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Felleskjøpet Agri har en omsetning på 13,4 milliarder og 2500 
ansatte.  Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av drifts-
midler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot 
bønder og forbrukere. Felleskjøpets virksomhet omfatter også 
eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg 

og kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. 
Felleskjøpet er markedsregulator og innkjøps- og salgs samvirke 
for medlemmene. I tillegg arbeider selskapet for å bedre 
 bondens rammevilkår. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å 
styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Felleskjøpet – konsern og samvirke

SIDE 2 Innhold

Innhold



FELLESKJØPET AGRI ÅRSRAPPORT 2015

Felleskjøpet jobber for å skape verdier for bonden på kort og lang sikt. Det betyr at vi pløyer midler rett  tilbake 
til bonden i tillegg til drift og utvikling for å sikre fremtidig verdiskapning. Det gjør oss til en av de viktigste 
bære bjelkene i norsk landbruk. Landbruket endrer seg kontinuerlig og en betydelig endring i Norge de senere 
årene er hvordan driften fordeler seg mellom bøndene. Dette skaper utfordringer for leverandørene i næringen. 
 Felleskjøpet må være best på drift samtidig som vi bidrar til at bonden får den beste ytelsen i sin produksjon, 
uavhengig av driftsstørrelse.

Bondens partner     SIDE 3

En bærebjelke i norsk landbruk
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2015 viste at Felleskjøpet er i god fram
gang. Vi er tilbake på traktortronen, vi har 
levert melkerobot nummer 1000, vi taklet 
en av tidenes kornhøst på en god måte, 
fôret vårt topper produksjonsresultatene 
og tusen unge bønder er nå med i mentor
ordningen vår. Samtidig ønsker vi alltid 
å bli bedre. Vi utvikler oss og skaper nye 
produkter og løsninger til beste for våre 
kunder, slik at Felleskjøpet blir en enda 
sterkere og bedre partner framover. 

Felleskjøpets oppgave er å produsere 
bondenytte ved å skape best mulige 
 forutsetninger for at bonden skal kunne 
lykkes til enhver tid. Dette gjør vi på fire 
måter:

• Våre produkter og tjenester skal bidra til 
økt lønnsomhet og en bedre hverdag for 
kundene. 
• Vi skal drive så godt innenfor våre 
 forretningsområder at vi kan bringe verdier 
tilbake til eierne i form av et forsvarlig 
prisnivå i markedet.
• Vi skal også drive så godt at vi har en 
forsvarlig avkastning på kapitalen og både 
kan investere i framtidens løsninger og 
utbetale bonus til våre medlemmer.
• Ikke minst, skal vi arbeide kontinuerlig 
for at bondens rammebetingelser er best 
mulig.

Når avkastningsmål
Med bakgrunn i dette klare oppdraget, 

kan vi fastslå at 2015 ble et nytt godt år 
for Felleskjøpet Agri. Konsernresultatet 
på 430 millioner kroner før skatt er det 
beste i selskapets historie. Konsernet har 
hatt en vekst på 10,7 prosent og passert 
13  milliarder kroner i omsetning. Alle våre 
store forretningsområder og selskaper 
bidrar positivt til veksten og resultatet. 
Dette inkluderer at vi gjennom vår aktive 
forvaltning har valgt å realisere gevinster 
ved salg av noen eiendommer i 2015.

Jeg vil få understreke at resultatene i 2015 
er oppnådd gjennom stor innsats fra alle 
våre ansatte og god samhandling med 
våre eiere.

Morselskapet hadde i 2015 en omsetning 
på 10,9  milliarder kroner, en økning på   
13,3 prosent sammenlignet med året før. 
Det er en  tydelig  bekreftelse på vår sterke 
posisjon i  markedet, der vi hele tiden 
jobber for at våre landbrukskunder skal 
se Felleskjøpet som en lønnsom og trygg 
partner. 

Virksomheten har i 2015 gitt en forrentning 
av egenkapitalen på 14,5 prosent etter 
skatt, godt over vårt langsiktige krav om 
en avkastning på mer enn ti prosent.

Et sterkere Felleskjøp
Fusjonen mellom Felleskjøpet Agri og 
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal 
har lagt grunnlaget for et enda sterkere 

Som et privateid samvirkekonsern investerer Felleskjøpet 
tungt i norsk matproduksjon, og skaper verdier og gode 
resultater for våre kunder og medlemmer.

Bondens 
partner

SIDE 4 Konsernsjefen
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«Resultatene i 2015
er oppnådd gjennom stor 

innsats fra alle våre ansatte 
og god samhandling med

våre eiere.»

John Arne Ulvan
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selskap. Samvirketanken står sterkt i 
regionen, der Felleskjøpet også har en 
solid markedsposisjon. Fusjonsprosessen 
har gått svært bra, noe både ansatte og 
medlemmer har bidratt til på en særdeles 
god måte. Fusjonen vil gi god lønnsomhet 
og bidra til økt bondenytte.

Et Felleskjøp for alle
Det foretas en gjennomgang av konsernets 
strategi i og med at vår forrige strategiplan 
var lagt fram til 2016. I tillegg til arbeidet 
som gjøres i administrasjonen, er det lagt 
stor vekt på å trekke med de tillitsvalgte 
i prosessen. Jeg opplever at det er stor 
grad av enighet om Felleskjøpets kurs 
framover. Hovedlinjene i strategien ligger 
fast.

Utviklingen går imidlertid raskt, 
 konkurransen skjerpes og kravene til 
vår omstillingsevne øker. I framtida vil 
Felleskjøpet stå overfor ytterligere krav om 
tilgjengelighet og sømløs håndtering av 
kundene, enten det er ute på gården, på 
verkstedet, i butikken eller digitalt. Derfor 
vil vi heretter arbeide med  strategiske 
spørsmål og valg i en kontinuerlig  prosess, 
der eierne hele tiden skal være med. 
Det tror vi er den beste garantien for at 
Felleskjøpet fortsatt vil være leverandør for 
alle, uavhengig av størrelse, produksjon 

og geografi. Dette har Felleskjøpet 120 års 
erfaring i å takle.

I strategiprosessen har eierne også gitt et 
tydelig signal om at de ønsker et Felles
kjøp som fortsetter en aktiv profilering av 
næringen og forsterker sitt engasjement 
for landbrukets rammebetingelser. Dette vil 
vi følge opp.

Satser på norsk landbruk
Som landets største driftsmiddelleverandør 
er Felleskjøpet Agri viktig for norsk land
bruk. Og vi satser på næringen.

I løpet av året har vi startet igangkjøring 
av vår nye kraftfôrfabrikk på Kambo. Når 
den blir fullt operativ, vil norske husdyr
bønder få fôr fra en av Europas mest 
moderne  fabrikker. I 2015 fortsatte vi 
 oppgraderingen av våre  landbrukssentre. 
De siste årene har vi investert i nye 
 avdelinger og steder som for eksempel 
Klett, Bergen og Volda. På slutten av 2015 
vedtok vi å bygge et nytt stort maskin og 
butikksenter på Kløfta. 

Vi satser også videre innenfor mel, brød og 
bakevarer. I 2015 har Mesterbakeren tatt i 
bruk nytt bakeri i Råde. To nye bakerier ble 
også åpnet i 2014. I 2015 vedtok vi også 
å bygge ny havremølle i Skien. For norske 

matprodusenter er det av stor betydning 
å ha sterke bondeeide næringsmiddel
bedrifter.

Internt fortsetter effektiviserings
programmet Samkjørt. Programmet går 
etter planen. Programmet har bidratt til at 
vårt kostnadsnivå i 2015 var 191 millioner 
kroner lavere enn utgangspunktet i 2011. 
Samlet sett har programmet redusert 
kostnadene med 439 millioner kroner over 
de siste tre årene.

Satsing på unge gir resultater
Felleskjøpet har gjennom et eget  program 
satset sterkt på å støtte opp om unge 
bønder de siste årene. Det er viktig å 
løfte fram landbruksnæringen som en 
viktig og attraktiv arbeidsplass i  framtida. 
Denne satsingen bærer nå frukter. Ved 
årsskiftet 2015/2016 var over tusen unge 
bønder med i Felleskjøpets mentor
ordning.  Gjennom kampanjen Grønn 
Utdanning, som Felleskjøpet driver 
sammen med Norges Bygdeungdomslag 
og  McDonald’s, har vi oppnådd en økning 
på rundt 25 prosent i søkningen til land
bruksfag innen videregående opplæring. 
Grønn  Utdannings kåring av Årets unge 
bonde får også stor oppmerksomhet. 
Den økende entusiasmen blant flinke 
unge bønder  profilerer næringen på en 
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ny og  inspirerende måte som vi er helt 
avhengig av for å sikre gjennomslag for 
norsk matproduksjon framover. Samtidig 
gir  satsingen et godt utgangspunkt for 
rekruttering av framtidens ledere og tillits
valgte til hele denne viktige næringen som 
vi alle er avhengig av. I Felleskjøpet har vi 
konkrete eksempler på at programmet har 
gitt unge bønder muligheter til å bidra på 
meget sentrale plasser i organisasjonen.

La oss derfor rette en stor takk til de 
tusenvis av unge entusiaster som er 
 sammen med oss om dette. Høsten 2015 
fikk disse entusiastene også en ny digital 
arena – Såkorn, som Felleskjøpet håper 
skal bli den viktigste digitale møteplassen 
for unge bønder. 

Tar ansvar
Maten vi spiser skal være trygg og 
 produsert på en bærekraftig måte.  
I Felleskjøpet har vi et meget  bevisst 
forhold til dette og arbeider for en 
 matproduksjon som er mest mulig basert 
på norske ressurser. Ut fra dagens krav til 
effektivitet og rammebetingelser er vi like
vel avhengig av å importere viktige råvarer. 
 Felleskjøpet har i lang tid arbeidet med 
strenge krav til denne importen, og her er 
vi og norsk landbruk i verdens toppen. All 
soya som vi benytter kommer fra  områder 

uten avskoging og den er sertifisert 
bærekraftig. Sammen med den norske 
 miljøvernministeren deltok jeg i 2015 på 
en konferanse om bærekraft i Brasil. Her 
høstet vi honnør for vår opptreden som en 
pådriver i markedet.

Vi jobber også på en rekke andre  områder 
for å redusere vårt fotavtrykk på  miljøet, 
som for eksempel vår tilslutning til miljø
organisasjonen Zero sine mål for transport 
i Norge og våre bidrag innenfor presisjons
jordbruk. Andre tiltak er  investeringene 
i kjemikaliefri såkornbehandling, 
 ThermoSeed, og i biobrenselanlegg ved 
ti av våre fabrikker for å utnytte energien i 
kornavrens. 

I Felleskjøpet vil vi også framover 
 fortsette vår del av jobben for å legge til 
rette for en enda mer bærekraftig norsk 
 matproduksjon. 

Sitt eget selskap i ryggen
For å være bondens beste partner, må 
Felleskjøpet utvikle seg og takle  raske 
endringer. I 2016 blir det en  viktig  oppgave 
å konkretisere og  operasjonalisere 
 selskapets strategiske valg  sammen med 
tillitsvalgte og medlemmer.  Matproduksjon 
er mindre konjunkturutsatt enn mange 
andre bransjer, og er slik sett også en 

stabiliserende faktor i økonomien. Vi 
ser imidlertid at politiske  beslutninger, 
 internasjonal påvirkning og sterke 
 konkurrenter i matkjeden kan ha stor 
innvirkning på landbruket og enkelt
bønders hverdag. Utsiktene for norsk 
økonomi er også mer alvorlige enn vi har 
vært vant med de siste årene. På Felles
kjøpets vegne er jeg likevel optimist. I slike 
tider har samvirke alltid vist sin styrke. 
 Medlemmer og kunder kan være trygge på 
at de har sitt eget selskap i ryggen.

2015 endte med enighet om en ny inter
nasjonal klimaavtale der behovet for «et 
grønt skifte» er en hovedpilar. Det gjen
står mye arbeid for å definere hva et slikt 
skifte innebærer, men det er naturlig å se 
landbruket og bonden som en viktig aktør 
i framtidas grønne økonomi. Næringen 
vil være en del av løsningen, først og 
fremst for å skaffe mat på en bærekraftig 
og klimavennlig måte til en raskt økende 
befolkning, men også som produsent av 
energi og andre livsnødvendigheter. 

På sikt vil dette gi store muligheter.  
I Felleskjøpet skal vi være der for å bidra  
til verdiskaping både for våre medlemmer 
og for samfunnet.

«Resultatene vi oppnår 
viser at samvirke er en 

 organisasjons- og forretnings-
form som er robust og har  

stor konkurransekraft. »

John Arne Ulvan

Konsernsjefen          SIDE 7
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20+15+6+42+17
Nøkkelinformasjon 
om Felleskjøpet
Konsernets driftsinntekter var i 
2015 på 13 386 millioner kroner, en 
økning fra 12 086 millioner i 2014. 
Driftsresultatet konsern i 2015 ble 
på 579 millioner, mens resultatet før 
skatt endte på 430,7 millioner.

OMSETNING PER ÅRSVERK MOR (tall i millioner)

  2011 2012 2013 2014 2015 
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ÅR 2015 2014 2013 2012 2011

Omsetning 13 386 924 12 086 416 11 870 037 11 106 124 10 718 183

EBITDA 870 131 720 778 896 789 643 665 637 477

Driftsresultat 579 000 447 936 625 916 383 395 383 173

Resultat før skatt 430 697 301 478 400 625 223 721 219 130

Årsresultat 330 265 219 146 273 037 158 651 118 786

Egenkapitalandel 34,1 % 31,40 % 32, 5 % 34,20 % 31,90 %

Egenkapitalavkastning 14,5 % 10, 3 % 14,1 % 6,90 % 5,60 %

SIDE 8 Nøkkelinformasjon

Detaljhandel – 2,65 mrd
Cernova – 2 mrd
Grønt AS – 0,82 mrd
Landbruk – 5,7 mrd
Maskin – 2,26 mrd

OMSETNING
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1210

1390

1000

1200

1400

1600

1800 1735
1 805

1550

800

850

900

950

1000

 2011 2012 2013 2014 2015 

819 726

890 401 913 564
920 179 934 195

VOLUMUTVIKLING KRAFTFÔR (tusen tonn)

SALG GJENNOM BUTIKK (mrd)

ANSATTE (MORSELSKAPET) AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL ETTER SKATT

MARKEDSANDEL TRAKTOR

6 %

12 %

18 %

24 %

30 %

 2011 2012 2013 2014 2015 

26,5%
23,6%

18,77%

28,6%28%

400

800

1200

1600

2000

 2011 2012 2013 2014 2015 

1 463 1 471 1 521 1 539 1650

5%

10%

15%

20%

 2011 2012 2013 2014 2015 

5,6%
6,9%

14,1%

10,3%

14,5%

EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER PROSJEKT SAMKJØRT (mill) KJØP AV NORSK KORN (tonn)

 2011 2012 2013 2014 2015 

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

1,89

2,02
2,15

2,4

2,6
2,6

40

80

120

160

200

 2013 2014 2015 

75

164

191

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mat           Fôr

200

400

600

800

1000

66 672 66 489 107 243  145 086 

539 985 523 890
428 561

 521 780 

139 450

622 139

SALG AV TONNVARE VIA E-HANDEL (mill)

Nøkkelinformasjon        SIDE 9



FELLESKJØPET AGRI ÅRSRAPPORT 2015



FELLESKJØPET AGRI ÅRSRAPPORT 2015

Et sterkt 
Felleskjøp
Felleskjøpet fyller 120 år i 2016. Ingen 
selskap blir så gamle uten at det drives 
godt og fornuftig. For Felleskjøpet har alltid 
fellesskapet og tett kontakt med næring 
og medlemmer vært en av grunnpilarene i 
driften. Samtidig som røttene og samvirke-
organisasjonen er ivaretatt har Felleskjøpet 
tilpasset seg, utviklet produkter og  tjenester 
tilpasset endringene i næringen og slik 
sikret bonden lønnsomhet på kort og lang 
sikt. Norsk landbruksnæring trenger et 
sterkt og fremtidsrettet Felleskjøp.

1
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Et Felleskjøp 
for alle
Felleskjøpet skal være en konkurransedyktig 
leverandør for alle. Det er det bred enighet om 
i arbeidet med konsernets strategi. I tillegg blir 
evnen til å omstille seg enda viktigere i årene 
som kommer for å møte ulike kunders behov. 

Felleskjøpet Agri startet i 2015 en ny 
 gjennomgang av selskapets strategi. 
 Rammen for arbeidet har vært en analyse 
av hvordan norsk jordbruk vil utvikle seg 
fram mot 2025 og hvilke produkter og 
tjenester bøndene vil ha behov for. Felles
kjøpets tillitsvalgte har deltatt i prosessen 
gjennom åtte regionale strategisamlinger 
og distriktslederkonferansen høsten 2015. 
Prosessen har vist stor enighet om å ta 
vare på alle kundegrupper for å styrke 
Felleskjøpet og medlemmene økonomisk, 
men også for å bidra til landbruk i hele 
 landet og størst mulig norsk matproduksjon.

Gjennomgangen med de tillitsvalgte har 
vist at de forventer at utviklingen mot 
færre og større enheter vil fortsette, men 
at tempoet vil være avhengig av politiske 
rammebetingelser. Videre forventes lokal

SIDE 12 Et sterkt Felleskjøp
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mat og spesial og nisjeprodukter å vokse 
i volum. En ser også at produsentene blir 
stadig mer spesialisert.  

Markedsstyrte betingelser
– Norsk jordbruk vil bestå av mange 
 forskjellige brukstyper og variasjonen 
vil trolig bli større enn i dag. Store og 
 spesialiserte produsenter vil være enda 
mer  avhengig av gode driftsmidler og god 
rådgiving. Her kommer ny teknologi til å 
gi oss mange nye muligheter. Ved hjelp 
av ITløsninger og annen teknologi må 
 samhandlingen med Felleskjøpet gjøre 
bondens hverdag så enkel og effektiv som 
mulig, sier John Arne Ulvan, som under
streker at Felleskjøpet vil ha større mulighet 
til å betjene alle kunder på en god måte jo 
flere som er med på laget. 

– Skal Felleskjøpet være konkurranse dyktig 
overfor alle, må våre betingelser være 
tilpasset markedet. Felleskjøpets tilbud 
til både store og mindre kunder må være 
minst like gode som det de kan få andre 
steder. Vi må gi uttelling for at stordrift gir 
mer rasjonelle løsninger i samhandlingen 
med Felleskjøpet. Samtidig må vi ha så 
god inntjening at vi kan gi tilbud til mindre 
produsenter som ingen kan gjøre bedre, 
sier Ulvan.

Ulvan viser til at håndtering av ulike 
 kundegrupper ikke er noe nytt i samvirke, 
og sier Felleskjøpet flere ganger har vist at 
selskapet kan løse slike utfordringer på en 
god måte.

– Det forutsetter at det er åpenhet rundt 
det vi gjør, at betingelsene oppfattes som 
rettferdige og at medlemmene ser at det 
tjener fellesskapet, sier han.

Bondenytte i bunn
Strategiarbeidet har ikke handlet om noen 
stor kursendring. Felleskjøpets formål om 
å styrke medlemmenes økonomi på kort 
og lang sikt står fast. Det samme gjelder 
konsentrasjon om kjernevirksomheten og 
medlemsengasjement, som var viktige 
grep i den forrige strategiplanen (2011
2016). Bondenytte er blitt et kjernebegrep i 
Felleskjøpets virksomhet og er styrende for 
valgene som tas. 

Etter tillitsvalgtsamlingene og videre 
 behandling i styret er det gjort en 
 prioritering av flere strategiske tema for 
Felleskjøpets virksomhet, der disse er 
høyest prioritert:

• Bidra til økt bondenytte – bonden er 
Felleskjøpets viktigste kunde

• Politisk påvirkning og arbeid med 
 rammebetingelser

• Videreutvikle Felleskjøpets digitale 
kanaler

• Kompetanseutvikling
• Verdikjede korn/kraftfôr
• Framtidens forbruker
• Lede an i forskning og utvikling
• Samvirke som organisasjonsform
• Medlemsarbeid
• Bærekraft – herunder økologisk produksjon

Strategiarbeidet i Felleskjøpet vil være 
en rullerende prosess og ikke like sterkt 
knyttet til planperioder som tidligere. Raske 
endringer krever at organisasjonen er i 
kontinuerlig «strategisk modus». 

– Vi må raskt kunne tilpasse oss og gjøre 
de endringer som er nødvendig. Felles
kjøpet er en dynamisk organisasjon, sier 
John Arne Ulvan.

I en evaluering av oppfølgingen av 
forrige strategiplan (2011-2016), 
konkluderer styret og  konsernledelsen 
med at målene som ble satt i all 
hovedsak er nådd. Hovedpunktene 
i planen har vært konsentrasjon om 
konsernets kjernevirksomhet og å 
skape bondenytte gjennom god drift 
og aktivt medlemsengasjement.  
I perioden er det foretatt betydelige 
investeringer i kjernevirksomheten, 
iverksatt  effektiviseringsprogrammet 
Samkjørt og solgt og avviklet ca. 
50 store og små selskaper. På 
medlemssiden har satsingen på 
unge bønder vært svært vellykket.

MÅLENE ER NÅDD

i

STORE HANDLER 
STADIG MER

i

Forskjellene mellom  Felleskjøpets 
landbrukskunder blir stadig 
større. I 2015 sto 11 prosent 
av kundene for 70 prosent av 
 driftsmiddelomsetningen. Mange 
av disse handler for flere millioner 
 kroner i året. Den store kundemassen 
som utgjør de resterende 30 prosent 
av  omsetningen, handler i gjennom-
snitt for under 100 000 kroner.
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Fusjon
styrker selskapet

På et ekstraordinært årsmøte i Felles
kjøpet Nordmøre og Romsdal 22. juni 
2015 ble det enstemmig vedtatt å inngå 
fusjon med Felleskjøpet Agri. To dager 
senere ble fusjonen også enstemmig 
vedtatt på et ekstraordinært årsmøte i 
Felleskjøpet Agri. De to organisasjonene 
var fullt integrert fra 1. september. 
 Fusjonen kom i stand etter kort tids 
forhandlinger etter at Felleskjøpet Nord
møre og Romsdal vinteren 2014/2015 
rettet en henvendelse til Felleskjøpet 
Agri med tanke på en mulig fusjon. De 
to Felleskjøpene har lenge samarbeidet 
om blant annet butikk, transport og 
Møre og Romsdal Kornsilo på Vestnes.

Styrelederne Olav Håkon Ulfsnes og 
Einar Enger uttrykte begge overfor sine 
årsmøter at fusjonen var en riktig og god 
løsning for medlemmene. Samtidig la de 
vekt på å håndtere alle som blir berørt 
av fusjonen med ryddighet og respekt.

Solid markedsposisjon
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal 

har hatt en sterk markedsposisjon i sitt 
område både innenfor tonnvarer og 
maskin. Størrelsen på virksomheten har 
imidlertid gjort det utfordrende å drive 
med en forsvarlig økonomi.

Bøndenes oppslutning om samvirke 
er også sterk i regionen, og det er lagt 
sterk vekt på at det skal bygges videre 
på denne tradisjonen etter fusjonen.

