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Lindberg & Lund AS
A member of the Biesterfeld Group

Lindberg & Lund AS er leverandør av 
smøremidler til Næringsmiddelindustrien i Norge.

Vi leverer kvalitets produkter fra JAX, Exxon Mobil og Molykote. 
Alle våre produkter innehar de nødvendige godkjenninger og  
sertifikater.

Smøremidler fra JAX inneholder ett patentert 
virkestoff som hindrer vekst av skadelige 
bakterier i selve smøremiddelet, noe som bidrar 
til at mulige kilder til bakteriespredning 
minimeres.

Alle produkter har Halal og Kosher godkjenning

NSF H1 3H

www.lindberg-lund.no 
post@lindberg-lund.no 
64 97 55 55
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Eksklusivitet selger

Strømkamp i Stortinget

NORDMENNS INTERESSE FOR eksklusivt kjøtt stiger. Det kos-
ter gjerne mer, men smaker desto bedre, skal vi tro ekspertene 
vi har snakket med i denne utgaven. Kvalitetsbevisste kokker, 
forbrukere og restauranteiere ser gjerne ut av landet: Wagyu-
biff fra Japan og entrecote Txogitxu (uttalen er cho-gi-chu) fra 
Baskerland i Spania er to eksempler, priset veldig langt over 
det beste du finner i norsk dagligvare.

Vi heier normalt sterkt på norskprodusert mat, men mang-
fold i et smalt og tross alt begrenset marked for eksklusive bif-
fer skal du være veldig patriotisk for å se noe galt med. Heldig-
vis er spesialbutikker som hovedstadens Annis Oslobukta og 
Strøm-Larsen flinke til å vise fram de norske godbitene også.

DANIEL SLAKTER, BUTIKKSLAKTERMESTER, driver og hoved-
eier i Annis-systemet, trekker gjerne fram Horgen gård i Nes 
på Romerike, som han mener produserer økologisk Aberdeen 
Angus i verdensklasse.

Kjøttforbruket er under press i Norge, hensynet til bære-
kraft og folkehelse blir ventelig forsterket når våre nasjonale 
kostråd skal revideres, trolig i løpet av 2023. Vårt tips er at 

anbefalingen 
for rødt kjøtt 
vil bli senket 
fra dagens 
500 gram be-
arbeidet vare 
i uka.

DERFOR ER DET grunn til å merke seg anbefalingen fra Nofimas 
kjøttnestor, Tom Chr. Johannessen: Skal du først spise mindre 
kjøtt, så sørg for å spise noe skikkelig godt. Tiltredes!

19. SEPTEMBER MØTTES Stortinget til ekstraordinært møte om 
strømstøtten til bedrifter og forbrukere. Ikke mindre enn 94 (!) 
forslag ble fremmet. Først 30. september kommer regjeringen 
med sitt endelige forslag. Så gjenstår det å se om SV blir fore-
trukket partner også denne gangen.

Jordbruket har hatt strømstøtte lenge, men ingenting tyder på 
at resten av mat- og drikkenæringen kan vente seg gode nyheter.

«Mangfold i et smalt marked 
for eksklusive biffer skal du 
være veldig patriotisk for å se 
noe galt med»
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«Kort leveringstid, produksjon 
av mindre opplag og redusert 
lagerhald er viktige faktorar og 
meir  kostnadseffektivt for oss. 
Dette  leverar Digital Etikett 
svært godt på, og vi er svært 
nøgde med  samarbeidet.»

Helge Bondevik, innkjøpssjef Lerum

Stolt samarbeidspartnar
med Det Norske Måltid

Tett på kundane våre ®

digitaletikett.no
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Kortnytt
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Styret i Plastretur AS har 
ansatt Karl Johan Ingvald-
sen (53) som ny adminis-
trerende direktør. Han tiltrer 
senest 1. november.  Ing-
valdsen kommer fra 
stillingen som direktør for 
bærekraft og klima risiko  
i PwC.

Ingvaldsen er utdannet 
innen industriell økonomi og 
teknologiledelse ved NTNU. 
Han har han jobbet nesten 
20 år i Orkla og selskapene 
Lilleborg og OLW i Sveri-
ge, som han ledet. I 2013 
overtok Ingvaldsen som 
toppleder i Kavli Norge, der 

han ledet både O. Kavli AS 
og Q-Meieriene AS.

– Sammen med dyktige 
kolleger i Plastretur og 
Grønt Punkt Norge skal vi 
levere kostnadseffektiv mil-
jønytte for medlemmene, 
eierne og samfunnet, sier 
Ingvaldsen.

Ny sjef i Plastretur

Coca-Cola lanserer nye korker på flaskene selskapet produserer i Norge – 
som Coca-Cola, Fanta og Sprite. De nye korkene er festet til flaskene, slik 
at de blir hengende på flasken også etter at den er åpnet, skriver Coca-Cola 
Norge i en pressemelding.

Festekorkene imøtekommer EU-direktivet for engangsartikler. Dette krever 
at korker på engangsflasker må festes til flaskene innen 2024.  

De nye korkene reduserer forbruket av fossil plast med 270 tonn i året. 
Besparelsen kommer på toppen av de 4.300 tonnene selskapet faset ut etter 
overgangen til flasker av 100 prosent resirkulert plast i 2021.

Nå sitter Cola-korken

FOTO:GORM KALLESTAD | NTB

Tidenes høyeste laksepriser førte til 
at andre kvartal ble historiens beste 
for Mowi, som deler ut 1,19 milliarder 
i utbytte. Andre kvartal endte med 
et operasjonelt driftsresultat på 320 
millioner euro, opp fra 137 millioner 
euro i samme periode året før.

Driftsinntektene steg til 1,23 milli-
arder euro, opp fra 1 milliard euro på 
samme tidspunkt i fjor.

Tar du fram kalkulatoren, tilsvarer 
det inntekter på 5,46 millioner norske 
kroner hver eneste time hver dag i 
perioden fra 1. april til 30. juni.

Rekordtall 
fra Mowi

– Dagligvarekjedene 
sover i timen, og må 
gjøre mer for å gjøre 
nedkjølt alkoholfritt 
øl tilgjengelig, sier 
alkovettorganisasjonen 
Av-og-til.

Både interessen og 
utvalget av alkoholfritt 
øl har økt kraftig de 
siste årene. Men i 7 av 
10 dagligvarebutikker er 
det umulig å få tak i en 
kald alkoholfri øl, viser 
en feltundersøkelse fra 
Opinion i sommer, på 
oppdrag fra Av-og-til. 

De har besøkt 40 
butikker i Oslo for å 
undersøke tilbudet av 
alkoholfritt øl på kjøl. 
Det kunne bare 12 av 
butikkene tilby, tilsva-
rende 30 prosent.
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Mattilsynet kontrollerte dyrevelferden for 
landdyr i 1.028 dyrehold, under transport og 
på slakteri i perioden 1. januar til og med 30. 
april. Mattilsynet fant mange, men få alvorli-
ge regelbrudd. Her er de mest alvorlige:

• Alvorlig vanskjøtsel i 12 dyrehold

• 8 dyrehold vedtatt avviklet

• 11 personer ilagt forbud mot aktivitet med 
dyr

• Overtredelsesgebyr i 14 dyrehold

• Dyreholdere i til sammen 16 dyrehold 
anmeldt til politiet

Mattilsynet avviklet 
åtte dyrehold

3/10
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Meninger om mat

EMV-DEBATTEN «Som merkevareleverandør 
må du konkurrere med din 
egen kunde, altså kjedene. 
Det er en stor utfordring»
Konserndirektør Håkon Mageli i Orkla  
til Klassekampen

KRIG OG MATSIKKERHET

«Men til tross for strømstøtte og rekordsub-
sidier, går altså matsikkerheten rett i harven 
her også. Hvordan er det mulig?»
Kommentator Anne Rokkan i Dagens Næringsliv etter at bonden Per Odd 
Gjestvang harvet i stykker 29 tonn gryteklar purre med NRK på plass

FOTO: SKJERMDUMP FRA NRK TV

COOP OG SNOP

«Å markedsføre 
Monster energidrikk 
og ostepop til sko-
lestart er uansvarlig»
Aftenpostens kommentator Joa-
cim Lund refser Coop-reklamen 
«Velkommen til barnas dager»

FOTO: FRA COOPS KUNDEAVIS

FRANSK BLIKK PÅ NORSK BARNEMAT

«Vekk med baconost i tuber, og inn  
med bønder i barnehagene»
Lorelou Desjardins, fransk jurist, småbarnsmor, forfatter og blogger, 
bosatt i Oslo siden 2010, i kronikk i VG om mattilbudet i barnehagen

OM MAT OG MENN

«Jeg pleier å si at  
nød lærer sulten 
mann å koke»
Vera Henriksen, norsk  
forfatter (1927 – 2016)
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din leverandør av produksjonsutstyr
bakeri
kjøtt og fjærfe
fisk
frukt og grønt
drikke
ferdigmat
pakking og veiing

foodtech.no/matindustri

20_matindustrien.indd   120_matindustrien.indd   1 21.09.2020   13:20:5221.09.2020   13:20:52
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EKSKLUSIVT KJØTT

Annis vokser og vokser. Nå 
satser Daniel Slakter på Annis 
Oslobukta, med et bredt ut-
valg av eksklusivt kjøtt.

Daniel Slakter satser 
på det beste kjøttet

INTERESSEN FOR EKSKLUSIVT kjøtt er stigende i Norge, 
ikke bare i restaurantmarkedet, men også hos norske for-
brukere. Daniel Slakter hos Annis Oslobukta leverer i beg-
ge markedene.

Vi treffer ham i lokalene i Dronning Eufemias gate i ho-
vedstaden, som åpnet 1. september 2021. De fire første må-
nedene ga 11,5 millioner kroner i omsetning.

– Hva legger du i begrepet eksklusivt kjøtt? 
– Det er kjøtt du ikke finner alle andre steder, som sma-

ker bedre. Så koster det gjerne mer, og vi vet alt om hvor 
kjøttet kommer fra, sier Daniel Slakter til Mat og marked.

KRAFTIG VEKST
Vi må spole tilbake til år 2000 for å få hele bildet. Da over-
tok Daniels mor, danskfødte Anni Kirstine Byskov, Jan 
Haugs Pølsemakeri i Ringebu kommune i Gudbrandsdalen. 
Navnet ble Annis Pølsemakeri, der Anni fortsatt er daglig 
leder.  I dag sysselsetter selskapet 53 ansatte. Omsetningen 
ble drøye 41 millioner kroner i 2021. Herfra kommer også 
pølsene og spekematen du finner i utsalgene i Oslo.

I 2012 så Mathallen på Vulkan i Oslo dagens lys. Annis 
Mathallen var et av de første selskapene som signerte  

leiekontrakten. I 2021 rundet omsetningen nesten 30 mil-
lioner kroner.

– Vi vokste veldig ut av Anni Mathallen og trengte noe 
nytt, forklarer Daniel Slakter.

Derfor startet han altså opp Annis Oslobukta, som 
sammen med Annis Mathallen sysselsetter rundt 20 ansat-
te. Han er selv daglig leder begge steder og hovedeier i hele 
Annis med i overkant av 90 prosent av aksjene, resten eies 
av moren.

Daniel Slakter, født Byskov, endret navnet sitt i Folkere-
gisteret i 2018.  

– Det var mest for moro skyld. Jeg fikk mange reaksjoner 
i starten, men nå tenker jeg ikke så mye på det lenger, sier 
han selv.

Så er han også utdannet butikkslaktermester med fag-
brev fra nettopp mors pølsemakeri på Ringebu.

TØRRMODNING ENESTE VEI
At Daniel Slakter og Annis Oslobukta kan det de driver med, 
er oversikten over delfinalistene i prestisjekonkurransen 
Det Norske Måltid et godt eksempel på. Her har Annis Oslo-
bukta to av de fem delfinalistene i kategorien «Årets kjøtt»:

AV ARNE KONGSNES (TEKST & FOTO)
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EKSKLUSIVT: I Annis Oslobukta 
tilbyr Daniel Slakter eksklusivt 
kjøtt i mange varianter. Han tar 
selv gjerne i et tak bak disken.

Alle detaljer er ikke på 
plass ennå, men Daniel 
Slakter bekrefter at han 
skal åpne restaurant 
vegg i vegg med Annis 
Oslobukta.

– Vi har to dyktige 
kokker på plass. Navnet 
på restauranten er ikke 
klart ennå, men vi tar 
sikte på åpning på ny-
året, sier Daniel Slakter.

Åpner  
restaurant 
på nyåret

«Vi vokste veldig ut av Annis 
Mathallen og trengte noe nytt»
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• Tørrmodnet ytrefilet

• Tørrmodnet entrecote

– Det er viktig for oss å delta i Det Norske Måltid. Her får 
nisjebedriftene mye oppmerksomhet.

Daniel Slakter har ikke bundet seg til noe bestemt slak-
teri:

– Vi bruker alle, så sorterer vi ut det aller beste kjøttet, det 
som egner seg aller best for tørrmodning, forklarer han.

Tørrmodningen foregår i et eget rom, der luftfuktighet, 
luftsirkulasjon og bakteriekultur er nøye kontrollert og 
overvåket. Kundene kan også se rett inn i modningsrom-
met fra utsiden av butikken.

– Tørrmodning, der 10-30 prosent av væsken i kjøtt for-
damper i løpet av modningstiden på opptil 100 dager, er 
den eneste måten å tilføre mørheten og smaken vi ønsker 
oss i våre kvalitetsprodukter.

BEST AV DET BESTE: Wagyu 
regnes av mange som verdens 

beste biff. FOTO: ISTOCK

Daniel Slakter leverer kjøtt til de fleste av hovedstadens 
beste restauranter. Maaemo har for eksempel stått på kun-
delista siden stjernerestauranten åpnet i 2016.

Anni Oslobukta har også egne kurslokaler, stort sett full-
tegnet med matinteresserte.

WAGYU PÅ PRISTOPPEN
I det eksklusive kjøttets verden står gjerne japansk Wagyu-
biff aller øverst på både smaks- og pristoppen. 3.500 – 
3.800 kroner kiloen for 100 prosent renraset Black-Wagyu 
med den høyeste graderingen – A5 – er normalen.

– Vi importerer vårt Wagyu-kjøtt fra Kagoshima og Hok-
kaido i Japan.

– Hvem er kjøperne? 
– Det er folk av alle slag, både de som har litt mer penger 

enn andre og de som er veldig interessert. Jeg har hatt unge 
kunder som har spart lenge for å få muligheten til å nyte 
Wagyu.

TØRRMODNING: Daniel Slakter foran 
modningsrommet, der kjøttstykkene 
tørrmodnes. Kundene kan også se inn i 
rommet fra yttersiden.
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DYRESTE: Wagyu-biff fra Japan 
koster 3.600 kroner kiloen hos 
Annis Oslobukta.

«Jeg har hatt unge kunder som har 
spart lenge for å få muligheten til å 
nyte Wagyu»

En håndfull norske bønder som satser på Wagyu gir også 
muligheter, men ikke alle holder seg like strengt til den 
japanske originaloppskriften, særlig knyttet til rase, ifølge 
Daniel Slakter.

– Men vi kjøper av og til norsk Wagyu også.
Alt Wagyu-kjøttet må fryses, uten at det har konsekven-

ser for kvaliteten.
– Du selger ikke ut alt kjøttet fra en Wagyu-okse på 400 

kilo på en uke eller to, forklarer Daniel Slakter.

NORGE LANGT FRAMME
Daniel Slakter er aktiv i den norske kjøttbransjen. Han sit-
ter i styret i Matprat (Opplysningskontoret for kjøtt og egg) 
og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). Han er 
tidligere leder, må medlem, i Angus SA, ifølge han selv «en 
gjeng med slaktere som er ekstra opptatt av faget».

Årets studietur gikk til London tidligere i september, 
men på grunn av dronning Elizabeths bortgang og påføl-
gende begravelse ble programmet sterkt amputert.

Daniel Slakter har tidligere besøkt USA. Der har han sett 

store industrifarmer med tusenvis av maisforede dyr. Det 
er ikke slik han vil ha kjøttet sitt produsert.

– Men de aller beste i USA driver slik de aller beste gjør i 
Norge, sier han og trekker fram Horgen gård på Auli i Nes 
på Romerike, drevet av familien Qvale.

– Horgen gård drives 100 prosent økologisk. Deres Aber-
deen Angus er gressfôret og flyttes flere ganger daglig for å 
skape kvalitetskjøtt i verdensklasse.

VEIEN VIDERE
Stigende omsetning – utviklingen hittil i år «er i tråd med 
budsjett og vel så det» – og stigende interesse. Daniel Slak-
ter beskriver konkurransen i hans verden som begrenset.

