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Forord 

 
'

Min'fasinasjon'for'temaet'startet'en'vakker'sommerdag'i'2013'da'jeg'var'på'vei'hjem'fra'matfestivalen'

på'Egertorget'i'Hokksund'og'undret'meg'over'at'det'omtrent'ikke'fantes'noen'tilbydere'av'frukt'og'

grønt'på'festivalen.'Jeg'kjørte'forbi'gård'etter'gård'med'bugnende'åkre,'men'da'jeg'stoppet'innom'

dagligvaren'fant'jeg'ikke'igjen'disse'produktene.'Dette'vekket'en'tankeprosess'i'meg'som'ikke'har'

stoppet'siden.'For'meg'er'økologi'slik'naturen'mente'vi'skulle'drive'jordbruk,'og'jeg'ønsker'derfor'å'

bidra'til'å'fremme'distribusjonen'av'lokale'økologiske'landbruksvarer.''

'

Arbeidet'med'oppgaven'har'vært'en'utrolig'lærerik'prosess,'og'jeg'er'overveldet'over'alt'engasjement'

jeg'har'møtt.'Jeg'vil'først'og'fremst'takke'alle'som'har'tatt'seg'tid'til'å'svare'på'spørsmål'og'dele'av'sin'

kunnskap,'men'noen'fortjener'en'spesiell'oppmerksomhet:'

'

Takk'til'alle'på'Landbrukskontoret'som'tok'varmt'imot'meg,'spesielt'min'veileder'Gry'Løberg'som'har'

gjort'arbeidet'til'et'eventyr.'

Takk'til'Anne'Moxnes'Jervell,'min'veileder'på'NMBU'som'kastet'seg'over'prosjektet'og'har'gitt'meg'god'

faglig'støtte.'

Takk'til'Fylkesmannen'i'Buskerud'som'har'støttet'prosjektet'økonomisk,'da'spesielt'Anita'Panman'og'

Øystein'Haugerud'som'hjalp'meg'å'få'frøet'til'å'spire.'

Takk'til'Finn'Dale'Iversen'for'flotte'bilder'til'denne'utgaven.'

Takk'til'gode'naboer'som'har'åpnet'øynene'mine'for'økologiske'verdier,'spesielt'Anette'som'har'tegnet'

noen'av'figurene'i'oppgaven.'''

Og'en'spesiell'takk'til'min'samboer'Erik'som'har'holdt'ut'med'min'nye'lidenskap/galskap.'

'

Om'du'er'interessert'i'å'lese'den'fullstendige'masteroppgaven'er'det'bare'å'ta'kontakt.'

'

Drammen,'14.05.14.'
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1 Introduksjon '

'

”My'grandfather'used'to'say'that'once'in'your'life'you'need''

a'doctor,'a'lawyer,'a'policeman'and'a'preacher''

but'every'day,'three'times'a'day,''

you'need'a'farmer.”''

' ' ' ' ' E'Brenda'Schoepp'

'

Økologiske'og'kortreiste'matvarer'blir'stadig'

mer'populære'og'skepsisen'til'det'

konvensjonelle'landbruket'øker.'I'følge'OikosE'

økologisk'Norge'velger'bevisste'forbrukere'

økologiske'varer'fordi'de'ivaretar;'

'

…deg'fordi'de'ikke'inneholder'kjemiskE

syntetiske'sprøytemidler,'kunstige'fargestoffer'

og'aromaer,'søtningsE'eller'

konserveringsmidler.'I'tillegg'viser'flere'

undersøkelser'at'økologisk'mat'ofte'inneholder'

mer'mineraler,'antioksidanter'og'vitaminer.'

'

…husdyrene'fordi'de'får'bedre'plass,'sunt'fôr'

og'får'være'ute'i'frisk'luft.'

'

…miljøet'fordi'det'øker'mangfoldet'av'planter,'

dyr'og'livet'i'jorda.'Bonden'bruker'mest'mulig'

lokale,'fornybare'ressurser'som'reduserer'

energiE'og'ressursforbruk,'jordE,'luftE'og'

vannforurensning'og'klimagassutslipp.''

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Når'økologiske'matvarer'har'så'mange'fordeler,'

hvorfor'er'ikke'andelen'av'økologisk'mat'i'

Norge'høyere?'Regjeringen'har'som'mål'å'nå''

15'%'økologisk'produksjon,'omsetning'og'

forbruk'innen'20201.'Ved'utgangen'av'2013'var'

produksjonen'4,8'%'og'omsetningen'i'

dagligvarehandelen'1,1'%2.'Både'Buskerud'og'

Vestfold'er'økologiske'foregangsfylker,'men'til'

tross'for'dette'er'ikke'omsetningen'av'

økologiske'landbruksvarer'høyere'her'enn'i'

andre'fylker.''

'

Det'er'utfordrende'å'drive'økologisk'

landbruksproduksjon,'men'det'finnes'gode'

støtteordninger'for'produsentene.'

Forbrukeretterspørselen'etter'økologiske'varer'

er'økende,'men'høye'priser,'dårlig'

tilgjengelighet'og'manglende'kunnskap'gjør'at'

omsetningen'er'lav.'Kan'det'være'i'leddene'

mellom'produsent'og'forbruker'at'det'finnes'

rom'for'forbedring?'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1'Fylkesmannen'i'Buskerud;!Økologisk!Handlingsplan!
201012015.''
2'SLF;'Rapport!for!produksjon!og!omsetning!av!
økologiske!landbruksvarer!2013.'
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' ' ' '

”Tine!og!Nortura!har!slått!

bremsene!på!for!flere!år!siden.!

Grønt1grossistene!er!også!

tilbakeholdne!med!avtaler.!Det!

er!helt!åpenbart!at!norske!

bønder!ikke!kan!legge!om!til!

økologisk!produksjon!uten!å!få!

en!leveranseavtale!som!til!en!

viss!grad!sikrer!en!økonomisk!

bærekraftig!pris!for!

produktene”' '' '

''''''''E'Marit'G.'Wright'for'Oikos!'

1.1 Dagens kanaler: Dagligvarehandel

I'2009'ble'87'%'av'alle'økologiske'varer'i'Norge'

solgt'gjennom'dagligvarehandelen.'Fire'store'

paraplykjeder'(Ica,'Coop,'Norgesgruppen'og'

Rema'1000)'kontrollerer'mer'enn'99'%'av'

dagligvaremarkedet'og'deres'makt'består'i'at'

de'kontrollerer'flere'ledd'i'verdikjeden'som'

distribusjon'fra'leverandør'til'grossist,'

grossistvirksomhet,'innkjøp,'distribusjon'til'

butikk'og'butikkjedene.''

'

Man'har'også'sett'en'økt'dannelse'av'store'

landsdekkende'samvirkekonsern'som'betjener'

et'nasjonalt'marked,'og'det'regionale'preget'i'

matproduksjon'og'omsetning'er'sterkt''

redusert.'Hver'enkelt'landbruksprodusent'har'

derfor'veldig'lav'forhandlingsmakt'ovenfor'

kjedene,'noe'som'førte'til'at'regjeringen'

oppnevnte'et'matkjedeutvalg'for'å'utrede'

styrkeforholdene'i'verdikjeden'for'mat3.''

'

Matkjedeutvalget'uttrykker'skepsis'til'at'noen'

få'aktører'har'så'mye'makt,'og'undersøkelser'

de'har'gjort'viser'at'de'små'produsentene'føler'

at'de'møter'et'forhandlingsE'og'logistikksystem'

som'kun'er'tilpasset'de'store'aktørene.'

Økologiske'varer'har'ofte'en'høyere'utsalgspris'

fordi'produksjonen'er'mer'arbeidskrevende'og'

produksjonsvolumene'noe'lavere,'men'

matkjedeutvalget'mener'undersøkelser'viser'at'

forbrukere'er'villige'til'å'betale'mellom'10E40%'

mer'for'økologiske'varer.'Prisforskjellen'er'

imidlertid'langt'større'enn'det'som'kan'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3'NOU'2001:4'Mat,!makt!og!avmakt!–!om!
styrkeforholdene!i!verdikjeden!for!mat'

forklares'med'merpris'til'produsent,'og'

matkjedeutvalget'sier'dermed'indirekte'at'det'

er'andre'ledd'i'verdikjeden'som'sitter'igjen'med'

mesteparten'av'profitten.'De'fant'også'

eksempler'på'økologiske'produkter'som'ikke'

får'markedsadgang,'til'tross'for'en'uttalt'

satsning'fra'flere'sentrale'aktører.'De'mener'

dette'paradokset'indikerer'at'den'norske'

matkjeden'ikke'fungerer'tilfredsstillende'når'

det'gjelder'å'levere'økologiske'produkter.''

'

Det'samme'ser'man'i'Buskerud,'og'den'

økologiske'handlingsplanen'til'fylket'har'derfor'

som'en'overordnet'målsetning'at'”økologiske!

produkter!blir!omsatt!som!økologiske!og!når!

fram!til!forbrukerne!i!tilstrekkelig!mengde!og!til!

en!fornuftig!pris!som!forbrukeren!er!villig!til!å!

betale”.!Oikos'synes'heller'ikke'det'

er'overraskende'at'økologiske'arealer'har'

gått'tilbake'i'Norge'og'at'importen'øker;



Jordnær'handling'− Cathrine'Lie'
'

 6'

1.2 Dagens kanaler: Storhusholdning 

'

En'annen'kanal'for'økologiske'produsenter'er'

storhusholdningsmarkedet'som'består'av'

hoteller,'restauranter,'kantiner,'catering'og'

institusjoner.'Å'øke'det'økologiske'innkjøpet'til'

offentlige'storhusholdninger'er'en'viktig'

strategi'for'å'nå'regjeringens'mål'om'15'%,'og'

dette'blir'fulgt'opp'gjennom'fylkesvise'

handlingsplaner.'I'Buskerud'og'Vestfold'har'syv'

kommuner,'gjennom'Rådet'for'

Drammensregionen,'samarbeidet'om'

prosjektene'"Økoløft'i'Drammensregionen"'og'

"Økologisk'fremtid'–'Drammensregionen".'De'

har'utarbeidet'fire'hefter'som'skal'være'en'

støtte'under'innføring'av'økologisk'mat'i'

offentlige'storkjøkken,'SFO,'kantiner'og'matE'og'

helsefag'i'ungdomsskolen.'Økt'offentlig'innkjøp'

vil'være'positivt'for'produsentene,'men'

distribusjonen'går'i'stor'grad'via'de'samme'

grossistleddene'som'i'dagligvarebransjen.'

'

1.3 Alternative kanaler

'

Salg'til'storhusholdninger'er'en'kanal'det'

offentlige'forsøker'å'ivareta,'og'tradisjonelle'

distribusjonskanaler'via'grossist'setter'lokale'

økologiske'produsenter'i'en'dårlig''

forhandlingsposisjon.''

'

'

'

Dette'har'ført'til'en'økning'i'forsøk'på'å'

differensiere'lokale'og'økologiske'matvarer'

gjennom'opprettelser'av'alternative'

distribusjonskanaler,'heretter'kalt'ADK’er.''

'
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' ' ' ' '
' '

' ”Hvordan'kan'alternative'

' distribusjonskanaler'øke'

' omsetningen'av'lokale''

' økologiske'landbruksvarer''
' i'Drammensregionen?”'

'

Dette'er'i'regi'av'bønder,'engasjerte'forbrukere'

eller'offentlige'instanser,'og'ofte'i'form'av'

samarbeid'mellom'en'eller'flere'av'disse.'

ADK’er'skaper'en'mer'direkte'kobling'mellom'

produsent'og'forbruker'og'er'ofte'basert'på'

ideologiske'grunnlag.'Det'kan'være'interessant'

å'undersøke'om'de'alternative'kanalene'

(ADK’ene)'i'større'grad'er'tilpasset'

utfordringene'ved'økologisk'jordbruk,'og'om'de'

ivaretar'både'de'små'produsentene'og'

forbrukernes'ønsker.'Problemstillingen'er:''

'

'

'

Målet'er'å'undersøke'hvilke'ADK’er'som'finnes'i'

Drammensregionen'i'dag,'hvordan'de'fungerer,'

og'vurdere'om'de'kan'øke'produksjonen'og'

omsetningen'av'lokale'økologiske'

landbruksvarer'samtidig'som'de'ivaretar'alle'

aktørene'i'verdikjeden.'ADK’er'som'ikke''

'

'

eksisterer'i'regionen'i'dag,'men'som'har'hatt'

suksess'andre'steder,'vil'også'bli'undersøkt.'