Sterkere konkurransekraft
Fusjonen vil gi Felleskjøpet sterkere 
konkurransekraft gjennom økt sam
let volum, enda bedre samordning av 
produksjon og logistikkfunksjoner og en 
mer enhetlig opptreden i markedet som 
vil  styrke handelsvirksomheten. I sum 
gir dette også enklere drift og lavere 
 kostnader.

– Fusjonen er en naturlig og svært 
god løsning. Nå er det opp til styre og 
ledelse og sørge for at medlemmene får 
økt bondenytte av fusjonen. Alt ligger til 
rette for det, sier styreleder Einar Enger.

Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal fusjonerte 
i 2015 med Felleskjøpet Agri. Sammen danner 
 selskapene et nytt og enda sterkere lag.
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TI ÅRSMØTEUTSENDINGER

Området som tidligere ble dekket av 
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal 
får ti medlemsvalgte og to ansatt-
valgte årsmøteutsendinger i «nye» 
Felleskjøpet Agri. De ti medlems-
valgte utsendingene velges fra seks 
valg kretser. I tillegg er konsernstyret 
 utvidet med ett medlem fra dette 
området. Felleskjøpet har ca. 2 000 
medlemmer i området.

De tillitsvalgte fra området har deltatt i 
konsernets strategiarbeid høsten 2015.

Et sterkt Felleskjøp    SIDE 15

Tilstede i hele Norge
Med 44 000 medlemmer fordelt på alle 
landets fylker, med unntak av Rogaland 
og Agderfylkene, dekker Felleskjøpet 
Agris virksomhet hele landet. Gjennom 
Cernova har konsernet produksjons
anlegg i Stavanger og Lillesand og 
Felleskjøpet Agri eier også Stavanger 
Havnesilo. Det er også et  samarbeid 
om butikkvirksomhet med Felleskjøpet 
Rogaland Agder.
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Dyrk mulighetene
Landbruksbransjen står ovenfor betydelige utfordringer 
i årene som kommer. Felleskjøpet jobber sammen med 
sine ansatte for å sikre en levedyktig jordbruksnæring og 
 bevare norsk matkultur. Det handler om kompetanse hos 
våre ansatte, og å dyrke mulighetene.

Kompetanse og fagkunnskap er avgjørende for 
Felleskjøpet. Her diskuterer vår produktsjef på 
 k raftfôr, Kim Viggo Weiby, grovfôrkvalitet med Ingrid 
 Strømstad. (Foto: Camilla Mellemstrand)
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I over 100 år har vi bidratt til å sikre en 
levedyktig jordbruksnæring og bevare 
norsk matkultur og norske  tradisjoner. 
Gjennom vårt kontinuerlige fokus 
på innovasjon og nytekning driver vi 
 bransjen fremover med stadig  forbedrede 
 løsninger. Felleskjøpet er en ledende 
aktør i en høyteknologisk bransje med 
spennende utfordringer. Ved å være en 
del av  Felles kjøpet er du en del av en 
 organisasjon som tar en tydelig rolle for å 
sikre en bærekraftig intensivering av land
bruket. I Felleskjøpet møter du en kultur 
preget av høy arbeidsglede og stolthet. 
Hos oss vil du møte en arbeidsgiver som 
oppfordrer deg til å gripe mulighetene.  
Hos oss kan du utgjøre en forskjell.

– I Felleskjøpet er vi opptatt av å være 
 genuin og ekte. For oss handler det om 
å gjøre det du sier du gjør, og vi gjør 
ting skikkelig. Slik tiltrekker vi oss riktig 
 kompetanse som igjen sikrer kundene 
våre de beste produktene og bidrar til at 
de  lykkes i sin drift på gården, sier HR 
direktør Liv Schou.

Jordnær og nyskapende
I Felleskjøpet tar du del i innovativt arbeid 
i en høyteknologisk bransje som stadig 
er i utvikling. Våre ansatte er med å løse 

store og krevende utfordringer for å sikre 
en optimal drift i landbruket samtidig som 
bærekraft ivaretas. Kompetanse er en 
av Felleskjøpet sine kjerneverdier. For å 
møte utfordringene i bransjen legger vi til 
rette for faglig og personlig utvikling hos 
de ansatte på mange nivåer.  Gjennom 
Felleskjøpakademiet gir vi ansatte 
muligheten til å spesialisere seg innenfor 
sine fagfelt eller utvikle seg til morgen
dagens ledere i organisasjonen.

– Felleskjøpet nyter stor kjennskap blant 
hele befolkningen og har en unik posisjon 
i markedet. Gjennom gode relasjoner med 
medlemmer, markedet og målgruppene 
våre har vi etablert et svært godt om
dømme. Med lange tradisjoner er fornyelse 
viktig og derfor satser vi ekstra på å knytte 
til oss unge og faglig dyktige medarbeidere. 
Fagkompetanse er avgjørende, men i 
Felleskjøpet ser vi i tillegg etter de som vil 
jobbe med noe som er samfunnsnyttig og 
betyr noe, forteller Schou.

Felleskjøpet er en av Norges største 
arbeidsgivere. Tilstedeværelse i store deler 
av landet og med en komplett verdikjede 
har vi muligheter få andre gir. Felleskjøpet 
er leverandør av noen av Norges mest 
anerkjente merkevarer innen vår bransje.

«I Felleskjøpet er vi opptatt av å være genuin 
og ekte. Fos oss handler det om å gjøre det 

du sier du gjør, og vi gjør ting skikkelig.»

Liv Schou
HR-DIREKTØR

OPPLÆRING I 
FELLESKJØPET

i

I 2012 ble Felleskjøpakademiet 
opprettet med utvidet lederutvikling 
og et nytt talentprogram. Rundt 
60 personer gjennomgår hvert år 
leder utvikling i selskapet. Felles-
kjøpet er en stor lærlingebedrift og 
hadde i 2015 rundt 50 lærlinger, 
hoved sakelig innenfor  verkstedfag. 
Lærlinger er viktig for  Felleskjøpet 
og bidrar til å sikre  selskapet viktig 
kompetanse på flere  områder. 
I tillegg drives omfattende 
kompe tanseutvikling innenfor en 
 rekke spesial områder, som for 
 eksempel salg, verkstedfag og 
 produktopplæring.

FELLESKJØPSAKADEMIET
• Grunnleggende lederopplæring
• Lederutviklingsprogrammet
• Topplederutviklingsprogrammet
• Temadager 

 
VIDEREUTDANNING

• 160 interne kurs 
• (hovedvekt  ettermarked)
• Mange eksterne kurs
• Organisert kompetanseheving  

på arbeidsplassen
• Salgsskole
• ¨Innkjøpsskole 

I 2015 lyste Felleskjøpet ut totalt 196 
stillinger og mottok 4230 søkere. Av 
disse var rundt 400 inne til intervju.
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Såkorn – 
digital møteplass 
for unge bønder
Felleskjøpet lanserte i 2015 Såkorn som en del av vår satsing på unge bønder.  
Gjennom Såkorn tilbyr vi unge bønder en digital møteplass for kunnskapsdeling 
og inspirasjon.

Felleskjøpet Agri er opptatt av fremtidens 
landbruk og dermed de unge bøndene. 
Dette er grunnen til at vi nå starter opp 
Såkornsatsingen. Dette skal være en 
arena for å utveksle kunnskap, diskutere 
aktuelle temaer og mulighet for å gi innspill 
til Felleskjøpet Agri.

Vi er veldig glade for at 10 engasjerte 
unge mennesker har sagt ja til å delta i 
vårt Såkornpanel, som blir vår viktigste 
 samarbeids og læringsarena for våre 
yngste medlemmer. 

– Det er mange dyktige unge mennesker 
som gjør en fantastisk jobb. Såkorn skal 
bidra til økt stolthet blant unge bønder 
for den viktige jobben de gjør med å sikre 
norsk matproduksjon og forme fremtidens 
landbruk, sier konsernsjef John Arne 
Ulvan.

Blogg og Facebook
Gjennom Såkornbloggen og en egen 
Facebookside ønsker Felleskjøpet Agri 
at unge bønder skal kunne dele sine 
erfaringer, løse felles utfordringer, ta del 
i debatter og inspirere til felles innsats 

for fremtidens landbruk. Innleggene 
på  bloggen vil skrives av unge bønder, 
fagfolk, politikere, samfunnsdebattanter 
og andre som har meninger om norsk 
landbruk.

Vi kommer til å ha noen faste bloggere og 
mange ulike gjestebloggere. Har du lyst 
til å bidra med blogginnlegg, så ta gjerne 
kontakt med oss på  
kommunikasjon@felleskjopet.no.

Vi heier på unge bønder og norsk 
 matproduksjon!

Disse treffer du på Såkornbloggen 

Arne Elias Østerås (32)
Svin og korn

Bodhild Fjelltveit (31)
Sau

Gjermund Ruud Skjeseth (24)
Korn

Gunn Jorunn Sørum (24)
Leder i NBU

Dag Fredrik Eftedal (36)
Korn og grønnsaker
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OM SÅKORN 

i

SÅKORN er Felleskjøpets digitale 
satsing på unge bønder. Programmet 
skal styrke Felleskjøpets merkevare 
gjennom konkrete og målrettede tiltak 
og aktiviteter for bønder opp til 35 år. 

SÅKORN skal sikre at Felleskjøpet Agri 
er en relevant og god samarbeids-
partner for yngre medlemmer. Såkorn 
skal vise at Felleskjøpet aktivt arbeider 
for et levende og sterkt norsk landbruk 
der unge bønder er en bærebjelke. 

SÅKORN skal være en arena for 
å utveksle kunnskap gjennom 
 arrangementer, aktiviteter og digitale 
møteplasser. 

Har du innspill til Såkorn eller Felles-
kjøpet Agri, kontakt oss på e-post: 
hanne.lauritzen@felleskjopet.no 
eller telefon 03520.

Vegard Smenes (28)
Melk

Marthe Bogstad (25)
Storfe + driver besøksgård

Tor Jacob Solberg (34)
Melk (økologisk) og gress

Kjersti Ellingsgård (29)
Kjøtt og melk 

Mats Hegg Jacobsen (30)
Økologiske egg, økologisk 
gris, villsau, kje
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Bærekraft
Vår forretningside «Felleskjøpet Agri skal 
styrke medlemmenes økonomi på kort og 
lang sikt» er rammen for vår virksomhet. 
Bærekraftig bondenytte betyr at vi skal 
oppnå gode resultater, samtidig som vi skal 
drive innenfor de rammer og regler som 
er satt for næringen som helhet, og i de 
 produksjonsområdene vi opererer.  
I tilleg g skal vi strekke oss ekstra på 
 utvalgte områder som miljø og klima hvor vi 
har et utvidet ansvar.

2
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Bærekraft 
i hele verdikjeden

1. Innkjøp
Alle leverandører må tilfredsstille våre 
etiske retningslinjer. Selskapet har egne 
pålagte retningslinjer, i tillegg til at vi følger 
alle bransjestandarder og gjennom vårt 
medlemskap i Initiativet for etisk  handel 
følger deres krav. Det gjennomføres 
revisjoner, daglig leverandøroppfølging og 
ansatte kurses på dette området.

2. Jordprodukter
Felleskjøpet produserer og selger jord og 
torvprodukter gjennom sitt datterselskap 
Grønt AS. Lokal produksjon og  effektiv 
transport reduserer utslipp knyttet til disse 
produktene. Det forskes og utvikles 
jordprodukter med redusert eller ingen inn
blanding av torv for å redusere klima utslipp.

3. Initiativet for etisk handel (IEH)
Felleskjøpet er medlem av IEH og jobber 
for å sikre norske bønder trygg og etisk 
handel av innsatsvarer til landbruket. 
Medlemskapet i IEH stiller en rekke krav 
som medlemsbedriftene må oppfylle.  
I løpet av 2015 har Felleskjøpet jobbet 
med å implementere disse kravene. 

4. Soya
Felleskjøpet handler kun sertifisert soya 
og samarbeider tett med sine leverandører 

for å sikre bærekraftig import av denne 
råvaren. Null avskoging, full sporbarhet 
og arbeidsforhold i leverandørkjeden 
er avgjørende krav som stilles. Strenge 
bransjestandarder gjelder i Norge, og i 
2015 signerte Felleskjøpet «The Norwegian 
Committment on Sustainable Soy and 
Forest»erklæringen.

5. Avfall
Med gode løsninger for kildesortering gir 
dette effekt på miljøregnskapet. Det jobbes 
med returordninger innen landbruket og 
i vårt datterselskap Cernova AS er det 
iverksatt et større prosjekt på reduksjon av 
matavfall.

6. Vegetabilsk fett/palmeoljeprodukter
Det brukes fra 2015 kun bærekraft
sertifiserte palmeoljeprodukter som 
råvare i våre produksjoner. Sammen 
med resten av bransjen har Felleskjøpet 
forpliktet seg til en øvre grense på innhold 
av slikt  vegetabilsk fett i våre produkter. 
 Felleskjøpet jobber for en utfasing av 
denne råvaren i våre fôrprodukter.

7. Forskning og utvikling
Gjennom vårt utviklingsselskap Felleskjøpet 
Fôrutvikling jobbes det intensivt med å 
utvikle nye, mer effektive og bærekraftige 

produkter. Felleskjøpet er også partner i 
«Foods of Norway» som forsker på bruk 
av råvarer fra hav og skogsdrift som 
 proteinkilder i dyrefôr.

8. Husdyr og folkehelse
Effektive fôrprodukter skal sikre ønsket 
kvalitet på sluttproduktet og topp ytelse i 
driften. Gjennom nøye utviklede fôrresepter 
sikrer Felleskjøpet også god dyrevelferd 
og bidrar til god folkehelse. Norsk mat
produksjon er blant de reneste i verden og 
godt fôr er en avgjørende forutsetning.

9. Teknologi
Felleskjøpet bidrar med teknologiske 
 løsninger gjennom hele verdikjeden som 
gir effektiv drift, minsker utslipp og sparer 
energi. Gjennom investeringer i nye anlegg, 
egne biobrenselanlegg og ikke minst som 
partner for bonden på  presisjonsjordbruk, 
bidrar Felleskjøpet til bedre og mer 
bærekraftig drift.

10. Transport
Korn og kraftfôrproduksjon er transport
krevende virksomhet. Felleskjøpet har lagt 
om og effektivisert sin transport i løpet av 
de senere årene. Det jobbes også med å 
flytte større del av transport over på jern
bane og båt. Sammen med våre transport

Med forutsigbare rammer, god rådgivning og de beste produktene bidrar vi til bondens 
resultat og god drift i landbruket. Felleskjøpets kjernevirksomhet omhandler  bærekraftig 
matproduksjon og bærekraftig bondenytt. Dette tydeliggjør vi gjennom økonomiske, 
sosiale og miljømessige hensyn, og vi jobber med tiltak i hele verdikjeden. Arbeidet med 
bærekraft i selskapet og datterselskaper er målrettet og langsiktig.
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leverandører skal vi legge til rett for økt bruk 
av biodrivstoff i vår transport.

11. Lagerløsninger
Med våre store behov for lagring av 
råvarer og ferdige produkter er det store 
 reduksjoner i CO2utslipp knyttet til effektiv 
lagring. Det planlegges nå nytt sentrallager 
som sammen med effektiv transport vil 
bidra til reduksjon av CO2utslipp.         

Sosialt

Utholdelig

Levedyktig

BÆRE-
KRAFTIG

Rettferdig

ØkonomiskMiljø-
messig

Definisjon: 
Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøte
kommer behovene til dagens generasjon uten å 
redusere mulighetene for kommende generasjoner 
til å dekke sine behov» (ref Brundtland «Vår felles 
framtid» 1987).

Hva betyr bærekraftig utvikling 
for Felleskjøpet Agri?

KLIMA OG MILJØ

Produkter og produksjon
• Vi bruker fornybare råvarer som ikke påfører

miljøet negative effekter
• Vi bruker sertifiserte råvarer (når det ikke finnes

tilgang til fornybare råvarer)
• Vi har høy utnyttelse av råvarer og effektive

prosesser
• Vi ser produktutvikling i et livssyklusperspektiv

BÆREKRAFT MÅ SEES I ET HELHETLIG PERSPEKTIV 
SOM KAN ILLUSTRERES SLIK:

Policy for bærekraftig 
utvikling for 
Felleskjøpet Agri SA 
Vår forretningside «Felleskjøpet Agri skal styrke medlemmenes økonomi på kort og lang 
sikt» er rammen for vår virksomhet. Felleskjøpets bidrag til bærekraftig utvikling skjer 
innenfor denne rammen. Bærekraftig bondenytte betyr at vi skal oppnå gode resultater, 
samtidig som vi skal drive innenfor de rammer og regler som er satt for næringen som 
helhet, og i de produksjonsområdene vi opererer. I tillegg skal vi strekke oss ekstra på 
utvalgte områder som miljø og klima hvor vi har et utvidet ansvar. 

FOU/
PRODUKSJON/

FOREDLING

VERDIKJEDE

FK UTSALGSSTED

FORHANDLER

INNKJØP LAGER

SLUTTBRUKER

1 4

4 6 7 8 9

11

2 8

TRANSPORT

GENERELT: 3 5 10

2
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Felleskjøpets arbeid med bærekraft 
og våre tiltak på området skal bidra til:
• Økt bunnlinje
• Bedre renommè
• Bedre folkehelse
• Bedre dyrehelse
• Reduserte miljøutslipp
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Bærekraftig fôrproduksjon

Verdens befolkning vokser, og stadig flere 
munner skal mettes. I følge FN må vi øke 
matproduksjonen i verden med hele 70 
prosent frem mot 2050. Det betyr at mat 
og råvarer både må dyrkes der det er best 
 forutsetninger, og i land som Norge hvor 
det er mindre avlinger per dekar. Slik blir 
det et globalt ansvar å løse  utfordringene. 
Ingen næring er mer avhengig av natur
gitte forhold enn jordbruk. Vi vet at 
 matproduksjon har en innvirkning på natur, 
miljø og klima. Jordbruket styres også av 
en rekke andre forhold som  etterspørsel, 
forbrukertrender, rammebetingelser, 
økonomi, forskning, teknologi, handel 
og globalisering. Verdens matindustri 
må  lykkes med å skaffe en voksende 
 befolkning nok og riktig mat, samtidig som 
den totale miljøbelastningen blir så liten 
som mulig. 

I løpet av de siste 20 år har norsk landbruk 
endret seg betydelig. Melkeproduksjonen 
er eksempelvis nokså uforandret i melke
mengde, men skjer nå med omtrent 30 % 
færre kyr. Vi ser samme tendens i de fleste 
produksjonene. Produksjonen og tekno
logien i landbruket har endret seg vesentlig 
de siste 20 årene. Denne retningen er 
omdiskutert, men et faktum er at det er få 

andre næringer som kan vise til  tilsvarende 
omstillingsevne og effektivitetsvekst. 
Felleskjøpet ønsker å være førstevalg for 
alle. Vi ønsker å prege utviklinga både 
når det gjelder produksjonsøkonomi hos 
den enkelte, når det gjelder bærekraftige 
løsninger og ivaretagelse av forbrukernes 
tillit til at vi kan produsere trygg, sikker og 
sunn mat i Norge. 

Importerte råvarer
Litt over halvparten av råvarene i kraftfôret 
til norsk husdyrproduksjon ble dekket 
av import i 2015. Dette er råvarer med 
egenskaper som er nødvendig for å ivareta 
dyrenes ernæring, ytelse og helse. Når 
vi tar med grovfôrproduksjonen i Norge 
betyr dette at norsk husdyrhold er 80 
prosent selvforsynt og kun 20 prosent 
av fôret er importert. Med økt norsk 
kornproduksjon ville importen reduseres 
tilsvarende. Soya, som utgjør en svært 
viktig bestanddel av norsk husdyrfôr, har 
egenskaper som passer ypperlig med det 
norske fôrkornet, med høy andel protein 
og lav andel  karbohydrater noe som gir 
plass til større bruk av norsk korn. Uten 
tilgangen til  importerte fôrråvarer, ville 
 husdyrproduksjonen bli dramatisk redusert 
både i omfang og  kvalitet. Soyaandelen i 

kraftfôr i Norge  ligger på ca. 10 prosent, 
mot 16 prosent i EU.

Bruk av soya har møtt kritikk fra ulike 
miljøvernorganisasjoner. Samtidig anslår 
FN at verdens soyaproduksjon vil dobles 
de neste femti årene. Norsk fôrbransje var 
først i verden til å nekte bruk av gen
modifisert (GMO) soya og et av få land 
som har kjørt 100 % GMOfritt med full 
sporbarhet siden 1996. Felleskjøpet har 
hatt bærekraftig, sertifisert produksjon 
siden 2009. I dag er den norske verdi
kjeden avskogingsfri. Det er ikke hugget 
skog i Amazonas siden 2004 som følge av 
soyaimport til husdyrkraftfôr. 

– Felleskjøpet er og skal være ledende 
på bærekraftig produksjon. Vi stiller og 
skal stille de strengeste krav til råvarene 
vi importerer. Norge leder an, og er best i 
klassen. I dag er det kun Sveits som er i 
tilnærmet samme situasjon som oss når 
det kommer til bærekraftsertifisert bruk 
av soya, sier Halfdan Blytt, direktør for 
produksjon og vareforsyning i Felleskjøpet 
Agri.  

Felleskjøpet sluttet seg i 2014 til FNs New 
Yorkerklæring mot avskoging.  

Felleskjøpet skal bidra til bærekraftig matproduksjon for 
bonden og samfunnet, og jobber for høy selvforsyningsgrad 
av korn i Norge. Vi jobber langsiktig og målrettet med å sikre 
bærekraftig import av råvarer samtidig som vi bruker store 
ressurser på utvikling av fremtidens kortreiste proteinråvarer.
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SOYA I KRAFTFÔR

i

Vi er avhengig av å importere det 
meste av proteinråvarene som 
brukes i kraftfôr til husdyr, og i 
Norge brukes vesentlig fra soya og 
raps. Nesten 90 prosent av soya-
produktene importeres fra Brasil, 
mens resten kommer fra Canada.

I 2014 ble det i Norge brukt soya-
produkter produsert fra ca.  
1 050 000 tonn soyabønner. Av dette 
gikk 195 000 tonn soyamel til  
landbaserte husdyr, som var 10 000 
tonn mindre enn i 2013. Ca. 400 000 
tonn soyaprotein konsentrat gikk  
til fiskeoppdrett, som tilsvarer  
ca. 800 000 tonn soyabønner.

I verden produseres det ca. 320 
millioner tonn soya pr. år, hvorav ca. 
95 millioner tonn produseres i Brasil. 
Norges samlede import (husdyr og 
fisk) utgjør med andre ord ca. 0,3 
prosent av verdens soyaproduksjon.

Rundt to prosent av verdens soya 
blir produsert bærekraftig og er 
sertifisert i henhold til  standarden 
fra Proterra eller Round Table 
 Responible Soy (RTRS). Den 
 norske importen kommer fra denne 
«2-prosenten».
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I 2015 har vi sammen med Denofa og NHO 
Mat & Drikke kommet med en felles policy 
for avskogingsfri soya. Dette initiativet 
betyr en skjerping av våre forpliktelser 
om null avskoging, arbeidsrettigheter og 
 transparens i leverandørleddet.
 – Vårt beste bidrag er høy tilstedeværelse 
og påvirkning av produksjonen. Fremfor 
å kritisere bruken av soya er det  viktigere 
å kjempe for økt andel bærekraftig soya
produksjon. Den største trusselen mot 
regnskogen er uansvarlige aktører og 
80 % av avskogingen i dag er illegal. 
Derfor trenger Brasil aktører som lever 
av bærekraftig og ansvarlig produksjon, 
forteller Blytt. 