–  Segmentet er smalt, den direkte konkurransen er stort 
sett mot andre slakterbutikker.

– Hva er veien videre for Annis? 
– Nå er målet å få enda flere kunder til å oppdage Annis 

Oslobukta. Jeg har fått henvendelser om å starte opp i an-
dre byer, men har takket nei. Nå vil jeg videreutvikle det vi 
har, sier Daniel Slakter. 

HORGEN GÅRD: Daniel Slakter regner Horgen gård i Nes 
på Romerike som en av verdens beste kjøttprodusenter. 
Herfra kjøper han inn økologisk Aberdeen Angus, her 
som ferdig ytrefilet.
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EKSKLUSIVT KJØTT

Han har sett det mange ganger: De beste 
kjøttstykkene ligger ofte igjen i butikken.

– Skal du først spise mindre 
kjøtt, så sørg for at du spiser 
skikkelig godt kjøtt

EKSPERTEN: Knapt noen i Norge kan like mye om kjøtt som pølsemakermester Tom Chr. Johannessen i matforskningsinsti-
tuttet Nofima. FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN | NOFIMA

– KUNDENE SER ut til å vegre seg for kjøtt med synlig fett, 
sier pølsemakermester Tom Chr. Johannessen i matfors-
kningsinstituttet Nofima.

Johannessen kjenner til de fleste og det meste i norsk 
kjøttbransje. Det skyldes kombinasjonen av mer enn 20 år 
i Nofimas kjøtthaller, mange år som hoveddommer i NM 
i kjøttprodukter og en utstrakt kurs- og reisevirksomhet 
til glede for store og små produsenter. I arkivet på Nofi-
ma-kontoret har han tatt vare på de fleste reseptene bak 
norske kjøttsuksesser. 

FETT AVGJØRENDE FOR SMAKEN 
– Hva er eksklusivt kjøtt for deg? 

– Det er passe fettmarmorert og mørt. Fettmarmo-
reringen av avgjørende for den gode smaken, svarer  
Johannessen.

Visste du at en mager ren indrefilet av storfe naturlig 
inneholder 70-75 prosent vann? 

– Magert kjøtt blir ofte tørt, forklarer pølsemakermeste-
ren og legger til at mange steker magert kjøtt feil, slik at det 
blir mer koking enn steking. 

– Da forsvinner også den gode smaken, sier han.

TREKKES FOR HØY FETTPROSENT
Johannessen er ikke i tvil om at det finnes veldig mye bra 
norsk kjøtt. Likevel er det et stort «men»: 

– Lik målpris for storfekjøtt er en utfordring. Slakteriene 
trekker bøndene i pris når fettinnholdet er for høyt. Det er 
slik det blir når kuene også skal produsere melk. 

Nettopp målprisene som sentralt virkemiddel i land-
brukspolitikken trekker han fram som en forklaring på 
at stadig flere bønder spesialiserer seg på raser som gir  

NOFIMAS PØLSEMAKERMESTER
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«Kundene ser ut til å 
vegre seg for kjøtt med 
synlig fett»

Norsk kjøtt utmerker seg i verden. Norsk 
Angus hentet to gull i fjorårets Biff-VM. 

Prima biff fra Norsk Angus

I november 2021 ble Norsk Angus 
tildelt to gullmedaljer i World Steak 
Challenge i Dublin:

• Dry Age Entrecôte

• Norsk Angus Entrecôte, langtids-
modnet 

STERKE MERKEVARER
Norsk Angus er en del av konsernet 
Prima Brands med en årlig omset-
ning på godt over 2 milliarder kro-
ner og totalt rundt 240 årsverk. Pri-
ma Brands består av en rekke sterke 
merkevarer fra Rogaland: A Idsøe 
(Prima Brands eier 50 %), Toma, 

Prima Jæren, Jæren Smak, Norsk 
Angus og Matfylket.

De fem produksjonsenhetene 
holder alle til i Rogaland.

SLAKTERMESTER SOM TOPPSJEF
Etter omorganiseringene som le-
det fram til konsernet Prima 
Brands, har Rene Nielsen overta-
tatt som konsernsjef, med ansvar 
for alle aktiviteter innen selska-
pets kjøtt foredlingsvirksomhet. 
Han er slaktermester og rekruttert 
med bakgrunn i dansk kjøttindus-
tri. Før han tok på seg konsernsje-
fjobben, var han driftssjef i Prima  
Jæren.

TIL TOPPS: Slaktermester René Niel-
sen er nå konsernsjef for hele Prima 
Brands. FOTO: MENY

eksklusivt kjøtt – fordi markedet er 
der, og dermed bidrar til framveksten 
av høyt spesialiserte leverandører 
og produsenter av eksklusivt kjøtt. 
Strøm-Larsen, Annis og Norsk Angus 
fra Prima Jæren er tre av mange muli-
ge eksempler.

FOLKEHELSEN PÅVIRKER 
Tom Chr. Johannessen er veldig glad i 
kjøtt. Samtidig ser han at forbruket av 
kjøtt, særlig det røde, er under press 
fra kravene om et mer bærekraftig og 
mer plantebasert kosthold, dyrevel-
ferd og folkehelse. 

Kostholdsekspertisen arbeider på 
spreng med nye nordiske næringsan-
befalinger. Det arbeidet ender trolig 
med at de nasjonale kostrådene for 
kjøtt i Norge blir endret. 

I dag lyder rådet: «Begrens meng-
den bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt til 
500 gram per uke».

Rødt kjøtt er i denne sammenhen-
gen kjøtt fra svin, storfe, sau og geit. 
Danskene har allerede senket sitt til-
svarende råd til 350 gram per uke, og 
da er også fjærkre inkludert. 

– Jeg er tilhenger av et variert kost-
hold, ikke et ensidig fokus på grønne 
produkter. Vi trenger proteinene fra 
kjøttet. Skal du først spise mindre 
kjøtt, så sørg for at du spiser skikkelig 
godt kjøtt av ordentlig kvalitet, anbe-
faler Johannessen.

VELGER ENTRECOTE 
– Hva er din personlige favoritt? 

– En fint marmorert entrecote av 
storfe. Eller svinenakke fra gris, hel-
stekt eller grillet, svarer kjøtteksper-
ten hos Nofima. 
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EKSKLUSIVT KJØTT

Sjefen hos Strøm-Larsen er ikke i tvil: 
Menn dominerer stort blant kundene 
som handler eksklusiv biff.

Menn handler 
mest eksklusiv 
biff

SPESIALBUTIKK: Daglig leder 
Jan Strøm-Larsen i butikken 
på Torshov i Oslo. FOTO: LISE 

ÅSERUD | NTB

FAVORITTEN: Norsk 
tørrmodnet cote de 
bouef, altså entre-
cote på bein, er Jan 
Strøm-Larsens per-
sonlige favoritt.
FOTO: ISTOCK

STRØM-LARSEN AS ER en spesialforretning for kjøtt med 
røtter tilbake til 1904. Jan Strøm-Larsen er fjerde genera-
sjon, daglig leder og sammen med broren Erik hovedeier 
i kjøttspesialisten som i fjor rundet 210 millioner kroner i 
omsetning, klar omsetningsrekord.

INTERESSEN HOLDER SEG
Pandemiårene 2020 og 21 var krevende, med bråstopp 

for catering og engros, men samtidig en saftig opptur for 
butikken på Torshov i Oslo.

– I dag er situasjonen nesten omvendt, med full fart for 
catering og engros – og litt roligere dager i butikken, sier 
Jan Strøm-Larsen.

Eksklusivt kjøtt fikk et oppsving under pandemien, da 
interessen for å lage mer mat på hjemmebane eksploderte.

– Den interessen er holdt seg, særlig for eksklusive biffer 
som japansk Wagyu og amerikansk gressforet entrecote og 
t-bone, gjerne fra rasen Black Angus eller norsk tørrmod-
net entrecote og t-bone.

– Hvem er den typiske kjøperen av de dyreste biffene? 
– I all hovedsak vokse menn, men vi får også unge gutter 

som skal prøve seg på Wagyu-biff, kanskje etter å ha sett en 

video på YouTube.
Her ligger kiloprisen gjerne over 3.000 kroner. 

Strøm-Larsen selger mest importert Wagyu, men det hen-
der også han får tak i noe fra en av de ytterst få norske pro-
dusentene.

– Tidligere var kvaliteten litt varierende, men nå er det 
blitt bra.

COTE DE BOUEF FAVORITTEN
– Hva er din personlige favoritt? 

– Norsk tørrmodnet cote de bouef, lyder det kontante 
svaret.

Det er entrecote på bein. Skal du smake, må du ut med 
680 kroner kiloen hos Strøm-Larsen.

Jan Strøm-Larsen er glad i mer enn gode biffer.
– I disse tider er jo også mye nydelig lam og vilt.

STRØM-LARSEN
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Kortnytt

Programvareløsninger med all tilhørende hardware
Produksjon – lager og transport – vi følger varen - hele veien

 • Innkjøp av råvarer, med varemottak
 •  Produksjonsplanlegging med 

resepturhåndtering og råvarebehov
 • 100 % sporbarhet (FSSC-godkjent)
 • Alt innen produktmerking
 • Datafangst
 •  Vi kan integrere mot alt – alle 

økonomisystemer og alle hardware
 •  Lagerlogistikk (WMS) med plukkløsninger og 

lokasjonsstyring
 • Transportbooking og ruteplanoptimalisering

EDI med blant annet pakkseddel nivå 3 og 4
Bruk av GS1 strekkoder, RFID og GPS som databærere

Vi har mer enn 30 års erfaring i matvarebransjen. Kontakt oss, og vi kan fortelle mer om APX VareFlyt 4.0

Telefon +47 22903620  |  www.apx-systems.no 
Kontorer i Oslo, Lillehammer og Oppdal

Økte matpriser er en av grunene til at 
stadig flere har behov for gratis mat. 

– Vi trenger mer mat. Vi har kapasi-
tet til å hjelpe flere og ønsker en enda 
sterkere mobilisering. Vi vet at maten 
finnes, så vi ønsker at alle i matbran-
sjen bruker oss enda mer så vi kan 
dele ut mer til de som virkelig trenger 
det, sier daglig leder Per Christian Rålm 
(bildet) i Matsentralen Norge.

Landets åtte matsentraler samler inn 
overskuddsmat fra grossister, daglig-
vare og matindustri, som veldedige 
organisasjoner videreformidler gratis til 
mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Matsentralene 
ber om mer mat
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Mattilsynet tar hvert år ut prøver av 
matvarer som er kjent for å kunne 
inneholde rester av ulike plantetoksi-
ner. I 13 av 20 analyserte typer urtete 
ble det gjort funn av en gruppe plan-
tetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider. 
Disse kan være skadelig for leveren og 
kreftfremkallende ved inntak over tid.

Funnene ble gjort i ammete (blan-
ding av ulike typer urter), rooiboste, 
kamillete og peppermyntete.

– For å redusere mulig helserisiko, 
anbefaler vi å begrense inntaket av 
denne type teer og variere mellom 
ulike produkter, sier Hanne Marit Gran 
i Mattilsynet.

Advarer  
mot urtete

Planteprisen fra Plantevekst, en 
avdeling i dyrevernorganisasjo-
nen Anima, er for første gang 
delt ut i Norge. Her er vinnerne, 
de to første valgt av en jury, den 
siste stemt fram av forbrukerne: 

• Årets Initiativ: Oslo kom-
mune for sin satsing på 
vegetarmat som standard på 
alle arrangementer

• Årets virksomhet: Ikea for 
sin innsats for å få kundene 
til å velge plantebaserte 
alternativer

• Årets produkt: Naturli 
åkerbønner burger fra Orkla 
Foods

Debut for 
Planteprisen
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LANG HISTORIE: Pandemien stoppet Dyrsku’n i 2020 og 2021. Ellers er historien ubrutt tilbake til 1866. Bildene er fra 50-års-
jubileeet i 1916 (lille bildet) og 100-årsmarkeringen i 1956. FOTO: DYRSKU’N

| Sitter du på et godt historisk bilde med en god historie bak? Tips oss på RED@MATOGMARKED.NOGLIMT FRA  GAMLE DAGER

«Statens Qvægudstilling» i Seljord var begyn-
nelsen i 1866. Siden har Dyrsku’n vært land-
brukets største årlige møteplass.

Slik ble Dyrsku’n til

I ÅR VAR Dyrsku’n tilbake etter to års pandemifravær. Vis-
ste du forresten at Dyrsku’n var et ledd i en nasjonal stra-
tegi om å øke matforsyninga i Norge fordi befolkningen 
vokste så raskt?

SVENSKE BIDRO STERKT
Fesjåene startet i 1866, men ikke i Seljord. Det aller første 
rasefesjået ble arrangert i Kviteseid, bare et par mil fra der 
messa arrangeres i dag, fortelles det på Dyrsku’n sin histo-
riske nettside.

Svensken Johan Lindeqvist var en av tre statsagrono-
mer som arbeidet i Norge rundt 1850. Lindeqvist mente 
storfeutstillingene – fesjåene – skulle øke kunnskapen og  

interessen hos bøndene.
Svensken vurderte en rekke fesjå i Telemark, og konklu-

derte med at Seljord hadde det beste. Viktigst var det at 
Seljord lå i kjerneområdet for «de fornemste Kvægavlsdis-
trikter i Øvre og Nedre Telemarken».

PÅ STATENS REGNING
Kommunestyret i Seljord søkte deretter indredeparte-
mentet om at det skulle avholdes faste dyrskuer på sta-
tens regning. I februar 1866 bevilget Stortinget 300 spesi-
daler – i overkant av 100.000 kroner i dagens kroneverdi 
– til årlig drift. 17. september 1866 åpnet den aller første 
utgaven.
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I forrige utgave skrev vi at 
vinneren av VGs test ev ener-
gidrikker var Monster Energy 
Ultra Gold Ananas fra produ-
senten Norwegian Energy i 
Tromsø. Produsentnavnet er 
helt feil. Monster produseres 
av Coca-Cola European Part-
ners AS. Vi beklager feilen.

Rettelse:  
Feil produsent  
på testvinner

Best i test
Har du tips til denne spalten?  
Send e-post til tips@matogmarked.no

Rema 1000s Fiskeriet og Norgesgruppens  
Fiskemannen tok de tre sekserne i ernæringstest 
av fiskekaker.

EMV til topps i ernæringstest

VINNERE: Fiskeriet (Rema 1000) og Fiskemannen (Norgesgruppen). FOTO: PRODUSENTENE

ERNÆRINGSNETTSTEDET BRAMAT.NO HAR testet et utvalg 
fiskekaker du finner i norsk dagligvare.

Vinnerne har klare fellestrekk: De er alle merket med 
Nøkkelhullet, den offentlige merkeordning for sunnere 
matvarer, de har høyt innhold av fisk og de er fri for tilset-
ningsstoffet karragenan (E407).

TRE SEKSERE
Dette er ingen smakstest, men en ernæringsmessig vurde-
ring av produktene. Høy andel fisk og proteiner gir plus-
spoeng, mens mye karbohydrater og salg gir minuspoeng.

Disse tre fikk terningkast seks:

• Fiskeriet Lakseburger frisk & spicy 92 % fisk, produsent/
distributør: Sjøfrisk AS

• Fiskeriet Fiskeburger purre og paprika 80 % fisk, produ-
sent/distributør: Sjøfrisk AS

• Fiskemannen Fiskekaker 80 % fisk, produsent/distribu-
tør: Lerøy seafood

KJEDENES EGNE MERKEVARER
Både Fiskeriet og Fiskemannen er EMV-er, altså kjedenes 
egne merkevarer.

Fiskeriet er Rema 1000s egen serie med fisk og sjømat, 
mens Fiskemannen er Norgesgruppens.

SNARVEI TIL FISK
Bramat.no skriver:

«Fiskekaker er en fin måte å få i seg fisk på. Det er enkelt å 
tilberede, og det er mat som passer for hele familien. Sammen 
med litt poteter, revne gulrøtter, brokkoli eller andre grønnsa-
ker får du en sunn og komplett middag på kort tid.»

Nettstedet anbefaler deg å sjekke hvor mye fisk det er i 
fiskekakene, i denne testen er det også fiskekaker som ikke 
inneholder mer enn 50 prosent fisk.

OMSTRIDT, MEN LOVLIG
Tilsetningsstoffet karragenan (E407) er godkjent til bruk i 
næringsmiddelindustrien, men stoffet er omdiskutert fordi 
forskning på dyr har vist at stoffet kan fremkalle betennelse i 
tarmen. Ernæringsekspertene hos bramat.no sier dette:

«De som er skeptiske til karragenan mener at dette til-
setningsstoffet heller ikke er gunstig for oss mennesker. Vi 
vet fremdeles ikke nok om dette, men hvis du vil være føre 
var kan det være lurt å velge matvarer som ikke inneholder 
dette tilsetningsstoffet».

