehaug, Lederen av Kompetansenettverk Vest.

Nationen (22.06.21): Rask heving av inntekta kan gi bismak for bønder. Ei 
for rask heving av inntekta gir overproduksjon og kostnadshopp, ifølgje 
analytikar, som ber bønder ha is i magen og vurdere totaleffektane.

Faximile fra Nationen.

Les hele saken i Nationen her!

Kommentar fra Frode Kristensen: Det har blitt mye 
diskusjon etter at Ivar Pettersen, seniorrådgiver ved 
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), for noen dager 
siden lanserte «sin løsning» på inntektsopptrappingen for 
bøndene. Han gikk ut i Nationen og uttrykte at 

http://www.xn--mathndverk-45a.no/
https://www.nationen.no/landbruk/rask-heving-av-inntekta-kan-gi-bismak-for-bonder/
https://www.nationen.no/landbruk/rask-heving-av-inntekta-kan-gi-bismak-for-bonder/


kontraktproduksjon under styring av dagligvarekjedene er 
den beste måten å få til en opptrapping av inntektene i 
jordbruket.

DN (11.06.21): «Utmarksbeiting gir oss bærekraftig mat og biomangfold. 
Visste du at beitende husdyr er avgjørende for å beholde blomsterengen, 
bevare en viktig genbank og lagre karbon i gressmark?»

Les hele saken i DN her!

Kommentar fra Frode Kristensen: De multifunksjonelle 
beitedyra

Det er ikke mange som kan gjøre fire viktige ting 
samtidig, men det kan de unike beitedyra våre. De er seg 
ikke bevisst at de har en så sentral plass i vår 
tilværelse og kretsløpet. Derfor er det så viktig at vi 
mennesker er bevisst på alle fordelene vi nyter godt av 
takket være disse beitedyra. Og at vi verdsetter både dyra 
og alt det gode de fører med seg. 

Les denne glitrende artikkelen der tre NIBIO-forskere 
skriver så flott om at sau, geit, storfe og hest i størst 
mulig grad må få «leve livet» i naturbeitemarkene. For det 
gir oss mennesker et åpnere landskap, det sikrer 
biomangfoldet, det øker matproduksjonen og det øker 
karbonopptaket i gressmarker. Kort sagt – fire 
livsbetingelser for at vi skal leve. Og overleve! En stor 
takk til beitedyra!

https://www.dn.no/innlegg/natur/naturressurser/ressursforvaltning/innlegg-utmarksbeiting-gir-oss-barekraftig-mat-og-biomangfold/2-1-1016242


KONFERANSE: MAT & MARKED 2021

Mat & Marked arrangeres onsdag 1. september på Litteraturhuset i Oslo og 
direktesendes også til digitale deltakere. Landbruks- og matminister Olaug 
Bollestad har takket ja til å åpne dagskonferansen. Målet er å samle hele 
bransjen – fra jord til bord, fra produsenter til dagligvarebutikker, restauranter, 
storkjøkken, reisemål og der du handler på farten – for faglig påfyll.

Program og mer informasjon om konferansen her!

Smakebiter fra programmet

Overblikket: Markedet med status og utfordringer fremover fra Petter 
Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke
Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i matforskningsinstituttet 
Nofima, skal snakke om norsk mat og matproduksjon etter koronaen.
Dagligvarehandelen har vokst betydelig under koronapandemien. Daglig 
leder Ingunn Anstensrud i Den Sorte Havre deler sine erfaringer om 
hvordan selskapet snudde nedtur til opptur.
Etter lunch blir det Skråblikk ved Frode Kristensen, daglig leder i 
Salgslaget

Les artikkelen «Bollestad åpner ny matkonferanse» i Matindustrien.

NYHET: Ny� kurs hos salgslaget
Salgslaget har etter hvert fått mange gode kurs å tilby. Nå tilbyr vi også kurs i 
matmerking. Når du produserer mat må du også forholde deg til 
matregelverket. 

https://matindustrien.no/mat-marked
https://matindustrien.no/nyheter/2021/bollestad-apner-ny-matkonferanse


Det er produsentens ansvar at all merking, presentasjon, reklame og 
markedsføring er korrekt, gir forbrukeren tilstrekkelig informasjon og ikke virker 
villende. Det er også ditt ansvar å sørge for korrekt og tydelig deklarasjon, ikke 
bare på etiketten, men også på nettsiden og andre stedet du forteller om 
varen. Forskriftene som regulerer hvordan du deklarerer næringsinnholdet, 
ingredienslisten, allergener, navnet på produktet, holdbarhet og annen 
obligatorisk informasjon er nøye regulert.

Fra høsten av vil ernæringsbiolog Lise von Krogh i von Krogh Ernæring 
Ltd. som til daglig jobber som faglig konsulent for 
næringsmiddelprodusenter tilby kurs matmerking for Salgslaget. 

Lise yter regulatoriske tjenester og rådgiving til matprodusenter. Hun veileder 
hvordan produkter skal merkes og kommuniseres korrekt, og bistår med 
faglige råd når det gjelder sammensetning av råvarer og næringsinnhold, 
dokumentasjon og kontakt inn mot Mattilsynet. Men mer om dette i neste 
nummer av Journalen. I mellomtiden skal Lise nyte sommeren som birøkter og 
skaukjerring i Skrukkelia, Hurdal.

http://www.vonkrogh.no/


GLADE MATDAGER
Den 21. juli kan du feire iskremdagen, visste du det? 

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
15. juni: Sildas nasjonaldag
18. juni: Skolebrødets 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 
 
11. november: Mortensgås
4. søndag i november: Thanksgiving 
 
13. desember: Luciadagen
24. desember: Julaften

Flere internasjonale mat- og drikkedager!

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

«Sånn mat skulle vært på blå resept - mot depresjon!» 
Ukjent matelsker

«Mandfolk er forferdelig hyggelige naar de får god mat. 
Jeg faar nok for alvor slaa mig på kokeriet.»  
Hulda Garborg. Norsk forfattter

KJENNER DU NOEN  

https://nowbookit.com/food-drink-days-of-the-year/


SOM BØR ABONNERE PÅ  
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!

Les forrige nyhetsbrev her!

Hilsen lagleder Frode Kristensen

https://salgslaget.no/journalen/
https://www.facebook.com/salgslaget/
https://instagram.com/salgslaget
https://salgslaget.no/
mailto:frode@salgslaget.no
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