Privat sektor en viktig faktor
Felleskjøpet reviderer sine leverandører 
og har i løpet av 2015 gjennomført slike 
 revisjoner i Brasil. Under fjorårets  revisjon 
sto også et eget møte med miljøvern
minister Tine Sundtoft, Denofa og 
soyaprodusenten Amaggi. Tine Sundtoft 
løftet frem klima og skogsatsingen som 
en av regjeringens og Stortingets høyest 
 prioriterte klimatiltak. Hun understreket at 
skal satsingen nå sine mål, er det særdeles 
viktig at privat sektor fortsetter å være del 
av løsningen. Hun var opptatt av at skog

bevaring ikke blir en motsetning til handel 
og økonomisk vekst. Etterspørsel etter 
avskogingsfrie landbruksprodukter fra land 
som Brasil, Peru, Colombia og Indonesia, er 
riktig og viktig. Hun berømmet  resultatene 
som Felleskjøpet har vært en del av og viste 
til at siden 2004 har avskogingen i Brasil 
blitt redusert med 80 %. Dette viser at 
samarbeid mellom myndigheter, industri og 
NGOere er veien å gå for å finne løsninger.

– Råvarene vi bruker i fôret vårt skal være 
bærekraftig og konkurransedyktig.  Derfor 
har vi sammen med våre leverandører 
arbeidet målrettet med dette i over 20 
år. Vi har oppnådd gode resultater og 
 viser med jobben som er gjort på soya at 
små land og produsenter kan påvirke de 
store  leverandørene i det internasjonale 
 markedet. Vi har gjort noe viktig og riktig 
når vi ser resultatene. Fremover må norske 
aktører fortsette å ta vår del av et felles 
globalt ansvar. Vi skal tenke lenger enn vår 
egen verdikjede, fordi det over tid vil styrke 
vår egen matproduksjon, forteller Blytt. 

Palmeolje
Den globale etterspørselen etter palmeolje 
stiger raskt og er verdens største vegeta
bilske fettkilde. Norsk fôrbransje har gått 
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sammen om krav til bruk av kun bærekraftig 
palmefett. Felleskjøpet og norsk fôrbransje 
bruker biprodukter av palmeolje i visse kraft
fôrblandinger, først og fremst til høytytende 
melkekuer og andre drøvtyggere som sau 
og geit. På grunn av negative miljømessige 
konsekvenser av palmeoljeproduksjon har 
den norske fôrbransjen sammen med TINE 
 arbeidet for å redusere bruken av palme
basert fett i fôr til drøvtyggere. Det har 
resultert i en felles bransjestandard for kraft
fôrbransjen i Norge. Standarden fast setter 
en øvre grense for bruk av  palmebasert fett 
i fôrblandinger til drøvtyggere til 3 prosent. 
Videre skal palmebasert fett i fôr til drøv
tyggere være sertifisert i henhold til kriteriene 
til «Roundtable on Sustainable Palm Oil» 
(RSPO), eller annen dokumentert  bærekraftig 
palmeolje /produkt. 

Utfordrende å finne gode alternativer 
Arbeidet med å redusere bruken av 
palmebasert fett i fôr har pågått noe tid. For 
enkelte fôrslag er dette utfordrende, mens 
i andre blandinger er det allerede gjennom
ført. Felleskjøpet har fjernet palmeolje fra 
flere kraftfôrblandinger til høns og gris og i 
alt økologisk kraftfôr. Vi har også kraftfôr til 
drøvtyggere uten palmeolje.
Fôrbransjen arbeider med å finne  løsningene, 
men her er det mange utfordringer og 
dilemmaer. Et dilemma er konkurranseevnen 
til norsk landbruk. Dersom denne synker 
kan det føre til økt import av varer produsert 
i land der det er større bruk av palmefett, 

 antibiotika, plantevern og genmodifisert 
soya.

– Vi har som mål å fase ut all bruk av 
palmeoljeprodukter. Å finne alternativer 
som er bærekraftig samtidig som de har 
ønsket effekt på dyrehelse og ytelse er 
 utfordrende. Palmeolje er en svært  effektiv 
vekst og  alternativene kan ofte bety bruk 
av større landområder og mer vann for 
å oppnå samme avlingsnivå. Vi jobber 
med å finne løsningene, men her er det 
mange  dilemmaer, presiserer Halfdan Blytt, 
direktør for produksjon og vareforsyning i 
 Felleskjøpet Agri.

«Felleskjøpet er og skal være ledende på 
bærekraftig produksjon. Vi stiller og skal stille de 

strengeste krav til råvarene vi importerer.»

Halfdan Blytt
DIREKTØR PRODUKSJON OG VAREFORSYNING
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PALMEOLJE – ANSVARLIG 
KJØP AV RÅVARER

i

Felleskjøpet Agri gikk i 2015 
fra å kjøpe «Book and Claim»- 
sertifikater fra Green Palm (RSPO) 
til å kjøpe såkalte «small holders»- 
sertifikater. Forskjellen på de to 
 sertifikatordningene er at betalingen 
for «Book and Claim»- sertifikater 
går til RSPO og forvaltes av 
 organisasjonen, mens ved kjøp av 
«small holders»-sertifikater vet vi 
hvilke småprodusenter som støttes, 
og vårt bidrag går til produsentene. 
Forskjellen er også vesentlig ved at 
småprodusentene får en langt større 
andel av sertifikatordningen.

Felleskjøpet bidrar med dette til 
full sporbarhet på våre bærekraft- 
sertifikater og kan kontrollere at 
vårt bidrag går til å hjelpe små-
produsenter av palmeolje slik at de 
kan sertifisere seg og produsere i 
henhold til RSPOs regler.

Palmeolje er en svært effektiv råvare som kan 
høstes hver fjortende dag året gjennom.
Palmeolje er verdens mest brukte vegetabilske 
olje og utgjør 30% av slik produksjon.

Palmeolje

30% palmeolje

70% annen 
vegetabilsk olje

Effektiv råvare
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Importandel

Norsk fôr
Norske husdyr spiser hovedsakelig norsk fôr i form 
av grovfôr og kraftfôr. Kraftfôret de spiser består 
av rundt 50% norske råvarer hvor korn er den 
viktigste bestanddelen.

Import fra Brasil

Økt etterspørsel fra KinaAvskoging avtar i Brasil

Norske råvarer

Råvarer i kraftfôr
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Stiller krav 
til leverandørene

Gjennom sine retningslinjer for etisk handel 
har Felleskjøpet Agri lenge jobbet for å 
fremme gode arbeids og  miljøforhold i 
sine leverandørkjeder. Til grunn for disse 
 retningslinjene ligger både ILO og FN 
konvensjoner. 

– Felleskjøpet skal ha transparens i 
leverandørkjedene sine slik at vi vet hvor 
alle produktene vi kjøper for videresalg 
og foredling kommer fra. Slik sikrer vi at 
 produktene produseres på en  forsvarlig 
måte, under riktige miljøforhold og 
at arbeidsforholdene er ivaretatt i vår 
 leverandørkjede. Med vårt medlemskap i 
IEH får vi enda strengere krav å etterleve, 
og satt denne jobben i system. Som en 
stor og ansvarlig aktør innen vår næring 
er det vår plikt å bidra til god etisk  handel, 
sier Arne Wang som er innkjøpsjef i 
Felleskjøpet Agri.

Medlemskapet i IEH stiller en rekke krav 
som medlemsbedriftene må oppfylle. 
I løpet av 2015 har Felleskjøpet jobbet 
med å implementere disse kravene. Det 
er blant annet innført nye innkjøpsrutiner 
og etablert nye kontraktsmaler, i tillegg til 
dialog med eksisterende leverandører for å 
sikre forståelse for og etterlevelse av våre 
skjerpede krav.

Langsiktig jobb
Å jobbe med etisk handel er en  langsiktig 

prosess som krever systematikk og 
engasjement internt i Felleskjøpet. For å 
lykkes med dette er opplæring av ansatte 
avgjørende. 

– I 2015 har vi gjennomført introduksjons
kurs med ansatte med ansvar for innkjøp 
for å forankre krav og forståelse internt. 
Denne jobben vil fortsette også i 2016 og 
da med kurs i risikovurderinger som er viktig 
for å møte kravene til IEH, forteller Wang.

Medlemskapet i IEH innebærer en 
 forpliktelse til å jobbe kontinuerlig med 
forbedringer. All kommunikasjon om 
IEHmedlemskap skal være åpen og ærlig 
ved at aktiviteter og resultater rapporteres 
offentlig.

Til det beste for bonden
Felleskjøpet jobber for lønnsomhet for 
bonden på kort og lang sikt. Jobben med 
etisk handel og medlemskapet i IEH er 
også god bondenytte. 

– Vårt medlemskap i IEH gir våre kunder 
og bonden viktige garantier for at det de 
handler hos Felleskjøpet etterlever krav og 
standarder til etisk handel. Når bonden vet 
at våre leverandører driver etisk forsvarlig 
gir dette en viktig trygghet for landbruket 
i Norge. Slik sikrer vi bærekraft både i 
 næringen og hos leverandørleddet, sier 
Geir Vik, innkjøpsdirektør i Felleskjøpet.

Felleskjøpet ble i 2014 medlem i Initiativ for etisk 
 handel (IEH) og har brukt 2015 aktivt til å tilpasse sine 
 leverandørkrav i henhold til IEHs standarder. Trygg og 
etisk handel sikrer bonden bærekraftig handel.

OM INITIATIV FOR 
ETISK HANDEL

i

IEHs formål er å fremme 
 ansvarlige leverandørkjeder slik 
at  internasjonal handel bidrar til å 
ivareta  menneske- og arbeidstaker-
rettigheter, bærekraftig utvikling og 
forsvarlig miljøhåndtering. IEH er en 
medlems organisasjon for  bedrifter, 
 organisasjoner og  offentlige 
 virksomheter. Medlemmene 
 inkluderer både noen av Norges 
største bedrifter til enkeltmanns-
foretak, offentlige virksomheter og 
organisasjoner. Å være medlem i IEH 
innebærer å ta tak i utfordringer i 
egen leverandørkjede, og  rapportere 
åpent om status og fremdrift i 
 arbeidet. IEH er en  pådriver for etisk 
handel, både  overfor  medlemmene 
våre, men også for at norske 
 myndigheter legger til rette for 
etisk handel generelt i privat og 
 offentlig sektor. IEH ble stiftet i 2000 
etter  initiativ fra Kirkens Nødhjelp, 
 sammen med Hovedorganisasjon 
Virke (tidligere HSH), LO og Coop 
Norge. 
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I tillegg til streng kontroll 
med importerte råvarer 
jobber Felleskjøpet med å 
effektivisere sin energibruk 
og redusere utslipp knyttet 
til transport av råvarer og 
produkter.
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Effektiv transport  
og mindre 
energibruk

Med butikker over hele landet, 12  fabrikker 
og 40 verksteder krever Felleskjøpets 
virksomhet et betydelig energibehov. 
Som en del av vårt bærekraftarbeid 
jobber vi systematisk med å effektivisere 
vår bruk av energi. Et viktig ledd i denne 
jobben er  etablering og drift av egne 
 biobrenselanlegg ved en rekke av våre 
anlegg.  Ved å bygge slike anlegg på ti 
av våre fabrikker og produksjonssteder 
klarer vi å utnytte råvarene bedre. Avfall fra 
produksjonen kan slik brukes til å senke 
strømbruken med gode brenselsanlegg. 
14 prosent av energiforbruket vårt i dag er 
basert på biobrensel.

Energibesparelser med  
moderne  produksjon
Felleskjøpet har investert betydelige midler 
i en ny og toppmoderne kraftfôrfabrikk 
på Kambo. Fabrikken er spesialdesignet 
fra grunnen for å gi best mulig vareflyt, 
full  sporbarhet og automatisert styring og 
kontroll av kvaliteten på fôret. Vareflyten i 
fabrikken er utviklet slik at tyngdekraften 
utnyttes når råvarene flyttes i anlegget. 
Både store råvaregrupper som korn og 
mikroråvarer som vitaminer og  mineraler 
sendes med heis opp i anlegget, for 
 deretter å kunne «falle» ned gjennom 

de ulike produksjonsprosessene. Ved 
tyngdekraften spares betydelig energi bruk. 
Med den nye fabrikken vil  Felleskjøpet 
redusere energi bruk per produserte 
kilo kraftfôr med 25 prosent. I tillegg er 
maskinene tilpasset og konstruert slik at de 
kan styres og kjøres optimalt. Dette bedrer 
 energiregnskapet ytterligere.  

Fornybar tungtransport
Felleskjøpet signerte i 2015 ZEROs 
erklæring «Grønt skifte til fornybar tung
transport». En rekke bedrifter i Norge 
har signert erklæringen som forplikter 
aktørene til blant annet å velge  fornybare 
 transportløsninger der disse er  tilgjengelige 
for både egen transport og innkjøp 
av transporttjenester. Det finnes nå 
mange gode fornybare løsninger med 
 biodrivstoff, hel og delelektriske løsninger 
og  hydrogen, noe Felleskjøpet ønsker 
å  utnytte sammen sine transportører. 
 Felleskjøpet har begynt testing av såkalt 
HVOdiesel (Hydrogenert Vegetabilsk Olje) 
sammen med utvalgte transportører og 
planlegger utrulling av slik drivstoffbruk 
i stor skala. Det utredes nå blant annet 
muligheter for å sette opp tankanlegg for 
HVOdiesel på noen av våre fabrikker slik 
at transportørene kan tanke der.

DISTRIBUSJON 
I NORGE

i

Felleskjøpet har 250 vogntog i drift 
for å dekke sin virksomhet. Disse 
er fordelt på mange forskjellige 
transportører som effektivt dekker 
distribusjon i hele Norge. Felles-
kjøpet frakter årlig rundt 1 000 000 
tonn kraftfôr, 450 000 tonn gjødsel, 
300 000 tonn korn og rundt 100 000 
tonn såkorn. 
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Felleskjøpet tok i 2015 tilbake posisjonen 
som suveren markedsleder på traktor. En 
viktig årsak til veksten i maskindivisjonen 
var nye digitale løsninger som forenkler 
og perfeksjonerer driften og gir bedre 
oversikt. Presisjonsjordbruk og bærekraftig 
 intensivering kom inn som nye begreper i 
næringen for bare få år siden. Teknologi og 
effektivisering av landbruket går hånd i hånd 
og åpner for nye løsninger i  samhandlingen 
mellom kunde og leverandør.  Felleskjøpet 
og våre leverandører er i fronten av 
 utviklingen. 

3

Effektiv 
drift



FELLESKJØPET AGRI ÅRSRAPPORT 2015

Fjerndiagnostikk  
inntar landbruket

Fjerndiagnostikk, slik vi blant annet kjenner 
det fra dataverdenen og helsevesenet, er 
på full fart inn i landbruksmaskinbransjen. 
John Deeres JDLink med Service Adviser 
Remote er et «trådløst verktøy» som gjør 
at mekanikerne i Felleskjøpet kan bistå 
kundene med innstillinger og justeringer, 
lokalisere feil og oppgradere programvare 
uansett hvor maskinen befinner seg.

– Dette er spennende verktøy i Norge. 
Hjelp og service via mobilnettet er jo 
som skapt for et langstrakt land som 
vårt.  Dersom vi kan gjøre feilsøking på 
maskinen, løse enklere dataproblemer og 
gi kunden veiledning for å få en optimal 
utnyttelse av maskinen uten å måtte 
reise milevis, sparer vi masse tid både for 
kunden og Felleskjøpet. Etter hvert som 
disse verktøyene tas i bruk, vil vi bli mer 
effektive og produktive i ettermarkedet, 
sier teknisk sjef Helge Malum.

JDLink er en del av John Deeres 
 FarmSightsystem, og tenkt som hjelp til 
å styre bruken av maskinflåten hos store 
driftsenheter og maskinstasjoner. I Norge 
blir den nye teknologien trolig mer aktuell 
til «fjernmekking».

Hjelp og informasjon
JDLink med Service Adviser Remote er 
et typisk eksempel på hvordan nettverks
løsninger kan revolusjonere hverdagen 
både for bonde og leverandører. JDLink 
er kun avhengig av mobildekning der 
 maskinen befinner seg. 

Ved hjelp av teknologien kan en mekaniker 
i Felleskjøpet se det samme på sin PC, 
nettbrett eller telefon som kunden ser på 
dataskjermen i sin traktor, tresker eller 
snitter. Slik kan mekanikeren hjelpe kunden 
med innstillinger og justeringer for å utføre 
ønskede arbeidsoperasjoner, se etter feil 
og få maskinen til å yte optimalt.

Kunden kan selv sette opp at  maskinen 
skal sende «rapport» til en JDLink 
server om bruk av maskinen og hvordan 
den presterer, og gi Felleskjøpet som 
forhandler tilgang til informasjonen.

Viser bruken av maskinen
JDLink Access, som er den mest 
 avanserte utgaven av systemet, viser 
informasjon om maskinens utnyttelse og 
prestasjoner. En kan for eksempel se hvor 
stor andel av tiden en tresker faktisk går 
i åkeren og høster korn og hvor mye tid 

som går med til tømming, transport osv. 
 Informasjonen kan brukes til å sammen
ligne med hvordan andre utnytter sine 
maskiner, og gi tips om hvordan en bør 
organisere arbeidet for å bli mer effektiv.

JDLink har også en funksjon kalt 
Geofence, som varsler dersom maskinen 
kommer utenfor et definert geografisk 
område og som kan forebygge og varsle 
tyverier.

Mer effektiv service
Verkstedet kan bruke informasjonen 
fra maskinen til å følge opp nødvendig 
 vedlikehold og planlegge neste service.

Fjerndiagnostikk kan dermed bli et svært 
nyttig verktøy. Mekanikere kan løse noen 
problemer sammen med kunden uten å 
måtte reise ut, og være bedre forberedt 
ved reparasjoner og service. Det betyr mye 
å unngå «bomtur» når avstandene er store. 
Slik vil Felleskjøpet kunne planlegge og yte 
bedre service og øke produktiviteten. 

Mange mekanikere i Felleskjøpet har fått 
opplæring i JDLink og verktøyet for fjern
diagnose i 2015. 

Service på traktor og tresker via mobilnett er på fullvei inn i land-
bruket. Teknologien er som skapt for et land med la nge avstander.
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John Deere 
tilbake på toppen
John Deere tok solid revansj i det norske traktormarkedet 
i 2015. Med 28,6 prosent markedsandel er John Deere og 
Felleskjøpet tilbake på traktortronen.

SIDE 34 Effektiv drift
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– Vi er kjempefornøyd, sier direktør maskin 
Frode Dahl i Felleskjøpet Agri.

Dahl kunne knapt fått en bedre start i sitt 
første år i Felleskjøpet. Riktignok er total
salget av traktorer i Norge markert lavere 
enn for bare få år siden, men John Deere 
og Felleskjøpet hadde til gjengjeld en solid 
framgang. Med 883 nyregistrerte «hjorter», 
er de grønne og gule traktorene tilbake 
som markedsleder på samme nivå som i 
2013. Det er et sterkt comeback etter et 
skuffende år i 2014.

– Det er en prestasjon å øke antall 
nyregistreringer med 292 og gå fra 18,8 til 
28,6 prosent markedsandel på ett år, sier 
Dahl, som legger til at det er et klart mål 
for Felleskjøpet at John Deere skal være 
markedsleder også framover. 

Allerede i et  introduksjonsintervju 
i medlemsbladet Samvirke i mars 
 signaliserte Dahl økt «trøkk» fra  
 Felleskjøpet.

– Framgangen kommer som følge av en 
serie tiltak. De viktigste har vært gode 
kampanjer på viktige modeller og et aktivt 
salgsarbeid. Det handler om å være mye 
ute hos kundene med et godt produkt.  
I tillegg har vi fått god hjelp fra John Deere, 
sier Dahl.

Trygghet for kunden
Dahl understreker at Felleskjøpet legger 
store ressurser i oppfølging og etter
marked.

– Ettermarked er uhyre viktig for kundene 
våre og for at vi skal selge traktor nummer 
to og tre. Her er vi i en særstilling ved at 
Felleskjøpet og John Deere representerer 
en stor trygghet for kundene, sier Dahl.

– Felleskjøpet satser på kompetanse 
og å ligge i front med ny teknologi. Vi 
skal utdanne våre mekanikere til å bli de 
beste i Norge og vi har etablert en unik 
 forsyningslinje for deler. Bøndene blir mer 
og mer profesjonelle og er avhengig av 
at maskinene går, ikke minst i et land der 
sesongene kan være korte. Da nytter det 
ikke å vente i dagevis på deler. Dette har vi 
sterkt fokus på, sier han.

Toppmodell
John Deere 6125R har de siste årene vært 
Norges mest solgte traktormodell, så også 
i 2015. I løpet av året introduserte John 
Deere en oppgradert versjon – 6130R, 
der leveringene kommer for fullt i 2016. 
Modellskiftet er en av forklaringene på at 
registreringene av John Deeretraktorer var 
høyest i begynnelsen av året.

En viktig grunn til den høye markeds
andelen i 2015, er at John Deere 
traktorene har solgt godt i de fleste 
modellkategorier. Felleskjøpet opplever 
ingen store endringer i trendene i traktor
markedet hverken når det gjelder størrelser 
eller utstyrsnivå. Fortsatt selges det en 
forholdsvis stor andel Premiummodeller. 

Valutautfordring
Svakere norsk krone har ført til høyere 
priser på importvarer.

– Valutasituasjonen er krevende, men den 
er lik for alle i bransjen og ikke noe vi kan 
få gjort så mye med. Svak krone virker inn 
på totalmarkedet for traktorer og annet 
landbruksutstyr, men næringen vil alltid 
ha behov for investeringer. For Felles
kjøpet blir det desto viktigere å ha gode 
markedsandeler. Den lave renten vi nå har 
kompenserer for noe av prisøkningen på 
importvarer, sier Dahl.
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«Felleskjøpet satser på  kompetanse og å 
ligge i front med ny teknologi»

Frode Dahl
DIREKTØR MASKIN
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Mer effektiv  
kornstrøm
Felleskjøpet vil stimulere kornbøndene til å tørke og lagre 
mer korn på gårdsanlegg, bruke økonomiske incentiver for 
å rasjonalisere transport og kornhåndtering, samt investere 
i nøkkelanlegg og «rydde» i egen mottaksstruktur.  

Felleskjøpet Agri foretok i 2015 en grundig 
analyse av varestrømmen i kornmarkedet 
gjennom prosjektet «Verdikjede korn kraft
fôr». Målet er å gjøre Felleskjøpet rustet til 
å ta vare på bondens avlinger på en god 
måte i framtida, sørge for at vi dyrker de 
arter og sorter som kraftfôr og matmel
industrien etterspør, og at Felleskjøpets 
kornhandel er bærekraftig både økonomisk 
og miljømessig.