Her kan du lese hele testen fra bramat.no: https://bit.
ly/3BTwTHR

AV REDAKSJONEN
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De høye energiprisene fører til at hver sjette 
medlemsbedrift i NHO Mat og Drikke vurderer 
oppsigelser i løpet av de neste tre månedene.

Strømprisene truer 
arbeidsplasser

HARDE TAK: Direktør Gunnar Bakke i Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) varsler en tøff høst for sine  
medlemsbedrifter. 

BEKYMRET I: Petter Haas 
Brubakk i NHO Mat og Drikke.
FOTO: KARINE H. HENRIKSEN

ADMINISTRERENDE DIREKTØR PETTER Haas Brubakk viser 
til NHO Mat og Drikkes ferske medlemsundersøkelsen om 
konsekvensene av de høye energiprisene, der altså 16 pro-
sent av de spurte vurderer oppsigelser.

– I tillegg forventer ni prosent å permittere. Næringsmi-
nisteren har i lang tid brukt 
lave arbeidsledighetstall som 
begrunnelse for ikke å lage 
en direkte støtteordning for 
bedriftene. Det kan straffe seg 
å navigere etter bakspeilet.  
Ordningen regjeringen har 

presentert, har et for lavt tak på totalt støttebeløp, noe som 
gjør at den dermed knapt får betydning for mellomstore 
og store bedrifter. Derfor frykter vi at arbeidsledighetstal-
lene i mat- og drikkenæringen vil forverre seg i tiden som 
kommer, sier Brubakk.

TREFFER BARE DE SMÅ
Nettopp støttetaket på 3,5 millioner kroner, bekymrer flere 
i bransjen.

– BKLF er glad for at NHO har fått gjennomslag for at det 
gis direktestøtte til bedriftene som en del av strømpakken. 
Dette kan være et lite bidrag som kan avhjelpe situasjonen 

AV ARNE KONGSNES

«Ordningen får knapt betydning for 
mellomstore og store bedrifter»
Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke
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BEKYMRET II: Erlend  
Vagnild Fuglum i  
Bryggeri- og drikk e-
vareforeningen.
FOTO: ARNE KONGSNES

med mangedoblede energikostnader for disse bedriftene. 
Dessverre er ordningen altfor begrenset til at den vil kunne 
få særlig betydning for mange bedrifter, sier direktør Gunn-
ar Bakke Baker- og konditorbransjens Landsforening.

Han spår en svært krevende høst for bakerbransjen:
– Energikostnadene kommer på toppen av kostnadsøk-

ninger på andre områder og fordi prisene i dagligvarehan-
delen først skal reguleres fra 1. februar neste år, sier Bakke.

Direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drik-
kevareforeningen er heller ikke fornøyd, men glad for at 
noen faktisk vil få støtte:

– Men det er stor fare for 
at kompliserte kriterier og 
byråkrati kan forsinke og for-
hindre at bedrifter som sliter 
med strømregningene faktisk 
får hjelp til å komme seg gjen-
nom vinteren. Det er fortsatt 
stor fare for permitteringer og  
produksjonsstopp, særlig 
blant de små og mellomstore 
produsentene.

Konkurransevridning er et 
annet tema som bekymrer 
mange i næringen:

– Regjeringens forslag til ord-
ning vil øke konkurransevrid-
ningen mellom små og store 
bedrifter. Det er i seg selv svært 

uheldig. Regjeringen burde derfor ha gått videre med en 
ordning som også kunne avlastet disse bedriftene, sier 
Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Denne konkurransevridningen kommer på toppen av de 
store prisforskjellene mellom landsdelene.

VEDTAKENE VIL TA TID
Regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet har et 
tak på direkte støtte på 3,5 millioner kroner. Regjeringens 
strømstøttepakke for næringslivet har en anslått pris på 
3 milliarder kroner og inneholder blant annet ordninger 
for direkte direkte støtte, lånegaranti og støtte til energitil-
skuddsordninger. Regjeringen anslår at om lag 20.000 be-
drifter i områder med spesielt høye strømpriser vil kunne 
nyttiggjøre seg av ordningen.

Forutsetningen er at bedriften har en strømutgift som 

overstiger 3 prosent av omsetningen.
Først må Stortinget si sitt. 19. september fremmet partiene  

der ikke mindre enn 94 ulike forslag for håndtering av 
strømkrisen for forbrukere og næringsliv.

Mange av partiene har bedt om hastebehandling, men 
første ordinære møte i energikomiteen på Stortinget er 
først 4. oktober. Regjeringen vil fremme sitt samlede for-
slag til strømstøtte innen 30. september, og forhandlinger 
med SV for å sikre flertall vil trolig gå parallelt.

HARDEST RAMMET
Medlemsundersøkelsen fra NHO Mat og Drikke viser også 
at markedssituasjonen blant medlemmene i NHO Mat og 
Drikke er svakest av samtlige landsforeninger i NHO. Blant 
industribedriftene i NHO Mat og Drikke opplever mer enn 
hver femte en dårlig markedsituasjon.

– Ser vi på industribedriftene blant medlemmene, er 
situasjonen enda verre. De svarer halvparten av bedrifte-
ne at de forventer en enda verre markedssituasjon enn i 
dag. Matvareforsyning er en kritisk samfunnsfunksjon. Da 
er det urovekkende at mellomstore og store mat- og drik-
keprodusenter som rammes hardt av strømkostnadene 
i realiteten ikke omfattes av strømstøtteordningen, sier 
Brubakk.

Mediene har florert med eksempler på strømregningene 
mat- og drikkenæringen opplever. Her er to:

• Q-meieriene: Fikk strømregning på 6 millioner kroner i 
august, like mye som i hele 2021.

– Vi er et av Norges største matfylker, da må det være mu-
lig å produsere mat her. Sånn som det er nå er det umulig. 
Når du får en strømregning på 6 millioner i august, så er 
det ikke mulig, sier styreleder Kristine Aasheim til Stavan-
ger Aftenblad.

• Nortura: Det bondeide samvirket forventer en firedob-
ling av energikostnadene, fra 150 millioner kroner i 2021, 
til 600 millioner i år.

– Det er mer enn overskuddet vårt i fjor, så det betyr 
mest sannsynlig røde tall. Vi må gjøre det vi kan for å få 
ned det. Vi ser på om det er fabrikker der vi kan ta ned 
aktivitet. Dette slår hardt, sier styreleder Trine Hasvang 
Vaag til Nationen. 
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Produktnytt
Av Marit Haugdahl, i samarbeid 
med Dagligvarehandelen Coop fra 

havet
Coop fra havet bidrar til en sun-
nere handlekurv, mener Coop. 
Nå går fiskeburgerne fra 300 til 
250 gram, laksefiletene har fått 
QR-kode til egen side med inspi-
rasjon og oppskrifter, og laksefi-
leten med sitronpepper har fått 
en forbedret krydderblanding. 
Coop røkelaks kommer nå som 
350 g i tillegg til 100 gram, mens 
Xtra røktlaks har fått ny vekt og 
nytt uttrykk.

Brød i verdensklasse?
– I dagligvarebutikkene blir vi avspist med dår-
lig industriprodusert brød. Men jeg synes folk 
fortjener bedre. Jeg synes folk fortjener brød 
laget med kjærlighet, med økologiske kvali-
tetsingredienser og med lidenskap for kvalitet, 
skriver gründer Christian Gundersrud Enger 
på brabrod.no. 

Brødmiksen Christians Bra Brød er laget med 
«mel i verdensklasse» fra Norsk Urkorn, og med 
det kan man ifølge opphavsmannen lage ver-
dens beste brød på 1 time og 30 minutter.

Christians Bra Brød leveres som brødmiks du 
blander ut med vann.

Brødmiksen Valnøttspelt inneholder stein-
malt økologisk speltmel, økologiske linfrø, 
økologiske chiafrø, økologiske gresskarkjerner, 
økologiske solsikkefrø, økologiske valnøttkjer-
ner og salt. Kunden blander selv inn vann og 
gjær. Nylig har han også lansert brødmiksen 
havrespelt, og en tredje brødmiks, med ar-
beidstittelen «Middag med venner», er under 
utvikling.

Frem til nå har miksen vært i salg hos Askim 
Frukt- og Bærpresseri og Indre Østfold Café, el-
ler direkte fra oppfinneren selv.

Men ifølge bakeri.net har Gundersrud Enger 
nylig landet en distribusjonsavtale med Nor-
gesgruppen.

– Utrolig, men sant. Etter sommerferien kan 
Meny og Spar-butikker selge Christians Bra 
Brød under sortimentet Norske Matskatter, for-
teller gründeren til bransjenettstedet.

Kolonihagen barnemat

Italia i en skål
Fjordland lanserer en kylling- og pasta-
rett med kremet pestosaus i Coop-bu-
tikkene. De lover en klassisk italiensk 
smak som gir assosiasjoner til nytelse, 
og bringer noe nytt og spennende til 
butikkhyllen. Retten kommer i liten 
en-kammerskål.

Sprudlende 
cocktails
Kolonihagen Bryggeri 
byr nå på to sprudlene 
cocktails. De er økolo-
giske og produsert på 
Sollihøgda for Rema 
1000. 

Sparkling Cocktails 
Ruby Rhubarb er 
en drikkeklar rabar-
bracocktail med 4,7 
volumprosent alkohol. 
Mango & Passion har 
samme alkoholpro-
sent, og smak av man-
go og pasjonsfrukt. 
Begge kommer i 330 
ml boks. 

For første gang kommer Kolonihagen med produkter for barn. 
I barnematserien kommer fem ulike produkter i klemmepose: 

Smoothie med quinoa, eple, søtpotet, Grøt med havre, quinoa, eple, 
kanel, Puré med quinoa, erter, squash, eple, Grøt med havre, pas-
tinakk, jordbær, eple, og Smoothie med quinoa, gulrot, mais, mango.
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Kjøtt og 
grønt
Coop har også utviklet kjøttdeig 
som inneholder både kjøtt og grønt. 
Produktet består av like mye storfe-
kjøtt som grønnsaker. Grønnsakene 
er røde kidneybønner, rød paprika, 
gulrot og kikerter. Produktet har 7 
prosent fett, melder Coop.

Det er 
samme 
fettprosent 
som First 
Price-blan-
dingen vi 
skrev om 
sist uke. Ved 
en feil var 
det oppgitt 
at det nøk-
kelhullsmerkede produktet 
inneholder 14 prosent fett. Det riktige 
er altså 7 prosent.

Limited mellombar

Delikatesser 
fra Jacobs
Til denne lanseringen kommer en 
vegetarvariant av Jacobs Utvalgte 
Gyoza, med shitake & sjampinjong. 
Gyoza er den japanske varianten av 
dumplings. Pakken inneholder åtte 
vakkert vifteformede gyoza og en 
soya- og ingefærsaus, melder Unil.

Fra Jacobs Utvalgte kommer 
også den franske klassikeren Pain 
au Chocolat, som er sprø og luftige 
bakverk laget av butterdeig og fylt 
med sjokolade. Kakaoen er for øvrig 
Rainforest Alliance-sertifisert.

En kilo  
Gårdsost
Synnøve mener at Gårdsost 
er en perfekt gulost til hver-
dags laget på melk fra gårder 
i Namdalen. Den er ystet med 
en unik ostekultur og lagret i 
tre måneder for ekstra smak 
og fylde. 

Gårdsost var årets mest 
solgte ostenyhet i 2021, og 
har tidligere vært tilgjengelig i 
liten bit. Nå kommer Synnøve 
med Gårdsost i stort format 
på 1 kilo, slik at det blir nok 
til alle.

Fra skål til pose
Unil har nå ny emballasje på kylling 
og kyllingvinger fra First Price. 
Produktene kommer nå i poser i 
stedet for skåler – og bruker dermed 
mellom 40 og 60 prosent mindre 
plast enn før.

De nye posene tar mindre plass 
og er enklere å sortere og gjenvinne, 
opplyser Unil.

Fra Eldorado kommer tre nye vari-
anter Mellombar i begrenset opp-
lag. Hvilken får bli og hvilke må ut? 
Fra uke 38 blir det mulig å stemme 
frem sin favoritt, opplyser Unil.

De tre er Mellombar med 
Popcorn og 
sjokolade, 
Mellombar 
med Skogs-
bær og Mørk 
sjokolade 

og Mellombar med Hvit og mørk 
sjokolade – uten tilsatt sukker. 

Apropos popcorn: Eldorado 
kommer også med Micro Popcorn 
med smørsmak i Norgesgruppens 
butikker denne høsten. 

Mythos Ice
Det greske bryggeriet Mythos lanserer nå sin nye 

lyse pilsner under navnet Mythos Ice. Ølet kommer i en 
klar flaske og med en snap-up kork som gjør det enkelt 
å åpne uansett hvor man befinner seg.

Mythos Ice er tilgjengelig i Norgesgruppen, melder 
Brewery.
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Industrien og kjedene er opptatt 
av bærekraft. Skal de nå målene, 
kan det bety dyrere mat for for-
brukerne – men det vil helst ikke 
bransjen snakke om.

«Når samme ku gir både 
melk og kjøtt, er det bedre 
for klimaet»
Kjell Rakkenes, Nortura

Bærekraftsmålene  
kan gi dyrere mat

FÅR REGNINGEN: Forbrukerne må 
regne med å betale litt ekstra for 
maten hvis bransjen skal klare å nå 
bærekraftsmålene sine.  
FOTO: SHUTTERSTOCK

– VI MÅ ta vårt, butikkene må ta sitt 
og forbrukerne må ta sitt, oppsum-
merer Kjell Rakkenes. Konserndirek-
tøren i Nortura snakker om priser og  
bærekraft.

KOSTER I LANDBRUKET
Bøndene som eier og leverer til sam-
virkekonsernet, vil investere i tek-
nologi som gjør det mulig å styrke 
bærekraften i jordbruket. Rakkenes 
snakker gjerne om kombikuene, de 
som først lager melk og så ender opp 
som kjøtt. De er klimaeffektive, me-
ner Nortura.

Andre klimatiltak er vanskeligere:
– Innen 2034 skal det innføres løs-

driftfjøs. Det vil si at alle kyrne skal gå 
fritt. Det er ganske mange gamle fjøs 
på gårder der de ikke har råd til å in-
vestere, sier Rakkenes.

Nortura har satt seg mål om å 

AV GEORG MATHISEN
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DYR PRODUKSJON: 
Produksjon i Norge betyr 
høyere timelønn – det 
er ett av eksemplene på 
hvordan bærekraft bidrar 
til å gjøre maten dyrere, 
sier Kia Klavenes i KPMG.

REITAN: Monica 
Ødegaard snak
ker gjerne om 
hvordan Reitan 
sparer både 
miljø og kroner 
med samme 
tiltak.

bli Norges mest bærekraftige mat
produsent.

I landbrukspolitikken er det enkelt 
å innrømme at bærekraft koster og be 
myndighetene om penger til å bli mer 
bærekraftig. Senere i verdikjeden går 
ikke det like greit. Derfor er industri
en og kjedene mye mer opptatt av å 
spinne bærekraft som god butikk.

– POSITIVT BUSINESSCASE
– Det er investeringer, men totalt sett 
er det et positivt businesscase som 
kunden vil nyte godt av i sluttenden 
og som også verden vil nyte godt av, 
sier Monica Ødegaard.

Hun er driftsdirektør (på engelsk: 
COO) i Reitan Retail og snakker om 
energisparing og andre klimatiltak.

– Vi vil selvfølgelig selge mest mulig 
varer til lavest pris. Vi har redusert 
CO2utslippet med over 60 prosent si
den 2013, samtidig som omsetningen 
vår har økt med nesten 40 prosent. 
Vi har byttet ut lys i butikkene med  
LED, vi har mer energisparende kjøl 
og frys, og vi har gått fra tungtrans
port til tog på en del av distribusjonen,  
sier hun.

Det er investeringer, men sluttsum
men skal bli positiv.

Det samme sier bærekraftsdirektør 
Emilie Olderskog i Mills.

– Vi er opptatt av kostnadseffektiv 
drift, og det har vi vært siden 1885. Vi 
vil ikke ha høy prisøkning på merke
varene våre, for da velger forbrukeren 
enten å kjøre til Sverige eller å kjøpe 
butikkenes egne merker, sier hun.