Oppgaven'vil'konsentrere'seg'om'kortreist'mat,'

med'et'spesielt'fokus'på'økologiske'

landbruksprodukter.'Frukt,'grønt'og'bær'er'

sesongvarer'som'ikke'lar'seg'lagre'over'lang'tid,'

og'dette'er'derfor'en'varegruppe'som'møter'

spesielle'utfordringer'med'tanke'på'

distribusjon'og'salg.'Import'av'økologiske'

produkter,'og'landbruksvarer'som'ikke'selges'

til'forbrukere'(korn,'gress'og'fôr),'vil'ikke'

omfattes'her.''

'

Dette'arbeidet'er'ment'å'være'et'bidrag'til'

praktiske'løsninger'for'lokalsamfunnet.'Den'

konsentrerer'seg'om'de'samme'kommunene'

som'var'med'i'”Økoløft'i'Drammensregionen”'

(Drammen,'Lier,'Hurum,'Røyken,'Nedre'Eiker,'

Sande'og'Svelvik),'samt'Øvre'Eiker,'for'å'bygge'

videre'på'arbeid'som'alt'har'blitt'gjort.'For'å'

skape'en'bærekraftig'økologisk'verdikjede'er'

det'viktig'med'en'velfungerende'distribusjon.'

Denne'oppgaven'kan'bidra'med'løsninger'på'

distribusjonsutfordringene'man'ser'i'

Drammensregionen'i'dag,'noe'som'mulig'også'

kan'overføres'til'andre'regioner.'Forskningen'

kan'også'bidra'teoretisk'ved'at'den'analyserer'

ADK’er'ved'hjelp'av'forretningsmodellE'og'

verditeori,'og'ved'at'den'identifiserer'alle'

verdier'ADK’er'bør'ha,'ikke'bare'hva'som'skiller'

de'fra'tradisjonelle'kanaler.'

'
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2 Teoretisk tilnærming 

'

ADK’er'er'ikke'en'definert'gruppe'

distribusjonskanaler,'men'heller'en'

samlebetegnelse'på'alle'kanaler'som'ikke'er'

tradisjonelle'(dagligvare'og'storhusholdning).'

Tilnærmingen'her'vil'være'å'fokusere'på'

konseptenes'forretningsmodell'og'hvordan'de'

skaper,'leverer'og'kaprer'verdi.'En'granskning'

av'hvordan'konseptene'er'bygget'opp'kan'gi'

grunnlag'for'å'vurdere'hvorvidt'de'er'i'stand'til'

å'øke'omsetningen'av'økologiske'

landbruksvarer'i'Drammensregionen.'

'

En'organisasjons'forretningsmodell'beskriver'

verdikjeden'til'et'produkt'og'sier'noe'om''

'

hvordan'en'organisasjon'skal'tilby'og'overføre'

verdi'til'kundene,'og'hvordan'dette'kan'gjøres'

på'en'lønnsom'måte.'Dette'er'et'relativt'nytt'

fagfelt'og'det'har'fremdeles'ikke'blitt'enighet'

om'en'felles'definisjon.'Alexander'Osterwalder'

er'en'av'de'mest'anerkjente'forfatterne'på'

området'og'han'sier'at'”a!business!model!

describes!the!rationale!of!how!an!organization!

creates,!delivers,!and!captures!value”.'Han'er'

mest'kjent'for'sin'”canvas”'(under)'der'han'har'

satt'opp'ni'ulike'elementer'som'sammen'utgjør'

en'forretningsmodell.'En'enklere'tilnærming'er'

å'se'på'hvordan'en'organisasjon'skaper,'leverer'

og'kaprer'verdi.''

'
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"

DP1"&"Hvilke"elementer"bør"ADK’er"ha"for"å"

skape"verdi?""

Målet'er'å'vurdere'hvilke'konsekvenser'ulike'

koblinger'mellom'forbruker'og'produsent'får,'

og'hvilke'faktorer'som'er'viktige'for'

produsenter'og'forbrukere'for'at'en'kanal'skal'

være'bærekraftig.''

'

"

DP2"&"Hvordan"skaper,"leverer"og"kaprer"

ulike"ADK’er"verdi?"

Målet'er'å'analysere'ulike'konsepter'og'

avdekke'hvordan'de'fungerer'for'ulike'

aktører.'Verdien'som'måles'vil'være'basert'på'

svarene'fra'DP1.'

'

"

DP3"&"Hvordan"dekker"eksisterende"ADK’er"

behovet"i"Drammensregionen?"

Målet'er'å'undersøke'om'eksisterende'ADK’er'

i'Drammensregionen'dekker'behovet'for'både'

forbruker'og'produsent,'om'de'kan'brukes'til'å'

øke'omsetningen,'og'om'det'kan'være'behov'

for'en'ny'kanal.''

'

'

En'analyse'av'forskjellige'konsepter'ved'hjelp'

av'canvas'vil'forenkle'arbeidet'med'å'

sammenligne'ulike'ADK’er,'men'utfordringen'er'

at'de'ofte'er'mer'sammensatt'enn'hva'disse'

teoriene'kan'forklare.''

'

Tidligere'studier'har'tatt'for'seg'fenomenet'

med'økt'forbrukerinvolvering'i'salg'og'

distribusjon'av'landbruksvarer.'Disse'sivile'

initiativene'er'gode'kilder'til'innovasjon'og'har'

ført'til'fremveksten'av'det'som'kalles'”civic'food'

networks”;'et'nytt'sosialt'og'økonomisk'forhold'

mellom'produsent'og'forbruker4.'I'forhold'til'

tradisjonelle'salgskanaler'er'kontakten'mellom'

forbruker'og'produsent'mye'tettere,'ofte'via'

direktesalg,'at'forbrukerne'spiller'en'aktiv'rolle'

i'driften'eller'at'forbrukerne'selv'er'med'på'å'

dyrke'sin'egen'mat.'Dette'bringer'med'seg'nye'

produksjonsE'og'distribusjonsmodeller'som'

skiller'seg'fra'de'konvensjonelle'når'det'gjelder'

råvarekvalitet'og'en'bærekraftig'

helhetstenkning.'

'

Verdien'ADK’er'ønsker'å'skape'går'ofte'utover'

de'økonomiske,'og'noen'konsepter'har'flere'

fellestrekk'med'frivillige'organisasjoner'enn'

kommersielle'bedrifter.'Initiativtakerne'er'i'

økende'grad'engasjerte'forbrukere,'og'

forholdet'mellom'forbruker'og'produsent'

strekker'seg'ofte'lengre'enn'en'ren'kjøpEogEsalg'

transaksjon.'For'å'ta'hensyn'til'disse'faktorene'

blir'problemstillingen'derfor'delt'inn'i'tre'

delproblemstillinger;'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
4'Renting,'Schermer'&'Rossi;'Building!Food!
Democracy:!Exploring!Civic!Food!Networks!and!Newly!
Emerging!Forms!of!Food!Citizenship'(2012)'

'

'
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3 Casemetode 

'

Intensjonen'med'denne'studien'er'å'skape'en'

best'mulig'oversikt'over'ADK’er'og'styrkene'og'

svakhetene'de'har.'Ved'å'danne'et'godt'

virkelighetsbilde'av'situasjonen'i'

Drammensregionen'kan'det'avdekkes'hvordan'

disse'kanalene'kan'øke'omsetningen'av'

økologiske'landbruksvarer.'Casemetode'tillater''

'

at'ulike'kilder'og'metoder'brukes'om'hverandre'

for'å'utforske'et'tema.'Dette'fleksible'designet'

tillater'også'at'undersøkelsesmetoden'kan'

endres'underveis'hvis'nye'spørsmål'eller'

datakilder'oppdages.'Følgende'kilder'og'

metoder'ligger'til'grunn'for'informasjonen'i''

denne'oppgaven:''

'

Datatype:"Nøkkelinformanter" Metode"

Fylkesmannen'i'Buskerud'ved'fylkesagronom'Øystein'

Haugerud'og'prosjektleder'for'økologisk'mat'Anita'Panman'

(heretter'omtalt'som'”Fylkesmannen”)'

SemiEstrukturert'gruppeintervju'

Landbrukskontoret'for'Drammen,'Lier,'Røyken'og'Hurum,'

spesielt'ved'jordbrukssjef'Gry'Løberg'

Veiledning,'internmøter,'samtaler,'

observasjon,'daglig'tilstedeværelse'

Landbrukskontoret'for'Sande'og'Svelvik'ved'jordbrukssjef'

John'Kihl'
SemiEstrukturert'dybdeintervju'

Oikos'E'Økologisk'Norge'ved'Marte'von'Krogh'og'Alexandra'

Devik'
SemiEstrukturert'gruppeintervju'

Datatype:"Produsentintervjuer" Metode"

5'lokale'økologiske'produsenter'(anonymisert)' SemiEstrukturert'dybdeintervju'

16'andre'lokale'økologiske'produsenter'(anonymisert)' Strukturert'kortfattet'telefonintervju'

Datatype:"Seminarer"og"møter" Metode"

Innovasjon'i'landbruket,'seminar'i'regi'av'Innovasjon'Norge' Deltakerobservasjon'

Informasjonsmøte'for'nye'og'kommende'gårdbrukere'i'

Røyken'og'Hurum.'
Deltakerobservasjon'

Datatype:"Sekundærkilder" Metode"

Forskningsrapporter,'artikler,'brosjyrer,'offentlige'

rapporter,'hjemmesider,'Debio'database.'
Internett,'litteratur'
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!

”Selger!man!noe!til!matvarekjedene!er!det!

beste!som!kan!skje!at!man!ikke!hører!noe.!

Når!man!selger!rett!til!kunden!får!man!

tilbakemelding!og!det!er!veldig!moro!”!

' ' ' E'produsent'5'

4 Resultat og analyse 
'

Resultatene'av'forskningen'er'inndelt'etter'

delproblemstillingene.'En'sammenstilling'av'

funnene'ledet'til'identifisering'av'syv'ulike'

elementer'ADK’er'bør'ha'for'å'skape'verdi.'Ved'

hjelp'av'canvas'ble'så'åtte'konsepter'analysert'

for'å'forklare'hvordan'ulike'ADK’er''

'

skaper,'leverer'og'kaprer'verdi,'i'tillegg'til'

hvordan'de'oppfyller'de'syv'ulike'elementene.'

Dette'gir'grunnlag'for'å'se'på'eksisterende'

ADK’er'i'Drammensregionen,'og'ved'hjelp'av'de'

syv'elementene'blir'udekket'behov'identifisert.'

'
'

4.1 (DP1) - Hvilke elementer bør ADK’er ha for å skape verdi?  

'

Alternative'kanaler'bør'ha'en'del'egenskaper'og'

verdier'som'dagligvarebransjen'og'tradisjonelle'

kanaler'ikke'kan'tilby.'Det'er'imidlertid'viktig'å'

ikke'bare'se'på'hva'som'skiller'ADK’er'fra'andre'

kanaler.'Det'finnes'også'visse'kriterier'en'

distribusjonskanal'må'oppfylle'for'å'i'det'hele'

tatt'fungere'som'et'omsetningsledd'og'ha'en'

god'formidlingsevne'av'matvarer.'Punktene'

som'følger'er'elementer'respondentene'synes'

er'viktige'at'en'kanal'ivaretar'når'det'gjelder'

omsetning'av'lokale'økologiske'matvarer.'

Perspektivet'er'i'hovedsak'fra'produsentenes'

side'da'de'er'fokus'for'dette'studiet.''