– Dette må vi få til i fellesskap. Tiltak og 
virkemidler må stimulere til best mulig  
arbeidsdeling mellom kornprodusenten, 
Felleskjøpet og industrien. Da oppnår vi 
en mer rasjonell vareflyt og over tid en mer 
kostnadseffektiv verdikjede, sier direktør 
landbruk, Trond Fidje.

Arbeidet har omfattet tre hovedområder: 
Anleggsstruktur, transport og logistikk, 
samt hvordan virkemidler og økonomiske 
incentiver kan stimulere til rasjonell adferd 
som tjener fellesskapet.

Viktige virkemidler
Økonomien i kornproduksjonen 
bestemmes i hovedsak av priser, tilskudd 
og andre ordninger i jordbruksavtalen.  

I tillegg fastsetter markedsregulator Norske 
Felleskjøp prisnivået gjennom sesongen 
(den såkalte prisløypa), som har betydning 
for når det lønner seg for bonden å levere 
kornet.

– Felleskjøpet Agris andel av drifts og 
logistikkostnadene i verdikjeden står for 
bare ca. ti prosent av kornøkonomien. 
Det er derfor begrenset i hvilken grad 
våre økonomiske virkemidler påvirker 
kornøkonomien, men det er svært viktig å 
innrette virkemidlene slik at de best mulig 
stimulerer til en kostnadseffektiv vare
strøm, sier Fidje. 

Gårdsanlegg en viktig buffer
De siste årene er innhøstingen blitt mer 
konsentrert og endringer i treskekapasitet 
og klima kan forsterke denne effekten 
framover. Stadig mer av kornet leveres 
også direkte fra jordet. Dette skaper stort 
press på mottaksapparatet. 

Høsten 2015 fikk Felleskjøpet mange gode 
tilbakemeldinger fra bøndene for å ha løst 
mottaket av de store kornmengdene på 
en god måte. Høsten var imidlertid også 
et godt eksempel på at det er nødvendig 

å søke og unngå ekstreme leverings
topper og få en jevnere belastning på 
 kornmotakene. Felleskjøpet ønsker derfor 
å stimulere til at mer korn tas hånd om på 
gården. Det  handler om å utnytte eksister
ende tørke og lageranlegg og å gjøre det 
mer interessant å bygge nye anlegg. 

– Det bør bli relativt sett mer lønnsomt for 
bonden å ta hånd om tørking og lagring av 
kornet selv, fastslår Fidje.

Mer effektiv transport
Høsten 2015 la kornbøndene hele 90 000 
tonn korn på leielager hos Felleskjøpet 
Agri. Prisen på leielagring dekker imidlertid 
ikke de reelle kostnadene ved ordningen, 
og virker som en subsidiert stimulering til 
å levere i innhøstingssesongen, stikk i strid 
med målet om et jevnere mottak  gjennom 
året for en mer optimal utnyttelse av 
anlegg og transportkapasitet. Felleskjøpet 
vurderer derfor å øke prisen på leielagring 
framover. 

Dersom kornet lagres på gården, er 
målet at det senere i sesongen inngår i 
et  rasjonelt transport og logistikksystem 
ved at kornet i større grad fraktes direkte 
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til fabrikker og utskipningshavner og 
 kombineres med returtransport av andre 
varer, som gjødsel. For å oppnå dette, 
ønsker Felleskjøpet i større utstrekning enn 
i dag å inngå leverings og hente avtaler 
med produsentene, med mulighet for 
 samkjøringsrabatter.

Felleskjøpet har i dag en betydelig 
 underdekning på frakt av korn mellom 
lokale mottaksanlegg og fabrikker og 
utskipingshavner, der Felleskjøpet er 
forpliktet til å betale målpris for kornet. Det 
foreslås derfor i løpet av en 3årsperiode 
gradvis øke det såkalte stedsfrakttrekket 
for korn som leveres til lokale  kornmottak 
og som krever mellomfrakt og ekstra 
håndtering.

Vurderer mottaksanlegg
Felleskjøpet og samarbeidende lag har  
i dag til sammen 53 kornmottak.  
I  «Verdikjeden korn kraftfôr» er det 
foretatt en vurdering av alle anleggene 
ut fra  forventninger om framtidig korn
produksjon, investerings og vedlike
holdskostnader, logistikk og konkurranse
forhold. Det er utpekt noen nøkkelanlegg 
i framtidas kornstrøm som det vil bli 

viktig å vedlikeholde og utvikle. Av større 
investeringer som foreslås gjennomført, 
er utvidet lagerkapasitet på Stange og et 
nytt anlegg sentralt på Romerike. Anlegg 
som ikke defineres som like sentrale vil 
bli videreført som nå, men uten særlige 
investeringer. En del anlegg foreslås også 
avviklet. I noen områder vil endret struktur 
og arbeidsdeling mellom anleggene bli 
vurdert ut fra kornvolumene i framtida.

«Tiltak og virkemidler må 
stimulere til best mulig arbeids-
deling mellom kornprodusenten, 

Felleskjøpet og industrien.»

Trond Fidje
DIREKTØR LANDBRUK

TILTAK I 
KORNSTRØMMEN

i

Virkemidlene Felleskjøpet Agri 
benytter i kornhandelen skal være 
transparente, motivere til å utnytte 
lokal lagerkapasitet på gården og 
stimulere til rasjonell transport.  
I rapporten som styret behandlet 
i desember 2015, foreslås en del 
endringer overfor kornprodusentene 
for å oppnå dette, blant annet:

• Prisen på leielagring (bonden 
lagrer kornet hos Felleskjøpet 
fra innhøsting til nytt kalenderår) 
økes fra kornsesongen 2016/2017. 
 Inneværende sesong er prisen  
9 øre/kg korn og dekker ikke de 
reelle kostnadene. 

• Det tilbys hente- og leveringsavtaler 
for kornprodusenter for å  stimulere 
til bruk av egne gårdsanlegg.  
I avtalen tilbys en samkjøringsrabatt 
når frakt av korn kan kombineres 
med vareleveranser til gården. 

• Stedstrekk for korn levert til lokale 
mottaksanlegg i innlandet økes, slik 
at trekket blir mer i samsvar med 
reelle frakt- og håndteringskostnader 
ved å få kornet videre til kraftfôr- og 
matmelfabrikker. Økningen vil fases 
gradvis inn. Plan for gjennomføring 
vil bli lagt fram for styrebehandling i 
løpet av første halvår 2016.
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Felleskjøpet Agri har en rekke  produkter 
i mange markeder. Gjennom datter-
selskapene Grønt AS, Cernova AS og 
det innfusjonerte selskapet Reinhardt, er 
vi  produsenter og leverandører i alt fra 
maskiner til proffmarkedet, jordprodukter 
til hagebruk og bakerivarer til dagligvare-
handelen. I tillegg har Felleskjøpet selv 
mange produkter rettet mot  målgrupper 
utenfor kjernemålgruppen som er den 
norske bonden. Kjæledyrfôr er et av 
 disse områdene hvor Felleskjøpet leverer 
 kvalitetsprodukter produsert i Norge.     

4

Mer enn 
landbruk
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I eliteserien 
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Felleskjøpet er bokstavelig talt i eliteserien. På samtlige 
 eliteserie-arenaer er banene møysommelig pleiet med 
maskiner, sand, såfrø, gjødsel og andre driftsmidler fra 
Felleskjøpet. I 2015 omorganiserte Felleskjøpet  virksomheten 
for å bli en enda sterkere leverandør til park og anlegg.

Rundt om på landets fotballbaner, enten 
de består av natur eller kunstgras, 
klippes, børstes og brøytes det med 
John Deeretraktorer og utstyr levert av 
Felleskjøpet. På banene brukes også 
store mengder sand, ofte blandet med 
torv og gjødsel som er skreddersydd 
etter banemestrenes ønsker og behov, 
samt såvarer, spesialgjødsel og andre 
 nødvendige driftsmidler fra Felleskjøpet.

Landslagsarenaen på Ullevål er en av 
banene som har nær «full pakke» med 
Felleskjøpetutstyr som store og små 
klippere, dypluftere for å gi bedre vekst 
i matta, såmaskin og mye mer. De siste 
årene har matta på Ullevål vært gjennom 
en revolusjonerende forbedring.

Satser på park og anlegg 
– Park og anlegg er et viktig marked med 
stort potensial for oss, sier Anders Meland 
som er sjef for Felleskjøpets satsing på 
området.

I 2015 ble park og anlegg organisert 
som en egen enhet i maskindivisjonen i 

Felleskjøpet som ledd i konsernets satsing 
på dette forretningsområdet. Tidligere 
Reinhardt Maskin, som Felleskjøpet kjøpte 
i 2006, og park og anleggvirksomheten 
som tidligere lå i datterselskapet Grønt er 
nå integrert i enheten. I tillegg er salgs
apparatet styrket med regionale salgs
stillinger i Bergen, Molde og Trondheim.

– Felleskjøpet er nå en sterk total 
leverandør til alt innenfor vei, anlegg,   
park og idrett, fastslår Meland.

Bedre for golf
Etter flere tunge år har økonomien i landets 
golfklubber stabilisert og bedret seg, og 
sektoren har tatt seg sterkt opp de to siste 
sesongene. Det førte til at Felleskjøpet, 
som en stor leverandør til golfNorge, fikk 
en betydelig vekst innen denne sektoren i 
2015. Også her er Felleskjøpet nå en mer 
samordnet totalleverandør. 

Sand og mikrober
Felleskjøpet har avtaler med store 
 internasjonale leverandører og egen 
 kompetanse som gjør at man kan tilby 

en rekke spesialprodukter og tilpassede 
løsninger for proffkundene.

Felleskjøpet er blant annet blitt en stor 
 leverandør av sand, både som vekst
grunnlag på naturgrasbaner og som såkalt 
innfyllsand for å stabilisere kunstgras
matter. Både Viking stadion og stadion 
i Haugesund er oppgradert med sand 
og vekstmedium fra Felleskjøpet, og det 
skal også leveres sand til nye Lerkendal 
stadion.

– På golfbaner, som på mange måter 
representerer agronomiens formel én, 
er Felleskjøpet store på en rekke typer 
spesialgjødsel. Her hjelper man kundene 
med å «brygge» sin egen blanding av 
naturlige jordmikrober, kalt CompostTea, 
som bidrar til gode vekstforhold i ellers 
svært sterile omgivelser, forteller fagsjef 
Erik Bergmann, som har vært med siden 
grøntsatsingen startet i Felleskjøpet.
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MYE UTENFOR BANEN

i

Felleskjøpets satsing innenfor park 
og anlegg går langt utenfor fotball- 
og golfbaner. Veianlegg, parker, 
offentlige institusjoner og private 
eiendommer som kjøpesentre ol. 
er noe av det som utgjør et stort 
marked.

Felleskjøpets utstyr brukes på 
mange av disse områdene. Av de 
mer fasjonable stedene der det 
går i grønt og gult er for eksempel 
i Slottsparken, kongsgården på 
 Bygdøy og i Frognerparken. 
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Vekst i 
datterselskap
Datterselskapene Grønt AS og Cernova AS har hatt svært positiv utvikling i 2015.  
Gjennom god og  effektiv drift har begge selskapene styrket sitt  driftsresultat med  
henholdsvis 20,6 og 29,3 prosent sammenlignet med året før.

2015 ble et godt år for Felleskjøpets
datterselskaper Grønt AS og Cernova AS.
Matmel og bakerikonsernet Cernova, 
som består av Norgesmøllene, Opus 
Ingredients, Cernova Trading, Norges
bakeriene og Mesterbakeren, hadde en 
omsetning på 2 milliarder kroner i 2015, 
en framgang på 3,2 prosent fra året før. 
Grønt konsernet omfatter flere selskaper 
med salg av så varer, maskiner, utstyr og 
tjenester til veksthus og frilandsproduk
sjoner, samt produkter til hus, hage og 
fritid i forbruker markedet. I 2015 kjøpte 
Grønt selskapet RJ Maskiner AB i Sverige 
for å styrke markedsposisjonen innen 
pakke,  sorterings og vaskeanlegg i det 
skandinaviske markedet. Selskapene i 
Grønt hadde i 2015 en samlet omsetning 
på 817 millioner kroner, en vekst på 4,5 
prosent fra 2014.
 
Bedre jordprodukter
I forbrukermarkedet er det stor interesse 
for uterom og omsetningen per hage øker 
sterkt. Grønt ligger med sine produkter 
som jord og jordforbedring, i front i dette 
markedet. Grønt AS produserer og selger 
jord til bønder, grønnsaksdyrkere og hage

bruk. I løpet av 2015 er det satset spesielt 
på å utvikle flere jordprodukter med økt 
andel kompost for å erstatte eller  redusere 
bruken av torv. For drivhusnæringens 
matproduksjon jobber vi med ulike aktører, 
deriblant Nibio, for å finne alternativer 
til torv som innsatsmiddel i norsk mat
produksjon. En avgjørende utfordring er å 
finne erstatninger som er fullgode alter
nativer både miljømessig, økonomisk og i 
store nok kvanta. For forbruker og hage
markedet er bildet litt annerledes. I Norge 
er det mest hensiktsmessige å bruke avfall
fra skog og papirindustri som komponent
i jordprodukter som erstatning for torv.
Sammen med Econova har Grønt AS 
 utviklet et 100% gjenvunnet jordprodukt.
I tillegg til nye blandinger er produktene
nå tydeligere merket slik at det skal være
lettere for hageinteresserte og hobby
dyrkere å vite hva de kjøper. Felleskjøpet 
ønsker en bransjenorm på merking og 
hvordan jordprodukter markedsføres og er 
i dialog med Forbrukerombudet om dette.
 
Viktige bakerietableringer
Mesterbakeren AS, som er heleid av 
Cernova AS, driver en landsdekkende 

 bakerivirksomhet med egne bakeri i Oslo,
Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø,
Bjerkvik, Lillesand, Sem, Stange og i Råde.
Mesterbakeren er i dag hovedleverandør
av brød og bakervarer til Rema 1000 over
hele landet. Virksomheten har i 2015 hatt
en positiv utvikling i markedet med stabil
omsetningsvekst. Etter en utfordrende 
periode med etableringer og innkjøring av 
tre nye anlegg på Østlandet (Oslo, Sem og 
Råde) har driften stabilisert seg på et godt
nivå på alle anlegg i 2015. Resultatet av
nyetableringene er markante forbedringer
av kvalitet, leveringssikkerhet og lønn
somhet ved bakeriene. Det jobbes 
med  kontinuerlig forbedringsarbeid på 
 bakeriene og sertifiseringsordninger 
innføres på alle anlegg i løpet av 2016 
for å sikre matvaretrygghet i hele kjeden. 
Økt fokus på helse og sunt kosthold 
har ført til at trenden med salg av grove 
 høykvalitetsbrød har fortsatt i 2015. Med 
sine 10 bakerier og tilhørende samarbeids
bakerier er Mesterbakeren AS godt rustet 
til å møte behovene i markedet.
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«Mesterbakeren er i dag hoved-
leverandør av brød og bakervarer til 

Rema 1000 over hele landet»
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Norsk kjæledyrfôr:   
Best i test
Som en av få aktører på markedet produserer og selger 
 Felleskjøpet norsk kjæledyrfôr. For femte gang ble hundefôret 
Labb beste produkt under TV2 Hjelper deg sin test i 2015.
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Felleskjøpet produserer kjæledyrfôr til 
hund, katt og kanin. Med våre lange 
 tradisjoner innen dyrefôrproduksjon har vi 
utviklet de beste fôrslagene til kjæledyrene. 
Som en av svært få produserer og selger vi 
norsk kjæledyrfôr.

Ferskt og kortreist kvalitetsfôr
Labb ble lansert i 1996, og er Norges 
mest solgte hundefôr. Labb produseres 
ved Felleskjøpets fabrikker i Vaksdal 
utenfor Bergen og i Stavanger. Avansert 
 produksjonsteknologi, nøye kvalitets
kontroll av råvarer og kort vei fra 
 produksjon til marked gjør at vi til enhver 
tid kan garantere høy kvalitet og ferskhets
grad på fôret. Vi bruker i størst mulig grad 
norske råvarer med høy  ernæringsmessig 
kvalitet. Labb testes kontinuerlig på 
ulike hunderaser med ulikt aktivitetsnivå 
og i ulike livsstadier. Både råvarer og 
 ferdig fôr blir stadig testet med hensyn til 
fordøyelighet ved NMBU på Ås.

Best for femte gang
Dette er ikke første gang Labb vinner en 
test. På de 15 årene fôret har vært på 
markedet, har det fire ganger tidligere gått 
til topps i ulike tester hos både TV2 Hjelper 
deg, NRK Forbrukerinspektørene og VG. 
– Det er svært gledelig at Labb blir test
vinner for femte gang. Tidligere tester har 

gått på pris og næringsinnhold, derfor er 
det ekstra gøy at vi vinner på smak denne 
gangen. Dette viser at vi langt på vei 
lykkes med den jobben som er gjort, og 
fortsatt gjøres, innen produktutvikling og 
produksjon, sier Eivind Torkildsen, direktør 
detaljhandel i Felleskjøpet Agri.

Testen TV2 Hjelper deg gjennomførte i 
2015 gikk ut på å teste smak og nærings
innhold på fire billige og fire dyre fôrtyper. 
Testen konkluderte med at det er lite som 
skiller de åtte fôrtypene fra hverandre når 
det gjelder næringsinnhold. Samtlige fôr 
oppfyller norske krav til innhold av protein, 
fettsyrer, vitaminer og mineraler. Når det 
derimot kom til smak, var Labb en soleklar 
vinner. 

«Det er svært gledelig at Labb blir 
testvinner for femte gang.»

Eivind Torkildsen
DIREKTØR DETALJHANDEL
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Milepæler

1. FOR EN GJENG MED BØNDER
Samtidig med at fotballsesongen  rullet 
i gang lanserte Felleskjøpet sin nye 
reklamefilm «For en gjeng med bønder». 
Filmen ble raskt en publikumsfavoritt og 
spilte videre på den lune humoren som 
de foregående filmene «Bønder i by´n» 
og «Hundeopprøret» ble så kjente for. 
Reklamefilmen vant Sølvfisk for mai måned 
og kom til hovedfinalen i selve kåringen.  
Juryen begrunnet valget av Sølvfisk slik: 
I et landskap der stadig flere merkevarer 
forsøker å ta eierskap til – og fra – den 
norske bonden og norsk landbruk, skjærer 
Felleskjøpet gjennom med en film som 
både bønder og byfolk kan trekke på 
smilebåndet av. På en bondegård på 
 Jevnaker får Klanens tøffeste tøffinger 
prøve seg som «en gjeng med bønder». 
Juryen lar seg sjarmere av at man klarer 
å la feiden bestå, uten at man skaper 
en åpenbar helt eller skurk. Nyanser der 
man ellers er overtydelig og overselling 
 premieres med Sølvfisk! 

2. AGROTEKNIKK
Årets utgave av Agroteknikk ble rekordenes 
messe! For Felleskjøpet ble messen 
en ubetinget suksess og  rekordene sto 

 nærmest i kø. Aldri har så mange besøkt 
landbruksmessen og totalt 34 677 var 
innom portene på Norges Varemesse fra 
26. – 29. november. Butikken vår omsatte 
for hele 3,5 millioner og det ble skrevet 
maskinkontrakter for 60 millioner under 
messa. Det ble også solgt rundt 550 tonn 
kalk på kampanje under messa i tillegg 
til salg av Imekløsninger for 8  millioner. 
Landbruksmesse betyr kos for hele 
 familien, noe vår «bolle, kaffe og juice 
indeks» også bekreftet. Totalt ble det delt ut 
ikke mindre enn 21 500 boller, servert 2000 
liter juice og skjenket rundt 3000 liter kaffe. 
Vi gleder oss allerede til vår egen «Bedre 
Landbruk» som er tilbake i 2016.

3. NYE BUTIKKER
Felleskjøpet fortsatte sin satsing mot 
forbrukermarkedet i 2015 og åpnet syv nye 
butikker i løpet av året.  Konseptbutikken 
«Fôr og Fritid» som er vår satsing på 
kjøpe senter ble etablert på fem for
skjellige  steder i fjor. Oasen i Bergen, 
Farmand stredet i Tønsberg, Kuben senter 
i  Hønefoss, Amfi Moss og Kolbotn Torg 
har alle fått «Fôr og Fritid»butikker i løpet 
av året.  Etableringen av butikkonseptet vil 
fortsette i årene som kommer. I tillegg er 

det etablert en ny bynær butikk i  Fredrikstad 
med spesial tilpasset vareutvalg rettet 
mot forbrukermarkedet, og i Volda er det 
etablert en helt ny avdeling. Avdelingen har 
stor butikk og eget verksted.

4. GRÅKJÆR
1. september 2015 inngikk Felleskjøpet 
Agri og Gråkjær samarbeidsavtale om 
 leveranser av komplette landbruksbygg 
til det norske markedet. Sammen med 
 Gråkjær AS skal Felleskjøpet utvikle 
og selge komplette bygg til den norske 
bonden med topp moderne innendørs
mekanisering til storfe, småfe, svin og 
 fjørfe. Gråkjær er en solid partner som 
utfyller Felleskjøpet på en svært god måte 
og de tilbyr komplette bygg innen både 
tre, betong og stål. Kombinert med våre 
moderne fjøsløsninger gir dette kundene 
de beste produktene i markedet og vil 
skape varige verdier for den norske 
bonden. Gråkjær tilbyr totalentreprise 
og er NordEuropas største entreprenør 
på landbruksbygg. Gråkjær opererer 
 internasjonalt med byggeaktivitet i mange 
land. Gråkjær AS har hatt virksomhet 
i Norge siden 2001 og har i perioden 
bygget ca. 350 landbruks bygg i Norge. 
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 Produktene fra Gråkjær og Felleskjøpet 
vil være til gjengelige i hele Felleskjøpets 
salgsområde.

5. MELKEROBOT NR 1000
Felleskjøpet var tidlige ute med å tilby 
melkeroboter i det norske markedet. I 2000 
ble den første roboten installert i Trøgstad i 
Østfold. 15 år senere ble VMSmelke robot 
nummer 1000 solgt til en gård i Malvik i 
SørTrøndelag. Fra å bli møtt med  skepsis 
i starten har  innendørsmekanisering og 
robotløsninger i fjøset blitt en  avgjørende 
faktor i strukturrasjonaliseringen melke
produksjonen i Norge har vært  gjennom 
de senere år. I et høykostland som 
Norge gir melkerobot god kontroll over 
buskapen og driften. Felleskjøpet har 
DeLaval som samarbeidspartner på 
 innendørsmekanisering.  

6. NORGES HAGEMESTER
Våren 2015 lanserte Felleskjøpet sin største 
satsing mot hagemarkedet, og med oss på 
laget hadde vi anleggsgartner og program
leder Steven Stiberg Long kjent fra «Norges 
Hagemester» på TV2. Programmet, hvor 
utvalgte hageentusiaster konkurrerte om å 
dyrke frem det beste uterommet, var laget 

i samarbeid med Felleskjøpet. Steven var 
også en del av vår digitale satsing rettet 
mot hage med flere inspirasjonsfilmer og 
fagstoff på nett. Felleskjøpet har etablert 
seg i hagesegmentet og kundeundersøkelser 
viser at vi er en verdsatt faghandel når det 
kommer til jord, gjødsling og planting hos 
forbrukerne.         