DYRERE MED BÆREKRAFT
KPMGdirektør Kia Klavenes avviser  
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at det er så enkelt. Hun er ikke i tvil 
om at matprisene kommer til å fort-
sette å øke. Bærekraftsmålene til 
bransjen vil bidra til den økningen:

– Bærekraft innebærer ganske mye. 
For mange av de norske aktørene er 
strategien at de skal ha lokale verdikje-
der. Spør du Rema, Norgesgruppen, 
Mills eller Nortura, så er de opptatt 
av å produsere i Norge for å bidra til 
arbeidsplasser, mindre transport og 
dermed også mindre klimafotavtrykk.  
Men det betyr også at de må betale 
høyere timelønn, og det betyr at pri-
sene blir høyere, sier hun.

MATSVINN OG OLJE
Emilie Olderskog i Mills snakker heller  

om matsvinn og slutt på å bruke fos-
silt brennstoff.

– Vi har halvert matsvinnet i egen 
produksjon. Det går rett på bunnlin-
ja og er et enormt bra klimatiltak. Så 
har vi kvittet oss helt med olje i pro-
duksjonen i Fredrikstad, gått over på 
strøm og produserer ti prosent mer 
effektivt, sier hun.

Olderskog forklarer at det er alt det 
andre som treffer bransjen samtidig – 
ekstraordinære økninger i alt fra råva-
repriser til strøm – som gjør at maten 
blir dyrere akkurat nå.

– Så er det slik at det å produsere 
mat i Norge, har en høyere pris enn å 
importere fra lavkostland. Det er mye 
lavere risiko med norsk produksjon. 

Vi har tettere kontroll og for oss er det 
viktig å fortsette å ha norske arbeids-
plasser, sier hun.

MER PRAT ENN HANDLING
Ifølge Mills-direktøren forventer for-
brukerne at maten skal ha den mest 
miljøvennlige emballasjen og at  
produktet er trygt. Derimot opplever 
hun at forbrukerne ikke er like flinke 
til å følge med på hvor godt industri-
en følger opp bakover i leverandør-
kjeden. Der har hun forventninger 
til at den nye åpenhetsloven vil heve 
nivået i hele matbransjen.

Markedsanalytiker og partner Ole 
Petter Nyhaug i Opinion Norge be-
krefter at det er store forskjeller på 

KUTTER CO2: I vår gikk Mills ut og fortalte 
hvordan tuber i resirkulert aluminium 
sparer miljøet for 3.500 tonn CO2.

ELEKTROKJELE: Mills produserer blant annet margarin, kaviar og majones i Fredrikstad. Her ble oljekjelen byttet ut med en 
elektrisk kjele som går på grønn strøm med opprinnelsesgaranti. Her er Marie Bjørk (til venstre) og Grethe Nilsen.
FOTO: MAX EMANUELSON | MILLS
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hva forbrukerne sier om bærekraft  
og hva de gjør.

– 80 prosent sier at de er villige til 
å endre atferd og livsstil av hensyn til 
bærekraft. Hvis det gir dem økono-
miske eller praktiske ulemper, er det 
bare 45 prosent som er villige til å en-
dre seg, forteller han.

Da er det snakk om hva folk sier når 
de blir spurt. Hva de faktisk gjør i bu-
tikken, kan være noe helt annet.

FLERE VIL BETALE
– Det krever faktisk litt. Hvis du vil 
være en ansvarlig forbruker, så må du 
også være villig til å betale litt ekstra, 
bekrefter Kia Klavenes hos KPMG.

– Vi vet at det vil sikkert mange ikke 
gjøre. Da bidrar du heller ikke. Sånn 
har det vært bestandig. Men jeg ser at 
det er flere og flere forbrukere som 
beveger på seg. Det er en økende del 
av befolkningen som ønsker å støtte 
opp om et ansvarlig næringsliv gjen-
nom hva de putter i handlekurven 
sin, sier hun. 

Innkjøpspriser er den viktigste 
begrensningen som hindrer matindus-
trien i å investere og utvide. Det viser 
siste kvartalsrapport fra NHO Mat og 
Drikke. Nesten åtte av ti medlemsbe-
drifter i organisasjonen opplever inn-
kjøpsprisene som en stor utfordring.

Energi bidrar naturlig nok til at ma-
ten blir dyrere. Mat og drikke øker like-
vel mindre i pris enn andre varer, blant 
annet på grunn av landbrukspolitikken 
og den kontrollerte prisdannelsen på 
råvarer, ifølge NHO Mat og Drikke.

Sliter med  
innkjøpsprisene

Forbrukerrådet jakter på dem som 
påstår at de er bærekraftige uten å 
være det. Nå har rådet opprettet en 
egen grønnvaskingspris.

– Det er åpenbart lønnsomt for 
næringslivet å markedsføre produk-
tene sine som litt mer bærekraftige 
enn andre. Mange gjør det uten å ha 
dokumentasjonen i orden. Det foregår 
dermed mye grønnvasking av varer 
og tjenester, sier direktør Inger Lise 
Blyverket i en pressemelding.

Blyverket ønsker dialog med næ-
ringslivet: 

– Har du mindre miljøbelastende 
produkter enn konkurrenten, kan du 
gjerne fortelle om det. Men da må du 
kunne dokumentere det du påstår.

Jakter på  
grønnvaskere

«Halvert matsvinn og 
slutt på fossilt brenn-
stoff er bra for både 
bunnlinjen og verden»
Emilie Olderskog, Mills

PRIS VIKTIG: Ole Petter Nyhaug i Opi-
nion har tall på hvordan forbrukerne 
er mye mer villige til å tenke bære-
kraft hvis det ikke koster dem noe.
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– Friske, sunne dyr 
rett fra ren natur

VINNEREN: Telemarklam drives og 
eies av ekteparet Kim og Bjørg T. 
Hopland. Selskapet er kåret til Årets 
lokalmatgründer 2022.

ÅRETS LOKALMATGRÜNDER 2022

«Telemarkslam har løftet 
en tradisjonsrik kategori i 
norsk landbruk»
Hilde Charlotte Solheim, juryleder
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Tradisjonsrikt sauehold, fokus på godt dyrehold og best 
mulig bruk av fjellbeite sikret Telemarklam prisen Årets 
lokalmatgründer 2022.

HEDERLIG OMTALE: Storfjord Iskrem 
og gründeren Silje Lee Knutsen.

AV REDAKSJONEN

PRISEN BLE DELT ut under Dyrsku’n 
den andre helga i september. Årets 
Lokalmatgründer er delt ut siden 
2015. Meny og Hanen ønsker med pri-
sen å støtte opp under og løfte fram 
spennende aktører innen norsk lokal 
mat og drikke.

Prisen er 50.000 kr og mulighet til 
å være årets gjesteutstiller på neste 
års Dyrsku’n.

– Gratulerer med gjev pris til grün-
derne bak Telemarklam. Lam er en 
fantastisk råvare som er basert på 
rene og naturlig beiteressurser. Te-
lemarklam viser også hvor viktig det 
er med samarbeid for å lykkes som 
lokalmatprodusent og bygge merke-
varer, sier landbruks- og matminister 
Sandra Borch.

65.000 MÅL FRODIG BEITE
Sammen med elleve andre bønder 
har Kim og Bjørg T. Hopland på går-
den Taraldlien i Fyresdal i Vest-Tele-
mark skapt en attraktiv merkevare 
for kvalitetskjøtt av sau og lam.

65.000 mål stort og frodig beiteom-
råde på heiene i Vest-Telemark, med 
mer enn 2.000 sauer på sommerbei-
te, er nøkkelen.

Her er Bjørg T. Hopland:
– Vi har stått på konseptet vårt fra 

start og selger det vi tror på – friske, 
sunne dyr rett fra ren natur.

Bjørg er odelsjente og overtok 
gården sammen med mannen Kim 
Hopland sommeren 2009. Ekteparet 
har drevet med sau siden 2010. Kim 
er fagutdannet i sauehold og lokal 
foredling, og har ansvaret for den 
daglige driften. Bjørg og   sønnene 
Sondre og Kristian deltar også, både 
på gården og på sommerbeite på 
Vestheia.

Ekteparet er svært opptatt av tradi-
sjonsmat og god dyrevelferd. I flere år 
har de drevet i det små med salg av 
ferskt kjøtt og pinnekjøtt av lam som 

kommer rett fra beite.  Alle gode til-
bakemeldinger på smak og kvalitet ga 
mersmak. Siden 2017 har de satset for 
fullt på Telemarklam AS.

LØFTET TRADISJONELL KATEGORI
Juryleder Hilde Charlotte Solheim 
har en rekke styreverv i norsk reiseliv 
og har fulgt utviklingen på lokalmat- 
og reiselivsfeltet på nært hold i over 
15 år. Hun mener Telemarklam er en 
meget god representant både for å ut-
nytte rene og naturlig beiteressurser 
i Norge og for den gode forretnings-
driften som er nødvendig for å lykkes 
som lokalmatprodusent.  

– Telemarkslam har løftet en tra-
disjonsrik kategori i norsk landbruk 
ved å fokusere på å utvikle en solid 
og spennende merkevare og jobbe 
smart i nettverk.

Juryen har ellers bestått av Eivind 
Haalien, kategorisjef lokalmat og spe-
sialiteter i NorgesGruppen, Anne Jø-
dahl Skuterud, styreleder i Felleskjø-
pet Agri, Geir Helge Espedalen, daglig 
leder i Dyrsku’n og Bernt Bucher Jo-
hannessen, daglig leder i Hanen.

Juryen valgte ut finalistene, mens 
forbrukerne har stemt fra vinneren.

For Bjørg og Kim er det viktig å 
skape arbeidsplasser for begge på 
gården og bidra til næringsutvikling 
i lokalsamfunnet sitt Fyresdal. På 
den måte håper de å gi sitt bidrag til 
å bremse fraflyttingen og gjøre livet 
som sauebonde litt hyggeligere.

GEITEMELK I ISKREMEN
Juryen velger i år å gi hederlig omtale 
til den andre av de to kandidatene som 
knivet om de fleste publikumsstem-
mene, nemlig Storfjord iskrem, en 
liten gründerbedrift i Stordal på Sunn-
møre som foredler lokal geitemelk til 
iskrem og har gjort stor suksess med 
blant annet sin egen brunostis.

– Vi må hylle den gode, næringsrike  

9.-11. september var det igjen 
klart for Dyrsku’n i Seljord i 
Telemark, etter to års pande-
mipause. 

Arrangøren melder om 
totalt 89.500 besøkende med 
lørdag som den store dagen 
med over 40.000 besøkende. 

Rundt 800 utstillere om-
satte de samme dagene for 
rundt regnet 500 millioner 
kroner. 

89.500 besøkte 
Dyrsku’n

melka som kommer fra geitene våre. 
De beiter høyt og lavt, og holder i 
tillegg kulturlandskapet i hevd, sier 
gründeren Silje Lee Knutsen.

Storfjord Iskrem får også mulighet 
til å være gjesteutstiller på neste års 
Dyrsku’n.

Juryleder Hilde Charlotte Solheim 
sier dette:

– Å bruke geitemelk i iskrem viser 
kreativitet og vilje til å skape en lokal-
mat bedrift med en spennende og 
bærekraftig råvare. Det inspirer til 
produktinnovasjon med base i tradi-
sjonelle ressurser. Slikt entreprenør-
skap ønsker Årets lokalmatgründer å 
løfte fram som en inspirasjonskilde. 
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Fag & forskning Nofima og Teknologisk Matforum er faste bidragsytere i denne seksjonen. 
Vil du eller din bedrift bidra? Ta kontakt via red@matogmarked.no

Fagfolk fra Nofima og matindustrien har sammen utviklet 
smakfulle vegetarprototyper med høy ernæringskvalitet 
basert på helnorske planteråvarer.

Norske, naturlige og  
næringsrike vegetarprodukter

PROTOTYPENE KAN UTGJØRE basene 
til en rekke ulike plantebaserte pro-
dukter og måltider.

Flere spiser, og ønsker å spise, mer 
plantebasert. De fleste har ikke noe 
ønske om å bli vegetarianere, men 
de vil likevel at det plantebaserte skal 
spille en større rolle på tallerkenen. 
Samtidig er det mange som ønsker 
seg plantebaserte alternativer basert 
på norske råvarer, og her er utvalget 
begrenset.

Dette var bakgrunnen for innova-
sjonsprosjektet NorskVegetar. Pro-
sjektet eies av kjøttprodusenten Jæ-
der, og Nofima er forskningspartner. 

JA TAKK, BEGGE DELER!
– Vi liker å være innovative, fleksible 
og fremoverlente. I dag er vi en stolt 
leverandør av norske kjøttprodukter, 
og vi ønsker å bli en stolt leverandør 
av norske vegetarprodukter også. 
Vi heier rett og slett på norske mat-

AV WENCHE AALE HÆGERMARK

«Vi ønsker å bli en stolt 
leverandør av norske 
vegetarprodukter også» 
Rakel Kyvik Wester, Jæder

TESTER: Prosjektdeltakerne i Norsk-
Vegetar tester ut ulike plantebaserte 
ingredienser i ulike retter. 
FOTO: GRETHE IREN BORGE | NOFIMA
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«Det er ikke så enkelt som bare å  
bruke kuttede grønnsaker direkte» 
Grethe Iren Borge, Nofima

Om NorskVegetar

• Forskningen er gjennomført i det treårige innovas-
jonsprosjektet NorskVegetar (Norske grønnsaker, 
belgvekster og korn i bærekraftige vegetarproduk-
ter). 

• Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene 
for jordbruk og matindustri (FJM) og deltakende 
bedrifter. 

• Prosjektet eies av Jæder, og Nofima er sentral 
forskningspartner. Øvrige partnere representerer 
hele matverdikjeden: Norrek Dypfrys AS, Miljøgart-
neriet AS, Jone Wiig Gartneri AS, Skjelfoss Korn 
AS, Stangeland Mølle AS, AM Nutrition AS, Alna AS, 
Alimenta AS, Fjordkjøkken AS, Fjordland AS, Nordic 
Choice Hospitality Group AS og Godtlevertgruppen 
AS. I tillegg til Nofima deltar Igelösa Life Science AB 
som utenlandsk forskningspartner.

• Prosjektet startet opp i oktober 2020 og avsluttes 
september 2023.

VERDIKJEDEN: Figuren de ulike trinnene og arbeids-
pakkene i prosjektet.

produsenter, sier markeds- og bære-
kraftsjef Rakel Kyvik Wester i Jæder.

Hun legger til at de ser på NorskVe-
getar som en naturlig fortsettelse på 
GrøntiKjøtt, et annet innovasjonspro-
sjektet sammen med Nofima. 

– Her utviklet vi i samarbeid kjøtt-
produkter som inneholdt opptil 49 
prosent grønnsaker, med en andel 
overskuddsråstoff fra foredling av 
dypfryste grønnsaker. Disse produk-
tene utgjør produktserien +Grønt, og 
har blitt godt mottatt i markedet. 

Å bruke ulike grønnsaker for å  
sikre god ernæringskvalitet og gjerne  

overskuddsråstoff, er også et mål i 
utviklingen av de nye plantebaserte 
produktene. 

TETT SAMARBEID AVGJØRENDE
I prototypene som så langt i prosjek-
tet er utviklet, er kombinasjoner av 
råvarer, proteinfraksjoner og tek-
sturgivende ingredienser basert på 
belgvekster og korn. Testproduksjon 
av prototypene basert på ingrediens-
råvarene er gjennomført i Nofimas 
pilothaller. Disse hallene har utstyret 
som trengs for å lage slike ingredien-
ser og prototyper i mindre volumer.  

Å utvikle teknologi og forbedre pro-
sesser for best mulig behandling av 
norske planteråvarer, er sentrale 
tema i prosjektet. 

En forutsetning for å produsere 
helnorske vegetarprodukter i indus-
trielle volum, er tilgjengelighet av 
alle typer råstoff og ingredienser som 
er tilpasset produksjonen hele året 
gjennom. Det finnes norske protein-
vekster – erter, bønner og korn – som 
kan videreforedles i Norge, men det 
er større utfordringer innen foredling 
av grønnsaker fra friland og drivhus.

– Det er ikke så enkelt som bare å 

bruke kuttede grønnsaker direkte. 
Råvarene må behandles og skån-
somt videreforedles til egnede in-
gredienser som har en god funksjon 
i samspill med andre ingredienser i 
produktet. Det skal gjerne tåle både 
en og flere oppvarminger, sier seni-
orforsker Grethe Iren Borge i Nofi-
ma, som leder forskningsarbeidet i 
prosjektet. 

Nofima-forskerne har viderefor-
edlet råvarer av ulik kvalitet til  

ingredienser. Målet er ingredienser 
med stabil kvalitet og holdbarhet, og 
som enkelt kan benyttes inn i sam-
mensatte vegetarprodukter, eller vi-
dereforedles direkte til et ferdig plan-
tebasert produkt.