'

Tett"kontakt"mellom"forbruker"og"

produsent"

'

I'dagens'samfunn'kan'avstandene'mellom'

urbaniserte'forbrukere'og'primærnæringene'

som'gir'oss'mat'på'bordet,'være'stor.'Et'av'

hovedtrekkene'ved'ADK’er'er'at'de'søker'å'

skape'en'tettere'kobling'mellom'produsenter'og''

'

'

forbrukere'enn'det'man'har'i'tradisjonelle'

kanaler.'For'forbrukere'betyr'dette'at'de'får'

anledning'til'å'kommunisere'hvilke'produkter'

de'ønsker,'og'stille'spørsmål'direkte'til'

bøndene.'Ved'å'utveksle'kunnskap'og'erfaring'

økes'bevisstheten'til'forbrukerne,'og'de'vil'føle'

en'sterkere'tilknytning'til'produsenten'og'

produktene.'Dette'gjør'at'de'blir'villig'til'å'

betale'mer'for'kvalitetsprodukter'og'det'øker'

sjansen'for'gjenkjøp.'Direkte'kontakt'innebærer'

også'at'produsentene'lettere'kan'tilpasse'seg'

det'markedet'ønsker.'Mangel'på'tilbakeE

melding,'både'forbedringsforslag'og'ros,'er'noe'

de'savner'i'tradisjonelle'kanaler.''

'

'
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!

”Man!må!ha!litt!volum!for!å!få!ned!prisen!og!

gjøre!det!attraktivt”!!

' ' ' E'produsent'3'

!

”En!ufordring!generelt!er!hvor!stabile!og!

forutsigbare!konseptene!skal!være,!for!det!

er!vanskelig!å!kunne!gå!god!for!et!visst!

sortiment!over!tid,!og!det!bør!være!en!viss!

fleksibilitet”!

' ' E'Marte'von'Krogh'i'Oikos'

'

Volum"

'

Det'er'ofte'det'ideologiske'bakteppet'og'

kunnskapsdelingen'som'dras'frem'i'

karakteriseringer'av'ADK’er,'og'det'kan'være'

lett'å'glemme'at'de'faktisk'også'må'ha'evnen'til'

å'omsette'varer.'For'produsentene'er'det'viktig'

at'et'kanal'kan'håndtere'et'visst'volum'slik'at'de'

kan'bli'et'reelt'alternativ'til'grossister.''

'

'

Tilbakemeldingene'i'intervjuene'var'at'kanaler'

som'Bondens'marked'og'Økofestivalen'er'gode'

tiltak,'men'at'antallet'salgsdager'blir'for'få,'og'

dermed'volumet'for'lavt'til'at'de'kan'basere'seg'

på'det'alene.'Dette'gjelder'spesielt'for'

produsenter'av'frukt,'grønt'og'bær'som'er'

avhengige'av'å'omsette'et'stort'volum'siden'

fortjenesten'per'produkt'er'relativt'lav.'Dette'

må'i'tillegg'gjøres'i'løpet'av'en'kort'sesong.'For'

forbrukere'er'volum'med'på'å'gi'et'bedre'utvalg'

og'ferskere'produkter'pga'høyere'rullering.'''

''

Forutsigbarhet"

'

Det'er'viktig'for'produsentene'at'de'har'

sikkerhet'rundt'at'de'faktisk'får'omsatt'varene'

sine,'noe'flere'nevner'at'er'en'utfordring.'Hvis'

salgskanaler'ikke'er'stabile,'og'kan'forsvinne'

over'natten,'vil'dette'gi'store'problemer'for''

'

'

bønder'som'har'planlagt'avlingen'flere'

måneder'i'forveien.''

'

'

Forutsigbarheten'er'ikke'avhengig'av'hvor'

mange'forbrukere'produsenten'kan'nå'ut'til,'

men'av'i'hvor'stor'grad'forbrukeren'forplikter'

seg'til'konseptet.'For'forbrukere'handler'

forutsigbarhet'om'at'de'alltid'vet'hvilke'varer'

de'får'tilgang'til.'Forutsigbarheten'vil'altså'være'

avhengig'av'i'hvor'stor'grad'en'ADK'skaper'

balanse'mellom'etterspørsel'og'produksjon.'

'

Rettferdig"verdikapring"

'

Slik'Matkjedeutvalget'påpekte'er'det'andre'ledd'

i'verdikjeden'enn'produsenter'og'forbrukere'

som'kaprer'det'meste'av'profitten.'En'viktig'

funksjon'for'en'ADK'er'at'den'korter'ned'

verdikjeden'betraktelig'for'å'sikre'en'rettferdig'

pris,'både'for'forbruker'og'produsent.''

Fokuset'er'ikke'på'at'man'skal'ha'en'fortjeneste'

på'handelen,'men'at'man'skal'dekke'kostnaden'

til'bonden.'Det'er'veldig'sentralt'at'konseptene'

har'en'transparent'økonomi'der'man'viser'de'

faktiske'kostnadene'en'bonde'har,'som'man''
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!

”Det!er!jo!å!produsere!vi!først!og!fremst!

kan,!og!for!mange!så!holder!det”!

' ' ' E'produsent'1'

!

”Jo!kortere!vei!jo!bedre,!for!prisen!dobler!

seg!for!hvert!ledd”!!

' ' ' E'produsent'3'

sammen'må'spleise'på.'I'veldig'tette'koblinger,'

som'andelslandbruk,'kaprer'produsenten'og'

forbrukerne'all'verdien'de'selv'skaper.'At'

bøndene'får'inn'penger'tidlig'i'sesongen,'før'

varene'i'det'hele'tatt'er'produsert,'betyr'at'de'

ikke'trenger'å'ta'opp'gjeld.'At'andelseiere'

hjelper'til'med'produksjonen'holder'også'

kostnadene'nede.'For'forbrukerne'betyr'dette'

at'de'ved'å'bidra'selv'kan'slippe'fordyrende'

mellomledd,'og'varene'vil'bli'billigere.'Samtlige'

respondenter'syntes'det'er'viktig'at'ADK’er'

representerer'en'mer'rettferdig'fordeling'av'

verdikapringen'enn'tradisjonelle'kanaler.''

''

Salgsavlastning"

'

Selv'om'ADK’er'representerer'en'mer'rettferdig'

verdikapring'er'det'viktig'å'huske'hvorfor'

produsenter'velger'å'bruke'grossistledd.'Mange'

bønder'har'verken'kapasitet'eller'kompetanse'

til'å'markedsføre'og'selge'produktene'sine'selv.'

Bondeyrket'er'generelt'tidkrevende,'og'de'som'

velger'dette'yrket'bør'få'muligheten'til'å'

konsentrere'seg'om'å'dyrke.'Alexandra'Devik'i'

Oikos'mener'at'”produsentene'som'er'med'i'

Kooperativet'setter'veldig'pris'på'nettopp'det,'

at'de'ikke'selv'må'organisere'salget.'En'

omsetningsløsning'som'muliggjør'det'er'

kjærkomment”.'ADK’er'bør'være'mellomledd'

som'organiserer'markedsføring'og'salg,'men'på'

en'måte'som'gjør'at'de'ikke'kaprer'så'mye'

profitt'som'tradisjonelle'mellomledd'gjør.'

Fylkesmannen'savner'en'aktør'som'kan'ta'imot'

varer'fra'flere'produsenter'og'som'ønsker'å'

videreselge.'De'legger'vekt'på'at'ikke'alle'

produsenter'er'gode'på'å'selge,'og'at'de'derfor'

trenger'et'salgsledd.''

'

"

Sjel"og"sosialt"ansvar"

'

ADK’er'legger'ikke'bare'vekt'på'at'bønder'skal'

få'en'rettferdig'betaling'for'jobben'de'gjør,'men'

også'at'man'skal'sette'pris'på'personene'som'

gir'deg'mat'på'bordet.'Flere'av'de'intervjuede'

produsentene'synes'det'er'behov'for'en'kanal'

med'”litt'mer'sjel'i'seg”'enn'de'store'

samvirkeorganisasjonene'og'dagligvarekjedene,'

og'kunne'tenke'seg'en'arena'der'forbrukerne'

ikke'kun'handler'basert'på'pris'og'utseende.'En'

av'utfordringene'for'økologiske'produsenter'er'

at'de'føler'at'tradisjonelle'kanaler'er'redde'for'å'

reklamere'for'at'økovarer'er'bedre'enn'

konvensjonelle,'siden'de'ikke'vil'gjøre'

konvensjonelle'varer'til'bEvarer.'En'uavhengig'

salgskanal'kan'i'større'grad'reklamere'for'

økologiske'varer.'En'annen'bekymring'er'at'de'

føler'at'kjedene'har'gjort'alt'de'kan'for'å'

anonymisere'bonden,'og'at'man'bare'er'et'

nummer'i'systemet.'Produsentene'har'derfor
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!

”Det!er!mye!man!skal!beherske!for!å!lykkes!i!

en!varestrøm”!!

' ' ' E'produsent'3''

!

”Et!slikt!konsept!har!en!annen!dimensjon!i!

forhold!til!det!sosiale.!Folk!føler!kanskje!at!

de!har!blitt!litt!ensomme!og!de!søker!et!

fellesskap”!

!

'''''''''''E'Fylkesmannen'om'Oslo'Kooperativ''

 
tro'på'konsepter'som'Oslo'Kooperativ'fordi'de'

er'styrt'av'forbrukermakt'og'folk'som'bryr'seg'

og'ønsker'å'formidle'identiteten'til'bøndene.'''

'

ADK’er'representerer'noe'mer'enn'bare'

handelstransaksjoner'siden'de'omsetter'ren'og'

bærekraftig'mat,'samtidig'som'de'gir'bonden'

den'respekten'han'fortjener'og'hjelper'til'å'

bevisstgjøre'forbrukere.'Engasjement'rundt'

kortreist'og'sunn'mat'øker,'og'ADK’er'er'sosiale'

arenaer'like'mye'som'de'er'matleverandører.'

En'viktig'verdi'for'en'ADK'er'derfor'at'den'

tilbyr'noe'mer'enn'man'finner'i'tradisjonelle'

kanaler.'

'

Frivillighet"

'

Mange'ADK’er'er'basert'på'en'form'for'

frivillighet.'De'ideologiske'aspektene'og'”sjelen”'

til'konseptene'har'ofte'et'utspring'i'at'

forbrukere'går'sammen'om'å'skape'et'

alternativ'til'dagligvaren.'Dette'er'mennesker'

som'er'spesielt'interessert'i'sunne'råvarer'og'

rettferdig'handel,'og'som'er'villige'til'å'bidra'for''

å'få'mat'på'bordet.'Oikos'mener'det'er'viktig'at'

ADK’er'er'basert'på'engasjement'og'at'noen''

'

andre'enn'bonden'må'drive'konseptet.'Da'kan''

bonden'konsentrere'seg'om'å'dyrke,'mens'

ildsjeler'og'frivillige'hjelper'til'å'redusere'

risikoen'for'produsenten.'En'ulempe'ved'

frivillighet'er'at'konsepter'kun'fungerer'så'

lenge'menneskene'som'er'involvert'forblir'

engasjerte'og'interesserte.'En'fare'er'at'

forbrukerne'synes'det'er'moro'i'starten,'men'

blir'utbrente'etter'hvert.'Tidligere'forskning'

viser'at'enhver'form'for'handel'over'tid'vil'

måtte'dekke'transaksjonskostnader5.'Å'

utelukkende'basere'seg'på'frivillighet'kan'

derfor'gjøre'et'konsept'sårbart'om'ildsjelene'

forsvinner.''

'

'

Det'økonomiske'aspektet'bør'ivaretas,'men'ikke'

strekkes'så'langt'at'alt'handler'om'marginer,'

slik'de'tradisjonelle'mellomleddene'oppfattes.'

For'at'en'ADK'skal'være'bærekraftig'over'tid'er'

det'en'fordel'om'den'inneholder'elementer'av'

både'frivillighet'og'kommersiell'drift.'

Frivilligheten'vil'bidra'til'at'forbrukerne'er'med'

på'å'redusere'risikoen'til'produsenten,'og'det'

kommersielle'aspektet'sikrer'at'det'blir'en'

stabil'kanal'der'volum'og'prisnivå'er'

tilfredsstillende'for'produsent'og'forbruker.'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5'Verhaegen'&'Van'Huylenbroeck;'Costs!and!benefits!
for!farmers!participating!in!innovative!marketing!
channels!for!quality!food!products!(2001)'
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4.2 (DP2) – Hvordan skaper, leverer og kaprer ulike ADK’er

     verdi?
'

Alternative'distribusjonskanaler'kan'være'

svært'forskjellige,'og'det'varierer'hva'slags'

verdier'de'legger'vekt'på.'Åtte'konsepter'har'

blitt'analysert'i'denne'oppgaven'for'å'avdekke'

hvordan'de'skaper,'leverer'og'kaprer'verdi'for'

ulike'aktører.'Analysen'er'basert'på'

Osterwalders'”canvas”'der'modellen'er'tilpasset'

til'å'beskrive'forholdene'som'differensierer'

ADK’er.'I'figuren'under'forklares'det'hvordan'

konseptene'har'blitt'vurdert'i'forhold'til'

verdiene'det'ble'avdekket'at'en'ADK'bør'ha.'