7. NYTT LANDBRUKSSENTER PÅ KLØFTA
Felleskjøpet vedtok i november å etablere 
nytt maskinsenter på Kløfta. Styret uttalte at 
dette var en viktig og nødvendig  investering 
i et svært viktig område for selskapet. 
 Byggearbeidet ble påbegynt i desember 
2015 og planlagt ferdigstilling skjer høsten 
2016. Investeringen har en budsjettramme 
på 79 millioner og vil blant annet inkludere 
nytt verksted, ny utstillingshall og  utbygging 
av eksisterende butikk med 400 kvm. 
Maskinsenteret på Kløfta vil legge til rette 
for en samlet presentasjon av alt  Felleskjøpet 
har å by på innenfor  maskinsegmentet. 
Større og mer avansert utstyr vil bli 
 presentert både inne og ute. Våren 2015 
innfusjonerte Felleskjøpet Agri det  heleide 
datterselskapet Reinhardt Maskin AS. 
Felleskjøpet avdeling Reinhardt har park 
og anlegg som sitt kjerneområde, og er nå 

lokalisert på Hvam. Denne virksomheten, 
som inkluderer verksted og salgskorps, vil 
flyttes til Kløfta når den nye avdelingen står 
klar. 

8. DESIGNPRIS TIL MØLLERENS MEL 
Møllerens mel på boks ble i 2015 tildelt 
utmerkelsen «Merket for god design» for 
sin melboks. Produktutviklingen ble til som 
følge av at mange har vært misfornøyde 
med de klassiske melposene. Halvfulle, 
åpnede poser har en tendens til å drysse 
mel, og kan revne ved lagring i skap og 
skuffer. Møllerens utviklet derfor en embal
lasje som løser alle disse problemene. Hele 
boksen er laget av resirkulerbar kartong. 
Den er enkel å holde, god å gripe rundt og 
lett å åpne og lukke. I jurykjennelsen står 
det følgende om Møllerens mel på boks: 
«Dette er  nyskapende og ikke noe juryen 
har sett før. Lokket viser hva innholdet er, 
slik at man lett kan finne riktig meltype når 
man åpner skuffen. Hvetemel og  sammalt 
mel er tydelig skilt med ulike farger, 
men  gjenkjenningsgraden er likevel høy. 
Når  emballasjen også bidrar til redusert 
svinn både hjemme, hos produsent og i 
transport leddet, har den en klar miljømessig 
profil». 
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Årsmelding 2015
• Felleskjøpet Agri SA oppnådde et historisk godt resultat i 2015 etter sterk vekst i viktige 
forretningsområder, god drift og realisering av gevinster på eiendom. Felleskjøpet fortsetter å 
foreta betydelige investeringer som vil styrke driften og norsk matproduksjon. 
• Selskapets hovedkurs med vekt på bondenytte ligger fast. Konsernet innledet i 2015 et 
løpende strategisk arbeid for å stå godt rustet til å møte endringer i marked og ramme-
betingelser. 

EIERSTYRING OG MEDLEMS-
ENGASJEMENT
Felleskjøpet Agri har ca. 44 000 
 medlemmer. Organisasjonen er inn
delt i 113 medlemskretser som velger 
 representanter direkte til årsmøtet. 
 Representanter for styre og ledelse deltar 
på samtlige kretsmøter. Dette gir reell 
eierstyring, og modellen skaper stort 
 engasjement i organisasjonen.  

FUSJON MELLOM FELLESKJØPET 
AGRI OG FELLESKJØPET NORDMØRE 
OG ROMSDAL
I juni 2015 ble det etter en forutgående 
prosess enstemmig vedtatt på ekstra
ordinære årsmøter i Felleskjøpet Nord
møre og Romsdal og Felleskjøpet Agri å 
fusjonere de to selskapene. Selskapene 
ble sammenslått med regnskapsmessig 
virkning fra 01.01.2015.

Felleskjøpet Nordmøre og Romsdals 
tidligere område får ti medlemsvalgte og 
to ansattvalgte utsendinger til årsmøtet 
i Felleskjøpet Agri. De medlemsvalgte 
utsendingene velges fra seks valgkretser, 
som til sammen har ca. 2000 medlemmer. 
Konsernstyret er utvidet med ett medlems
valgt medlem fra området. 

Fusjonen vil gjøre Felleskjøpet Agri til et 
enda sterkere selskap, både gjennom en 
sterkere markedsposisjon, større volum og 
synergier som øker konkurransekraften.

STRATEGI FOR BONDENYTTE
Felleskjøpet Agri startet i 2015  arbeidet 
med å revidere konsernets strategi. Den 
forrige strategiplanen ble lagt for  perioden 
20122016. Styrets evaluering er at 
 selskapet i hovedsak har nådd de mål 
og ambisjoner som ble satt i planen, og 
ønsker å videreføre forretningsideen for 
konsernets virksomhet som går ut på å 
styrke medlemmenes økonomi på kort og 
lang sikt.

For å ivareta denne oppgaven må 
Felleskjøpet være i stand til å tilpasse 
seg utviklingen i landbruket og våre 
andre markedsområder, samt endringer i 
rammebetingelser, hensynet til  bærekraftig 
 virksomhet og selskapets ansvar som 
en stor samfunnsaktør. Vi opplever at 
teknologisk utvikling, ny kunnskap om 
klima og miljø, forbrukertrender, politiske 
rammevilkår og andre forhold som virker 
inn på Felleskjøpets virksomhet endrer seg 
stadig raskere. Strategiske vurderinger 
og valg må tas fortløpende, og styret og 
ledelsen har derfor lagt opp til at arbeidet 
med Felleskjøpets strategi skal være en 
løpende og dynamisk prosess fremover.

Felleskjøpets virksomhet baseres på hva 
medlemmene har behov for. Høsten 2015 
ble alle årsmøteutsendinger invitert til 
regionvise strategisamlinger, og deres inn
spill og synspunkter ble oppsummert på 
en distriktsrådsledersamling i november. 

Arbeidet blant de tillitsvalgte har vært med 
å danne grunnlaget for styrets  prioritering 
av strategiske tema for Felleskjøpet fram
over.

Prosessen har gitt et klart signal om at 
Felleskjøpet fremste oppgave er å bidra 
til bondenytte. Det er lagt stor vekt på at 
Felleskjøpet skal være en konkurranse
dyktig leverandør for alle i næringen, 
uavhengig av størrelse, geografi og 
 produksjon.

Viktig forbrukersatsing
Felleskjøpetkonsernet har de siste årene 
hatt betydelig framgang i forbruker
markedet, særlig innenfor butikk og 
 kornbaserte matvarer. Den forbruker
rettede virksomheten i konsernet utgjør 
nå rundt fire milliarder kroner og gir en 
tilfredsstillende avkastning på kapitalen.

Det er en viktig del av Felleskjøpets 
 strategi å fortsette og til dels forsterke 
satsingen i segmenter av forbruker
markedet der selskapet har kompetanse 
og naturlige forutsetninger for å øke 
inn tjeningen. Per i dag er konsernets 
forbruker virksomhet knyttet til butikk med 
fokus på hage og fritid, fôr og utstyr til 
kjæledyr, park og anlegg, samt nærings
middelvirksomhet i sluttenden av korn
kjeden med mel, melbaserte produkter og 
bakeridrift.
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Tilstedeværelsen i forbrukermarkedet gjør 
Felleskjøpet mer synlig for forbrukerne og 
bidrar til å profilere landbruket på en god 
måte. Felleskjøpet vil fortsette å bygge 
opp under denne positive effekten i sitt 
 arbeid med markedsføring, kommunika
sjon og samfunnskontakt.

RAMMEVILKÅR
Globale utviklingstrekk gjør det enda 
viktigere å øke norsk matproduksjon i 
tiden framover. FNs  matvareorganisasjon, 
FAO, har fastslått at vi må produsere 70 
prosent mer mat fram mot 2050 for å 
fø verdens raskt voksende befolkning. 
Samtidig advarer FNs klimapanel om at 
avlingene vil gå ned i mange av verdens 
viktigste jordbruksområder som følge av 
 temperaturstigning. I tillegg vil en mer 
utrygg sikkerhetssituasjon, også i våre 
nærområder, kunne påvirke landets mat
forsyning.

I dette bildet har norsk matproduksjon 
noen klare fordeler. Våre områder får 
lengre vekstsesong med muligheter til å 
dyrke nye arter, høste større avlinger og 
øke den samlede produksjonen. Selv om vi 
får utfordringer med et varmere og våtere 
klima, vil norsk landbruk fortsatt levere noe 
av verdens reneste og tryggeste mat. 

Grunnlaget for regjeringens nye jordbruks
melding må være at norsk matproduksjon 
har et omfang som sikrer  selvforsyning 

og beredskap. Målet om økt norsk 
matproduksjon må opprettholdes, og 
landbruket og resten av  matvarekjeden 
må sikres forutsigbare rammevilkår og 
grunnlag for lønnsom drift. Viktige forut
setninger er å ta vare på matjord og 
 utnytte jordbruksareal over hele landet.

Felleskjøpet er opptatt av å bidra til dette. 
Strategiprosessen i 2015 har vist at de 
tillitsvalgte er sterkt opptatt av at Felles
kjøpet fortsetter sitt arbeid overfor myndig
hetene og gjennom egne prosjekter for å 
styrke landbrukets rammebetingelser og 
grunnlaget for norsk matproduksjon. 

Det regjeringsoppnevnte Balanserings
utvalget, som avga sin innstilling i 2015, 
er delt i synet på markedsregulering i 
landbruket. Norske Felleskjøp er markeds
regulator i kornsektoren. Sammen med 
jordbruksavtalen og importvernet er 
markedsordningene et viktig fundament for 
norsk landbruk. Felleskjøpet er derfor glad 
for at et flertall i utvalget ser behov for å 
videreføre en form for  markedsregulering. 
Uten markedsregulering vil bøndene 
eksponeres for økt risiko, noe som med 
stor sannsynlighet vil føre til redusert 
produksjon, i strid med vedtatte politiske 
målsettinger.

Konkurranse fra import skaper utfordringer 
for en næring som er bundet til et høyt 
norsk kostnadsnivå. Vedtaket i Verdens 

Konsernet Felleskjøpet Agri SA  selger 
driftsmidler og tjenester til landbruket, 
har omfattende  virksomhet i hele 
verdikjeden for korn, i detaljhandel og 
i grøntsektoren. Selskapet er et sam-
virkeforetak med 44 000 medlemmer. 
Vår strategiske ambisjon er å skape 
bondenytte ved å bidra til bedre 
lønnsomhet på den enkelte gård og 
ved å skape resultater i selskapet 
som kan utvikle verdien av virksom-
heten og tilbakeføres til medlem-
mene. Vi arbeider for at alle medlem-
mer skal oppleve Felleskjøpet som 
sin naturlige samarbeidspartner. 

Felleskjøpet tar samfunns- og miljø-
ansvar for å bidra til en bærekraftig 
norsk matproduksjon, og virksom-
heten er en viktig del av norsk 
samfunnssikkerhet og beredskap. 
Vi arbeider for å styrke  selskapets 
og landbrukets omdømme og øke 
forståelsen av verdien av norsk 
matproduksjon. Selskapet er 
godt  posisjonert inn i den grønne 
 omstillingen som kommer som 
følge av klimaendringer og følger 
av dem. Felleskjøpet satser på økt 
 rekruttering til næringen og arbeider 
for å motivere unge til å velge en 
«grønn» karrierevei.
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handelsorganisasjon (WTO) om utfasing av 
eksportsubsidier vil kunne påvirke volumet 
av jordbruksproduksjonen og dermed også 
Felleskjøpet som leverandør av drifts
midler. Det pågår forhandlinger mellom 
Norge og EU om artikkel 19 i EØSavtalen 
om handel med landbruks produkter. 
Felleskjøpet forutsetter at  regjeringen 
ivaretar norsk landbruks  interesser i 
forhandlingene. Felleskjøpet følger for 
øvrig utviklingen rundt internasjonale 
 handelsavtaler som en eventuell avtale 
mellom EU og USA (TTIP).

ET BÆREKRAFTIG LANDBRUK
Med et bærekraftig landbruk mener vi en 
landbruksproduksjon som drives uten å 
ødelegge for at framtidige generasjoner 
skal få dekket sine behov. En spørre
undersøkelse som tankesmien Agenda og 
Agri Analyse gjennomførte for Felleskjøpet 
og andre aktører i 2015, viser sterk støtte i 
befolkningen til norsk landbruk. I under
søkelsen sier 93 prosent at det er viktig 
å produsere mat i Norge og 87 prosent 
mener landbruket er viktig for bosetting 
og levende bygder. Samtidig sier 89 
prosent at det er viktig at maten er trygg, 
uten miljø skadelige plantevernmidler og 
bakterier.

Undersøkelsen bekrefter den økende 
interessen for hvor maten kommer fra 
og hvordan den er produsert. Det er en 
styrke for norsk matproduksjon, men stiller 

også krav til næringen om at  produksjonen 
er bærekraftig. Som leverandør av fôr 
og andre driftsmidler til næringen, har 
Felleskjøpet et klart mål om å bidra til et 
bærekraftig landbruk, både for samfunnet 
og bonden. Dette går fram av konsernets 
policy for bærekraft.

Felleskjøpet har over lang tid  arbeidet 
sammen med sine leverandører og 
 samarbeidspartnere i hele verdikjeden for 
å sikre at råvarene vi bruker er bærekraftige. 
Eksempelvis er all soya vi importerer serti
fisert og sporbar tilbake til produsent.  

I konsernet arbeides det med samme mål 
om bærekraft i alle ledd, som forskning og 
utvikling, produksjon, foredling, logistikk, 
transport og handelsleddet.

I 2015 er det tatt ytterligere skritt 
for å  systematisere vårt arbeid og 
rapporterings rutiner for bærekraft, blant 
annet ved å engasjere revisjons og 
rådgivningsselskapet PwC til å gjennomgå 
tiltak i en verdikjedemodell. 

UNGE BØNDER
Ved utgangen av 2015 var 1 094 bønder 
med i Felleskjøpets mentorordning. Det 
viser at de siste årenes satsing på unge 
bønder er godt mottatt og dekker et 
behov for de som etablerer seg i land
bruket. Mentorordningen er en del av 
Felleskjøpets program for unge bønder og 

rekruttering til landbruket som hele tiden 
utvikles både i egen regi og sammen med 
gode samarbeidspartnere. Unge bønder, 
medlemsengasjement og samvirke som 
organisasjonsform er strategisk viktig for 
Felleskjøpet. 360 deltok på årets Unge 
bøndersamling som Felleskjøpet arran
gerte i forbindelse med Agroteknikk.

I 2015 lanserte Felleskjøpet – Såkorn – 
med mål om å skape den viktigste digitale 
møteplassen for unge bønder. Såkorn skal 
være en arena for utveksling av kunnskap, 
diskusjon av aktuelle tema og innspill til 
Felleskjøpet. Såkornbloggen, en egen 
Facebookside og et Såkornpanel er en 
del av satsingen. 

Felleskjøpet Agri står bak kampanjen 
Grønn Utdanning sammen med  Norges 
Bygdeungdomslag og McDonald’s. 
Grønn Utdanning arbeider for å rekruttere 
 ungdom til landbruksfag og en grønn 
karriere, og står blant annet for kåringen av 
Årets unge bonde. 

VIRKSOMHETEN
Felleskjøpet Agri SA er totalleverandør til 
landbruket og landets største leverandør 
av driftsmidler til næringen. Konsernet 
er også Norges største kornhandler 
og ledende leverandør av kornbaserte 
mat varer i det norske markedet. Korn, 
såvarer og gjødsel, kraftfôr, maskiner, 
verksteder og innendørsmekanisering, 
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 detaljhandel, grøntsektoren, matmel, 
melbaserte produkter og bakeridrift utgjør 
konsernets kjernevirksomhet.  Landbruks, 
maskin og handelsvirksomheten er 
 organisert i  morselskapet. Fra 2015 er 
handel og maskin, som også omfatter park 
og anlegg, egne divisjoner i morselskapet. 
Mel, melprodukter og bakerier er samlet i 
datterselskapet Cernova, med Møllerens 
og Mesterbakeren som sterke varemerker. 
Proffmarkedet i grøntsektoren betjenes 
av det heleide datterselskapet Grønt. 
 Konsernet har virksomhet i alle nordiske 
land og samhandler med virksomheter i  
3540 land globalt.

Investerer i norsk matproduksjon
Felleskjøpet Agri investerer betydelig 
i norsk matproduksjon, både innenfor 
primærlandbruket og i næringsmiddel
sektoren. Konsernets samlede inve
steringer i 2015 var nærmere 400 millioner 
kroner, og i løpet av de tre siste årene er 
samlede investeringer ca. 1,3 milliarder 
kroner.

Blant de siste årenes største enkelt
investeringer er ny kraftfôrfabrikk på 
Kambo og oppgraderinger ved fabrikkene 
i Steinkjer og på Stange, nye avdelinger 
i Alta, Klett, Fredrikstad og Volda, nye 
bynære avdelinger/butikker i Bergen og 
Trondheim, nye bakerier i Tønsberg, Oslo 
og Råde, kjøp av Stavanger Havnesilo og 
etablering av sju senterbutikker. Det er 

også vedtatt å investere i ny havremølle i 
Skien, og i desember 2015 startet arbeidet 
på Felleskjøpets nye landbrukssenteret 
på Kløfta. Dette blir Felleskjøpets største 
utstillingsvindu i Norge med maskinsenter, 
verksted, stor butikk og senter for park og 
anlegg.

Det har over en periode pågått arbeid med 
utvikling av nytt ERP/hovedsystem IT.  
I november tok vår leverandør en midler
tidig stans i prosjektet. Etter en pågående 
 prosess hevet Felleskjøpet Agri  kontrakten 
med leverandør i januar 2016. Driften i 
 selskapet blir ikke påvirket av stansen. 
 Arbeid er satt i gang med ny prosess for 
valg og implementering av nytt system. 

I tillegg til å styrke selskapets konkurranse
kraft og markedsposisjon, ser styret invest
eringene som en viktig del av Felleskjøpets 
bidrag til å styrke norsk matproduksjon og 
dermed også  medlemmenes muligheter til 
å drive sin virksomhet i framtida.

Effektivisering
Effektiviseringsprogrammet Samkjørt har 
i 2015 bidratt til å redusere Felleskjøpets 
produksjons og logistikkostnader med 191 
millioner kroner i forhold til 2011. Samlet 
innsparing i programperioden har utgjort 
440 millioner kroner. I budsjettet for 2016, 
som er programmets siste år, er det lagt inn 
samlede konkurranseforbedringseffekter på 
ytterligere 240 millioner kroner.

Den nye kraftfôrfabrikken på Kambo er en 
viktig forutsetning for å effektivisere kraft
fôrproduksjonen og realisere innsparingene 
i Samkjørtprogrammet. Kambo blir en 
topp moderne kraftfôrfabrikk med større 
produksjonskapasitet, lavere  energiforbruk, 
økt fleksibilitet både med hensyn til 
råvaresammensetning og ferdigvarer, 
samt ytterligere stabilisering av kvalitet i 
 produksjonen. Etter noe tids igangkjøring 
og opptrapping av produksjonen, blir 
 fabrikken offisielt åpnet våren 2016. Inve
steringen er beregnet å gi god avkastning.

Som ledd i kapasitetstilpasning av 
kraftfôrproduksjonen ved åpning av nye 
Kambo vedtok styret i 2015 å nedlegge 
 produksjonen ved kraftfôrfabrikken i Larvik. 
Samtidig ble det vedtatt å videreføre 
produksjonen av økologisk kraftfôr ved 
fabrikken på Lena. I Larvik blir mottak av 
produsentkorn og transitthåndtering av 
korn og råvarer videreført. 

Verdikjede korn kraftfôr
I 2015 har Felleskjøpet foretatt en 
 gjennomgang av logistikk, investerings
løsninger og virkemidler for å optimalisere 
varestrømmen i verdikjeden korn kraftfôr. 
Målet er at Felleskjøpet skal være i stand 
til å ta vare på bondens avlinger, men med 
bedre samsvar mellom tilbud og etter
spørsel når det gjelder arter, kvaliteter 
og leveringstidspunkter. Bakgrunnen er 
blant annet etterslep i investeringer ved 

«Felleskjøpet ser et 
forretningsmessig potensial i økt 

samhandling med  medlemmene som vil 
styrke både  selskapet og eierne»

Styret
FELLESKJØPET AGRI 
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kornanlegg, underdekning i frakt og 
lagerregnskapet og sesongsvingninger i 
leveransene. 

Det er foreslått å gradvis innføre 
 økonomiske incitamenter overfor korn
produsentene kombinert med en gjennom
gang av Felleskjøpets kornmottak for å 
effektivisere varestrømmen ytterligere.

Innovasjon, forskning og produktutvikling
Konsernet bruker betydelige ressurser på 
innovasjon, forskning og utvikling.  
I landbruksvirksomheten kanaliseres mye 
gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling, plante
foredlingsselskapet Graminor og Foods of 
Norway, et nytt Senter for forskningsdrevet 
innovasjon der Felleskjøpet deltar. Et av 
senterets sentrale forskningsområder er 
å utvikle miljøvennlig og framtidsrettet 
dyrefôr fra norske ressurser. Både marine 
og skogsbaserte råvarer blir vurdert. 

Med deltakelsen i Foods of Norway 
og  andre forskningsmiljøer, leveranser 
til det nye forskningsfjøset ved NMBU 
og  selskapets egen såvareavdeling på 
Holstad, er Felleskjøpet en sentral aktør i 
landbruksclusteret i Follo. 

Cernovas innovasjons og produkt
utviklingsarbeid er rettet mot forbruker
markedet, storhusholdning og bake
industrien. Dette omfatter også ernæring 
og reduksjon av matsvinn.

MARKED
Landbruk og butikk
Felleskjøpet Agri hadde i 2015 en 
 omsetningsvekst i morselskapet på 13,3 
prosent. Fusjonen med Felleskjøpet 
Nordmøre og Romsdal utgjør ca. 2,5 % 
poeng av dette. Innenfor landbruk var det 
størst vekst for traktorer, maskiner, korn og 
 innendørsmekanisering, og butikk hadde 
et godt år med en økning på ca. åtte 
prosent. Samlet salg av kraftfôr er stabilt. 
Sterk nedgang i fjørfemarkedet som følge 
av fokuset på narasin førte imidlertid til at 
salget av fjørfefôr falt med vel ti prosent.

2015 ble et godt avlingsår over det meste 
av landet. De totale kornavlingene var de 
beste siden 1990. Grasavlingene var store, 
men av noe varierende kvalitet. 

Generelt var kornkvaliteten god. Særlig i 
høsthvete bidro de store avlingene til at 
proteininnholdet ble lavere enn kravene 
som er satt til matkorn. Bare omlag 30 
prosent av høsthveten ble på grunn av 
dette klassifisert som matkorn. For vår
hvete var matandelen ca. 60 prosent. 
Andel norsk korn i kraftfôret i  inneværende 
sesong er rundt 56 prosent, mot 48 
prosent i forrige sesong. Gode kornår 
både i 2014 og 2015 bidro til at Felles
kjøpets kornomsetning nådde nær en 
milliard kroner i 2015. 