– Å sette søkelyset på utfordringe-
ne som gjelder norsk viderefored-
ling og produksjon, er også en viktig 
del av NorskVegetar. Sammenliknet 
med tørkede bønner, så har ferske  
grønnsaker en helt annen logistikk- 

og kvalitetsutfordring. En overmoden 
tomat kan ikke vente til i morgen, for 
eksempel. Vi viser hva som er teknisk 
mulig, mens produsentene må avgjø-
re hva som er mulig og ønskelig for 
dem å satse på framover, sier Grethe 
Iren Borge. 

– Tett samarbeid mellom alle ledde-
ne i verdikjeden er avgjørende. Vi har 
samlet mange gode samarbeidspart-
nere i prosjektet, og ser på hvordan vi 
sammen kan skape gode, langsiktige  
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Fag & forskning

og verdiskapende samarbeid, fortel-
ler Rakel Kyvik Wester.

SKAPER MATGLEDE SAMMEN
Å utvikle nye teknologiløsnin-
ger som kan gjøre det enklere 
for norske matforedlingsbe-
drifter å produsere ingre-
dienser basert på norske 
planteråvarer, er et veldig 
ambisiøst mål. Like fullt er 
dette et viktig mål.

– I starten handlet det 
om å kartlegge hvilke av rå-
varene, ingredienser og tek-
nologier vi har tilgjengelige og 
som egner seg i vegetarproduk-
ter. Deretter utviklet vi mange ide-
er og et mulighetsrom hvor vi valgte 
ut tre satsingskategorier, og partner-
ne bestemte seg for hvilke satsinger 
de ønsket å være med på, forteller 
innovasjonsforsker Antje Gonera i 
Nofima. 

Prosessen ble fasilitert av Nofimas 
Innovasjonsgruppe med seniorfor-
sker Antje Gonera og seniorrådgiver 
Stine Alm Hersleth. Det er viktig å 
komme frem til ideer og løsninger 
sammen, skape en trygg og åpen at-
mosfære mens man gir en rød tråd/
kjøreplan og verktøykasse for å inn-
overe. Det å lære av hverandre, vise 
frem produkter som man selv jobber 
med eller har kjøpt i butikken, smake 
på prototyper sammen og engasjere 
produsentenes kokker og produktut-
vikler i prosjektet er gull verdt. 

VIKTIGE INNSIKTER
Blant impulsene til utviklingsarbei-
det er innsikter som Nofima-forskere 
har kommet frem til tidligere. 

Slike som at mange forbrukere:

• synes det er vanskelig å lage vege-
tariske middagsalternativer som er 
ernæringsmessig fullverdige

• ønsker å spise norsk mat

• er opptatt av naturlighet og skeptiske 
til vegetarretter som er ultraprosessert

Disse innsiktene og andre faktorer 
har man brukt i utviklingsarbeidet. 

PARTNERE: Guro Espeland fra 
Jæder og Antje Gonera fra Nofima 
under innovasjonsworkshop.
FOTO: GRETHE IREN BORGE | NOFIMA

SAMARBEID: Ordskyen viser 
hvordan prosjektgruppen i Norsk-
Vegetar ser for seg samarbeid i 
prosjektet.

– Forbrukers ønske om naturlige 
produkter er viktig å lytte til. I til-

legg til å bruke grønnsaker, korn 
og belgvekster i prototypene, 

så setter vi også søkelyset på 
ulike typer hjelpestoffer 

som brukes i vegetarpro-
dukter, slike som emul-
gatorer, teksturgivere 
og farger. Vi vil blant 
annet få mer kunnskap 

om hvordan naturlige 
råstoff og fraksjoner fra 

prosessene kan fungere 
i produktene, forklarer 

Grethe Iren Borge.
Partnerne har møttes til fle-

re workshops, - og prosjektdel-
takerne tok utfordringen på strak 

arm med digitale samlinger under 
koronatiden. Der har de jobbet etter 
en design tenking-modell. 

– Vi har definert og bestemt sat-
singskategorier etter diskusjoner og 
refleksjoner rundt muligheter og ut-
fordringer, forklarer Gonera. 

Rakel Kyvik Wester legger til at til-
bakemeldingene er nyttige, spesielt 
for å korrigere og videreutvikle pro-
totypene. 

GODT LEVERT!
Nofima og Jæder gjennomfører nå 
workshops med prosjektpartnerne 
som sitter tett på markedet og har 
mye direkte kundekontakt. Det er se-
niorrådgiver Stine Alm Hersleth i No-
fima som leder dette arbeidet.

Først ute var matkasseleverandø-
ren Godtlevert. Det var deres kok-
ker og produktutviklingsteam som 
deltok. De testet prototyper, lagde 
smaksprøver og diskuterte. 

– Basert på designtankegangen har 
vi laget et innovasjonsverktøy som 
fasiliterer enkle prototypetester. Må-
let er å lære fra reelle kunder, slik at 
vi kan gjøre forbedringer underveis i 
utviklingsløpet og dermed treffe bed-
re i markedet ved lansering, forklarer 
Alm Hersleth. 

Wenche Aale Hægermark er kommuni-
kasjonsleder mat hos matforskningsin-
stituttet Nofima, som bidrar fast i vår 
seksjon Fag & forskning.
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Drammen kommune får mest, 
men flere norske kommuner 
intensiverer innsatsen mot  
matsvinn.

«Svært positivt at så mange har søkt om støtte»
Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap)

Millionsatsing mot  
kommunalt matsvinn

SATSER: Flere kommuner har fått 
midler fra Klimasmart til tiltak mot 
matsvinn. FOTO: CLARKAND COMPANY | ISTOCK

214 PROSJEKTER I hele Norge får 186 
millioner kroner fra Klimasats til å 
kutte utslipp av klimagasser.

Klimasats-ordningen er for kom-
muner og fylkeskommuner som vil 
redusere utslipp av klimagasser og 
bidra til omstilling til lavutslippssam-
funnet. Miljødirektoratet har i år inn-
vilget nesten tre av fire søknader.

VIKTIG ROLLE
Ordningen skal bidra til at kom-
muner integrerer klimahensyn i sine  
aktiviteter.

– Kommunene og fylkeskommu-
nene spiller en viktig rolle når vi skal 
kutte klimagassutslippene i Norge 
med 55 prosent innen 2030. Derfor 
er det svært positivt at så mange har 
søkt om støtte, sier klima- og miljømi-
nister Espen Barth Eide (Ap).

FRA MATSVINN TIL MATVINN
Drammen kommune er tildelt 
1.625.000 kroner til prosjektet «Fra 
matsvinn til matvinn». Kommunen 
skal halvere matsvinnet ved 13 bo- og 
servicesentre. Kommunen skal blant 
annet ansette en prosjektleder i to år 
som skal planlegge, gjennomføre og 
følge opp prosjektet.

Flere andre kommuner har fått 
støtte til lignede prosjekter:

• Øygarden: 600.000 kroner til 
«Mat og berekraft». Kommunen 
skal redusere matsvinn og øke 
kunnskapen om klimavennlig mat 
og menyvalg. Kommunen har som 
mål å redusere det samlede klima-
fotavtrykket med 20 prosent.

• Haugesund: 460.000 kroner til 
«Mat for fremtiden». Kommunen 
skal ansette matkoordinator for å 
lage klimavennlige menyer og re-
dusere matsvinn. Kommunen vil 
også engasjere innbyggerne gjen-
nom kampanjer og under visning.

AV ARNE KONGSNES

• Levanger: 425.000 kroner til  
«Reduksjon av matsvinn innen hel-
se og velferd». Kommunen skal kart-
legge matsvinn og se på mulige tiltak 
for å redusere matsvinnet ved alle 
avdelingene innen helse og velferd.

• Horten: 353.000 kroner til «Mer 
grønn mat og mindre matsvinn». 
Kommunen skal øke andelen kli-
mavennlig mat, og redusere mats-
vinn i barnehager og SFO-er i kom-
munen. Blant annet skal ansatte få 
opplæring og inspirasjon til å bruke 
matvarer som er i sesong.
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Fag & forskning

Kvinnehelseforskningsprisen fra Norske 
Kvinners Sanitetsforening er tildelt professor 
Jorunn Sundgot-Borgen.

Hedret for forskning 
på spiseforstyrrelser

FREMRAGENDE FORSKNING: Jorunn Sundgot-Borgen er spesialist på ernæring, kosthold, spiseforstyrrelser og vektproblemer.

SUNDGOT-BORGEN FÅR PRISEN for 
sitt viktige forskningsarbeid på blant 
annet spiseforstyrrelser. Sanitets-
kvinnene deler ut prisen på 100.000 
kroner hvert år, til en forsker eller for-
skergruppe som har utmerket seg på 
kvinnehelsefeltet.

FORMIDLER KUNNSKAP 
Professor Jorunn Kaiander  Sund-
got-Borgen ved Norges Idrettshøy-
skole får prisen for sitt viktige og 
mangeårige forskningsarbeid på 
spiseforstyrrelser, og  blant annet 
menstruasjon, beinhelse og seksuell 
trakassering. 

Sanitetskvinnenes sentralstyre 
ved   tar årlig å tildele Kvinnehelse-
forskningsprisen, som er på 100.000  

Norske Kvinners 
Sanitetsforening

• Norske Kvinners 
Sanitetsforen-
ing (NKS) er en 
kunnskapsorgani-
sasjon som jobber 
for mer forskning på 
kvinners helse, og for 
at ny kunnskap skal 
komme pasientene 
til gode. 

• NKS sine egne 
forskningsfond gir 
hvert år mellom 7 og 
11 millioner kroner 
til forskning innen 
kvinnehelse, barn og 
unge.

kroner, til en forsker, forskningsgruppe 
eller forskningsmiljø som har «utmer-
ket seg ved fremragende forskning» på 
kvinnehelsefeltet. Det legges også vekt 
på at kunnskapen er formidlet utad 
ved deltakelse i samfunnsdebatten.  

LANGT ENGASJEMENT
Sundgot-Borgen har vært engasjert i 
temaet spiseforstyrrelser i nærmere 
40 år. I 1993 avla hun sin doktorgrad 
på temaet spiseforstyrrelser blant 
kvinnelige eliteidrettsutøvere ved 
Norges Idrettshøgskole. Hun så også 
på mulige utløsende faktorer, og en-
gasjerte seg for å påpeke manglende 
kompetanse hos ledere og trenere. 
Hennes innsats var viktig for at proble-
met med spiseforstyrrelser i idretten 

AV REDAKSJONEN

ble tatt på alvor og satt på dagsorden. 

SAMARBEIDET OM BESTE BEHANDLING
Sundgot-Borgen har siden forsket og 
veiledet på prosjekter om anoreksi 
og bulimi/overspisingslidelse, topp-
idrett, vektregulering og unge idretts-
utøvere.  Et viktig prosjekt støttet av 
Sanitetskvinnene har handlet om å 
finne den beste behandlingen mot 
spiseforstyrrelser.

Det har vakt oppsikt at en kombina-
sjon av trenings- og kostholdsveiled-
ning viste seg å være mer effektivt 
enn kognitiv atferdsterapi, som tidli-
gere ble ansett som den beste be-
handlingen. Det har gitt håp om at 
flere med spiseforstyrrelser kan få ef-
fektiv behandling. 
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Klimaendringer kombinert med andre  
hendelser kan i ekstreme tilfeller gi rasjonering 
av mat, også i Norge.

«Det norske matsystemet kan 
bli satt på alvorlige prøver»

Klimaendringer truer  
verdikjedene for mat

PÅVIRKER NORGE: Ekstrem tørke – her fra Frankrike i sommer – er en av flere klimaendringer som kan få alvorlige konsekven-
ser for matproduksjon. I mange tilfeller vil situasjonen i andre land også påvirke Norge som importør av mat, fôr og råvarer.
FOTO: AP | NTB

DET HETER DET i en ny rapport fra 
Norsk institutt for bioøkonomi (Ni-
bio), Vista Analyse og Ruralis. Miljø-
direktoratet er oppdragsgiver og ko-
ordinerer det nasjonale arbeidet med 
klimatilpasning i på vegne av Klima- 
og miljødepartementet. 

– Rapporten understreker hvor 
viktig det er at vi både kutter klimag-
assutslipp og samtidig ruster oss mot 
klimaendringene som kommer, sier 
miljødirektør Ellen Hambro i en pres-
semelding fra Miljødirektoratet.

ALVORLIGE PRØVER I VENTE
Rapporten konkluderer med at Norge 
i utgangspunktet har et robust mat-
system med stor evne til å tilpasse seg 
endringer i internasjonale forhold og 
nasjonale avlinger. Likevel må vi må 

forvente at det norske matsystemet 
kan bli satt på alvorlige prøver.

Analysen viser at kapasiteten hos 
tilsynsmyndigheter og andre matin-
stitusjoner, matsikkerhet, helse for 
sosiale grupper med liten kjøpekraft, 
samt forbrukertillit, er blant de mest 
sårbare områdene i det norske mat-
systemet.

MINDRE AVLINGER, DÅRLIGERE KVALITET
Rapporten sier klimaendringene vil 
skade produksjonen av mat, både på 
land og i havet. I Norge vil ekstremvær 
som regn og tørke, hetebølger, varme-
re hav, skadedyr og sykdommer gjøre 
det vanskeligere å produsere. Globalt 
kan klimaendringene gi mindre av-
linger og dårligere kvalitet i jordbru-
ket. Dette vil påvirke Norge fordi vi  

AV REDAKSJONEN

importerer mye mat, fôr og andre rå-
varer til matproduksjon.

I ekstreme tilfeller, med sammen-
fall av alvorlig klimarelatert svikt i 
matproduksjon og andre hendelser 
som politiske kriser, problemer med 
logistikk og handelsrestriksjoner, 
kan det ikke utelukkes at det vil opp-
stå behov for rasjonering av knappe 
matressurser, også i Norge.

Et sentralt tema i rapporten er at 
klimaendringer vil påvirke hele verdi-
kjeder i matsystemet – fra produksjon 
til næringsmiddelindustri, transport, 
salgsledd og konsum. I tillegg til å ska-
de matproduksjonen direkte og gi 
dårligere tilgang på råvarer, kan kli-
mahendelser også skade lagerbe-
holdninger, transportsystemer og an-
nen infrastruktur.  
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Matvareallergier er en stor helserisiko i samfunnet. Selv 
om kun et fåtall av oss er allergiske, kan en allergisk 
reaksjon ha store konsekvenser.

Allergener og matmerking

ET ALLERGEN ER et stoff (vanligvis 
proteiner) som kan fremkalle eller 
utløse allergi. Allergi er en immun-
respons på disse allergenene, og im-
munresponsen kan gi seg utslag i alt 
fra milde symptomer (som går over 
etter kort tid) til alvorlig og noen gan-
ger livstruende tilstander (for eksem-
pel anafylaktisk sjokk). Mennesker 
reagerer forskjellig på ulike allerge-
ner og for noen vil eksponering av en 
liten mengde allergener gi reaksjon.

Selv om det meste av det vi spiser 
kan gi en allergisk reaksjon, er det 
kun 14 allergener som er definert av 
EFSA/EU og Mattilsynet som merke-
pliktige allergener (se faktaboks).

KRYSSALLERGI
Kryssallergi betyr at det fremkalles en 
allergisk reaksjon når immunforsva-
ret feiltolker proteiner som ligner på 
hverandre. En person som for eksem-
pel er allergisk mot bjørk, kan derfor 
få allergiske reaksjoner ved å spise 
mat som inneholder proteiner som 
ligner på de i bjørkepollen.

Det er beskrevet ulike typer krys-
sallergi, men pollen-mat syndromet 
er mest utbredt. Mennesker som har 
kraftig pollenallergi, er mest utsatt for å 
utvikle kryssallergier. Pollen-allergikere 
som kryssreagerer på ulike typer mat 
tolerer ofte allergenene dersom de har 
gjennomgått varmebehandling.

HÅNDTERING
Det er ekstremt viktig at alle som 
håndterer mat har god kompetanse 
og forståelse for problemstillingen. 
Grunnforutsetningene må være un-

der kontroll i alle ledd.
Bedriften skal utføre en risikovur-

dering av de aktuelle allergenene som 
en del av IK-mat og HACCP-planen. Al-
lergener som er i produksjonsbedrif-
ten identifiseres, i tillegg til områder 
med risiko for krysskontaminering.

Oppbevaring og lagring av pro-
dukter som inneholder allergener, 
skal være på en slik måte at det ikke 
kontaminerer produkter som ikke 
inneholder allergener. Beholdere skal 
være godt merket, tette og plassert på 
en slik måte at de ikke kan kontami-
nere produkter som ikke inneholder 
det spesifikke allergenet – for eksem-
pel å lagre allergener på nederste hyl-
le i stedet for øverste.