'

'

'

'

'

'

Konseptene'vi'skal'se'nærmere'på'er:'

'

• Bondens'marked'

• Gårdsutsalg'

• Økofestivalen'

• Netthandel'

• Abonnement'

• Spesialbutikker'

• Andelslandbruk'

• Kooperativ'

'
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'

Bondens'marked'startet'i'2003'etter'

inspirasjon'fra'tilsvarende'konsepter'i'andre'

land.'Det'fungerer'som'et'torg'der'forbrukere'

kan'kjøpe'lokalprodusert,'fersk'og'smakfull'mat'

direkte'fra'produsenten.'Stiftelsen'Bondens'

marked'er'en'paraplyorganisasjon'for'de'lokale'

markedene'som'drives'som'andelslag,'eid'av'

lokale'bønder.''

'

Konseptet'skaper'en'direkte'kobling'mellom'

produsent'og'forbruker'som'er'med'på'å'øke'

forbrukers'kunnskap'og'tilknytning'til'

produsenten.'Det'gir'også'produsenten'

anledning'til'å'få'direkte'tilbakemelding'av'

forbrukerne.'Bondens'marked'i'Drammen'er'

åpent'for'hele'lokalsamfunnet,'men'siden'de'

finner'sted'på'torget'er'det'en'utfordring'at'de'

kun'tiltrekker'forbrukere'som'handler'i'

sentrum,'og'sentrumshandelen'har'de'siste'

årene'gått'ned.'En'fordel'er'at'konseptet'blir'

kjent'når'de'har'en'så'sentral'lokalisering.''

'

Bondens'marked'i'Drammen'finner'sted'på'

torget'ni'lørdager'i'løpet'av'2014,'der'13'ulike'

produsenter'er'representert.'Det'tilbys'et'

spekter'av'varer,'men'disse'er'alle'videreE

foredlede'produkter.'Pr'i'dag'finnes'det'ingen'

lokale'frukt,'grønt'og'bær'produsenter'som'

deltar'på'Bondens'marked,'og'grunnen'de'

oppgir'er'at'kanalen'egner'seg'dårlig'for'

sesongvarer.!!

!

”Konseptet!passer!nok!bedre!for!de!som!driver!litt!

på!siden!med!syltetøy,!honning!osv,!ikke!for!en!

produsent!med!stort!volum”'''

' ' ' ' Eprodusent'3!

'

Selve'markedet'organiseres'av'en'lokal'

kontaktperson,'mot'en'prosentandel'av'salget,'

og'produsentene'møter'selv'opp'og'selger'

produktene'sine.'En'fordel'for'produsentene'er'

at'konseptet'ikke'innebærer'store'

investeringskostnader.'De'velger'selv'når'de'

ønsker'å'delta,'og'de'kan'dermed'tilrettelegge'

salget'etter'når'produktene'er'i'sesong.''

'

En'ulempe'er'at'markedene'kun'finner'sted'en'

dag'i'måneden,'og'volumet'blir'derfor'ikke'stort'

nok'til'at'det'er'en'bærekraftig'kanal'for'

produsentene.'Dette'gjelder'spesielt'for'

sesongvarer'som'frukt,'grønt'og'bær.'Om'

markedes'hyppighet'økes'vil'dette'by'på'

utfordringer'med'tanke'på'tidsbruk'siden'

produsentene'selv'må'bruke'tid'på'å'betjene'

bodene'mot'en'usikker'omsetning'(denne'

utfordringen'har'blitt'adressert'ved'oppstarten'

av'Bondens'Butikk'i'Mathallen'i'Oslo).''

'

Bondens'marked'er'en'god'arena'for'forbrukere'

som'er'ute'etter'noe'ekstra,'og'i'Drammen'har'

man'sett'en'jevn'økning'i'omsetningen'de'siste'

årene.'Hvor'mye'av'dette'som'var'økologiske'

varer'er'uvisst.'
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          Gårdsutsalg 
'

'

Mange'produsenter'har'gårdsutsalg'i'tillegg'til'å'

bruke'andre'kanaler,'og'dette'kan'være'alt'fra'

selvplukk'til'å'bygge'en'butikk'med'egne'

ansatte.'Avhengig'av'strukturen'på'utsalget'kan'

disse'kanalene'drives'uten'stor'grad'av'

samarbeid'med'andre'aktører'eller'offentlig'

støtte,'og'bonden'kan'selv'velge'hvor'mye'

ressurser'han'vil'legge'i'konseptet.'Det'finnes'

flere'økologiske'produsenter'i'DrammensE

regionen'som'selger'produkter'direkte'fra'

gården,'men'ingen'som'utelukkende'baserer'

seg'på'dette.'Kun'fire'gårdsutsalg'i'

Drammensregionen'er'listet'på'oversikten'til'

Hanen'og'fire'økologiske'gårdsutsalg'finnes'på'

oversikten'til'Ren'Mat.'

'

Utvalget'for'forbruker'er'ofte'begrenset'og'

omsetningen'er'avhengig'av'andelen'forbrukere'

som'er'villige'til'å'dra'til'gården'istedenfor'

dagligvarebutikken.'Gårdsutsalg'henvender'seg'

i'størst'grad'til'forbrukere'med'en'spesiell'

interesse'for'økologiske'og'lokale'produkter,'og'

er'ofte'kun'et'alternativ'for'i'sommerhalvåret'

når'landbruksproduktene'er'i'sesong.'

'

Flere'produsenter'nevner'under'intervju'at'de,'

av'egne'eller'andres'erfaringer,'vet'at'det'er'

krevende'å'bygge'opp'en'god'gårdsbutikk'som''

'

'

'

'

forbrukere'vil'bruke'regelmessig.'En'av'

produsentene'påpeker'at'det'er'snakk'om'

”tilfeldig!salg!der!man!må!være!tilgjengelig!hele!

tiden”,'og'han'synes'det'er'flere'ulemper'enn'

fordeler'med'å'drive'gårdsutsalg'(produsent'4).'

De'fleste'selger'gjerne'direkte'til'kunder'som'

ønsker'å'komme'innom,'men'dette'blir'i'tillegg'

til'andre'salgskanaler.''

'

Prisnivået'for'forbruker'er'som'regel'lavere'når'

man'kjøper'direkte'fra'gården,'og'produsenten'

kaprer'all'denne'verdien'siden'den'ikke'går'via'

mellomledd.'Konseptet'skaper'også'en'direkte'

kobling'mellom'forbruker'og'produsent'som'

potensielt'kan'innebære'kunnskapsdeling.'

Ulempen'er'at'hvert'gårdsutsalg'kun'vil'betjene'

en'produsent'(så'sant'det'ikke'er'snakk'om'

samarbeid'mellom'flere'produsenter)'og'de'er'

helt'avhengige'av'forbrukernes'villighet'til'å'

reise'lengre'enn'normalt,'for'et'mindre'utvalg.'

Med'et'usikkert'og'varierende'volum'er'det'

vanskelig'å'basere'seg'på'inntektene'fra'et'

gårdsutsalg'alene'for'å'gjøre'bedriften'

levedyktig.'
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"

"

"

'

'

'

'

Økofestivalen'i'Sande'ble'første'gang'arrangert'i'

2006'etter'et'felles'ønske'om'å'vise'Sande'som'

en'slagkraftig'økokommune.'Dette'er'den'

eneste'økologiske'festivalen'i'Norge'og'formålet'

er'å'skape'større'og'mer'omfattende'forståelse'

for'økologi'i'vid'forstand.'Det'gjøres'gjennom'å'

vise'og'selge'et'mangfold'av'økologiske'

produkter'og'vise'økologisk'produksjon'som'et'

godt'og'fremtidsrettet'alternativ.''

'

Økofestivalen'drives'av'ildsjeler'som'har'skapt'

samarbeid'mellom'ulike'økologiske'aktører.'

Festivalen'drives'med'midler'fra'det'offentlige,'

spesielt'fra'Sande'kommune,'men'den'er'også'

avhengig'av'dugnadsinnsats'av'styret'og'

frivillige'aktører.'Festivalen'finner'sted'en'helg'

hvert'år,'er'gratis,'og'åpen'for'alle'slags'

forbrukere.'Den'skaper'en'kobling'mellom'

produsent'og'forbruker'som'gir'de'besøkende'

økt'kunnskap'om'økologi'og'ikke'minst'en'

opplevelse.'For'produsenter'er'dette'en'god'

arena'for'nettverksbygging'og'erfaringsE

utveksling,'samt'markedsføring'av'produktene.''

'

Hvor'stor'omsetning'festivaldagene'gir'er'

uvisst,'og'om'den'kan'kalles'en'distribusjonsE

kanal'er'tvilsomt'siden'det'kun'er'snakk'om'en'

helg'i'året.'Ressursene'produsentene'selv'må'

stille'med'er'leie'av'bod'og'tiden'de'bruker'på'å''

'

'

'

'

'

'

'

'

delta.'En'av'de'intervjuede'produsentene'mener'

kanaler'som'dette'er'for'produsenter'som'har'

tid'og'lyst'til'å'reise'rundt'og'stå'på'stands.''

'

”Vi!har!vært!med!på!slike!ting!før,!men!nå!sier!vi!

konsekvent!nei!fordi!det!er!for!tidkrevende!i!

forhold!til!inntekten”''

' ' ' E'produsent'2'

'

For'produsentene'er'kanskje'ikke'salget'de'få'

dagene'så'stort,'men'festivalen'innebærer'at'de'

kan'møte'nye'forbrukere'og'danne'nye'

samarbeid'som'kan'føre'til'økt'omsetning'på'

sikt.'All'fortjenesten'fra'salget'under'festivalen'

tilfaller'også'produsenten'siden'det'ikke'går'via'

mellomledd.'Festivalen'er'det'eneste'lokale'

alternativet'for'forbrukere'som'ønsker'å'bruke'

av'sin'fritid'for'å'fremme'lokale'og'økologiske'

varer,'og'dermed'et'sted'man'kan'”ta'tempen”'

på'frivillighetsånden'i'regionen.''

'

Selv'om'festivalen'er'en'flott'arena'for'

kunnskapsdeling'kan'den'altså'ikke'kalles'en'

verdikjede'som'ivaretar'etterspørsel'og'

produksjon'siden'det'kun'dreier'seg'om'en'helg'

i'året.'Bærekraften'til'konseptet'vil'også'være'

utsatt'om'man'ikke'får'nok'frivillige'eller'

offentlige'støtte.'
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"
'

SLF'melder'at'netthandel'av'dagligvarer'er'en'

voksende'salgskanal'der'man'tar'i'bruk'et'nytt'

medium'for'å'nå'kundene.'Det'er'variabelt'hvor'

stort'fokuset'er'på'kortreist'og'økologisk'mat,'

og'det'er'per'i'dag'ingen'rene'økologiske'matE

nettbutikker'i'Norge.'Det'finnes'flere'nettE

butikker'som'leverer'til'Drammensregionen,'

men'bare'en'som'også'har'tilholdssted'her.'

123Levert'er'en'nystartet'bedrift'med'spesielt'

fokus'på'frukt'og'grønt,'der'mest'mulig'er'

kortreist'og'økologisk.'Konseptet'går'ut'på'at'

man'bestiller'matvarer'på'internett'og'får'de'

levert'hjem'på'døren,'eller'henter'de'selv.''