Traktorsalget økte sterkt i 2015 etter 

et svakt salg året før, og John Deere 
er tilbake som Norges mest solgte 
 traktormerke med en markedsandel på 
28,6 prosent. Salget av nye treskere 
hadde sterk vekst. Det samme hadde 
salg av brukte traktorer, mens salg av 
nye og brukte landbruksredskaper hadde 
en  mindre vekst. Utstyr til innendørs
mekanisering økte med nesten 14 prosent, 
og Felleskjøpet kunne i 2015 blant annet 
feire sitt salg av melkerobot nummer 1000.

Felleskjøpet solgte i 2015 totalt 938 445 
tonn kraftfôr. Av dette var 30 331 tonn 
salg i Felleskjøpet Nordmøre og Roms
dals  tidligere markedsområde. Salget av 
drøvtyggerfôr hadde en vekst, svinefôr 
var stabilt, mens fjørfefôr hadde en 
betydelig nedgang som følge av fall i 
kylling markedet. Det arbeides for å styrke 
Felleskjøpet ytterligere som den klart 
ledende leverandør av kraftfôr i Norge. Her 
vil den nye kraftfôrfabrikken på Kambo 
få stor betydning ved at den vil styrke 
selskapets konkurransekraft både når det 
gjelder kvalitet, fleksibilitet og effektivitet. 
Produksjonen er stabil og god også ved 
våre andre fabrikker. Felleskjøpets kraft
fôrkunder oppnår gjennomgående gode 
resultater, noe som blant annet kommer 
tydelig fram på oversiktene over de beste 
besetningene i ulike husdyrproduksjoner.

Omsetningen av driftsmidler til plante
kultur, som såvarer, gjødsel og plante
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vernmidler, økte med nesten fem prosent. 
Økningen var størst for gjødsel.

Felleskjøpet satser mer målrettet på salg 
av maskiner, driftsmidler og tjenester til 
vei, anlegg, park og idrett og organiserte 
i 2015 park og anlegg som en egen enhet 
i maskindivisjonen. Området hadde en 
vekst på nesten 50 prosent i 2015.

Butikkvirksomheten fortsatte sin sterke 
vekst i 2015 og økte mer enn gjennom-
snittet for detaljhandel i Norge. I 2015 økte 
omsetningen til omlag 2,5 milliarder kroner. 
Hageprodukter og fôr og utstyr til kjæledyr 
vokste mest innenfor butikk i 2015.

Cernova
Matmel- og bakerikonsernet Cernova, som 
består av Norgesmøllene,  Norgesbakeriene, 
Mesterbakeren, Opus Ingredients og 
Cernova Trading, omsatte for to milliarder 
kroner i 2015, en framgang på 3,2 prosent 

fra året før. Konsernet hadde god resultat-
vekst i 2015 med bakgrunn i bedre drift.

Mesterbakeren og Cernova Trading er 
hoveddriverne bak omsetningsøkningen. 
Cernova Trading driver handel med inn-
satsvarer unntatt mel til bakerimarkedet. 

Brødmarkedet i Norge vokste marginalt 
i 2015. Mesterbakeren, som er hoved-
leverandør til Rema 1000, har imidlertid 
en positiv utvikling i forhold til markedet, 
med stabil omsetningsvekst til tross for 
stagnasjon i volum. Norgesbakeriene har 
eierposisjoner i seks bakerivirksomheter 
over hele landet. En rekke tiltak og inve-
steringer er iverksatt for å sikre rasjonell 
produksjon og anleggsstruktur for denne 
grupperingen.  
 
Norgesmøllene markedsfører matmel 
og bakeprodukter under merkevaren 
 Møllerens. Innenfor det totale melmarkedet 

har Norgesmøllene en stabil posisjon og 
markedsandel.

Grønt
Grønt-konsernet omfatter flere selskaper 
med salg av såvarer, maskiner, utstyr 
og tjenester til veksthus- og frilands-
produksjoner, samt produkter til hus, hage 
og fritid i forbrukermarkedet. Grønt eier 
også Antra AS som i hovedsak selger 
snøtråkkemaskiner.

Grønt kjøpte i 2015 RJ Maskiner i Sverige 
og styrket sin posisjon som leverandør 
av pakkemaskiner. Kjøpet vil gi sam-
ordningseffekter med virksomheten i 
Norge, der Norgro har fremgang med sin 
satsing innenfor det voksende markedet 
for pakking og emballasje i grøntsektoren.

I Sverige er det en positiv utvikling i 
 Weibulls AB.
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I forbrukermarkedet er det stor interesse 
for hage/uterom, og omsetningen øker 
sterkt. Grønt ligger med sine produkter 
som jord og jordforbedring i fronten innen
for dette markedssegmentet. 

Selskapene i Grønt hadde i 2015 en samlet 
omsetning på 817 millioner kroner, en 
vekst på 4,5 prosent fra 2014.

YTRE MILJØ
Felleskjøpets mål er å minimere 
 konsernets negative virkninger på klima 
og miljø, noe som er forsterket ved at 
det i 2014 ble vedtatt en konsernpolicy 
for bærekraftig utvikling. I arbeidet med 
konsernets strategi i 2015 er bærekraft, og 
herunder økologisk produksjon, utpekt som 
et prioritert strategisk tema. Miljø hensyn 
er integrert i all aktivitet, og samtlige 
 forretningsområder har mål og gjennom
føringsplaner for miljøhensyn og miljøtiltak.

Transport og produksjon
Felleskjøpets påvirkning av klima og miljø 
skjer først og fremst ved transport og 
bruk av energi i produksjon og handel. 
Tiltak iverksettes løpende. Det arbeides 
med teknologi og kompetanseutvikling for 
bedre energistyring ved våre ulike anlegg, 
og Enova har gitt støtte til flere prosjekter 
for bedre prosesstyring og utskifting av 
materiell. Felleskjøpet bruker nå biobrensel 
som energikilde ved ti  produksjonsanlegg. 
Ved den nye fabrikken på Kambo 

 reduseres energiforbruket med 25 prosent 
per produsert kilo kraftfôr.
I løpet av 2014 og 2015 har Felleskjøpets 
transportører tatt i bruk en rekke nye biler 
som har EURO 6 motorer, som reduserer 
miljøpåvirkningen med 80 prosent kontra 
EURO 5. Felleskjøpet vil følge opp at våre 
transportører skifter ut biler i henhold til 
våre avtaler med nye, mer miljøvennlige 
løsninger. 

Høsten 2015 signerte Felleskjøpet 
 ZEROstiftelsens «Erklæring for Grønt 
Skifte i Tungtransport». Med dette har 
Felleskjøpet forpliktet seg til et taktskifte 
til fornybare løsninger for tyngre kjøretøy. 
Felleskjøpet jobber med avtaler og 
 incitamenter for å få våre transportører til å 
bruke fornybar diesel i de områder og for 
de biler der dette er mulig. 

Råvarer, bærekraft og etisk handel
Felleskjøpet Agri SA inngår hovedsakelig 
langsiktige avtaler om kjøp av råvarer der 
leverandørene kan dokumentere opp
rinnelse og dyrkingsmetoder. I mange 
tilfeller kreves sertifisering av råvarene. 
Dette sikrer trygge og sporbare råvarer 
som produseres på en bærekraftig måte.

Felleskjøpet Agri SA har sluttet seg til en 
erklæring mot avskoging etter initiativ fra 
Klima og miljødepartementet som en 
del av FNs klimaarbeid. Formålet er at 
import av råvarer fra utviklingsland ikke 

bidrar til avskoging. Felleskjøpet Agri har 
siden 2014 vært medlem i Initiativ for etisk 
handel (IEH), som forplikter Felleskjøpet 
til å arbeide aktivt for å sikre menneske
rettigheter, arbeidstakerrettigheter, 
utvikling og miljø.

Avfallshåndtering
Felleskjøpet har sentrale avtaler for av
fallshåndtering for å sikre kostnadseffektiv 
behandling, riktig sortering og transport 
med minst mulig skade for miljøet. Det 
arbeides aktivt med å oppdatere lokale 
 avfallsplaner. Målet er reduksjon av 
restavfall som representerer de største 
kostnadene og belastningene for miljøet. 
Det arbeides også mot leverandører for å 
redusere unødig emballasje. Felleskjøpet 
krever at våre leverandører er medlemmer 
av Grønt Punkt Norge.

Håndtering av avfall gjennom Norsk 
 Gjenvinning, som er Felleskjøpets største 
partner på avfall, økte med 300 tonn til  
3 600 tonn i 2015. Det er fokus på kilde
sortering for å oppnå ytterligere forbedringer.

MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON I 
MORSELSKAPET
Helse, miljø og sikkerhet
HMSarbeidet følges opp gjennom Felles
kjøpets eget internkontrollsystem. En 
utpekt leder har ansvar for HMSarbeidet 
på den enkelte avdeling.
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I 2015 er det ikke rapportert om  ulykker 
med alvorlige personskader, men 6 
hendelser kunne ført til alvorlige skader. 
Antallet hendelser som førte til fravær økte 
i 2015, blant annet som følge av økt fokus 
på registrering. Det ble registrert i alt 116 
HMShendelser, mot 80 året før. Denne 
utviklingen følges nøye. 

Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold
Det er ikke gjennomført en egen med
arbeidertilfredshetsundersøkelse i 2015. 
Gjennom undersøkelsen i 2014 ble det 
avdekket utfordringer ved et begrenset 
antall avdelinger. Disse er blitt målrettet 
fulgt opp i 2015.

Samarbeidet mellom fagforeningene 
og bedriftsledelsen fungerer godt. 
 Fagforeningenes involvering i organisa
sjonsutvikling og tilpasninger er verdi
full for medarbeidere og ledelse både i 
 konkrete prosjekter og samarbeidsorganer.

Felleskjøpet Agri hadde ved utgangen av 
året 1 558,9 årsverk fordelt på 1 650 med
arbeidere. Selskapet har i tillegg 40 lærlinger.

Sykefraværet var i 2015 4,6 prosent, som 
er en økning på 0,3 prosentpoeng fra året 
før, men på nivå med tidligere år.

Likebehandling
Felleskjøpet etterlever diskriminerings
lovenes formål, og det aksepteres ingen 

form for trakassering eller diskriminering.
Den kjønnsmessige fordelingen i  selskapet 
er ganske stabil. Ca. 20 prosent av 
eiernes tillitsvalgte er kvinner, som må 
ses i sammenheng med at kvinner utgjør 
ca. ti prosent av medlemmene. Fire av ni 
eiervalgte styremedlemmer er kvinner, og 
de ansattvalgtes styremedlemmer består 
av en kvinne og tre menn. 

Kvinneandelen blant de ansatte er 22 
prosent. Ved årsskiftet besto konsern
ledelsen av to kvinner og ni menn. Kvinne
andelen på neste nivå er ca. 20 prosent. 

Kompetente og motiverte ledere og 
medarbeidere
Kompetanse er en av Felleskjøpets 
kjerneverdier. Utvikling av ledere og 
medarbeidere skjer gjennom opplærings
programmer, medarbeidersamtaler og 
 oppfølging etter interne undersøkelser.  
I 2015 har det blant annet vært ekstra 
 fokus på opplæring innen salg/salgs
ledelse og innkjøp. Blant annet har ca. 400 
 personer med innkjøpsansvar gjennomgått 
 opplæring.

Det er etablert system for etterfølgerplan
legging for særlig viktige posisjoner. Det 
arbeides bevisst for å gjøre Felleskjøpet til 
en enda bedre arbeidsplass med mål om 
å øke antall kompetente søkere til utlyste 
stillinger.

Selskapet har et eget lærlingeprogram 
for å styrke rekrutteringen til flere av våre 
viktige fagområder. Kåring av Årets lærling 
er en del av dette. 

ØKONOMI
Konsernet Felleskjøpet Agris drifts inntekter 
ble i 2015 13 386 millioner kroner  
(12 086 millioner i 2014). Driftsinntektene 
i  mor selskapet var 10 995 millioner kroner 
(9 701). 

Konsernets resultat før skatt og minoritets
interesser ble 430,7 millioner kroner 
(301,5). Ut over gode driftsresultat preges 
også konsernets årsresultat av realisering 
av gevinst innen eiendomsvirksomheten. 
Morselskapets resultat før skatt ble  
158,0 millioner kroner (255,3).  

Netto endring i kontanter er for året en 
økning på 82,9 mill. kroner. Økningen 
kommer som en følge av følgende kontant
strømmer:
• Netto kontantstrøm tilført fra  operasjonelle 

aktiviteter var på 202,1 mill. kroner.
• Kontantstrøm til investeringsaktiviteter 

var på 223,1 mill. kroner. (En reduksjon 
i bruk på 430 mill. kroner sammenlignet 
med 2014).

• Netto kontantstrøm tilført fra finansierings 
aktiviteter var på 103,9 mill. kroner.

Selskapet er på ulike områder eksponert 
for finansiell risiko, spesielt valuta, renter 
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og råvarer. Ved å bruke ulike sikrings verktøy 
er målet å dempe den finansielle risikoen i 
størst mulig grad. Selskapet benytter rente 
og valutasikring for å redusere finansiell 
risiko. Likviditeten i selskapet vurderes som 
god. Refinansi eringsrisikoen er redusert ved 
at lån  forfaller på ulike tidspunkt.

Konsernets egenkapitalandel var per 31. 
desember 2015 34,1 prosent, mot 31,4 
prosent ved forrige årsskifte. Konsernets 
totalbalanse er ved utgangen av 2015 
på 7 650 mill. kroner. Dette er en økning 
fra utgangen av 2014 på 413 mill. kroner. 
Fusjonen med Felleskjøpet Nordmøre og 
Romsdal og økte omløpsmidler er hoved
forklaringen.   

Konsernets samlede investeringer i 2015 
var 398 millioner kroner (690). 

Det framlagte årsregnskapet gir etter styrets 
oppfatning i sin helhet et rettvisende bilde 
av selskapets eiendeler, gjeld, resultat og 
finansielle stilling per 31. desember 2015. 

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning 
om fortsatt drift. 

Med utgangspunkt i resultat etter skatt i 
morselskapet foreslår styret å  disponere 
50 millioner kroner til etterbetaling til 
 medlemmene, 5,5 millioner kroner til 
avkastning på innestående individuell 
egenkapital, 20 millioner kroner til indi
viduell egenkapital, og 43,2 millioner kroner 
overføres til annen egenkapital.  

FRAMTIDSUTSIKTER
Hovedretningen for selskapet ligger fast. 
Det er forventet at konsernet vil kunne 
beholde gode markedsposisjoner innenfor 
sine viktigste markedsområder. Felles
kjøpet har i 2015 lagt til rette for en mer 
 dynamisk tilnærming til strategiske valg, 
slik at konsernet raskt skal kunne tilpasse 
seg endringer i landbruksnæringen og våre 
andre viktige markeder. 

Utsiktene for norsk økonomi preges 
ved årsskiftet av lave oljepriser, økende 

arbeids ledighet, svakere norsk krone og 
 forventninger om fortsatt lavt rentenivå. 
Lavere aktivitet i norsk økonomi er først og 
fremst knyttet til oljesektoren, men det må 
forventes at dette gir ringvirkninger også til 
andre bransjer. Landbruket og matbransjen 
er mindre påvirket av  konjunktursvingninger. 

Den betydelige svekkelsen av  kronekursen 
gjennom 2015 gir både positive og 
 n egative utslag for konsernets virksomhet. 
Prisen på importerte råvarer, maskiner 
og handels varer øker. Samtidig får våre 
 norskproduserte varer, som mel, brød og 
bakevarer, noe styrket konkurransekraft i 
forhold til import. Det samme gjelder andre 
norske jordbruksvarer. Internasjonale korn
lagre og  situasjonen på råvaremarkedene er 
forholdsvis stabile. 

Styret er godt fornøyd med resultat   
ut viklingen i konsernet og retter en stor takk 
til de ansatte som har bidratt til de gode 
økonomiske resultatene. 
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MOR  FKA MOR FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOTE 2015 2014 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER 2 10 994 837 9 700 637 13 386 924 12 086 416

Vareforbruk -8 260 214 -7 255 032 -9 053 094 -8 220 854
Frakter v/salg -393 497 -356 294 -642 416 -566 597
Personalkostnader 1,3 -1 193 829 -1 054 597 -1 794 776 -1 653 169
Andre driftskostnader 3 -729 443 -601 886 -1 029 204 -925 335
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 4 -157 680 -132 268 -291 131 -272 843
Tap på fordringer 5 3 138 1 444 2 697 317

SUM DRIFTSKOSTNADER 1,2 -10 731 524 -9 398 633 -12 807 924 -11 638 480

DRIFTSRESULTAT 2 263 313 302 004 579 000 447 936

Finansinntekter 6 121 713 156 837 73 931 82 810
Finanskostnader 6 -227 069 -203 525 -253 482 -242 991
Andel resultat tilknyttede selskaper 31 248 13 724

RESULTAT FINANSPOSTER 2 -105 356 -46 689 -148 303 -146 457

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 2 157 957 255 315 430 697 301 478

Skattekostnad 1,7 -39 224 -52 594 -100 431 -82 332

RESULTAT ETTER SKATT 118 733 202 721 330 265 219 146

Minoritetsinteresser 28 955 13 568

RESULTAT ETTER SKATT/MINORITET: 118 733 202 721 301 310 205 578

DISPONERING:
Avsatt bonus/etterbetaling 50 000 40 000 50 000 40 000
Avkastning individuell egenkapital 5 500 6 603 5 500 6 603
Overføring individuell egenkapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Overføring annen egenkapital 43 233 136 118 225 810 152 543

SUM DISPONERING 118 733 202 721 301 310 219 146

Resultatregnskap
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MOR FKA MOR FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOTE 2015 2014 2015 2014

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler:
Utsatt skattefordel 1,7 100 023 88 571 100 522 114 861
Andre immaterielle eiendeler og goodwill 4 23 644 25 105 68 483 82 438
Sum immaterielle eiendeler 123 667 113 676 169 006 197 299

Varige driftsmidler:

Tomter, bygninger mv 4 647 490 579 743 1 467 811 1 459 146
Maskinelle anlegg 4 189 887 178 936 596 745 541 358
Anlegg under utførelse 4 359 074 357 532 396 565 434 259
Annet driftsløsøre 4 127 642 90 760 135 050 99 489
Sum varige driftsmidler 1 324 093 1 206 970 2 596 172 2 534 251

Finansielle anleggsmidler:
Investeringer i datterselskaper 8 160 731 402 047
Lån til datterselskaper 14 499 507 655 067
Investeringer i tilknyttede selskaper/FKV 8 288 227 59 125 563 132 571 013
Lån til tilknyttede selskaper 14 56 693 50 745
Investeringer i ansvarlige selskaper 500 500

Investeringer i andre aksjer og andeler 7 327 6 817 44 480 43 420
Langsiktige fordringer andre 8 794 8 879 13 158 19 065
Pensjonsmidler 1,3 200 2 726 1 367
Sum finansielle anleggsmidler 964 786 1 132 435 680 188 686 110

SUM ANLEGGSMIDLER 2 412 546 2 453 082 3 445 365 3 417 660

OMLØPSMIDLER

Varebeholdninger 9 2 222 038 2 053 729 2 606 863 2 426 103

Fordringer:
Kundefordringer 5 956 002 858 911 1 213 575 1 075 726
Andre kortsiktige fordringer 5 121 456 137 936 169 611 186 120
Fordringer konsernselskaper 5,14 100 394 195 799
Sum fordringer 1 177 852 1 192 647 1 383 185 1 261 846

Likvider:
Kontanter, bank - bundne midler 29 304 28 320
Kontanter, bank - frie midler 20 575 4 542 186 002 104 186
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner 185 185 241 185
Sum likvider 20 760 4 727 215 546 132 690

SUM OMLØPSMIDLER 3 420 650 3 251 103 4 205 595 3 820 639

SUM EIENDELER 5 833 197 5 704 185 7 650 960 7 238 299

Balanse pr. 31.12.2015
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Harald A. Lein

MOR FKA MOR FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOTE 2015 2014 2015 2014

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital:
Andelskapital 13 822 13 046 13 822 13 046
Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital 13 822 13 046 13 822 13 046

Opptjent egenkapital:
Individuell egenkapital 227 910 208 642 227 910 208 642
Annen egenkapital 1 726 276 1 623 947 2 208 955 1 911 173
Minoritetens andel 157 366 139 949
Sum opptjent egenkapital 1 954 186 1 832 589 2 594 231 2 259 764

SUM EGENKAPITAL 1,10 1 968 008 1 845 635 2 608 053 2 272 810

Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 1,3 59 512 66 458 94 550 113 729
Regnskapsmessige avsetninger 13 22 841 9 828 24 490 12 172
Sum avsetning for forpliktelser 82 352 76 286 119 039 125 901

Annen langsiktig gjeld:
Verdipapirgjeld 11 1 296 429 1 295 482 1 296 429 1 295 482
Gjeld til kredittinstitusjoner 11,12 250 000 200 000 756 543 478 807
Gjeld til andre 3 948 3 917 11 203 12 754
Sum annen langsiktig gjeld 1 550 377 1 499 399 2 064 176 1 787 043

Kortsiktig gjeld:
Avsatt bonus/avkastning EK 55 500 46 603 55 500 46 603
Gjeld til kredittinstitusjoner/verdipapirgjeld 11 231 315 275 332 462 333 597 642
Innskuddsordning 11 675 617 615 247 675 617 615 247
Leverandørgjeld 806 075 893 849 979 972 1 083 243
Betalbar skatt 7 33 066 20 891 71 285 57 455
Skyldig offentlige avgifter 191 809 111 086 245 274 158 711
Annen kortsiktig gjeld 235 672 267 451 369 711 493 645
Kortsiktig gjeld konsern 3 406 52 406
Sum kortsiktig gjeld 2 232 459 2 282 865 2 859 691 3 052 545

SUM GJELD 3 865 188 3 858 550 5 042 906 4 965 489

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 5 833 197 5 704 185 7 650 960 7 238 299

Balanse pr. 31.12.2015

Anne Jødahl Skuterud

Elin Bøvre Jon Erik Lyng

John Arne Ulvan, konsernsjefHans Kristian Hagen Erik Bjørnstad

Bjørnar Schei

Wiebke Slåtsveen Oddhild SaureEinar S. Enger, leder

Lillestrøm, 17. februar 2016
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MOR FKA MOR FKA KONSERN FKA KONSERN FKA

NOK 1000 2015 2014 2015 2014

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 157 958 255 315 430 697 301 478
Periodens betalte skatt -24 167 -17 755 -60 422 -47 536
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -195 -2 802 -88 659 -19 578
Ordinære avskrivninger 144 520 130 939 277 971 272 843
Nedskrivning anleggsmidler -4 294 1 329 13 160 1 000
Resultatandel fra TS  -31 248 -13 724

Endring i varelager -95 484 -350 462 -125 845 -391 441
Endring i kundefordringer -33 202 -21 877 -80 609 49 977
Endring i leverandørgjeld -129 189 184 339 -139 573 185 474

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -9 554 -8 210 -23 449 10 798
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -46 822
Tilført ved fusjon 33 054 2 256
Endring i andre tidsavgrensningsposter 180 276 -71 752 27 772 143 342

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  219 724 52 243 202 050 492 633

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger på langsiktig lån til datterselskap 155 560 32 882

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 3 380 2 987 115 918 20 487
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -276 526 -353 854 -359 866 -689 877
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak/utbytte TS 3 403 54 137 32 745 11 240
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -160 -7 749 -5 931 -375
Innbetalinger ved salg av andre investeringer 494 6 000 3 986

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -8 794 -11 948

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -113 849 -280 390 -223 082 -654 539

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 50 000 725 000 358 000 725 000
Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld 60 369 71 189 60 370 71 189

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -36 581 -425 000 -111 581 -425 000
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -125 337 -94 737 -141 297 -196 228
Innbetalinger av egenkapital 144 152 144 152
Tilbakebetalinger av egenkapital -732 -592 -732 -592
Utbetalinger av utbytte -37 706 -47 007 -61 016 -67 978

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -89 842 229 005 103 888 106 543

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 16 033 857 82 856 -55 363
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 4 727 3 870 132 690 188 053

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 20 760 4 727 215 546 132 690

Kontantstrømanalyse

John Arne Ulvan, konsernsjef
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Noter til årsregnskapet

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm
oppstilling og noter. Årsregnskapet er utarbeidet på bakgrunn av de 
grunnleggende regnskapsprinsipper og i henhold til god regnskaps
skikk. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn.