Opplæring av personell, god ut-
forming av bygg og utstyr (hygienisk 
design, ventilasjon, renhold), produk-
sjonsprosess (soneinndeling, lagring), 
produksjonsplanlegging og doku-
mentasjon er viktig fokus for god kon-
troll rundt bedriftens allergener.

SKAL MERKES TYDELIG
Merking av matvarer i Norge er regu-
lert igjennom Matinformasjonsfor-
skriften, inkluderer hvordan allerge-
ner skal merkes. Alle produkter som 
inneholder en eller flere av allergener 
skal merkes tydelig i innholdsdeklara-
sjonen på produktet, slik at personer 
med allergier kan ta beslutningen om 
eventuelt å unngå å spise produktet.

Merkingen skal være spesifikk, 
det vil si at det skal stå tydelig nøtte-
slag, kornslag etc. (for eksempel val-
nøtter eller hvetemel). Om den ene  
ingrediensen er fremstilt av en råvare 

AV EIRIN SCHRØDER 
OG ERLEND RESTAD
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«Det er ekstremt viktig 
at alle som håndterer 
mat har god kompetanse 
og forståelse for pro-
blemstillingen»

Allergener i EU/Norge

• Kornslag som inneholder gluten

• Skalldyr

• Egg

• Fisk

• Peanøtter

• Soya

• Melk

• Nøtter

• Selleri

• Sennep

• Sesamfrø

• Svoveldioksid og sulfitter

• Lupin

• Bløtdyr

I andre deler av verden kan det 
være andre krav til merking, og andre 
definerte allergener. For eksempel er 
tomat definert som et allergen i Sør-
Korea, mens mango er definert som 

et allergen i Taiwan. 

med allergen så skal dette også opp-
lyses (for eksempel kaseinhydrolysat 
(melk)). Om råvaren har et uten-
landsk navn, skal allergenet tydelig 
angis på norsk (for eksempel bulgur 
(durumhvete)).

Det er krav om at allergenet skal 
skille seg ut fra øvrig tekst, altså være 
fremhevet gjennom for eksempel 
utheving, kursiv eller understreking. 
Hensikten med dette er å gi forbru-
ken en rask og tydelig oversikt over 
hvilke allergener som er til stede i 
produktet.

I restauranter, cafeer, catering etc. 
er kravene at forbruker skal kunne 
få god nok allergeninformasjon uten 
å måtte spørre. Dette kan være via 
oppslag eller i menyen. Det er krav til 

merking/opplysning om de samme 14 
allergener som for ferdigvarer.

«SPOR AV»-MERKING
Det er mange matvarer som merkes 
med betegnelsen «kan inneholde 
spor av». Dette er en frivillig merking, 
den er regulert under Kapittel V i Ma-
tinformasjonsforskriften. Den skal 
blant annet ikke villede forbruker, 
ikke være forvirrende eller tvetydig 
samt at den skal væra basert på rele-
vante vitenskapelige data.

Det er kun tillatt å bruke spor av 
merking i de tilfeller hvor det ikke er 
mulig for bedriften å hindre utilsiktet 
forekomst av allergenet i produktet. 
En slik merking er siste utvei, produ-
sentene skal først ha gjennomført alle 

mulige tiltak for å hindre krysskonta-
minering av allergener i produktet. 
En slik prosess skal dokumenteres og 
verifiseres.

«FRI FOR»-MERKING
Det er frivilling å merke et produkt 
med «Fri for». Hvis denne merkin-
gen benyttes, skal merkingen være 
relevant. Det er ikke tillatt med «Fri 
for» hvis varen normalt sett ikke inne-
holder allergenet.

Fagartikkelen er skrevet i samarbeid 
med Teknologisk Matforum. Eirin 
Schrøder jobber med kjemi og matråd-
givning, Erlend Restad med matrådgiv-
ning, begge hos Eurofins Food & Feed 
Testing Norway AS i Moss.

TALLET ER 14: Selv om det meste 
av det vi spiser kan gi en allergisk 
reaksjon, er det kun 14 allergener som 
er definert av EFSA/EU og Mattilsynet 
som merkepliktige allergener.
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UTFORDRINGEN

Det finnes redskaper for å bedre utvalget av  
dagligvarer for norske forbrukere, men de må tas i bruk.

Slipp kjøpmannen fri

LIKE VIKTIG ER det at kjede
ne – med enkle grep – kan fri
gjøre sine kjøpmenn og slippe 
til flere små og lokale produ
senter, til beste for oss alle.

NORGE SKILLER SEG UT 
Den norske dagligvarebran
sjen er ikke alene om å ha et 
høyt konsentrert detaljist

ledd. Men Norges skiller seg ut ved at vi mangler en hale av 
små og mellomstore grossister og detaljister. Den viktigste 
årsaken til det er trolig de store forskjellene i innkjøpspri
ser mellom store og små butikkjeder. Det har over tid blitt 
bransjens mest inngrodde etableringshindring.  

Det er en kjent sak at Coop og Rema i snitt har betalt 
rundt ti prosent mer fra dominerende merkevareleveran
dører enn Norgesgruppen. Det er ille nok, men innkjøps
handikappet for små grossister og kjeder er så stort at det 
er umulig å gjøre butikk på norske merkevarer. De små får 
enten ikke lov til å kjøpe direkte fra leverandørene eller de 
får varene billigere hos Asko eller Storcash. 

Det forklarer hvorfor butikkhyllene i uavhengige butik
ker stort sett er rensket for varer fra de store norske daglig
vareleverandørene. Det er, tross importvernet, billigere og 
enklere å handle fra utlandet.  

UPASSENDE KJØPERMAKT
Forbrukerrådet er derfor glad for Stortingets vedtak om at 
ulike innkjøpsbetingelser fra dominerende leverandører 
skal ha en saklig begrunnelse. Vi ser frem til å se resultater, 
først i form av ny forskrift i konkurranseloven.  

Inngrepet mot prisdiskriminering er viktig, men det er 
ingen universalmedisin mot alt som er galt i bransjen. Det 
vil fremdeles være mange måter for de tre store å utøve 
upassende kjøpermakt mot små og mellomstore leveran
dører. Misbruk av denne makten fører til ensidige og uri
melige avtaler, som igjen skaper dårlige verdikjeder og 
skviser ut mindre leverandører. 

La meg nevne to eksempler: 

• Et lokalt bakeri leverer brød til en lavprisbutikk. 
Bakeriet lar seg presse til å ta risikoen for usolgte 
brød i butikken. Dette til tross for at bakeriet ver
ken får bestemme innkjøpsvolum eller salgsinn
sats. Resultatet av denne typen handelsvilkår er 
høyere matsvinn og mindre varemangfold. 

• Så har vi frukt og grønnsaksbøndene i sam
virkelaget, som må forplikte seg til å selge 
hele avlingen til den dominerende distribu
tøren. Denne forplikter seg imidlertid ikke til 
å kjøpe avlingen. Dersom distributøren for 
eksempel heller velger å ta inn et større parti 
poteter fra Europa, må bonden søke samvir
kelaget om å få lov til å selge varen til noen 
andre. Det er lettere sagt enn gjort når høst
løvet allerede faller på åkeren.

LANG VEI FOR KORTREIST MAT
Den sterke kjedestyringen er et annet eksem
pel på en forretningsmessig tvangstrøye. Fran
chisetakere i lavprisbutikker blir fratatt store 
lojalitets eller skanningbonuser hvis de for 
eksempel selger lokalproduserte varer utenfor 
kjedens sortiment. Det gjør veien lang for kort
reist mat. Praksisen utestenger produsenter 
som er for store for gårdsutsalg og Rekoringer, 
men for små til nasjonal distribusjon.  

Norge fikk i 2020 en lov om god handels
skikk i dagligvarehandelen. Lovens inten
sjon er god, men har begrensede sanksjons
muligheter og et lite konkret innhold. EUs 
UTPdirektiv mot urimelig handelspraksis 
i matkjeden gir derimot små produsenter 
god beskyttelse mot urimelige krav fra sto
re innkjøpere. 

En oppgradering av den norske loven  
vil bøte på mange av de mekanismene  
som nå gjør småskalaproduksjon til en risi
kosport. 

AV INGER LISE BLYVERKET, 
FORBRUKERDIREKTØR

Utfordringen
• Våre spalter er åpne 

for å utfordre mat- og 
drikkenæringen. 

• Har du noe på hjer-
tet? Ta gjerne kontakt 
via red@matog-
marked.no
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«Mange mekanismer 
gjør småskalaproduksjon 
til en risikosport»

Slipp kjøpmannen fri

«Det vil fremdeles være mange måter for de tre store å utøve 
upassende kjøpermakt mot små og mellomstore leverandører»

ENKLE GREP: Dagligvarekjedene kan med enkle grep slippe til flere små og lokale 
produsenter, mener forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.FOTO: ISTOCK

MER, TAKK: Forbrukerdirektøren utfordrer de store dagligvarekjedene å slippe kjøpmennene fri, 
slik at utvalget i butikken blir bedre.  Bildet viser noen av lokalmatproduktene du finner hos Meny.
FOTO: MENY
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KONFERANSEN MAT & MARKED 2022

Rundt 100 deltakere fulgte konferansen Mat & Marked 
2022, der dagligvaremakten og Stortingets ambisjoner om 
å begrense den var blant temaene.

Frisk debatt om dagligvaremakten

FORBRUKERSJEFEN: Mette Hanekamhaug i DLF (til venstre) og Ingvill Størksen fra Coop lytter med en viss skepsis til hva 
forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener om dagligvarekjedenes makt i Norge.

POLITIKEREN: Willfred 
Nordlund (Sp) leder 
næringskomiteen på 
Stortinget, og deltok 
også i debatten om  
dagligvaremakten.

«MATENS VERDIER» I bred forstand var temaet for årets 
utgave av konferansen Mat & Marked på Litteraturhuset i 
Oslo 7. september. 

Dagskonferansen ble avsluttet med en debatt med tema-
et «Dagligvaremakten – blir det virkelig noen endringer»?  – 
særlig aktuelt etter Stortingets mange og enstemmige ved-
tak om å begrense de store kjedenes markedsmakt. Her er 
noen korte glimt fra debatten.

DRIVER IKKE VELDEDIGHET 
– Det er ingen grunn til å tro at kjedene i den situasjonen vi 
er i nå, plutselig skal slutte å drive butikk og begynne å dri-
ve veldedighet, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket 
i Forbrukerrådet i intervjuet med Mat og markeds redaktør 
Arne Kongsnes. 

Hun mener det er vanskelig for forbrukerne å avdekke 
om kjedene og leverandørene øker prisene mer enn de må 
knyttet til de økte råvareprisene og prisen på transport. 

– Jeg er bekymret for skjulte prisøkninger. 

HVEM TJENER PENGENE?
En gjenganger i debatten om dagligvaremakt er hvem som 
tjener pengene og sitter igjen med gevinsten. 

– Det er i hvert fall ikke oss. De 
siste fem årene har vi hatt drifts-
marginer rundt 1 prosent – inklu-
dert noen gode covidår, sier Ing-
vill Størksen, direktør for politikk 
og myndighetskontakt i Coop. 

Hun mener både Norgesgrup-
pen og ikke minst mange av de 
dominerende leverandørene  
i Dagligvareleverandørenes for-
ening  har langt høyere marginer. 

VERTIKAL INTEGRASJON OG EMV
Dagligvarekjedene eier stadig 
større deler av verdikjeden  
for mat. 

AV REDAKSJONEN (TEKST) OG KARINE H. HENRIKSEN (FOTO)
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«Aldri har det vært viktigere å 
produsere mat i Norge enn nå»
Sandra Borch, landbruks- og matminister

«Energikrisen er blant de sakene 
jeg har vært borti som virker 
mest prekær for mange bedrifter 
– på en gang» 
Petter Haas Brubakk, adm.dir. NHO Mat og Drikke

«Det er plass til nisje,  
også i dagligvare»
Jonas Werner Andersen, kategorisjef og trend-
spotter  i NorgesGruppen

«Menneskene bak  
produktene er det viktigste  
med hele Metervare» 
Brit Selebø, daglig leder  i Metervare AS

FULLT HUS: God stemning under den 
fullsatte lunsjen under konferansen 
Mat & Marked på Litteraturhuset i Oslo.

Sett av 6.  
september 2023
• Mat & Marked er et årlig mø-

tested for aktørene i hele mat- 
og serveringsbransjen – fra 
jord til bord, fra produsenter til 
dagligvarebutikker, restaurant-
er, storkjøkken, reisemål og der 
du handler mat på farten.  

• Konferansen arrangeres av 
fagbladene matogmarked.
no, convenience.no, reiseliv1.no 
og dagligvarehandelen.no.

• Neste års konferanse, den 
tredje i rekken, er planlagt til 
onsdag 6. september 2023. 

– Vertikal integrasjon er et kjempe-
problem, sier lederen av næringskomi-
teen på Stortinget, Willfred Nordlund 
(Sp) – og peker på kjedene har mulighe-
ter til å ta ut gevinster fra jord til bord. 

Mette Hanekamhaug er kommuni-
kasjonsdirektør i Dagligvareleveran-
dørenes forening (DLF): 

– Man kan snakke om dominerende 
leverandører, men de mest domine-
rende leverandørene er jo kjedene 
selv, gjennom EMV. 

Fra DLFs ståsted er det viktigste at 
rabattene kjedene får i forhandlinger, 
blir med helt fram til forbruker. 

– På sikt er det helt opplagt at verti-
kal integrering i stor skala vil føre til 
en utarming av leverandørmangfol-
det, enda dårligere konkurranse og 
enda høyere priser, sier forbrukerdi-
rektør Blyverket.  

«Vi skal sikre nok trygg og sunn 
mat til befolkningen i Norge» 
Cecilie A. Hultmann, bærekraftsleder Nortura

Sagt under konferansen
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KONFERANSEN MAT & MARKED 2022

Rema 1000 Danmark er i løpet av to tiår blitt nesten like 
stor som kjeden er i Norge. Noe slikt hadde ikke vært mulig 
å få til i Norge i dag, sier Ole Robert Reitan.

«Utfordringen er ikke bare de  
tre kjedene. Vi har nesten ikke 
leverandører, heller»

Kunne ikke etablert Rema i dag

INTERVJUET: Ole Robert Reitan intervjues av Arne Kongsnes under konferansen Mat & Marked 7. september. 

– I NORGE i dag er det umulig å åpne en ny dagligvarekjede. 
Det er ikke mulig, og hvis vi skal ønske oss mer konkurran-
se og et større mangfold, må det i hvert fall være teknisk 
mulig å etablere seg som ny konkurrent uten å bli ødelagt 
av altfor store prisforskjeller mellom aktørene, sier Reitan 
Retail-sjef Ole Robert Reitan.

FÅ LEVERANDØRER
– Nå er Rema Danmark snart like stort som Rema i Norge, 
og det har vi gjort på 20 år, men det hadde ikke vært mulig 
i Norge i dag. Og den viktigste grunnen til at det har vært 
mulig i Danmark, er at det er mange flere aktører i sisteled-
det, men det er enda større mangfold på leverandørsiden. 
Så den typen prisforskjeller vi har i Norge, hadde ikke vært 
mulig i Danmark, for da hadde vi bare valgt en annen leve-
randør. Men i Norge må vi forholde oss til prisforskjeller 
fordi vi ikke har noe valg, sier Reitan.

POLITIKERNE KAN MER
På spørsmål om hva han synes om kompetansen til dem 
som utformer politikken for dagligvarebransjen, er Reitan 
optimist.

– Kompetansen er sterkt økende, og det gjør meg glad. Vi 
har politikere med en næringsminister i spissen som har 
sagt de vil gjøre noe. Jeg synes politikerne er inne på noe 

veldig fornuftig, sier Reitan med adresse til arbeidet som 
nå pågår på Stortinget med å finne tiltak som skal stanse 
ubegrunnet prisdiskriminering.

Samtidig understreker han at politikere og konkurranse-
myndigheter må se på hele bransjen.

– Utfordringen er ikke bare de tre kjedene i markedet. Vi 
har nesten ikke leverandører, heller.

BEDRING I SERVICEHANDELEN
Etter to tøffe år ser Ole Robert Reitan bedring i markedet 
for konsernets kiosker og bensinstasjoner:

– Nå trekker vi et lettelsens sukk.
– Vi har vært offensive gjennom hele denne perioden, 

der mange har hatt det fryktelig vanskelig. Men nå er vi 
ferdige med pandemien, folk er begynt å reise igjen og 
beveger seg ute i gata. Folk bruker butikkene våre som 
før, og vi kan sammenligne dagens omsetning med den 
vi hadde i 2019. Nå trekker vi et lettelsens sukk, sier Rei-
tan Retail-sjefen.