'

Nettbutikker'er'alle'avhengige'av'gode'

leverandører'for'å'opprettholde'et'godt'

vareutvalg'hele'året,'og'mange'selger'en'

blanding'av'lokale'og'importerte'varer.'Dette'er'

en'enkel'måte'å'handle'dagligvarer'på'som'

appellerer'til'forbrukere'som'foretrekker'

netthandel.'Begrensningene'til'konseptet'ligger'

i'at'man'kun'når'forbrukere'som'har'internett'

og'som'er'villige'til'å'bruke'denne'kanalen'for'å'

handle'matvarer.'Forbrukerne'kommer'heller'

ikke'i'kontakt'med'bonden'og'går'dermed'glipp'

av'noe'av'opplevelsen'og'kunnskapsdelingen.'

En'fordel'er'at'de'skaper'en'løsning'for'

forbrukere'som'ikke'fysisk'er'i'stand'til'å'

oppsøke'andre'tilbud.''

'

Nettbutikker'drives'gjerne'som'ordinære'

kommersielle'bedrifter'og'for'produsentene''

'

oppleves'de'ikke'nødvendigvis'som'annerledes'

enn'den'tradisjonelle'dagligvarebransjen.'Dette'

er'veldig'avhengig'av'selve'nettbutikken,'og'der'

fokus'på'kortreiste'og'økologiske'produkter'er'

sterkt,'antas'det'at'maktbalansen'mellom'

produsentene'og'konseptet'er'bedre'enn'i'

dagligvarebransjen.''

'

Nettbutikkene'investerer'i'lager,'ansatte,'

nettløsning'og'transportmidler'som'gjør'at'de'

bærer'kostnadene'og'dermed'redusere'risikoen'

til'bøndene.'Profitten'til'produsentene'antas'å'

være'lavere'her'enn'ved'salg'rett'til'forbruker,'

men'de'kan'selge'større'volum'og'salget'er'mer'

forutsigbart.'Prisnivået'mot'forbruker'er'noe'

høyere'enn'hos'de'andre'kanalene'som'har'blitt'

presentert,'men'utvalget'er'større'og'

tilgjengeligheten'bedre.'Nettbutikker'som'

123Levert'ser'ut'til'å'være'levedyktig,'for'etter'

fire'måneders'drift'planlegger'bedriften'

allerede'å'utvide'lokalene'i'2015.'”Foreløpig!er!

det!alt!for!tidlig!å!si!noe!om!omsetningen,!men!

som!sagt:!Vi!har!det!veldig!travelt!”'sier'daglig'

leder'i'et'intervju'til'Byavisa.'

'

Dette'er'ny'kanal'flere'produsenter'har'troen'på'

fordi'de'har'tunge'aktører'og'litt'kapital'i'

ryggen,'og'utvalget'til'forbruker'er'stort.'For'

bøndene'representerer'123Levert'en'kanal'som'

kan'håndtere'et'stort'volum'og'ta'seg'av'salget,'

men'allikevel'kutte'en'del'ledd'på'veien'til'

forbruker.'Det'blir'også'tydelig'markedsført'

hvor'produktene'kommer'fra.'Det'er'så'langt'to'

økologiske'produsenter'i'Drammensregionen'

som'leverer'direkte'til'123Levert.'

"
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"
'

Et'lignende'konsept'er'abonnement'på'pakker'

med'frukt'og'grønt,'og'her'finnes'det'mange'

ulike'tilbydere'i'Norge.'Noen'har'fokus'på'

kortreist'mat,'noen'på'økologiske'matvarer,'og'

noen'på'ferdige'middagspakker'med'

oppskrifter.'I'følge'SLF'har'de'seks'største'

abonnementsordningene'i'Norge'økt'

omsetningen'av'økologiske'produkter'med'25%'

i'2013,'og'de'er'optimistiske'til'den'videre'

utviklingen.'

'

En'lokal'abonnementsordning'i'DrammensE

regionen'er'Solgard'Levert'som'er'en'del'av'

ØkoEkompaniet,'en'grossist'som'har'importert'

og'formidlet'økologiske'varer'siden'1999.'De'

leverer'til'flere'byer'i'landet,'men'har'hovedE

kontor'i'Sande.'Alle'råvarene'de'tilbyr'er'

økologiske,'gjerne'høstet'på'en'gård'i'nærheten,'

og'bananer,'druer'og'eksotisk'frukt'importerer'

de'direkte'fra'utvalgte'økologiske'produsenter.''

De'selger'ferdige'pakker'med'ulike'

kombinasjoner'av'frukt,'grønnsaker,'frokostE

varer'og'brød'som'blir'levert'hjem'på'døra'en'

gang'i'uken.'I'likhet'med'nettbutikker'

henvender'de'seg'til'kunder'som'ønsker'at'

mathandelen'skal'være'enkel,'men'forskjellen'

er'at'det'kun'er'abonnenter'som'kan'benytte'

tilbudet.'Det'kreves'liten'innsats'fra'kundenes'

side,'siden'det'er'et'abonnement,'og'de'er'heller'

ikke'avhengig'av'internett'for'å'bestille.'På'den'

andre'siden'går'de'glipp'av'muligheten'til'å''

'

velge'varene'selv'og'opplevelsen'og'

kunnskapsdelingen'de'ville'fått'i'møte'med'en'

produsent.'

'

Ved'at'konseptet'tar'seg'av'pakking'og'salg'

overlater'de'til'bøndene'å'konsentrere'seg'om'å'

produsere,'og'volumet'de'kan'håndtere'kan'

forutsis'etter'hvor'mange'abonnenter'de'har.'

Kombinasjonen'av'lokale'leverandører'og'

import'sikrer'at'Solgard'Levert'kan'møte'

etterspørselen'og'tilby'kundene'varer'utover'

det'som'er'i'sesong.''Flere'produsenter'opplyste'

at'de'leverer'til'ØkoEkompaniet'fordi'de'kan'

motta'store'volum'og'dermed'avlaste'og'

redusere'risikoen'til'bøndene.'

'

I'likhet'med'nettbutikker'vil'profitten'til'

produsentene'være'lavere'her,'enn'ved'salg'rett'

til'forbruker,'men'salget'er'mer'forutsigbart'

fordi'det'baserer'seg'på'abonnement.'For'

forbruker'er'prisnivået'akseptabelt'siden'det'

kun'finnes'et'mellomledd'mellom'dem'og'

produsenten,'og'de'vet'alltid'hva'de'får'til'

hvilken'tid.''
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'
Spesialbutikker 

'

'

'

Det'finnes'egne'butikker'som'fokuserer'på'

økologiske'og'kortreiste'varer'i'Norge,'som'

Bondens'Butikk,'Reindyrka,'Røtter'og'Grønn'

Bølge.'Hvor'stor'andelen'av'økologiske'

landbruksvarer'er'varierer,'men'felles'for'de'

alle'er'ønsket'om'å'fremme'småskalaE

produsenter'og'sunne'produkter.'SLF'melder'

også'her'om'en'økning'i'den'økologiske'

omsetningen,'der'de'sju'største'økologiske'

spesialbutikkene'i'landet'har'opplevd'en'økning'

på'12%'det'siste'året.'Det'finnes'i'dag'ingen'

slike'butikker'i'Drammensregionen.'

'

De'fleste'økologiske'butikker'drives'som'

kommersielle'bedrifter'og'er'derfor'ikke'

avhengige'av'offentlig'støtte.'Økologiske'

butikker'er'åpne'for'alle'slags'forbrukere,'men'

de'er'nisjebutikker'som'i'størst'grad'tiltrekker'

seg'forbrukere'med'en'spesiell'interesse'for'

gode'råvarer.'Kunnskapsdelingen'mellom'

forbruker'og'produsent'er'ikke'like'høy'som'på'

for'eksempel'Bondens'marked,'men'butikkene'

tilbyr'ofte'flere'tjenester'slik'Grønn'Bølge'i''

'

'

Steinkjer'gjør;'i'tillegg'til'butikk'tilbyr'de'

medlemskap'som'gir'tilbud'på'varer,'nye'

produkter,'kurs'og'andre'aktiviteter.'De'er'også'

aktive'på'diverse'arrangementer'og'ønsker,'i'

følge'magasinet'Økologisk'Landbruk,'at!

leverandørene!skal!komme!i!butikken!for!å!gjøre!

avstanden!mellom!produsent!og!forbruker!

kortere!og!dermed!skape!en!større!bevissthet!

rund!matproduksjon!generelt.'

!

Spesialbutikker'er'den'ADK’en'som'er'likest'

dagligvarehandelen,'men'med'et'større'utvalg'

av'korteiste'og'økologiske'produkter.'De'kjøper'

produkter'både'direkte'fra'produsenter'og'via'

grossister,'og'de'fleste'har'også'en'stor'andel'

import'for'å'skape'et'større'vareutvalg.'

Butikkene'investerer'i'ansatte,'lokaler'og'

inventar'og'blir'dermed'en'kanal'som'kan'ha'

gode'åpningstider'og'nå'mange'forbrukere.''

'

Å'drive'en'butikk'er'kostnadskrevende,'særlig'

når'man'selger'spesialvarer'som'økologisk'mat.'

Butikkene'er'avhengige'av'å'ta'en'viss'avanse'

på'produktene'for'å'dekke'kostnadene'med'

ansatte'og'husleie.'Når'produsentene'i'tillegg'

behøver'en'merpris'på'varene,'fordi'det'er'mer'

kostbart'å'dyrke'økologisk,'kan'dette'medføre'

en'høy'utsalgspris'til'forbruker.'Økologiske'

butikker'skaper'en'god'balanse'mellom'

etterspørsel'og'produksjon'siden'de'har'en'

slags'lagerfunksjon,'men'verdikapringen'til'

produsentene'og'kunnskapsdelingen'mellom'

produsent'og'forbruker'er'lavere'enn'i'andre'

konsepter.'
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'
Andelslandbruk 

'

”Community'supported'agriculture”'kan'i'følge'

Soil'Association'deles'inn'i'fire'kategorier;'

bondestyrt,'forbrukerstyrt,'bondeEkooperativ'

og'bondeEforbrukerkooperativ.'I'dette'tilfellet'

brukes'andelslandbruk'om'de'to'første,'og'

kooperativ'om'de'to'siste.'Disse'type'kanaler'

finnes'ikke'i'Drammensregionen'i'dag.'

'

Andelslandbruk'er'en'form'for'direkte'

omsetning'og'dialog'mellom'gård'og'forbruker.'

Kjernen'i'ordningen'er'at'forbrukere'kjøper'

andeler'av'gårdens'produksjon,'for'eksempel'

for'ett'år'av'gangen,'og'dermed'deler'risikoen'

for'årsvariasjoner'i'avlingene.'Dette'er'et'

konsept'som'er'spesielt'godt'egnet'for'

økologisk'produksjon'og'de'12'andelslandE

brukene'som'finnes'i'Norge'er'alle'økologiske.'

'

Som'andelshaver'kan'man'komme'nære'å'være'

gårdbruker'uten'å'være'det,'og'konseptene'

skaper'en'høy'grad'av'kunnskapsdeling.'

Forbrukerne'får'også'mulighet'til'å'få'tilgang'på'

landbruksprodukter'det'ellers'kan'være'

vanskelig'å'få'tak'i'siden'de'selv'er'med'på'å'

bestemme'hva'som'skal'dyrkes.'Erfaringer'fra'

USA'viser'at'prisen'på'varene'blir'omtrent'den'

samme'som'for'økologiske'varer'i'vanlig'butikk,''

'

men'forbrukerne'får'i'tillegg'helt'ferske'varer'

og'nærhet'til'jorda.'En'ulempe'er'at'konseptet'

kun'betjener'de'som'er'andelshavere,'og'den'

gjennomsnittlige'forbruker'vil'ikke'oppleve'økt'

tilgang'til'økologiske'varer.'

'

I'bondestyrte'andelslandbruk'tar'produsenten'

seg'av'selve'gårdsdriften'og'får'en'garantert'

omsetning'til'avtalt'pris.'Andelseierne'kjøper'en'

del'av'produksjonen'og'deltar'på'dugnader'og'

henter'varene'selv.'I'forbrukerstyrte'andelsE

landbruk'er'andelseierne'mer'involverte.'De'

styrer'selv'driften'(ofte'ved'ansettelse'av'en'

gartner),'planlegger'sammen'hva'som'skal'

dyrkes,'og'det'sosiale'aspektet'er'veldig'viktig.''

'

Andelslandbruk'skaper'en'veldig'god'balanse'

mellom'produksjon'og'etterspørsel'siden'det'er'

forbrukerne'selv'som'velger'hva'de'vil'dyrke.'