Konsernregnskap og konsolidering
Konsernregnskapet presenterer samlet økonomisk stilling, resultat 
av årets virksomhet og kontantstrømmer for Felleskjøpet Agri SA og 
datterselskapene. I konsernregnskap inntas selskaper hvor Felles
kjøpet Agri SA direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. 
 Bestemmende innflytelse anses normalt å foreligge når mer enn 50 % 
av den stemmeberettigede kapitalen kontrolleres. 

Datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på 
 morselskapets kostpris. Anskaffelseskost tilordnes identifiserte eien
deler og gjeld i datterselskap etter oppkjøpsmetoden. Dette medfører 
at den bokførte verdien av aksjer og andeler i datterselskaper er 
 eliminert mot egenkapital i datterselskap. Eventuelle mer/mindrever
dier på oppkjøpstidspunktet er henført til de aktuelle eiendeler/gjelds
poster. Merverdier som ikke kan henføres til spesielle balanseposter blir 
klassifisert som goodwill.

Tilknyttede selskap er selskaper hvor konsernet har betydelig inn
flytelse, men ikke kontroll. Det vil normalt foreligge med en eierandel 
på mellom 20 % og 50 %. Det foretas en særskilt vurdering ved hvert 
enkelt selskap om det er andre forhold enn eierandel som påvirker 
innflytelsen. Dette kan for eksempel være en aksjonæravtale. 

Tilknyttede selskaper inntas i konsernregnskapet etter egenkapital
metoden. Dette innebærer at konsernets andel av resultat etter skatt 
i det tilknyttede selskap resultatføres i konsernregnskapet. Andel av 
resultat reduseres med fradrag for eventuelle avskrivninger på mer
verdier som skyldes at kostpris på eierandelen var høyere enn andel 
av egenkapitalen. Andel resultat tilknyttede selskaper klassifiseres 
som finanspost. I balansen ligger investeringer i tilknyttede selskaper 
 klassifisert under finansielle anleggsmidler.

Ved innarbeidelse av investeringer i datterselskaper og tilknyttede 
 selskaper hvor årsregnskapet er i utenlandsk valuta, benyttes sluttkurs 
for omregning av balansen mens gjennomsnittskurs benyttes for resultat 
regnskapet. Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen.

Transaksjoner med nærstående parter er foretatt til markedsmessige 
betingelser. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom 
selskap i konsernet er eliminert.

Datterselskaper og tilknyttede selskaper som inngår i konsern
regnskapet fremgår av note 8.

Inntektsføringstidspunkt
Driftsinntektene presenteres etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og 
andre typer offentlige avgifter. Inntekt resultatføres når den er opptjent. 
Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av 
varer og tjenester. 

Kostnadsføringstidspunkt
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter 
utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til 
inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Hovedregler for vurdering og klassifiseringer av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen ett år, klassifiseres som omløpsmidler. 
Tilsvarende prinsipper legges til grunn for gjeld.

Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi dersom et verdifall ikke forventes å være forbigående. 

Immaterielle eiendeler
Andre immaterielle eiendeler består av identifiserte eiendeler samt 
goodwill i forbindelse med oppkjøp. Goodwill er differansen  mellom 
kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at 
mer og mindreverdier er henført til materielle og immaterielle eien
deler. Goodwill avskrives over antatt levetid, sannsynliggjort gjennom 
foreliggende oppkjøpsanalyser og avhengig av hvilke elementer den 
representerer, dog aldri over 20 år.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket 
akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Er virkelig verdi av et 
driftsmiddel lavere enn bokført verdi, og det antas at dette ikke er 
 forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader ved 
større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid 
vesentlig balanseføres. Avskrivninger er lineære over driftsmidlenes 
økonomiske levetid.  

Finansielle eiendeler 
Datterselskaper, tilknyttede selskaper og andre langsiktige invest
eringer i aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i selskapsregn
skapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med 
mindre nedskrivning har vært nødvendig. Konsernbidrag til datter
selskap, med fradrag for skatt, er ført som økt kostpris for aksjene. 
Utbytte/konsernbidrag er inntektsført samme år som det er avsatt i 
datterselskapet/det tilknyttede selskapet. 

Når utbytte/konsernbidrag som vesentlig overstiger andel av tilbake
holdt resultat etter kjøpet anses den overskytende del som tilbake
betaling av investert kapital, og fratrekkes investeringens verdi i 
balansen. 

Realiserte gevinster/tap og eventuelle nedskrivinger av investeringene 
medtas i resultatregnskapet under finansielle poster. 

Felleskjøpet Agri ønsker å skape stabilitet/forutsigbarhet i r ente
kostnader gjennom rentesikring og bruk av finansielle derivater 
(rente swapper). De finansielle derivatene som benyttes som sikrings
instrumenter bokføres i henhold til prinsippene for sikringstypen 

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
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 kontantstrømsikring. Sikringsinstrumentene balanseføres ikke. 
Endringer i markedsverdi på sikringsinstrumentene som gjelder 
 kontantstrømmer senere enn balansedato resultatføres først i den 
aktuelle regnskapsperiode. Intensjonen er å beholde renteswappene 
hele løpeperioden. 
 
Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Varer
Innkjøpte råvarer og ferdigvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. For korn tillegges påslag for bearbeidingsverdi. Egen
produserte varer i arbeid og ferdigvarer er vurdert til full tilvirkningskost. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende med 
 fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
 grunnlag av en individuell vurdering av fordringene.

Individuell egenkapital
Samvirkeloven og vedtektene åpner for at deler av overskuddet 
kan disponeres til individuell egenkapital og gjennom dette tilføres 
 medlemmets kapitalkonto. Medlemskapitalkonto føres i balansen under 
annen opptjent egenkapital. 

Medlemskapitalkonto står tilbake for annen gjeld og vil kunne benyttes 
til å dekke underskudd dersom selskapet ikke har annen fri egen
kapital. Det kan gis avkastning (utbytte) på  medlemskapitalkonto, 
basert på selskapets overskudd maksimalt tilsvarende 
 statsobligasjonsrente + 3 % poeng. Medlemskapitalkonto utbetales 
over 5 år ved oppsigelse av medlemskap.

Gjeld
Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. 

Pensjon
Felleskjøpet Agri SA har en innskuddspensjonsordning for de ansatte. 
Sparesatsene er på 5 % av lønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn 
mellom 6 og 12 G. Innbetalinger til innskuddsordningen kostnads
føres fortløpende. Delvise uføre i Felleskjøpet Agri SA står fremdeles 
i en ytelsesordning. Selskapet har i tillegg en mindre ytelsesbasert 
ordning i Statens Pensjonskasse. De ytelsesbaserte pensjons
forpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger 
om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på 
pensjons midler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra 
 folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig 
avgang etc. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.   
 
   
I Felleskjøpet Agri SA sine datterselskaper er det både ytelsesbaserte 
ordninger og innskuddsordninger.    
   
Felleskjøpet Agri SA og enkelte av datterselskapene har AFPordning 

for sine ansatte. Ordningen er å anse som en ytelsesbasert   
flerforetaksordning, men skal inntil videre regnskapsføres som en inn
skuddsordning.

Usikre forpliktelser
Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er sannsynlighets
overvekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved 
beregning av oppgjørsverdi. 
De usikre forpliktelsene er klassifisert som langsiktig gjeld.

Innskuddsordning
Felleskjøpet Agri har innskuddsordning for medlemmer, ansatte og 
organisasjoner innen landbruket. Rente på innskuddene i ordningen 
er knyttet opp mot innlånsrenten for Felleskjøpet Agri. Etter som det 
ikke er avtalt tidspunkt for tilbakebetaling, inngår ordningen i kortsiktig 
gjeld.

Skatt
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regn
skapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot 
hverandre innenfor samme tidsintervall. 
   
Valuta
Gjeld og innskudd i utenlandsk valuta er vurdert til kurs ved 
 regnskapsårets slutt.
         
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. 
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og 
andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Fusjon
Felleskjøpet Agri SA har i 2015 fusjonert med datterselskapene Agri MI 
AS og Reinhardt Maskin AS. Fusjonen har skjedd i henhold til regn
skapsmessig kontinuitet. Sammenligningstallene er ikke omarbeidet.   

Felleskjøpet Agri SA har også fusjonert med Felleskjøpet Nordmøre og 
Romsdal BA. Fusjonen er gjennomført til regnskapsmessig  kontinuitet. 
Medlemmene fra tidligere Felleskjøpet Nordmøre og  Romsdal BA får 
 tildelt andelsinnskudd lik medlemmenes andels innskudd i  Felleskjøpet 
Agri SA. Differansen på kr 100 pr. medlem dekkes ved overføring fra 
annen egenkapital. Sammenligningstallene er ikke  omarbeidet. 
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NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON

Konsernets virksomhetsområder er delt inn i følgende områder 

2015 LANDBRUK CERNOVA GRØNT ANNET* KONSERN
Driftsinntekter 10 994 837 1 989 970 816 958 -414 841 13 386 924
Vareforbruk -8 260 214 -920 337 -543 451 670 907 -9 053 094
Frakter ved salg -393 497 -190 355 -56 224 -2 341 -642 416
Personalkostnader -1 193 829 -429 287 -114 358 -57 302 -1 794 776
Ordinære avskrivninger -157 680 -90 875 -10 243 -32 333 -291 131
Andre driftskostnader/tap på fordringer -726 304 -238 405 -69 623 7 825 -1 026 507
Driftsresultat 263 313 120 711 23 059 171 916 579 000
Finansposter -105 356 -24 380 1 111 -50 926 -179 551
Andel resultat tilknyttede selskaper -2 839 1 177 32 910 31 248
Resultat før skatt 157 957 93 493 25 347 153 899 430 697

2014 LANDBRUK CERNOVA GRØNT ANNET* KONSERN
Driftsinntekter 9 700 637 1 927 412 781 808 -323 441 12 086 416
Vareforbruk -7 255 032 -898 899 -541 119 474 196 -8 220 854
Frakter ved salg -356 294 -179 095 -28 091 -3 117 -566 597
Personalkostnader -1 054 597 -436 394 -108 887 -53 291 -1 653 169
Ordinære avskrivninger -132 268 -94 837 -14 812 -30 927 -272 843
Andre driftskostnader/tap på fordringer -600 442 -258 745 -69 784 3 953 -925 018

Driftsresultat 302 004 59 443 19 116 67 373 447 936
Finansposter -46 689 -23 115 -1 899 -88 479 -160 182
Andel resultat tilknyttede selskaper -9 073 1 051 21 746 13 724

Resultat før skatt 255 315 27 255 18 268 640 301 478

*Annet består av Agri Eiendom, porteføljeselskaper og konsernposteringer.  

FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Lønninger, inkl. styret 954 802 842 408 1 424 777 1 270 619
Arbeidsgiveravgift 131 514 115 647 196 488 182 765
Pensjonskostnader 41 678 43 420 55 689 91 948
Andre sosiale kostnader 65 835 53 122 117 822 107 837
Sum personalkostnader 1 193 829 1 054 597 1 794 776 1 653 169

NOTE 3 PERSONALKOSTNADER

Felleskjøpet Agri SA har en innskuddspensjonsordning for de ansatte. Sparesatsene er på 5 % av lønn mellom 1 og 6 G og 8 % av   
lønn mellom 6 og 12 G. Innbetalinger til innskuddsordningen kostnadsføres fortløpende. Delvise uføre i Felleskjøpet Agri SA   
står fremdeles i en ytelsesordning. Selskapet har i tillegg en mindre ytelsesbasert ordning i Statens Pensjonskasse. De   
ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår,   
diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden   
og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang etc. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.    
   
I Felleskjøpet Agri SA sine datterselskaper er det både ytelsesbaserte ordninger og innskuddsordninger.    
   
Felleskjøpet Agri SA og enkelte av datterselskapene har AFPordning for sine ansatte. Ordningen er å anse som en ytelsesbasert    
flerforetaksordning, men skal inntil videre regnskapsføres som en innskuddsordning.       
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FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Beregnede pensjonsforpliktelser 176 127 175 843 383 655 395 596
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -116 815 -109 385 -291 831 -283 235
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 59 312 66 458 91 824 112 362

Nåverdi årets pensjonsopptjening 3 084 2 402 11 961 10 614
Rentekostnad av forpliktelsen/avkastning av midler -25 1 186 -2 572 2 665
Resultatført virkning av estimatavvik -4 873 3 887 -14 328 44 130
Administrasjonskostnader 532 317 1 540 5 417
Resultatført netto forpliktelse v/avkortning/oppgjør -6 997 -604 -19 596
Arbeidsgiveravgift av innbetalinger 5 774 538 5 987 1 143
Innbetaling innskuddsordninger/annen pensjonskostnad 37 186 42 087 53 705 47 574
Netto pensjonskostnad 41 678 43 420 55 689 91 948

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014
Diskonteringsrente 2,3 % 2,3 % 2,3-2,7 % 2,3 %
Forventet lønnsregulering 2,75 % 2,75 % 2,5-2,75 % 2,75 %
Forventet pensjonsøkning 0,0 % 0,0 % 0-0,6 % 0-0,6 %
Forventet G-regulering 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,5 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,4 % 3,4 % 3,3-3,4 % 3,2-3,4 %
Forventet årlig avgang før/etter 45 år 2,5 %/1 % 2,5 %/1 % 2,5 %/1 % 2,5 %/1 %

Det er benyttet dødelighetstabell K 2013 ved beregning av pensjonskostnad og -forpliktelse 
 

Felleskjøpet Agri SA pr. 31.12.15: Antall ansatte: 1 690 Antall årsverk: 1 559    
Tilsvarende tall pr. 31.12.14: Antall ansatte: 1 539 Antall årsverk: 1 462    
    
Godtgjørelser:    
Personalkostnadene inkluderer kr 2 904 217 i lønn og andre avgiftspliktige tilleggsytelser til konsernsjef og kr 2 417 833 i godtgjørelse til   
styrets medlemmer. Konsernsjef har en ansettelsesavtale med pensjon som utgjør 66% av lønn fra fylte 62 år. Det foreligger  
ingen avtale om bonus.       

REVISOR
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Lovpålagt revisjon ekskl. mva 1 121 931 3 391 3 213
Andre attestasjonstjenester ekskl. mva 310 90 373 153
Skatterådgivning ekskl. mva 39 17 193 93
Andre tjenester ekskl. mva 412 831 1 598 1 120
Totalt* 1 882 1 869 5 555 4 579

 * Revisjonshonoraret inkluderer ikke honorar til revisor i innfusjonerte selskaper.     
    
Andre tjenester i FKA består hovedsakelig av rådgivning og i forbindelse med ERPprosjektet. Andre tjenester i konsern omfatter i tillegg  rådgivning 
ved transaksjoner og annen teknisk regnskapsmessig bistand.    
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NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER

FKA Tomter
Bygninger 

mv
Maskinelle

 anlegg
Anlegg u/
utførelse

Annet 
driftsløsøre Goodwill

Andre 
immaterielle 

eiendeler Total
Anskaffelseskost pr. 1.1. 62 102 1 227 487 794 819 357 532 377 269 13 554 28 967 2 861 730
Tilførsel IB fusjon 4 769 11 108 585 23 031 39 493
Anskaffelseskost etter fusjon pr. 1.1. 66 871 1 238 595 795 404 357 532 400 300 13 554 28 967 2 901 223
Årets tilgang 85 109 140 54 504 1 542 77 868 2 667 245 806
Årets avgang til kostpris 3 174 11 833 12 622   27 629
Anskaffelseskost pr. 31.12. 66 956 1 344 561 838 075 359 074 465 546 16 221 28 967 3 119 400
Sum akk. av- og nedskrivninger 
pr 31. 12.

764 027 648 188 337 904 14 785 6 759 1 771 663

Bokført verdi pr. 31.12. 66 956 580 534 189 887 359 074 127 642 1 436 22 208 1 347 737

Benyttet avskrivningssats 2-4% 15 % 15-33% 20 % 0-10%

Årets av- og nedskrivninger 53 977 43 543 56 032 1 231 2 897 157 680

Gevinst på salg i 2015 195 195

FKA - KONSERN Tomter
Bygninger 

mv
Maskinelle

 anlegg
Anlegg u/
utførelse

Annet 
driftsløsøre Goodwill

Andre 
immaterielle 

eiendeler Total
Anskaffelseskost pr. 1.1. 184 731 2 132 742 1 958 919 434 259 488 729 433 212 60 381 5 692 974
Tilførsel IB fusjon 4 769 11 108 126 22 011 38 014
Anskaffelseskost etter fusjon pr. 1.1. 189 500 2 143 850 1 959 045 434 259 510 740 433 212 60 381 5 730 988
Årets tilgang 25 085 143 075 144 984 79 950 990 3 477 397 560

Årets avgang til kostpris 18 206 131 358 14 397 37 693 13 511 1 352  216 517

Anskaffelseskost pr. 31.12. 196 379 2 155 567 2 089 632 396 565 577 179 432 850 63 858 5 912 031
Sum akk. av- og nedskrivninger  
pr. 31.12.

1 178 882 957 1 492 887  442 128 410 277 17 948 3 247 376

Bokført verdi pr. 31.12. 195 201 1 272 610 596 745 396 565 135 050 22 573 45 910 2 664 655

Benyttet avskrivningssats 0-3 % 2-4 % 10-15 % 15-33 % 10-20 % 0-10 %

Årets av- og nedskrivninger 475 90 992 121 691 60 905 14 805 2 264 291 131

Gevinst på salg i 2015 117 952 132 376 118 460

BOKFØRT GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER I KONSERNREGNSKAPET:

CERNOVA: GRØNT: FKA:
Norgesmøllene AS 4 800 NORGRO AS 7 972 Orkel AS 22 208
Mesterbakeren AS 10 242 Weibulls Horto AB 6 582 Annet 1 137
Tor Sevaldsen Produksjon AS 8 647 Antra AS 2 584

Bjerknes Maskinforretning AS 314

Nordic Garden AS 122

Degernes Torvstrøfabrikk 2 100
GRØNT AS 1 775

23 689 21 449 23 345

Sum goodwill og andre immaterielle eiendeler 68 483

Immaterielle eiendeler består hovedsakelig av kundekontrakter og varemerker i Cernova konsern og GRØNT konsern.
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NOTE 5 KUNDEFORDRINGER OG ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Kundefordringer 962 002 864 711 1 224 842 1 087 510
- Avsatt til tap på kundefordringer -6 000 -5 800 -11 267 -11 783
Bokførte kundefordringer 956 002 858 911 1 213 575 1 075 726
Andre kortsiktige fordringer 121 456 137 936 169 611 186 120
Fordringer konsernselskaper 100 394 195 799
Sum fordringer 1 177 852 1 192 646 1 383 185 1 261 846

FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Konstaterte tap på fordringer -3 181 4 646 -2 740 4 588

NOTE 6 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

FINANSINNTEKTER
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Aksjeutbytte 28 793 18 050 16 859 4 167
Renter datterselskap 22 596 29 827

Andre renteinntekter 7 668 7 716 10 324 18 780
Agiovinning 32 583 53 311 37 609 56 953
Andre finansinntekter 30 073 47 934 9 139 2 910
Sum finansinntekter 121 713 156 837 73 931 82 810

FINANSKOSTNADER
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Rentekostnader 114 844 124 000 146 360 159 242
Agiotap 79 184 57 774 84 119 61 462
Andre finanskostnader 31 041 21 716 21 003 22 288
Nedskrivning av finansielle eiendeler 2 000 36 2 000  
Sum finanskostnader 227 069 203 525 253 482 242 991

NOTE 7 SKATT
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Betalbar skatt fremkommer slik

Ordinært resultat før skatt 157 957 255 315 430 697 301 478
Permanente forskjeller 5 120 350 4 455 9 470
Gevinst/tap ved salg av aksjer -2 411

Nedskrivning aksjer/lån -17 454 -14 298

Mottatt utbytte -28 793 -18 050 -5 449 -1 887
Andre skattefrie/-pliktig inntekter/kostnader 9 246 -32 509 -53 708 -24 774
Skattemessig resultat ANS / KS -47 -47
Endring midlertidige forskjeller 41 348 -51 237 -66 661 -20 498
Underskudd til fremføring -29 307 -29 664 -9 669
Avsatt bonus/avkastning individuell EK -50 000 -40 000 -50 000 -40 000
Grunnlag betalbar skatt 88 070 99 571 229 623 211 710
Betalbar skatt på årets resultat 23 779 26 884 61 998 57 162
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FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 23 779 26 884 61 998 57 162
Betalbar formuesskatt 0,15 % 9 287 7 237 9 287 7 237
Endring utsatt skattefordel 3 397 13 834 26 271 13 420
Avregning betalbar skatt tidligere år 2 761 4 639 2 875 4 513
Årets totale skattekostnad 39 224 52 594 100 431 82 332

FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

Resultat før skatt 157 957 255 315 430 697 301 478
Forventet inntektsskatt 27 % 42 648 68 935 116 288 81 399
Permanente forskjeller 3 879 95 -6 180 1 094
Avsatt bonus/avkastning individuell EK -13 500 -10 800 -13 500 -10 800
Nedskrivning finansielle eiendeler -4 713 -3 861  
Mottatt utbytte -7 774 -4 873 -1 829 -509
Andre poster 2 687 -4 139 -7 234 288
Resultat deltagerlignede selskaper -13 -13
Goodwill avskrivninger 4 007 7 434
Andel resultat fra TS -8 437 -3 705
Endring permanente forskjeller tidligere år  -106
Endring av vurdering utsatt skattefordel 6 722 8 041
Formuesskatt 9 287 7 237 9 287 7 237
Skattekostnad 39 224 52 594 100 431 82 332

FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 23 779 26 884 61 998 57 162
Betalbar skatt fra tidligere år -6 944
Skatt avgitt konsernbidrag -13 230
Betalbar formuesskatt 9 287 7 237 9 287 7 237
Sum betalbar skatt 33 066 20 891 71 285 57 455
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FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Fordringer 13 781 8 652 18 793 13 853
Varebeholdning 65 583 43 880 73 679 55 066
Driftsmidler 220 537 219 987 174 624 203 002
Gevinst- og tapskonto 4 440 -1 660 7 156 -1 434
Pensjonsmidler/-forpliktelse 59 312 67 974 92 523 112 678
Avsetninger 36 437 -10 793 13 116 -32 268
Sum midlertidige forskjeller 400 090 328 040 379 891 350 897
Underskudd til fremføring 22 196 74 512
Grunnlag utsatt skattefordel 400 090 328 040 402 087 425 410
Balanseført utsatt skattefordel 100 023 88 571 100 522 114 861