AV ARE KNUDSEN
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matogmarked.no

1. Gå inn på matogmarked.no og velg logg inn.
2. Velg «Jeg vil registrere ny bruker» helt nederst.
3.  Skriv inn mobilnummeret ditt eller eposten din.  

Dette blir brukernavet ditt
4. Nå får du tilsendt en engangskode. Skriv inn denne
5. Du blir bedt om å opprette et passord
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BEDRIFTEN

Tex-mex har vokst seg stort i 
Norge. Nå feirer markedslederen 
Santa Maria 30 år.

Santa Maria 
har krydret 
Norge i 30 år

OMSETNINGEN FOR KATEGORIEN tex-mex i dagligvare og 
servering har passert 700 millioner kroner årlig.

Siri Eng er sjef serveringsmarkedet i Santa Maria/Paulig 
i Norge. Hun vært med på deler av bedriftens reise her til 
lands.

– Santa Maria har røtter helt tilbake til 1911, da vår grunn-
legger startet en liten krydderbod i Gøteborg. Frem til 
1990-tallet var Santa Maria en veldig suksessrik krydderle-
verandør både i Sverige, Norge og Danmark, sier Eng.

EN FORRETNINGSMANN VÅKNET
I 1988 startet historien med tex-mex. Selskapets daværen-
de leder, Lars Olof Mattsson, skulle møte noen sveitsiske 
venner i sin sommerferie.

– De hadde lovet at de skulle servere noe spennende til 
middag. De hadde vært i USA og spist taco og fått inspira-
sjon. Da Mattsson så hvor godt både familien og barna likte 
dette, våknet forretningsmannen i han til live, forteller Eng.  

– Tanken da var at hvis sterke krydder og tex-mex ble po-
pulært, så ville Santa Maria selge mye mer krydder.

Mattsson forsto at dette var en matkultur som raskt ville 
falle i smak også blant nordmenn, svensker og dansker.

– I 1990 reiste han og noen kolleger til California for å 
lære seg mer om dette spennende kjøkkenet. I 1991 ble 
de første produktene lansert i svensk dagligvare, og i 
1992 ble de lansert i Norge, forklarer Eng.

TACO TIL ALLE ANLEDNINGER
Det fantes allerede noe tex-mex i butikkene på den tiden, 
men det var noe begrenset interesse.

– Da Santa Maria startet med mye reklame for produk-
tene i magasiner, tv og aviser eksploderte interessen. De 
som har levd noen år, husker sikkert at det brått ble ser-
vert taco i alt fra barnebursdager til festlige lag som ven-
ninnekvelder og firmafester.

I samme periode kom det stadig flere serveringssteder 
som satte taco og tex-mex på menyen.

– Jeg husker godt Kaktus på Aker Brygge da det åpnet. 
Det var en opplevelse å komme dit, både med interiør og 
ikke minst de spennende rettene de hadde på menyen. 
Det var alt fra taco, burriotos, tortillas til gryter og fajitas.

EGNE FABRIKKER
I starten ble det importert en del varer fra USA, men i 

AV KARINE H. HENRIKSEN

FARGERIKT: Sunne  
alternativer frister kunder  
til å velge tex-mex. FOTO: SANTA MARIA
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SERVERINGSMARKEDET: Siri Eng er country manager 
for serveringsmarkedet i Santa Maria/Paulig i Norge.
FOTO: KARINE H. HENRIKSEN

1993 bygget Santa Maria en egen tacofabrikk i Möln-
dal i Sverige, rett syd for Gøteborg. I 1994 åpnet de egen  
tortillas-fabrikk i Landskrona.

– Siden har det blitt mange flere fabrikker i hele Europa, 
og vi har gått «all inn» og bygget kategorien til det den er i 
dag, forklarer Eng.   

– I dag er tex-mex en soleklar favoritt både blant barn og 
voksne, legger hun til.

ØKT OPPMERKSOMHET
I tillegg til mye reklame for produktene har også handelen 
vært med på å bygge kategorien.

– De kjører mye kampanjer for tex-mex og det er klart 
at det er med på å øke fokuset rundt denne kategorien. 
Denne maten gjør også at handlekurven inneholder mer, 
fordi man gjerne også kjøper rømme, grønnsaker og annet 
tilbehør i tillegg.

– Hovedårsaken til at tex-mex er blitt så populært er like-
vel at det først og fremst smaker veldig godt. I tillegg er det 
en fordel at man også får i seg en god porsjon med grønt. 
Dermed blir det fort et sunnere alternativ når man skal 
kose seg på kveldene, understreker Eng.

LETT ANVENDELIG
Når du byr på tex-mex, har du i tillegg muligheten til å  
variere:

– En ting er hva man serverer hjemme, men også for kan-
tiner og kafeer vil man få en større variasjon på menyen 
ved at folk kan velge det de selv liker best.

Et anvendelig produkt som wraps i mange varianter er 
enkelt å sette på menyen, og de kan enten severes varme 
eller kalde.

–  I kantine- og fastfoodmarkedet ser vi at dette er veldig 
anvendelige produkter som gjør at du kan by på mange 
gode og spennende smaker uten at det blir for komplekst.

Taco og tex-mex gir muligheter til å bruke rester dagen 
derpå.

– Det som ikke blir spist den ene dagen, kan raskt bli til 
smakfulle wraps neste dag. Dermed er man med på å redu-
sere matsvinnet på en enkel måte, og det gir også en øko-
nomisk gevinst, sier Eng.

MANGE VARIASJONER
Når Santa Maria jobber i serveringsmarkedet, sørger de all-
tid for god inspirasjon.

«Dette er veldig anvendelige produkter som gjør at du 
kan by på mange gode og spennende smaker uten at det 
blir for komplekst»
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– Her viser vi alle de variasjonsmuligheten som finnes 
med tex-mex. Man kan bruke enkle råvarer og smaksette 
det med spennende krydder, og det er lite som skal til for å 
imponere gjestene med et smakfullt måltid.

Her snakker de ofte om en base, som er en tortilla eller 
et skjell.

– Så har vi fyllet man velger og deretter toppingen hvor 
man kan velge i utallige sauser og dressinger. I tillegg kan 
man by på sideretter, eksempelvis som salater for å øke 
verdien på måltidet.

En wraps kan man dessuten rulle både en og to dager i 
forveien.

– For en bransje som er avhengig av et en-hånds-pro-
dukt kan det være et smart grep siden disse holder seg 
fint over tid.

Eng er imponert over utviklingen i conveniencebransjen.
– Her har det skjedd mye på kort tid og det er positivt. I 

DELEVENNLIG MAT: 
Kundene deler gjer-
ne bilder i sosiale 
medier.

MANGE FABRIKKER: Santa Maria har bygd mange fabrikker 
i Europa etter at tex-mex for alvor tok av på begynnelsen av 
1990-tallet.

dag er det stadig flere som setter tex-mex på menyen, og 
det er bra fordi det er et høyt fokus på det å kunne tilby 
sunne retter til folk som er på farten.

GJØR DET ENKELT
Selv om tex-mex-kjøkkenet gjør det mulig å sette utallige 
varianter på menyen, råder Eng bransjeaktører i conveni-
ence til å ha en så enkel meny som mulig.  

– Man kan enkelt redusere kompleksiteten i og med at 
tid er en veldig viktig faktor. Man kan passe på å ha gode 
råvarer og en enkel produksjon. Det skal ikke så mye til å 
lage en god salatbowl, og med enkle grep kan man få det 
til å se fargerikt og lekkert ut, eksempelvis med et dryss av 
granateplekjerner på toppen.

Folk spiser med øynene og Santa Maria har utviklet tor-
tillas som er knallrosa og knalloransje, disse tar seg svært 
fint ut i disken.   

– De rosa inneholder 30 prosent rødbeter og de oran-
sje inneholder 30 prosent gulrot. Dermed blir det mindre 
hvetemel og mer grønnsaker. Altså et sunnere produkt og 
dette er noe vi jobber med hele tiden, forklarer Eng og 
legger til:

– Vi ser på det som vår oppgave å sørge for god inspira-
sjon slik at man hele tiden kan revitalisere et kjøkken. Vi 
må vise de forretningsmuligheten som finnes i denne vare-
gruppen. Det gjelder både for variasjon, mersalg og bruk 
av rester. Det er ikke minst viktig i en tid der bransjen er 
enda mer presset på marginer enn noensinne. Da er det et 
godt argument at man kan bruke relativt rimelige råvarer 
og lage de mest fantastiske smaksopplevelsene. Det finnes 
alltid gode proteinprodukter. Så lenge du har de gode sma-
kene og toppingene, vil det alltid friste. 
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• Historie: Opptakten startet tidlig på 1900-tallet. Den 
gang var Nordfalks en liten krydderbod i Gøteborg. 
I 2001 byttet selskapet navn til Santa Maria AB. 
Samme år ble også Santa Maria Norge AS etablert.

• Eiere: Santa Maria Norge AS er en del av den finske 
matgruppen Paulig, som i hovedsak fokuser på kaffe, 
etnisk mat og krydder. Paulig har over 2.000 ansatte 
i 13 land.

• Eierinteresser: Santa Maria Norge AS er eid av Santa 
Maria AB i Sverige med en eierandel på 100 prosent 
(500 aksjer), som igjen er eid av Paulig som er et 
familieeid mat- og drikkevarefirma. Paulig har sitt 
hovedkontor i Helsinki i Finland.

• Antall ansatte: 20 ansatte i Norge ved utgangen 
av 2021. Santa Maria AB er Skandinavias største 
krydderselskap med mer enn 1.400 ansatte.

• Toppleder i Norge: Stian Hvaal Møller har 
vært administrerende direktør siden 
2011. Han har en master of business 
administration (MBA) fra Aalborg 
Universitet. Lønn, pensjon og andre 
godtgjørelser i 2021: 1,87 millioner 
kroner

• Viktigste markeder: Dagligvare og storhusholdning

• Viktigste produkter: Krydder, tex-mex og taco-pro-
dukter, BBQ-sauser, snacks, samt krydder og tilbe-
hørsprodukter fra det asiatiske kjøkken. Alt under 
merkenavnet Santa Maria.

• Viktigste konkurrenter: Toro Krydderiet, Hindu, Old El 
Paso, Mission

• Økonomi: 
Omsetning (millioner kroner)

Omsetning 
2021   500   
2020    461
2019 397

Driftsresultat 
2021 81
2020 23
2019 38

Driftsmargin (%)
2021  16,1
2020 4,9 
2019   9,7

STORT MARKED: Det selges tex-mex i 
dagligvare- og serveringsmarkedet for 
700 millioner kroner årlig.
FOTO: SANTA MARIA
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Seniorrådgivar Hildegunn Gjengedal i Norges Bondelag har følgt internasjonal landbrukspolitikk over 
mange år. Utsyn er basert på nyheitsbrevet Internasjonalt landbruksnytt som vert sendt ut frå Norges 
Bondelag omtrent annakvar veke. Ynskjer du å få nyheitsbrevet direkte, kan du melde deg på her: 
bondelaget.no/nyhetsbrev

Utsyn

Fleire selskap i EUs matindustri 
vurderer å stanse eller skjære kraftig 
ned på produksjonen grunna høge 
energiprisar.

Matindustrien i EU slår  
alarm om høge energiprisar

HARDT RAMMA: I frukt- og grøntsektoren i EU er energirekningane er opp mot 12 gonger høgare enn normalt. FOTO: ISTOCK

HØGE PRISAR PÅ gass, gjødsel, elektrisitet og emballasje, 
pluss rekordtørke pressar EUs matindustri og bønder. 
Energiprisane er no så høge at enkelte selskap vurderer å 
stenge ned produksjonen.

VIL AT EU SKAL GRIPE INN
Generaldirektøren for Food Drink Europe, Dirk Jacobs, 
seier til Euractiv at det er tidleg å konkludere, men at han 
høyrer om selskap som vil stenge produksjonen i tider 
med høge energiprisar. Det kan også bli aktuelt å redusere 
produksjonen og seie opp folk.

Det er særleg små og mellomstore bedrifter i bakeribran-
sjen, foredlingsbedrifter for grønsaker og meierisektoren 
som er utsette, seier Jacobs.

Situasjonen er no så prekær at heile verdikjeda har gått 
saman om ein felles uttale der dei krev tiltak frå EU for å 
hjelpe næringa. Bønder og matindustri krev at EU må støt-
te medlemsland så dei kan gripe inn og få ned prisane og 
betre likviditeten i energimarknaden, diversifisere energi-
tilgangen, få fart i berekraftig energi og styrke konkurran-
sekrafta til selskapa.

Organisasjonane bak uttalen vil også ha betre oversikt 

over medlemslanda sine gass-rasjoneringsplanar, for å sik-
re at dei prioriterer landbrukssektoren. Bak uttalen står 
bonde- og samvirkesamanslutninga Copa-Cogeca, Primary 
Food Processors og FoodDrinkEurope.

FRUKT OG GRØNT HARDT RAMMA
Frukt- og grøntsektoren i EU er hardt ramma av ener-
gikrisa. Energirekningane er opp mot 12 gonger hø-
gare enn normalt. Rekninga til ein belgisk bonde 
gjekk til dømes opp frå 3.000 til 50.000 euro, ifølgje  
Euractiv.

Kombinert med tørke gir dette ein reduksjon i tomat-
produksjon på 20 %. Bøndene vurderer om dei skal hauste 
frukta eller la den rotne, og mange vurderer å slutte. Ifølgje 
Euractiv går allereie ein tredjedel av dei globale avlingane 
tapt på grunn av mangel på kjølelager eller dårleg funge-
rande verdikjeder.

Samtidig har land som Polen rekordavling med eple som 
må ut på EU-marknaden sidan eksportmoglegheitene til 
Ukraina og Belarus er stengt. Enkelte land har gitt støtte til 
produsentane, men dette er meir symbolsk, seier leiaren 
for grøntutvalet i Copa-Cogeca, Luc Vanoirbeek.
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FOTO: PIERRE-PHILIPPE MARCOU | AFP | NTB

Den spanske arbeidsministeren Yolanda Diaz (biletet) vil ha 
pristak på 20-30 matvarer. Ministeren vil diskutere forslaget 
med matdistributørar og konsumentorganisasjonar. Diaz 
ynskjer ikkje prisintervensjon, men vil finne andre måtar å 
redusere prisane på.

Spania har hatt ein inflasjon på over 10 % i august, og 
prisen på enkelte matvarer har gått opp med 800 %, ifølgje 
Euractiv. Frankrike har foreslått liknande tiltak. Landbruks-
mininsteren i Spania er derimot kritisk til forslaget.

Spansk minister foreslår 
kontroll av matprisar
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Danske forbrukarar sparer pengar på matvarer. 
Danmark er det landet i EU der sal av daglegvarer fell 
mest, ifølgje Landbrugsavisen.

I juli fall salet i daglegvarebutikkar med 7,7 % 
målt I volum. Det er over eitt prosentpoeng meir 
enn nummer to Luxemburg. Det fallande salet viser 
at dei danske forbrukarane ikkje berre sparer ved å 
velje billigare varer, men også ved å kjøpe mindre. Til 
dømes er sal av storfekjøt ned med 25 % i løpet av 
sommarmånadene.

Størst volumfall på 
matvarer i Danmark
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Den nederlandske landbruksministeren Henk 
Staghouwer (biletet) valde å ta hatten sin og 
gå etter dei kraftige protestane frå bøndene 
denne sommaren. Bøndene tok til gatene i 
protest mot krav om kutt på opp mot 70 % av 
nitrogenutsleppa frå næringa. 

Ein reknar med at over 11.000 gardar må 
legge ned som følgje av auka krav. Tidlegare 
landbruksminister Carola Schouten går no 
tilbake til  landbruksministerposten, ifølgje 
AgraFacts. 

Nederlandsk 
landbruks-
minister går 
etter protestar

FOTO: ELENA LARINA | ISTOCK

Den forsiktige opninga av eksport av kveite og mais frå Svartehavet hjelper, men 
er ikkje nok for å hindre problem med kornlager eller sikre bøndene inn i neste års 
utplanting.

Eksporten er no oppe i rundt 3 millionar tonn per månad. Men ifølgje Interna-
tional Grains Council treng Ukraina å eksportere så mykje som 7 millionar tonn 
i månade for å frigjere nok plass til årets avlingar. Eksporten frå Ukraina må 
doblast frå no til mars mars for å i gi bøndene nok inntekt for å dekke kostnader 
ved å plante ut for neste sesong.