De'er'også'et'eksempel'på'salg'helt'uten'

mellomledd,'og'forbrukeren'og'produsenten'

sitter'derfor'igjen'med'hele'verdikapringen.'

Interessen'for'andelslandbruk'er'økende'og'

Telemarksforskning'gjennomfører'i'samarbeid'

med'Oikos'et'prosjekt'som'skal'fremme'

utviklingen'av'andelslandbruk'som'en'viktig'

omsetningsE'og'kommunikasjonskanal'for'

økologisk'mat.''
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'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

En'annen'form'for'Community'supported'

agriculture'er'kooperativer'som'har'blitt'et'

populært'konsept'for'økologiske'landbruksE

varer'de'siste'årene.'Spesielt'i'København'har'

denne'type'organisering'hatt'stor'suksess,'og'

norske'Oslo'Kooperativ'er'bygget'på'den'

samme'modellen.'De'er'et'medlemseid'og'

medlemsdrevet'samvirke'for'direktesalg'av'

lokalt'produserte'råvarer,'med'priser'som'

gagner'både'bonden'og'medlemmene.''

'

Som'medlem'av'Oslo'Kooperativ'kan'man'hente'

en'pose'økologisk/biodynamisk'mat'annenhver'

uke'hos'den'lokale'avdelingen.'Denne'koster'

200kr'og'pengene'går'direkte'til'produsentene.'

I'tillegg'forplikter'man'seg'til'å'stille'opp'noen'

timer'i'året'med'innhøsting,'pakking'av'poser'

osv.'For'produsentene'innebærer'kanalen'en'

høy'grad'av'forutsigbarhet'både'når'det'gjelder'

pris'og'volum.'I'motsetning'til'andelslandbruk'

fungerer'Oslo'Kooperativ'som'et'slags'

mellomledd,'men'uten'å'ta'avanse'på'salget.''

'

Kooperativer'er'begrenset'til'å'kun'betjene'sine'

egne'medlemmer'og'utvalgte'produsenter,'og'

medlemmene'har'ikke'anledning'til'å'velge'hva'

slags'varer'de'ønsker'i'så'stor'grad'som'ved'

andelslandbruk.'Styrken'er'at'det'skapes'en'god'

balanse'mellom'produksjon'og'etterspørsel'

siden'forbrukerne'er'direkte'koblet'til'utvalgte'

produsenter.'Kunnskapsdelingen'blir'høy'og'

forbrukeren'får'i'stor'grad'en'opplevelse'i'

tillegg'til'produkter.''

'

I'et'bondeEkooperativ'går'flere'gårder,'med'

forskjellig'type'produksjon,'sammen'om'å'

levere'et'variert'utvalg'til'andelseierne.'BondeE

forbrukerkooperativ'fungerer'på'samme'måte,'

men'med'en'større'involvering'av'forbrukerne.'

De'er'aktive'i'dyrkingen'og'distribusjonen'i'

form'av'dugnadsarbeid,'og'selve'konseptet'er'

ofte'eid'av'både'forbrukere'og'produsenter.'

Oslo'Kooperativ'er'drevet'av'frivillighet'der'

medlemmene'både'stiller'med'arbeidskraft'og'

organiserer'salget.'Forbrukerne'er'imidlertid'

ikke'like'økonomisk'forpliktet'til'konseptet'slik'

som'i'andelslandbruk,'og'dette'kan'gjøre'

konseptet'sårbart.'En'basering'utelukkende'på'

frivillighet'gjør'at'de'er'helt'avhengige'av'

ildsjeler.''

'

Konseptet'har'på'kort'tid'blitt'populært,'og'

siden'lanseringen'i'april'2013'har'de'organisk'

vokst'seg'til'å'bli'en'kjempesuksess'med'like'

mange'på'venteliste'som'de'har'medlemmer.'

”Det!er!veldig!i!tiden,!men!jeg!tror!forretnings1

modellen!her!er!like!viktig!som!at!maten!er!

kortreist!og!økologisk.!Jeg!tror!det!viktigste!er!

nærheten.!Det!går!i!ett!med!det!at!alt!skal!være!

laget!fra!bunnen!av,!og!når!vi!får!grønnsaker!fra!

en!lokal!bonde!sitter!vi!med!en!bedre!følelse!

rundt!middagsbordet”'sier'en'rådgiver'fra'

Nofima'om'Oslo'Kooperativ'til'NRK.
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4.3 (DP3) - Hvordan dekker eksisterende ADK’er behovet i   
     Drammensregionen? 
'

'

ADK’er'skaper,'leverer'og'kaprer'verdi'på''

forskjellige'måter,'men'det'betyr'ikke'

nødvendigvis'at'et'konsept'er'bedre'enn'et'

annet.'For'å'gjøre'det'lettere'å'sammenligne'

ADK’ene'gis'de'poeng'for'hvor'godt'de'ivaretar'

de'ulike'elementene;''

'

1'–'svak'på,'2'–'moderat,'3'–'sterk'på''

'

Virkeligheten'er'selvfølgelig'ikke'så'svart/hvitt'

som'denne'oppstillingen'viser,'noe'som'utdypes'

nærmere'i'drøftingen,'men'den'gir'et'grunnlag''

'

for'å'vurdere'hvilke'elementer'som'ikke'er''

dekket'i'Drammensregionen'i'dag.'Det'finnes'

fem'ADK’er'for'økologisk'kortreist'mat'i'

regionen.'Tre'av'disse'skaper'en'direkte'kobling'

mellom'produsent'og'forbruker;'Bondens'

marked,'gårdsutsalg'og'Økofestivalen,'mens'to'

alternativer'bringer'varer'til'forbrukere'

indirekte;'123Levert'og'Solgard'Levert.'I'tillegg'

til'disse'kanalene'kan'forbrukere'i'DrammensE

regionen'også'finne'økologiske'varer'i'utvalgte'

helsekostbutikker'og'andre'småforretninger,'

men'de'vil'ikke'være'i'fokus'her.'

'

OPPSUMMERING'

ADK’ER'
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'
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'

'
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'
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'

Bondens'marked' 3' 1' 1' 2' 1' 3' 2' 13"
'
Gårdsutsalg' 3' 2' 1' 3' 2' 3' 1' 15"
'
Økofestivalen' 3' 1' 1' 3' 1' 3' 3' 15"
'
Netthandel' 1' 3' 1' 2' 3' 1' 1' 12"
'
Abonnement' 1' 2' 2' 2' 3' 2' 1' 13"

Sum"element" 11" 9" 6" 12" 10" 12" 8" "
'
Spesialbutikker' 2' 3' 1' 2' 3' 2' 1' 14"
'
Andelslandbruk' 3' 2' 3' 3' 3' 3' 3' 20"
'
Kooperativ' 3' 3' 3' 3' 3' 3' 3' 21"
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!

”Jeg'hadde'kjøpt'mer'økologisk'selv,'om'

det'var'mer'tilgjengelig”' '

' ' ' E'produsent'1'

En'tett'kontakt'mellom'forbruker'og'produsent'

øker'kunnskapsdeling'som'er'viktig'for'å'

fremme'kortreist'og'økologisk'mat.'Noen'

konsepter'kan'ha'en'høy'grad'av'

kunnskapsdeling,'men'dette'kan'gå'på'

bekostning'av'produsentenes'tidsbruk.'På'

Bondens'marked'og'Økofestivalen'må'

produsentene'bruke'verdifull'tid'på'å'stå'på'

stand'og'selge'varene,'tid'de'heller'burde'brukt'

på'produksjon.'Ved'å'levere'til'et'mellomledd'

vil'produsentene'frigjøre'tid,'men'de'vil'også'

miste'den'direkte'kontakten'med'forbrukerne.''

'

At'salget'er'forutsigbart'er'helt'klart'et'område'

som'eksisterende'ADK’er'ikke'dekker'godt'nok'i'

dag.'Under'intervjuene'nevnte'produsentene'

forutsigbarhet'som'en'årsak'til'at'de'selger'til'

grossist'isteden'for'via'en'ADK,'selv'om'

verdikapringen'da'blir'lavere.'Dette'henger'ofte'

sammen'med'hvor'stor'grad'av'frivillighet'

konseptet'inneholder,'noe'man'også'ser'lite'av'i'

regionen.'Høy'grad'av'involvering'innebærer'at'

forbrukere'i'større'grad'forplikter'seg'til'å'

kjøpe'varer,'og'dette'bidrar'igjen'til'å'øke'

forutsigbarheten'for'produsenten.''

'

Konsepter'som'i'større'grad'kan'håndtere'store'

volum'og'ivareta'salgsfunksjonen'for'bøndene'

er'også'noe'regionen'mangler.'De'fleste'

produsenter'verken'kan'eller'ønsker'å'ivareta'

salgsfunksjonen'helt'selv,'og'selv'om'både'

123Levert'og'Solgard'Levert'tar'hensyn'til'

dette,'skaper'de'også'avstand'mellom'

produsent'og'forbruker.'Det'optimale'for'

produsenten'er'om'han'kan'selge'alt'han'

dyrker,'til'minimal'salgsinnsats,'direkte'til'

forbruker,'slik'at'kunnskapsdelingen'og'

verdikapringen'er'høy.'Konsepter'som'best'

ivaretar'dette'er'kooperativer'og'andelsE

landbruk'der'både'produsenten'og'forbrukeren'

legger'inn'en'innsats.'Forbrukeren'får'

muligheten'til'å'delta'i'prosessen'og'får'dermed'

en'gunstig'pris'på'varene,'og'produsenten'får'

hjelp'til'produksjonen'og'forutsigbarhet'rundt'

salget.'En'svakhet'ved'disse'ADK’ene'er'at'de'

kun'når'ut'til'de'forbrukerne'som'er'knyttet'til'

konseptet,'og'at'en'høy'grad'av'frivillighet'også'

innebærer'stor'sårbarhet.''

'

'

Et'sentralt'spørsmål'er'om'produsentene'synes'

det'er'behov'for'en'ny'ADK.'De'fleste'er'positive'

til'en'ny'kanal,'men'de'legger'vekt'på'at'den'i'så'

fall'er'nødt'til'å'kunne'håndtere'store'volum'og'

avlaste'bondens'salgsaktiviteter'om'det'skal'

være'en'konkurrent'til'grossistene.'Intervjuene'

avdekket'at'omtrent'halvparten'av'regionens'

økoprodusenter'i'dag'selger'til'dagligvareE

handelen'via'grossist.'De'nest'største'kanalene'

var'helsekostbutikker'og'ØkoEkompaniet.'I'

tillegg'selger'de'fleste'rett'fra'gården,'men'det'

er'få'som'har'laget'en'egen'gårdsbutikk.'

Akkurat'hva'slags'ny'ADK'som'ville'fungere'

best'er'det'forskjellige'meninger'om,'men'

samtlige'har'vært'positive'til'at'denne'

oppgaven'tar'for'seg'problemstillingen.'''
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5 Drøfting
'

Virkeligheten'er'som'nevnt'mer'komplisert'enn'

det'teoretiske'rammeverket'kan'forklare.'Et'

aspekt'er'at'denne'oppgaven'har'valgt'å'

konsentrere'seg'om'lokale'økologiske'

landbruksvarer,'men'en'ADK'behøver'ikke'

nødvendigvis'å'ha'akkurat'dette'fokuset.'

Beskrivelser'som'ren,'lokal,'kortreist,'fersk,'

økologisk,'sunn'og'kvalitetsmat'brukes'ofte'om'

hverandre,'og'forbrukere'flest'skiller'ikke'

mellom'de.'Et'annet'aspekt'er'at'de'syv''

'

'

elementene'kun'gir'en'forenklet'oversikt'over'

ulike'ADK’er,'uten'å'direkte'gi'svar'på'

problemstillingen.'Et'vesentlig'spørsmål'er'om'

de'eksisterende'kanalene'er'egnet'til'å'øke'

omsetningen'av'lokale'økologiske'

landbruksvarer,'eller'om'introduksjon'av'en'ny'

kanal'er'nødvendig?'Hvis'en'ny'kanal'er'

løsningen,'hvilke'elementer'er'det'da'viktig'at'

den'inneholder,'og'hva'er'konsekvensene'av'å'

velge'ulike'konsepter?'Og'hvilket'alternativ'vil'

være'best'egnet'for'Drammensregionen?'''