25 % 27 % 25 % 27 %

NOTE 8  AKSJER/ANDELER I DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

Forret nings-
adresse

Eierandel/    
stemme-

andel

Forel. res.
e. skatt 

2015
Egenkapital

2015
Andel egen-
kapital 2015

Bokført 
verdi 
2015

Bokført 
verdi 
2014

Datterselskaper direkte eiet av FKA:

Agri Eiendom AS* Lillestrøm 100,0 % 120 544 187 123 187 123 66 568 66 568
Labb AS (Tidligere LIM AS) Trondheim 100,0 % -33 19 886 19 886 19 861 19 861
Møre og Romsdal Kornsilo ANS**** Vestnes 50,0 % 929 37 206 18 603 18 092  
Trondheim Kornsilo AS Trondheim 100,0 % 9 18 139 18 139 17 848 4 000
Asfalt- og Betongmaskiner Trondheim 100,0 % 1 057 9 241 9 241 15 000 15 000
Namdal Kornsilo og Mølle AL Overhalla 93,3 % 2 441 24 939 23 258 12 130 12 130
Agripet AS* Lillestrøm 100,0 % -687 -3 819 -3 819 4 010 4 010
SalgsCompagniet AS Drammen 91,0 % 720 4 752 4 324 3 500 3 500
Frode Utsi AS Tana 90,9 % 82 4 486 4 078 3 150 3 150
Norske Felleskjøp SA Oslo 96,0 % 779 10 925 10 488 146 135
Rishaug Holding AS* Trondheim 100,0 % 205 -4 107 -4 107 144 144
Cernova AS* Bergen 66,0 % 67 865 317 779 209 734 132 132
GRØNT AS* Lillestrøm 100,0 % 20 253 104 210 104 210 100 100
FK Fôrutvikling AS**** Trondheim 66,0 % 1 193 10 598 6 995 50  
Orient Import AS Bodø 51,0 % -3 791 -1 683 -858   
Agri MI AS**  254 194
Reinhardt Maskin AS**  7 589
Kvernkallen AS***  11 534
Sum investeringer i datterselskaper 160 731 402 047

*    Selskapene er morselskap i underkonsern og foreløpig resultat og egenkapitalen i noten er konserntall    
**   Selskapet er i 2015 fusjonert inn i FKA    
***  Selskapet er avviklet i 2015
**** Eierandelen er økt i løpet av 2015 og selskapet er klassifisert som datterselskap pr. 31.12.2015    
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AGRI EIENDOM AS CERNOVA AS GRØNT AS RISHAUG HOLDING AS

Agri Eiendom Buvika AS (100%) Norgesmøllene AS (100%) Bjerknes Maskinforretning AS (100%) Agrinova Holding AB (100%)

Agri Eiendom Stavanger AS (100%) Stormøllen Industri AS (100%) Ole Chr. Bye AS (100%)

Agrinova Svenska AB (100%) Opus Ingredients AS (66%) NORGRO AS (80%) AGRIPET AS

Norgesbakeriene Eiendom AS (100%) Cernova Trading AS (100%) Dryppvanning AS (100%) AgriPet AB (100%)

Furene Eiendom AS (100 %) Norgesbakeriene  
Holding AS (100%)

Antra AS (100%)

Stormøllen AS (100%) Nordic Garden AS (54,04%)

Mesterbakeren  
Holding AS (100%)

Degernes Torvstrøfabrikk AS (100%)

Mesterbakeren AS (100%) Weibulls Horto AB (100%)

Tor Sevaldsen  
Produksjon AS (59 %)

Weibulls Horto A/S (100%) Danmark

Gulläkers AB (100%)

Bäckfors Gräv AB (100%)

RJ Maskiner AB (100%)

Datterselskaper eiet av datterselskaper som inngår i konsernregnskapet:
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Forret nings-
adresse

Eierandel/    
stemme-

andel

Bokført 
verdi 

31.12.14
Tilgang/
avgang

Resultat-
andel

Andre 
endringer

Bokført 
verdi 

31.12.15
Tilknyttede selskaper bokført etter 
egenkapitalmetoden i konsern

Moelven Industrier ASA Moelven 15,9 % 225 546 17 454 243 000
Skånemøllan AB Skåne 18,2 % 63 867 5 203 92 1 281 70 443
Landkreditt Finans AS Ålesund 34,0 % 59 263 8 229 67 492
Nærbakst AS Tønsberg 49,0 % 39 656 1 267 -1 40 922
Toten Holding AS Østre Toten 50,0 % 49 283 -19 992 -342 -105 28 844
Bergensbakeriet AS Bergen 40,0 % 34 338 -5 536 -1 28 801
Graminor AS Hamar 36,7 % 24 915 1 192 26 107
Bakst Holding AS Mo 40,0 % 11 424 2 466 -786 13 104
Komatsu Forest AS Stange 40,0 % 9 929 2 776 -4 000 8 705
Bakehuset Nord-Norge Holding AS Tromsø 36,0 % 8 225 -586 7 639
Andøytorv AS Andøy 20,0 % 5 197 469 5 666
Agrol AS Oslo 50,0 % 3 913 1 465 5 378
Kimen Såvarelaboratoriet AS Ås 34,0 % 4 029 -153 -43 3 833
Agrikjøp AS Oslo 21,0 % 1 911 1 619 -1 3 529
Vekstmiljø AS Sandnes 20,0 % 3 046 708 -762 2 992
Norwegian Cargosurvey AS Oslo 32,0 % 2 000 170 2 170
Mel-Companiet AS Danmark 20,0 % 1 939 -200 1 739
Scandinavian Poultry Research AS Våler 49,0 % 965 13 -1 977
Steinkjer Havnelager AS Steinkjer 26,0 % 601 70 671
Sagaplant AS Akkerhaugen 25,0 % 500 500
Surnadal Havnelager AS Surnadal 40,7 % 319 20 339
European Agri Trade AS Danmark 39,0 %  55 188 243
Opplysningskontoret for Brød og Korn AS Oslo 38,0 %  38 38
ANS Møre og Romsdal Kornsilo** Vestnes 100,0 % 17 900 -17 900  

FK Fôrutvikling AS** Trondheim 66,0 % 2 247 -2 247  

Sum investeringer i tilknyttede selskaper - Konsern (egenkapitalmetoden) 571 013 -34 936 31 248 -4 193 563 132

* Resultatandel er redusert med avskrivninger av goodwill og merverdier, samt nedskrivninger.     
** Eierandelen er økt i løpet av 2015 og selskapet er klassifisert som et datterselskap pr 31.12.2015      
 
      
Felleskjøpet Agri eier 16 % av Moelven Industrier ASA.     
Investeringen er klassifisert som investering i tilknyttet selskap og vurdert etter laveste verdiprinsipp i konsernregnskapet.  
Betydelig innflytelse anses å foreligge gjennom aksjonæravtale med Eidsiva Vekst AS.        
       

AGRI EIENDOM AS CERNOVA AS GRØNT AS RISHAUG HOLDING AS

Agri Eiendom Buvika AS (100%) Norgesmøllene AS (100%) Bjerknes Maskinforretning AS (100%) Agrinova Holding AB (100%)

Agri Eiendom Stavanger AS (100%) Stormøllen Industri AS (100%) Ole Chr. Bye AS (100%)

Agrinova Svenska AB (100%) Opus Ingredients AS (66%) NORGRO AS (80%) AGRIPET AS

Norgesbakeriene Eiendom AS (100%) Cernova Trading AS (100%) Dryppvanning AS (100%) AgriPet AB (100%)

Furene Eiendom AS (100 %) Norgesbakeriene  
Holding AS (100%)

Antra AS (100%)

Stormøllen AS (100%) Nordic Garden AS (54,04%)

Mesterbakeren  
Holding AS (100%)

Degernes Torvstrøfabrikk AS (100%)

Mesterbakeren AS (100%) Weibulls Horto AB (100%)

Tor Sevaldsen  
Produksjon AS (59 %)

Weibulls Horto A/S (100%) Danmark

Gulläkers AB (100%)

Bäckfors Gräv AB (100%)

RJ Maskiner AB (100%)
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Forret nings-
adresse

Eierandel/    
stemmeandel

Bokført verdi 
31.12.15

Bokført verdi 
31.12.14

Tilknyttede selskaper bokført  
etter kostmetoden i FKA 

Moelven Industrier ASA** Moelven 15,9 % 243 000  
Landkreditt Finans AS Ålesund 34,0 % 37 400 37 400
Komatsu Forest AS Stange 40,0 % 4 000 4 000

Kimen Såvarelaboratoriet AS Ås 34,0 % 2 720 2 720

Scandinavian Poultry Research AS Våler 49,0 % 490 490
Graminor AS Hamar 36,7 % 350 350
Norwegian Cargosurvey AS Oslo 32,0 % 190 190

Surnadal Havnelager AS Surnadal 40,7 % 77 77
ANS Møre og Romsdal Kornsilo* Vestnes 100,0 %  13 848
FK Fôrutvikling AS* Trondheim 66,0 %  50

Sum investeringer i tilknyttede selskaper - FKA (kostmetoden) 288 227 59 125

*  Eierandelen er økt i løpet av 2015 og selskapet er klassifisert som et datterselskap pr 31.12.2015
** Eierandelen er bokført i Felleskjøpet Agri SA som følge av fusjonen med AGRI MI AS i 2015.        
 

NOTE 9  VARER

SPESIFIKASJON
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

 Råvarer  289 651  299 947  325 231  347 334 
 Korn  705 348  651 755  784 394  731 451 
 Varer under tilvirkning/egenproduserte ferdigvarer   195 247  154 691  248 587  209 902 
 Handelsvarer  1 031 792  947 336  1 248 651  1 137 415 
 Sum varer  2 222 038  2 053 729  2 606 863  2 426 103 

 Kostpris varebeholdning  2 287 621  2 102 431  2 685 798  2 488 160 
 Nedskrevet for prisfallsrisiko og ukurans  65 583  48 702  78 936  62 057 
 Sum varer  2 222 038  2 053 729  2 606 863  2 426 103 

NOTE 10  EGENKAPITAL
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Egenkapital 01.01. 1 845 635 1 693 953 2 272 810 2 123 121
Endring innbetalt selskapskapital/aksjekapital 776 152 776 152
Tilført ved fusjon 60 906 68 827
Tilgang/avgang minoritet -5 127

Utbytte til minoritet -14 413 -15 844

Andre EK - endringer -2 542 -4 588 5 288 -2 035
Årets resultat 118 733 202 721 330 265 219 146
- avsatt bonus/avkastning individuell EK -55 500 -46 603 -55 500 -46 603
Egenkapital 31.12. 1 968 008 1 845 635 2 608 053 2 272 810
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NOTE 11  VERDIPAPIRGJELD OG ANNEN RENTEBÆRENDE GJELD

VERDIPAPIRGJELD
FKA 

2015
FKA 

2014
Opptaksår Valuta Forfall Utestående Utestående

NO 0010671480 2013 NOK 2016 174 983 174 783
NO 0010671233 2013 NOK 2018 399 271 398 921
NO 0010705999 2014 NOK 2021 398 745 398 502
NO 0010706005 2014 NOK 2026 323 430 323 276
Sum verdipapirgjeld 1 296 429 1 295 482

LANGSIKTIGE LÅN
FKA 

2015
FKA 

2014
Valuta KONSERN 

2015
KONSERN 

2014
Valuta

Gjeld til kredittinstitusjoner 250 000 200 000 NOK 756 543 478 807 NOK

ÅR 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt
Avdragsplan gjeld til kredittinstitusjoner konsern 73 005 68 508 65 212 61 186 52 527 320 439

TREKKFASILITETER FORFALL
Trukket 250 000 av en ramme på 750 000 10.11.19
Trukket 0 av en ramme på 550 000 18.08.18
Trukket 0 av en ramme på 200 000 27.04.19

VIRKELIG VERDI 31.12.15 FORFALL RENTE
100 000 26.10.2017  2,40 
100 000 12.3.2018  2,99 
200 000 24.4.2018  2,24 
135 000 25.6.2020  1,66 
200 000 25.3.2021  2,73 
325 000 25.3.2026  4,04 
190 000 25.6.2030  2,54 
100 000 12.7.2016  3,81 
100 000 26.10.2017  2,40 
100 000 12.7.2018  4,24 
200 000 15.3.2019  3,83 
300 000 24.4.2020  2,58 
200 000 25.3.2021  2,73 
200 000 24.4.2023  2,94 
  50 000 27.10.2026  2,09 
100 000 20.3.2024  2,76 
100 000 20.3.2024  2,36 
400 000 25.3.2024  5,14 
200 000 24.4.2022  3,54 
100 000 31.10.2024  2,90 
100 000 26.10.2026  2,19 
100 000 20.1.2028  2,58 

Finansielle instrumenter 
Felleskjøpet Agri SA har følgende renteswapper som betaler fast som er holdt utenfor balansen:

Obligasjonslån NO 0010705999 som er et fastrentelån er levert ferdig swappet slik at Felleskjøpet Agri SA betaler flytende rente og 
mottar en rente tilsvarende obligasjonslånets faste kupong. Obligasjonslån NO 0010706005 er swappet fra fast til flytende.    
 
Urealisert tap på renteswappene i Felleskjøpet Agri SA utgjør 141,2 mill. pr. 31.12.15.      
I tillegg har Cernova urealisert tap på renteswapper på 2,4 mill. pr 31.12.15.
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NOTE 12  PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Gjeld til kredittinstitusjoner   505 839 281 901
  

FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:    812 206 789 808

Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014
Driftsrelaterte garantier 113 419 113 482 113 419 113 482
Garantiansvar Oppgjørs- og driftskredittordningen 51 582 50 583 51 582 50 583

FKA 
2015

FKA 
2014

KONSERN 
2015

KONSERN 
2014

Riving/opprydningskostnader/andre avsetninger 441 828 2 090 3 172
Garantiavsetning 22 400 9 000 22 400 9 000
Totalt 22 841 9 828 24 490 12 172

NOTE 13  REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER

FKA: 
Beløpet inneholder avsetning for riving/opprydding av diverse møller/kornmottak.  
Tidspunkt for gjennomføring er ikke fastsatt.   

NOTE 14  NÆRSTÅENDE PARTER
Konsernets transaksjoner med nærstående parter   

Konsernets øverste morselskap er Felleskjøpet Agri SA. Morselskapet er et samvirkeforetak og er eid av 
ca. 44 000 bønder/medlemmer. Alle transaksjoner med eierne er på markedsmessige vilkår.  
    

SALG AV VARER OG TJENESTER
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Datterselskaper  597 890  404 306     
Tilknyttede selskaper  1 589  153 488  131 359  340 449 
Andre nærstående         
Totalt  599 479  557 794  131 359  340 449 

Salg av varer og tjenester er i all hovedsak råvarer (korn/mel), handelsvarer til butikk, transport og eiendomsutleie.

SIDE 76   Noter til årsregnskapet

INNSKUDD
FKA 

2015
FKA 

2014
Innskudd medlemmer og ansatte 675 617 615 247

Innskuddsordningen har ingen bindingstid og er klassifisert som kortsiktig gjeld.
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KJØP AV VARER OG TJENESTER
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Datterselskaper  532 740  475 587     
Tilknyttede selskaper  26 947  128 950  27 321  129 852 
Andre nærstående         
Totalt  559 687  604 537  27 321  129 852 

FORDRINGER PÅ NÆRSTÅENDE
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Datterselskaper  59 724  62 207     
Tilknyttede selskaper  92  1 653  62 445  15 963 
Andre nærstående         
Totalt  59 816  63 860  62 445  15 963 

GJELD TIL NÆRSTÅENDE
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Datterselskaper  36 906  52 002     
Tilknyttede selskaper  2 152  10 823  2 350  11 225 
Andre nærstående            
Totalt  39 058  62 825  2 350  11 225 

Kjøp av varer og tjenester er i all hovedsak råvarer (korn/mel), handelsvarer til butikk, transport og eiendomsutleie.

Renter på lån til nærstående er fastsatt på markedsmessig vilkår. Renteinntekter og rentekostnader som er eliminert på lån fra  
morselskapet til datterselskaper er på 22,6 mill.   
   
Datterselskapenes trekk på ramme i konsernkontisystemet anses som mellomværende eller gjeld til morselskapet. Trekket på ramme i 
konsernkontisystemet var pr. 31.12.15 på 98,9 mill. og dette er klassifisert som kortsiktige fordringer konsernselskaper.  
 

Balanseposter som følge av kjøp og salg av varer og tjenester

Balanseposter som følge av finansiering 

LÅN TIL NÆRSTÅENDE
FKA 

2015
FKA 

2014
KONSERN 

2015
KONSERN 

2014

Datterselskaper  499 507  655 067     
Tilknyttede selskaper      56 693  50 745 
Andre nærstående         
Totalt  499 507  655 067  56 693  50 745 
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NOTE 15  VESENTLIGE AVTALER

Felleskjøpet Agri har en aksjonæravtale fra 2005 med Fritt Ord, som garanterer Fritt Ord en minimumsavkastning på 8,25% av deres investering i 
Cernova AS. Samtidig har Fritt Ord forpliktet seg til å medvirke til at aksjeposten kan bli videresolgt til en industriell eier.    
  
Felleskjøpet Agri har en aksjonæravtale med Eidsiva Vekst AS vedrørende eierskap i Moelven Industrier ASA.    

Markedsrisiko 
Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser innenfor EUR, USD, GBP, DKK og SEK. Eksponeringen er knyttet til varekjøp og betaling av 
varekjøp i disse valutaene. Som en del av selskapets valutastrategi benyttes terminkontrakter og valutakonti for å redusere valutarisikoen knyttet til 
varekjøp og betalinger.
 
Urealisert gevinst og tap på terminkontraktene og valutakonti resultatføres.         
Selskapets rentebærende gjeld er sikret mot renteendringer med renteswapper, jfr oversikt i note 11.  Urealisert tap på renteswapper resultatføres 
ikke. Som en del av finansstrategien er renterisikoen redusert gjennom en diversifisert rentestruktur med fordeling mellom kort, mellomlang og lang 
rentebinding. Refinansieringsrisikoen er redusert ved en diversifisert forfallsstruktur. 
   
Kredittrisiko             
Selskapet har etablert rutiner for kredittvurdering av kunder i henhold til  selskapets kredittpolicy.   
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer.  
              
Likviditetsrisiko       
Selskapet styrer likviditeten ved å ha tilstrekkelig likviditetsreserver og trekkmuligheter på avtalte kredittrammer med bank. I tillegg overvåkes  
fremtidige kontantstrømmer knyttet til finansielle eiendeler og gjeld i balansen løpende.       
Selskapet vurderer likviditeten som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer 
opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst.       
              
Obligasjonslån 
Felleskjøpet Agri sine obligasjonslån er notert på Alternative Bond Market (ABM) ved Oslo Børs.      
               
     

NOTE 16   FINANSIELL RISIKO/FINANSIELLE INSTRUMENTER
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Erklæring fra styret 
og konsernsjef

Styret og konsernsjef har i dag behandlet og fastsatt årsmeldingen og årsregnskapet for konsernet 
Felleskjøpet Agri pr. 31. desember 2015. 

Etter styrets og konsernsjefs beste overbevisning er årsregnskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, 
gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet pr. 31. desember 2015. 

Etter styrets og konsernsjefs beste overbevisning gir årsmeldingen en rettvisende oversikt over viktige 
begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet, samt de mest sentrale risiko 
og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode.

Anne Jødahl Skuterud

Elin Bøvre Jon Erik Lyng

   Wenche Ytterli                     
John Arne Ulvan
konsernsjef

Hans Kristian HagenErik Bjørnstad

Bjørnar ScheiSveinung Halbjørhus Harald A. Lein

Arne Elias Østerås Wiebke Slåtsveen Oddhild SaureEinar Enger, leder

 Lillestrøm 17. februar 2016

Erklæring fra styret og konsernsjef   SIDE 79



FELLESKJØPET AGRI ÅRSRAPPORT 2015

SIDE 80   Revisors beretning



FELLESKJØPET AGRI ÅRSRAPPORT 2015

Revisors beretning   SIDE 81



FELLESKJØPET AGRI ÅRSRAPPORT 2015

Kontrollkomiteens 
beretning 

Komiteen har bestått av Else Horge Asplin, TrondMagne Ek Rokvam og leder Håvard Ringnes.

Det har vært avholdt fire møter i løpet av året. Vi har hatt møter med styreleder, konsernsjef, visekonsernsjef, direktør 
produksjon og vareforsyning og innkjøpsdirektør, finanssjef, direktør landbruk og ansvarlig revisor Herman Skibrek.  
Det har vært befaring på NordVestlandet; Molde, Elnesvågen og Vestnes.

Vi mottar innkalling, dagsorden, regnskap med driftsrapporteringer og protokoll fra alle styremøter.
Vi har fått orienteringer om løpende drift, vurderinger av økonomisk utvikling, samt risikovurderinger for konsernet. 
Komiteen er orientert om status og framdrift i fusjonen mellom Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Nordmøre og  Romsdal. 
Ved befaring på NordVestlandet ble vi orientert om praktisk gjennomføring av fusjonen. Komiteen er orientert om 
 konsernets forsikringer. Vi har hatt to møter med revisor.

Komiteen har fått gode orienteringer om saker vi har tatt opp, og saker som er lagt fram for oss.
Kontrollkomiteen har ikke direkte kontrolloppgaver i datterselskapene, men indirekte gjennom konsernets regnskaper.
Komiteen deltok i styremøtet 17.02.2016, der årsmelding, regnskap og disponering av overskuddet for 2015 ble vedtatt.

TrondMagne Ek Rokvam Håvard Ringnes                Else Horge Asplin                               
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Konsernledelsen 
Konsernledelsen i Felleskjøpet Agri har i 2015 bestått av seks operative enheter og fire stabs-
funksjoner. I tillegg til aktivitetene i morselskapet er Cernova og Grønt AS en del av kjernevirksomheten 
og representert i selskapets ledelse. HR, medlem og kommunikasjon & marked rapporterer direkte til 
konsernsjefen, mens produksjon og vareforsyning, landbruk, maskin og detaljhandel er divisjoner. 

John Arne Ulvan
Konsernsjef

Terje Johansen
Visekonsernsjef

Halfdan Blytt
Direktør produksjon 

og vareforsyning

Gro Tvedt Anderssen
Direktør kommunikasjon  

og marked

Jan Kollsgård
Direktør medlem

Liv Schou
Direktør HR

Roy Bonnegolt
Direktør Grønt

Bjørn Gjethammer
Adm. direktør Cernova
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Trond Fidje
Direktør landbruk

Eivind Torkildsen
Direktør 

detaljhandel

Frode Dahl
Direktør maskin



Returadresse:
Felleskjøpet Agri/Kundetjenesten
Postboks 344
1402 Ski

Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm
tlf: 03520
e-post: firmapost@felleskjopet.no
www.felleskjopet.no
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