'

5.1 Nå massene eller preke til menigheten? 
'

Analysen'av'de'forskjellige'ADK’ene'viser'at'er'

store'variasjoner'i'hvor'tett'forbrukere'og'

produsenter'er'koblet.'Ved'å'henvende'seg'til'

massene,'via'for'eksempel'en'butikk,'kan'en'

ADK'bidra'til'å'øke'kunnskapen'om'lokal'og'

økologisk'mat'i'samfunnet.'Dette'er'en'viktig'

faktor'for'å'øke'forbrukernes'betalingsvillighet'

for'disse'varene'siden'det'er'kvalitet'ADK’er'har'

fokus'på,'ikke'konkurranse'på'pris.''

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Det'er'et'paradoks'at'et'rikt'land'som'Norge'har'

så'lav'betalingsvillighet'for'mat,'og'realiteten'er'

at'mange'forbrukere'mangler'kunnskap'om''

hvorfor'de'skal'vurdere'etter'andre'kriterier'

enn'pris.'Dette'er'en'spesiell'stor'utfordring'for'

økologiske'varer.''

'

I'tettere'koblinger,'som'andelslandbruk,'

henvender'konseptet'seg'til'forbrukere'som'

allerede'har'en'større'tilbøyelighet'til'å'velge'

lokale'og'økologiske'matvarer.'Disse'

forbrukerne'er'også'i'større'grad'villige'til'å'

dele'risikoen'med'produsentene'i'bytte'mot'

gode'råvarer.'Ved'at'forbrukerne'forplikter'seg'

til'konseptet,'i'form'av'å'bruke'fritid'eller'

forhåndskjøpe'en'andel'av'produksjonen,'vil'

inntekten'til'produsenten'bli'forutsigbar.'Dette'

er'en'viktig'faktor'for'alle'bønder,'spesielt'de'

''

!

”Det'er'jo'merkelig'at'det'konvensjonelle'

landbruket'kun'har'eksistert'de'siste'100'

årene,'men'det'er'det'økologiske'som'må'

bevise'at'det'har'en'bedre'kvalitet”''

' ' ' E'produsent'3.''
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'

som'produserer'frukt,'grønt'og'bær'som'ikke'er'

lagringsvare.'I'Norge'har'vi'korte'sesonger,'og'

det'å'være'sikker'på'at'produktene'blir'omsatt'

er'en'viktig'faktor'i'konkurransen'med'import.'

Det'er'viktig'å'vite'hva'slags'type'kunder'det'er'

mulig'å'tiltrekke'som'brukere'av'en'ny'ADK.'

Dette'kan'illustreres'ved'hjelp'av'modellen'

under'som'viser'hvordan'Rogers'mener'en'

innovasjon'spres'i'markedet.''Siden'økologisk'

mat'fremdeles'en'nisje,'med'en'markedsandel'

på'kun'1,1'%'i'dagligvaren,'vil'det'være'

vanskelig'å'nå'massene'(early'majority)'på'

dette'tidspunket.'ADK’er'som'salgskanal'kan'

også'sies'å'være'en'nisje'siden'dagligvareE

handelen'dominerer'99'%'av'markedet.''

'

'

Tette'koblinger'med'kundegrupper'som'

allerede'har'en'interesse'for'disse'varene'kan''

derfor'være'et'fornuftig'alternativ.'Ved'å'preke'

til'menigheten'(innovators'og'early'adopters),'

og'oppmuntre'og'involvere'ildsjelene'som'

allerede'eksisterer,'kan'disse'bli'gode'

ambassadører'for'å'engasjere'hele'samfunnet.'

Man'kan'da'senere'klare'å'krysse'det'Rogers'

kaller'”the'chasm”,'som'er'kløften'mellom'å'nå'

menigheten'og'massene.'Et'annet'argument'i'

favør'av'ADK’er'med'tette'koblinger'er'at'dette'

er'et'element'som'ikke'er'dekket'av'

eksisterende'kanaler'i'Drammensregionen'i'

dag.''

'
'
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5.2 Kan eksisterende ADK’er øke omsetningen?  
'

En'måte'å'øke'omsetningen'av'lokale'

økologiske'landbruksvarer'på'er'at'

eksisterende'kanaler'økes'i'omfang,'men'her'

ligger'det'visse'utfordringer.'Om'Bondens'

marked'hadde'utvidet'antall'dager'ville'dette'bli'

for'tidskrevende'for'produsentene.'Gårdsutsalg'

kunne'blitt'en'bedre'kanal'om'de'markedsføres'

mer,'men'det'er'vanskelig'å'endre'forbrukernes'

villighet'til'å'reise'langt'for'et'mindre'utvalg,'og'

det'krever'stor'innsats'fra'produsentene.'

Økofestivalen'finner'sted'en'gang'i'året'og'kan'

derfor'ikke'regnes'som'en'stabil'distribusjonsE

kanal.'123Levert'og'Solgard'Levert'har'begge'

kapasitet'til'å'kunne'øke'omsetningen,'men'de'

vil'da'også'sitte'igjen'meden'del'av'

verdikapringen.'Som'figuren'viser'mangler'

regionen'en'kanal'som'skaper'en'tett'kobling'

mellom'forbruker'og'produsent'der'

kunnskapsdelingen'er'stor.'Det'er'rom'for'en'

ADK'som'er'drevet'av'ildsjeler'som'ønsker'å'

skape'forutsigbarhet'for'lokale'bønder'og'øke'

bevisstheten'for'lokale'økologiske'råvarer.'Det'

finnes'pr'i'dag'ingen'konsepter'med'et'aspekt'

av'frivillighet'der'forbrukerne'direkte'er'med'

på'å'redusere'risikoen'til'produsentene.'På'

spørsmål'om'det'er'noe'regionen'mangler,'er'

svaret'fra'Fylkesmannen'klart:'”ja'absolutt,'det'

er'ikke'mange'tilbudene'her.'Nå'må'man'reise'

rundt'for'å'finne'alt'man'trenger,'det'hadde'

vært'lettere'om'alt'var'samlet'et'på'alt'sted”.''
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5.3 Nå massene – Spesialbutikk  

'

En'spesialbutikk'kan'være'en'god'avlastning'for'

produsentene'der'kanalen'vil'ta'seg'av'salg'og'

markedsføring,'mens'bøndene'kan'konsentrere'

seg'om'å'dyrke.'Den'kan'nå'massene'ved'å'tilby'

et'godt'utvalg,'gode'åpningstider'og'ingen'krav'

om'forpliktelse'fra'forbrukernes'side.'Ulempen'

med'en'kommersiell'butikkmodell'er'at'salget'

vil'være'uforutsigbart,'og'uten'et'element'av'

frivillighet'vil'konseptet'og'produsentene'bli'

nødt'til'å'ta'hele'risikoen.''

'

Det'finnes'ingen'spesialbutikker'for'lokale'eller'

økologiske'landbruksvarer'i'DrammensE

regionen.'CC'Naturkost'er'det'eneste'stedet'

man'tidligere'kunne'finne'lokal'frukt'og'grønt'

hver'fredag'(fra'ØkoEkompaniet),'men'de'så'seg'

dessverre'nødt'til'å'fjerne'tilbudet'på'grunn'av'

for'mye'svinn.'Drammensregionen'er'et'område'

med'mange'innbyggere'og'gjennomreisende,'så'

markedet'burde'være'der'for'en'spesialbutikk.'

Norge'har'imidlertid'en'svært'høy'butikkE

tetthet,'og'kombinert'med'nordmenns'lave'

betalingsvillighet'for'mat'kan'det'bli'vanskelig'å'

ta'markedsandeler'fra'lavpriskjedene.''

'

Det'finnes'imidlertid'rom'for'variasjon'i'

forretningsmodellen'til'et'utsalgssted'for'lokale'

økologiske'matvarer.'Med'ulikt'innslag'av'de'

ulike'elementene'kan'forretningsmodellen'

bedre'tilpasses'for'å'overkomme'ulempene.'

Øvre'Eiker'kommune'har'nylig'gjennomført'et'

forprosjekt'for'en'Gårdsbutikk'i'Hokksund'

sentrum.'Utgangspunktet'er'en'tradisjonell'

forretningsmodell'for'en'butikk,'men'

gårdsbutikken'skal'i'tillegg'ha'lokale'produkter,'

matservering,'arrangementer,'mulighet'for'

matvarebestilling'via'internett,'en'form'for'

kundemedlemskap,'videreforedling,'og'ha'

varekunnskap'og'kundebehandling'i'fokus6.''

'

En'gårdsbutikk'vil'være'et'godt'tilskudd'til'

regionen,'men'siden'forprosjektet'antar'at'

tilgangen'på'kapital'ved'oppstart'bør'tilsvare'

kostnader'for'1E2'års'drift,'vil'de'møte'de'

samme'utfordringene'som'andre'butikker;'

store'investeringer'i'lokaler,'kjøkken'og'ansatte'

kombinert'med'stor'usikkerhet'knyttet'til'

omsetning'og'avkastning'på'investering.'ADK’er'

bør'ha'hovedfokus'på'andre'verdier'enn'

effektivitet'og'profitt,'og'det'kan'da'bli'

vanskelig'å'finne'investorer.'

'

De'fleste'produsentene'som'ble'intervjuet'i'

forbindelse'med'denne'oppgaven'er'positive'til'

et'eget'utsalgssted'for'lokale'produkter,'men'de'

har'ikke'stor'tro'på'tilfeldig'salg.'De'mener'det'

er'en'stor'utfordring'å'redusere'svinn,'og'om'en'

kanal'skal'fungere'bør'man'knytte'til'seg'

kundene'og'gjøre'utsalgsstedet'til'et'slags'

knutepunkt'for'flere'aktører.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
6'Tore'Steinar'Kristoffersen/Kongstanken'AS;'
Rapport!Forprosjekt!Gårdsbutikk!i!Hokksund'(2014)'
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5.4 Preke til menigheten del I - Andelslandbruk 

'

En'form'for'”community'supported'agriculture”'

vil'være'et'alternativ'som'i'større'grad'knytter'

forbrukerne'til'produsentene'og'skaper'

forutsigbarhet.'Forbrukere'som'benytter'et'slikt'

konsept'er'allerede'engasjerte,'og'vil'ha'større'

tilbøyelighet'til'å'være'med'å'dele'risikoen'til'

produsenten.'Kunnskapsdelingen'vil'også'bli'

høy'blant'likesinnede'forbrukere.''

'

Andelslandbruk'har'den'tetteste'formen'for'

kobling'der'forbrukerne'forplikter'seg'

økonomisk'før'produksjonen'starter.'Hvor'

involverte'forbrukerne'er'bestemmes'av'om'

andelslandbruket'er'bondestyrt'eller'forbrukerE

styrt.'Bondestyrte'andelslandbruk'tar'

utgangspunkt'i'en'eksisterende'produsent'som'

selger'andeler'av'årets'avling'til'medlemmene.'

Intervjuene'avdekket'at'ingen'av'dagens'lokale'

økoprodusenter'har'ønske'om'å'starte'andelsE

landbruk.'Et'forbrukerstyrt'andelslandbruk,'der'

en'gruppe'forbrukere'går'sammen'om'å'leie'

jord'og'ansette'en'gartner,'er'derfor'mer'

aktuelt.''

'

Under'arbeidet'med'oppgaven'har'flere'meldt'

interesse'for'å'bli'andelseiere'i'et'lokalt'

andelslandbruk.'Dette'er'i'tråd'med'hva'Oikos'

observerer'da'det'er'flere'andelslandbruk'som'

har'ventelister,'spesielt'Øverland'gård'i'Bærum'

som'er'den'nærmeste'til'Drammen.'Et'annet''

'

tegn'på'økt'etterspørsel'er'at'Oikos'også'

registrerer'flere'nye'initiativ.'Denne'vinteren'

har'de'holdt'informasjonsmøter'om'andelsE

landbruk'i'fem'norske'byer,'der'Drammen'var'

en'av'de.'Naturvernforbundet'i'Buskerud'er'

pågangsdriver'for'å'starte'et'lokalt'andelsE

landbruk,'og'via'sine'nettsider'oppfordrer'de'

interesserte'forbrukere'eller'bønder'å'ta'

kontakt.''

'

Det'finnes'ingen'fasitsvar'på'hvor'mange'

medlemmer'et'andelslandbruk'må'ha'før'

oppstart.'Alexandra'Devik'i'Oikos'mener'det'

viktigste'er'at'det'er'samsvar'mellom'

tilgjenglige'ressurser'(areal'osv)'og'interesserte'

mennesker,'og'at'det'ikke'er'noe'i'veien'for'å'ha'

et'andelslandbruk'med'10'medlemmer'eller'

350.'Hun'presiserer'at'det'også'er'av'betydning'

at'andelslandbruket'ikke'blir'for'stort'siden'det'

er'viktig'at'alle'har'litt'eierskapsfølelse'og'

tilhørighet'til'prosjektet.'Med'160.000'

innbyggere'i'Drammensregionen'vil'det'være'

sannsynlig'å'tro'at'det'finnes'nok'potensielle'

andelseiere.'I'forhold'til'problemstillingen'vil'et'

forbrukerstyrt'andelslandbruk'kun'øke'

tilgangen'på'lokale'økologiske'landbruksvarer'

for'noen'utvalgte'forbrukere.'Det'vil'heller'ikke'

kunne'øke'omsetningen'for'nye'produsenter'

som'måtte'komme'til.'En'måte'å'få'bukt'med'

dette'på'er'å'se'på'mulige'hybridløsninger.''
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5.5 Preke til menigheten del II - Kooperativ 

'

Kooperativer'handler'om'samarbeid'mellom'

produsenter,'kalt'bondeEkooperativ,'eller'

mellom'forbrukere'og'produsenter,'kalt'bondeE

forbrukerkooperativ.'I'forhold'til'andelsE

landbruk'vil'kooperativer'også'representere'

tette'koblinger,'men'ikke'like'økonomisk'

bindende'for'forbrukeren.'På'den'annen'side'vil'

kooperativer'være'en'salgskanal'for'flere'enn'

en'produsent.''

'

Intervjuene'viste'at'det'kan'bli'en'utfordring'å'

finne'nok'lokale'økologiske'produsenter'til'å'

starte'et'kooperativ'i'Drammensregionen.'Blant'

produsenter'av'frukt,'grønt'og'bær'finnes'det'ca'

fireEfem'som'kunne'vært'aktuelle,'derav'tre'i'

dag'leverer'til'Oslo'Kooperativ.'Spørsmålet'er'

om'de'kan'levere'til'to'kooperativer,'eller'om'

Oslo'Kooperativ'kan'avse'dem.'For'å'starte'et'

kooperativ'i'Drammensregionen'hadde'en'

mulighet'vært'å'holde'medlemsantallet'lavere'

for'å'sørge'for'at'alle'medlemmene'får'nok'

varer.'En'annen'løsning'er'å'utvide'det'

geografiske'området'eller'produktspekteret.''

'

I'likhet'med'de'norske'andelslandbrukene'har'

også'Oslo'Kooperativ'blitt'tatt'godt'imot'hos'

forbrukerne.'Etter'oppstarten'i'april'2013'

hadde'de'ved'utgangen'av'året'654'medlemmer'

og'ytterligere'660'på'venteliste.'Dette'vitner'om'

en'stor'interesse'for'alternative'kanaler,'og'

nærheten'til'Oslo'burde'tilsi'at'det'finnes'

interesse'også'i'Drammensregionen.''

'

Høsten'2013'arrangerte'Vestre'Slidre'BondeE'og'

Småbrukarlag'studietur'til'Frankrike'med'fokus'

på'andelslandbruk'og'kooperativer'som'

driftsmetode'og'omsetningsform.''

'

”Tilsvarende!ordninger!er!det!absolutt!

muligheter!for!å!overføre!til!Norge!da!vi!allerede!

har!bygd!opp!kontaktnett!mellom!forbruker!og!

bonde!i!fora!som!Bondens!Marked!og!det!finnes!

mere!interesse!i!spesielt!bynære!strøk!for!lokal!,!

usprøytet!mat”!

' ' E'Yvonne'Tonnaer,'studieleder'

'

En'av'de'intervjuede'produsentene'deltok'på'

studieturen'og'likte'en'form'for'bondeE

kooperativ'de'besøkte'der.'Konseptet'besto'i'at'

ca'5E10'produsenter,'med'forskjellig'vareutvalg,'

gikk'sammen'for'å'selge'varene'sine'fra'et'felles'

lokale.'Det'er'en'kjent'utfordring'er'at'

produsentene'ikke'selv'har'tid'til'å'selge,'og'i'

dette'konseptet'kunne'de'velge'om'de'ville'

selge'selv'(og'beholde'90'%'av'inntekten)'eller'

spleise'på'en'ansatt'salgshjelp'(og'beholde'70'

%).'Det'offentlige'bidro'med'billige'lokaler'for'å'

redusere'risikoen'til'produsentene'ytterligere.'

Dette'er'et'konsept'han'tror'kunne'fungert'også'

i'Drammensregionen.''
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'

”Folk'har'individuelle'behov,'og'det'er'

ikke'alle'som'vil'”ta'til'takke”'med'det'

de'får'i'en'abonnementspose.'Hvis'folk'

kunne'bestille'varer/pose'på'internett,'

og'hente'det'i'butikken,'kunne'de'

supplere'med'andre'varer'de'ønsker'i'

tillegg.'Da'får'man'solgt'både'det'som'

er'i'sesong,'og'tilfredsstilt'de'som'

ønsker'å'velge'litt'selv”''

' ' ' E'produsent'3.''
'

'

”Det'finnes'ikke'nødvendigvis'en'

optimal'kanal,'men'det'bør'finnes'flere'

utsalgssteder''som'butikker,'fra'gårder,'

via'samarbeid,'123levert,'kooperativer'

og'ulike'former.'Da'vil'de'som'i'dag'

distribuerer'få'konkurranse'og'komme'

etter”'

' E'Fylkesmannen'i'Buskerud'

'

5.6 Kan man få i pose og sekk?  
'

En'spesialbutikk'vil'kunne'nå'massene,'men'

tette'koblinger'som'andelslandbruk'og'

kooperativer'er'mer'forutsigbart.'Så'hvorfor'

ikke'velge'begge?''

'

For'å'minske'risikoen'ved'oppstart'av'en'ny'

ADK'maksimalt'vil'det'være'fornuftig'å'gå'for'

det'sikreste'kortet'først.'Man'kan'starte'med'et'

forbrukerstyrt'andelslandbruk'som'

representerer'den'mest'forutsigbare'

omsetningen.'Hvis'det'er'i'stand'til'å'

overprodusere'kan'disse'varene'slås'sammen'

med'varer'fra'andre'produsenter'og'selges'til'

medlemmer'gjennom'en'form'for'kooperativ.'

Den'mest'usikre'omsetningen,'tilfeldig'salg'via'

en'spesialbutikk,'kan'komme'som'et'biprodukt'

av'de'andre'konseptene.'Grep'kan'også'tas'for'

at'en'butikk'kan'ha'en'sterkere'kobling'mellom'

forbrukere'og'produsenter'enn'de'tradisjonelt'

har.'''

'

I'England'finnes'det'flere'eksempler'på'

systemer'for'salg'av'lokale'matvarer,'hjulpet'

frem'av'organisasjonen'”Making'local'food'

work”.'Et'godt'eksempel'på'et'kooperativ'som'

har'samlet'ulike'salgskanaler'og'andre'

funksjoner'er'”Organiclea”'i'ØstELondon.'De'

produserer'matvarer'og'planter'de'selger'via'en'

markedsbod,'abonnementsordning'og'en'kafé,'i'

tillegg'til'å'holde'kurs'i'dyrking'og'matlaging.'

Denne'kombinasjonen'av'funksjoner'er'noe'

flere'respondenter'har'trukket'frem'som'viktig'

for'en'ADK.'

'

Denne'oppgaven'har'så'langt'lagt'vekt'på'at'det'

er'privatpersoner'som'er'kunden,'men'ADK’er'

kan'også'selge'direkte'til'restauranter'og'andre'

storkjøkken.'Dette'vil'medføre'enda'større'

forutsigbarhet'og'muligheter'for'å'omsette'

større'volum.'Variasjon'og'fleksibilitet'gir'

ADK’er'større'sjanse'for'å'lykkes,'og'til'å'kunne'

bidra'til'å'øke'omsetningen'av'lokale'økologiske'

landbruksvarer.''
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6 Oppsummering og Konklusjon 
'

Økologiske'produsenter'møter'en'del'

utfordringer,'og'en'av'disse'er'helt'klart'

distribusjon'og'salg.'Å'omsette'lokale'

økologiske'landbruksvarer'er'ikke'lett'med'

tanke'på'makten'dagligvarebransjen'har'i'

Norge.'Her'spiller'alternative'distribusjonsE

kanaler'en'viktig'rolle,'og'denne'forskningen'

ledet'til'identifisering'av'syv'elementer'en'ADK'

bør'ha'for'å'skape'verdi:'

'

Θ 'Tett'kontakt'mellom'forbruker'og'produsent'

Θ ''Kunne"omsette"et"tilfredsstillende"volum"

for"å"være"et"alternativ"til"grossist'

Θ ''Skape"forutsigbarhet"for"produsent"og"

forbruker'

Θ ''Sikre'en'rettferdig'verdikapring'

Θ 'Representere'nødvendig'salgsavlastning'for'

produsentene'

Θ 'Ha'mer'sjel'og'sosialt'ansvar'enn'

tradisjonelle'kanaler'

Θ ''Ha"et"innslag"av"frivillighet"for"å"minske"

risikoen"til"produsentene'

'

En'analyse'av'åtte'ulike'ADK’er,'hvorav'fem'er'

representert'i'Drammensregionen'i'dag,'

avdekket'at'regionen'har'behov'for'en'kanal'

som'bedre'kan'ivareta'volum,!forutsigbarhet!og!

frivillighet.'Dette'er'bekreftet'gjennom'

tilbakemeldinger'fra'produsentene'som'ble'

intervjuet,'samt'via'andre'kilder.''

'

Ingen'av'de'eksisterende'kanalene'i'regionen'

kan'økes'i'omfang'uten'at'dette'skaper'nye'

utfordringer.'Det'beste'alternativet'vil'derfor'

være'å'introdusere'en'ny'kanal'som'

spesialbutikk,'andelslandbruk'eller'kooperativ.''

Siden'lokal'økologisk'mat'fremdeles'er'en'nisje'

bør'en'ADK'dra'nytte'av'forbrukere'som'

allerede'har'en'interesse'og'engasjement'for'

temaet.'Her'er'andelslandbruk'og'kooperativer'

best'egnet'siden'de'skaper'en'forpliktende'

kontakt'mellom'forbruker'og'produsent,'som'

både'gir'forutsigbarhet'og'drar'nytte'av'

frivillighet.'En'utfordring'for'et'kooperativ'er'at'

antallet'aktuelle'økologiske'produsenter'i'

regionen'muligens'er'for'lavt.''

'

Et'forbrukerstyrt'andelslandbruk'

vil'derfor'være'det'alternativet'

som'raskest'kan'øke'omsetningen'

av'lokale'økologiske'landbruksE

varer'i'DrammensEregionen.''

'

Ideelt'sett'bør'et'andelslandbruk'bare'være'

første'skritt'på'veien'mot'å'øke'folks'tilgang'på'

lokale'landbruksvarer.'Ideologiene'bak'de'fleste'

ADK’er'handler'om'å'gå'bort'fra'effektivitet'og'

profitt'som'mål'på'suksess.'Kvalitet'skal'bygges'

langsomt,'og'det'gjelder'også'distribusjonsE

kanalene'som'bør'startes'i'det'små,'og'heller'

vokse'organisk'og'utvides'med'tiden.'Slik'kan'

man'skape'et'robust'system'for'lokal'matE

forsyning'uten'store,'risikofylte'investeringer.'

Om'andelslandbruk'er'det'beste'førsteskrittet'

for'Drammensregionen'vil'tiden'vise,'og'den'

eneste'måten'å'finne'ut'det'på'er'å'prøve'i'

praksis!'

! 
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