Verdsprisane på kveite om mais har gått ned med respektive 15 og 11 % i juli, 
men i august er fallet allereie byrja å sakke, ifølgje  Agricultural Market Informati-
on System (AMIS).

Ukraina-eksport ikkje nok
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Ledelse i praksis Mat og marked utgis av Dagens  Perspektiv som daglig skriver om  ledelse i praksis. 
Som abonnent på  Mat og marked kan du lese flere saker på dagens perspektiv. no.

Humor har flere seriøse fordeler for det 
psykososiale arbeidsmiljøet og for læring 
og utvikling i team, viser forskning.

Ledere må aner-
kjenne at humor 
må tas på alvor

KOLLEGA-VURDERING: Det er sånn at det kan påvirke negativt hvordan andre ser på deg, om du stadig er en som gjøgler og 
er useriøs. FOTO: GORODENKOFF/ISTOCK

Humor er et viktig verktøy for å bygge sosiale relasjoner, 
skape psykologisk trygghet og legger til rette for kreativi-
tet og kunnskapsdeling, forklarer høgskolelektor Victoria 
Batt-Rawden ved Høgskolen i Innlandet.  

– Det er også veldig positivt for motivasjon for teamarbei-
det og den generelle opplevelsen av trivsel, sier hun.

Sammen med Laura Traavik ved Høyskolen Kristiania 
har de nylig fått publisert en artikkel om tema i det viten-
skapelige tidsskriftet The Learning Organization. Artikke-
len konkluderer med at bruk av humor og anerkjennelse 
av ulikheter mellom teammedlemmer, har en positiv på-
virkning på utvikling og læring.

Studien, som er publisert nå, har gått over flere år. 
Batt-Rawden har intervjuet konsulenter i et stort nordisk 
IT-konsern. Både juniorer, tunge seniorer og ansatte midt 
imellom har deltatt.

Oljefondsjef Nicolai Tangen har tidligere uttalt under  

Lehmkuhlforelesningen på Norges Handelshøyskole at 
han alltid starter alle ledermøter med morsomme vide-
oer. – Det setter scenen for gode diskusjoner, sa han i fjor 
til en fullsatt sal av NHH-studenter.

ALT MED MÅTE
Målet med forskningen til Batt-Rawden og Traavik er å se 
på hva det er som kan gjøre team mer egalitære, og at det 
skjer læring der. Konklusjonen var at bruk av humor var 
en veldig viktig faktor for å komme dette til livs.

En av grunnene til at humor fungerer så bra, mener 
hun er at det går på den sosiale relasjonen. Når man ler 
og bruker humor, blir man bedre likt og kommer nærme-
re hverandre på tvers av hierarkiene.

– Hvordan kan ledere legge til rette for et arbeidsmiljø fylt 
med humor?

– Det første må være å anerkjenne at humor må tas på 
alvor. Humor har flere seriøse fordeler for det psyko-sosi-
ale arbeidsmiljøet og for læring og utvikling. Det vil være 
å få det på agendaen i ulike fora og møter, hvordan kan vi 
bruke humor her hos oss, hva er innafor humor og hva er 
ikke, sier Batt-Rawden.

Hun understreker at det også er viktig å gå foran som 
gode rollemodeller. Det betyr ikke at du som leder må 
være supermorsom, men vise at man prøver og ikke 
minst aksepterer og oppfordrer til at humor har sin plass 
i kulturen og i hverdagen.

– Det er klart at det er «alt med måte». Det er ingen som 
synes det er særlig festlig med en apekatt på kontoret, 
og det må ikke blir sånn at det forstyrrer når folk sitter 
konsentrert. Det er også sånn at det kan påvirke negativt 
hvordan andre ser på deg, om du stadig er en som gjøgler 

AV CAMILLA SKJÆR BRUGRAND
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FORSKER PÅ HUMOR:  
Høgskole lektor Victoria Helen 
Batt-Rawden ved Handelshøg-
skolen Innlandet.
FOTO: HANDELSHØGSKOLEN INNLANDET.

• Humor løser opp stemningen og forskning viser at 
det øker samarbeid og kreativitet.

• Bruk av humor og anerkjennelse av ulikheter mel-
lom teammedlemmer, har en positiv påvirkning 
på utvikling og læring.

• Humor er en viktig faktor for å gjøre team mer  
egalitære.

• Når man ler og bruker humor, blir man bedre 
likt og kommer nærmere hverandre på tvers av  
hierarkiene.

• Det er verre å ikke bruke humor enn å tørre å bru-
ke det, selv om det har en risiko. Humor bygger 
tillit, viser forskningen.

• Det å bruke humor slipper løs noen ting, og gjør 
noe med en organisasjon eller et team.

og er useriøs. Det er viktig å se an både setting, timing og 
relasjonen til de rundt.

IKKE SPØK OM DETTE
Det som ofte trekkes fram som ikke akseptabelt å spøke 
om er sleivete kommenterer og vitser om kjønn, etnisitet, 
særlig sensitive politiske tema eller funksjonshemming og 
lignende.

– Det er ganske fort gjort at man støter noen om man be-
gir seg ut på disse tema. Det er mange former for humor og 
alt trenger ikke være vitser eller morsomheter på bekost-
ning av andre.

– Man kan bruke selvironi eller man kan dele noe annet 
morsomt. Eller man kan for eksempel bruke morsomme 
bilder i presentasjoner eller si noe som tar brodden av en 
pinlig settsituasjon, sier Batt-Rawden.

– Hvordan kan ledere og ansatte sammen omgjøre en 
traust og kjedelig arbeidsplass til et sted hvor det er gøy  
å være?

– Jeg tror det er viktig som leder å ta et ansvar her. Det 
kan være vanskelig som medarbeider å for eksempel lan-
sere noe morsomt i møter eller foreslå at man skal gjøre 
noe morsomt sammen, om det ikke er en kultur for det fra 
før av.

– Hvis man er litt tøff som medarbeider, kan man veldig 
gjerne gå foran, og det er mye støtte i at medarbeidere gir 
hverandre rom til å eksperimentere litt med humor. Det 
er noe med å starte praten om det og sammen finne ut av 
hvilke normer man vil ha for humor hos seg, og på hvilke 
måte man kan ta det inn.

KAN OPPFATTES SOM MOBBING
Forskningen viser at humor har mange fordeler for ar-
beidsmiljøet og hvordan den enkelte opplever å ha det på 
arbeidsplassen. Litt som i et team, men på en bredere skala.

– Humor gjør at man føler seg mer tilknyttet de man 
jobber med, man opplever å trives, humor kan bidra til  
kreativitet og læring. Når man selv bruker humor, kan man 

bli bedre likt og andre kan få mer lyst til å ønske å samar-
beide med deg, sier hun.  

Ledere blir også oppfattet positivt når de bruker hu-
mor. Men Batt-Rawden understreker at alt må gjøres med 
måte, og forklarer at det er viktig at det blir diskutert hva 
som er innafor humorbruk, hva som er nyttig i ulike set-
tinger eller knyttet til ulike oppgaver.

– Humor kan også brukes for å lage inn- og ut grupper, 
og humor kan også grense til erting og mobbing, så man 
må være bevisst når man bruker det. Likevel er det nok 
for de aller fleste at man kan bruke det mer enn mange 
allerede gjør. De fleste har gode intensjoner.

BRINGER FOLK NÆRMERE HVERANDRE
For å skape egalitære team, trenger man psykologisk 
trygghet i gruppen. et. Det handler om å kunne delta på 
lik linje og ha trygghet til å dele ideer, komme med infor-
masjon og tanker uten frykt for å bli straffet for det

– Når man bruker humor i teamet, og særlig når det 
kommer fra de i mer senior roller, har det en positiv ef-
fekt ved at det bringer folk nærmere hverandre, til tross 
for de formelle strukturene, alder, erfaring osv. Derfor 
sier vi at humor har en utlignende effekt. Det gjør at den 
opplevde avstanden minsker, det gjør at man kan utvikle 
tillitt i relasjonen og psykologisk trygghet, sier hun.

Det igjen gjør at noen av de ulempene med store status 
og maktavstander, slik som at man ikke tør å dele sine 
ideer, blir mindre.

– Når man har en opplevelse av å være jevnbyrdige 
i teamet og er trygge på hverandre, er det mer sann-
synlig at alle føler at de både kan og vil bidra med sine  
perspektiver.

Videre mener de to forskerne at det er vesentlig at man 
er bevisst de ulikhetene som er i teamet og anerkjenner 
på hvilke måte det kan være en fordel for team-prosesse-
ne. Det betyr at alle medlemmer er verdsatt for de ulike 
bidragene og perspektivene de har og at alle får taletid og 
mulighet til å dele sine perspektiv. 

«Humor kan også brukes for å lage 
inn- og ut grupper, og humor kan også 
grense til erting og mobbing, så man 
må være bevisst når man bruker det»
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Fontenehusene i Norge er 
opptatt av at mange av de som 
blir sykemeldt med psykiske 
helseproblemer bør få bedre 
oppfølging enn i dag.

Etterlyser ny sykemelding 
for psykiske vansker

Over 24.000 mennesker med psykis-
ke helseproblemer har gjemt seg bak 
gardinene hjemme i sommer. Nå lan-
serer Fontenehus Norge forslaget om 
«psykemelding».

– Fontenehusene i Norge setter sø-
kelyset på at mange av de som blir 
sykemeldt med psykiske helsepro-
blemer bør få bedre oppfølging enn 
i dag. Vi trenger en ny type sykemel-
ding – en psykemelding, forteller 
Torhild Stimo, daglig leder og politisk 
ansvarlig i Fontenehus Norge i en 
pressemelding.

Fontenehusene i Norge jobber med 
ulike former for oppfølging av og støtte 
til mennesker med psykiske vansker.

FORSVINNER INN I SYKEMELDING
En betydelig andel av den voksne be-
folkningen er i kontakt med helsetje-
nesten på grunn av sin psykiske helse 
hvert eneste år. Bare i første kvartal i 
år fikk nesten 95.000 legemeldt syke-
fravær med diagnoser innen psykiske 

lidelser. Av disse kan man ifølge Fon-
tenehusene anslå at vel 26 prosent 
opplever å være helt isolert basert på 
Navs sykefraværsstatistikk og en nøk-
tern tolkning av undersøkelsen «Lo-
neliness in psychotic disorders and 
its association with cognitive function 
and symptom profile».

– Hvert år forsvinner mange men-
nesker inn i en sykemelding uten å 
komme ut igjen, sier Stimo.

FORSLAGET OM PSYKEMELDING
Forskning viser at en sykmelding 
uten innhold altfor ofte fører til lavere 
selvfølelse, isolasjon, gjeninnleggel-
ser og økt fare for å bli værende uten-
for arbeidslivet, påpeker hun videre. I 
forbindelse med kampanjen har Fon-
tenehus Norge utarbeidet rapporten 
Psykemeldt – hva nå? Rapporten har 
samlet forskning som viser hvor ska-
delig og utbredt isolasjon er for psy-
kisk syke som blir gående for lenge 
alene uten hjelp, meningsfullt livsinn-
hold og menneskelig kontakt.

– Vårt forslag er at en psykemel-
ding skal være et alternativ for leger 
å henvise pasienten til. Innholdet i en 
psykemelding kan for eksempel være 
en resept på arenaer som tilbyr me-
ningsfylt innhold i hverdagen og sosial 

kontakt.  Mange gode tilbud finnes al-
lerede, og kan både videreutvikles og 
oppskaleres. De 22 fontenehusene i 
Norge er frivillige arbeidsfellesskap for 
mennesker med psykiske helsepro-
blemer, og er bare ett eksempel. Fri-
villighetssentralene, Pitstop, Fretex og 
Kirkens Bymisjon er andre, sier Stimo.

RESEPT PÅ FELLESSKAP
Nylig arrangerte Fontenehus Norge  
en aksjon for å belyse og støtte de 
som sliter med psykiske plager 
og ikke får god nok oppfølging av 
helsevesenet. Aksjonen visualiser-
te nøyaktig hvor mange det er som 
opplever isolasjon som følge av syke-
melding uten innhold. En rekke kjen-
te profiler støtter kampanjen ved å 
henge opp rullegardiner i vinduene 
sine, blant annet Else Kåss Furuset, 
Linnéa Myhre, Atle Antonsen, Tryg-
ve Skaug, Maria Mena, Solveig Klop-
pen og Kaveh Rashidi.

– Vi mener at fastlegene må få mu-
lighet til å skrive ut resept på mer enn 
medisiner, en psykemelding. Nærme-
re bestemt resept på fellesskap, som 
gir tilhørighet og mening med tilfris-
kende effekt for den psykemeldte, for 
å motvirke at hen isolerer seg, avslut-
ter Stimo.

FOTO: KOBUS LOUW / ISTOCK
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Mange team har i løpet av årene med 
pandemi opplevd at samhørigheten i 
gruppen er blitt dårligere. Dét erfarer 
Lina Hedin, konsulent i selskapet Add 
Insight.

Hun jobber med team- og lederut-
vikling, og sier til svenske Chefstid-
ningen at det kanskje ikke er så rart 
at det er blitt sånn. Hedin hevder at 
e-post og virtuelle møter som lett blir 
monologer ikke er egnet for å bygge 
samhørighet.

3 RÅD OM SAMTALER VERSUS E-POST
Konsulenten sier i intervjuet at mange 
organisasjoner hadde identifisert mail 
som et potensielt problem allerede 
før pandemien, og gir noen råd til 
ledere som vil begynne å snakke mer 
med medarbeiderne sine istedenfor å 
sende e-post. Nedenfor finner du tre 
av dem. Kanskje noe å tenke på når 
kommunikasjonen på mail blir evig 
lang uten at man kommer videre? 

• Ikke bruk e-post når dere er 
uenige. Meningsforskjeller har en 
tendens til å eskalere når man mis-
ter nyanser og misforstår hveran-
dre, hevder Hedin. Ring istedenfor, 
oppfordrer hun.

• Tenk maks tre e-poster frem og 
tilbake.Ta en telefon og avslutt di-
skusjonen med en samtale isteden-
for å fortsette å sende e-post. «Du 
mister i mange tilfeller muligheten 
til å stille motspørsmål om man 
bare mailer». 

• Tenk hver fredag igjennom hvem i 
gruppen du har snakket minst med. 
Ring opp denne personen. Hør hvor-
dan det går. Trenger vedkommende 
støtte? Har det hendt noe i løpet av 
uken som dere kan lære noe av? 
Eller – kanskje det bare holder å 
småprate litt og ønske god helg? 

– JOBB MED SAMHØRIGHETEN
Hedin viser til at samhørighet har 
mye med psykologisk trygghet å 
gjøre (trygghet til å tørre å si hva man 
mener uten frykt for represalier / våge 
å gjøre feil osv red.anm). For å føle 
oss trygge i gruppen må vi lære våre 
kollegaer å kjenne, konkluderer hun.

Konsulentens oppfordring er å å 
jobbe med nettopp samhørighet nå 
når pandemien er over. Hun mener 
at et første steg kan være å la være å 
bruke e-post så ofte.

Det er ikke alltid e-post er den  
beste måten å kommunisere på.

3 grunner til å 
ta en telefon 
istedenfor å 
sende e-post

FOTO: KAZUMA SEKI / ISTOCK

I en ny undersøkelse gjort av 
den svenske organisasjonen 
Ledarna, oppgir hver fjerde, 
svenske sjef at de sjelden eller 
aldri har tid til å hente seg inn 
igjen mellom jobbslagene. 
Det er særlig ledere i offentlig 
sektor som lider av høy arbeids-
belastning, ifølge det svenske 
bladet Arbetsliv.

Ifølge undersøkelsen har 
hver tredje sjef i offentlig sektor 
i Sverige sjelden eller aldri 
tid til å hente seg inn igjen. 
Områdene som utpeker seg, 
er eldreomsorg, sosialt arbeid, 
helse og omsorg.

Andreas Miller i Ledarna har 
i en kommentar uttalt at det er 
viktig for ledere å ha fri sam-
menhengende over tid for å 
hente energi. Det er også viktig 
for virksomhetene de leder at 
de gjør det, mener han. Et av 
problemene i offentlig sektor, 
er ifølge Miller at lederne har 
ansvar for svært store perso-
nalgrupper.

Urimelig mye jobb  
for mange sjefer
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Den sårbare narsissisten er den farligste. 
De kan lage ganske mye bråk og elendighet 
på arbeidsplassen.

Slik håndterer  du en 
narsissistisk kollega

De kan sette alle opp mot hverandre 
og føre svertekampanjer, uten at folk 
skjønner hva i all verden det er som 
foregår. Dét sier psykolog Egon Hagen 
til Psykologisk.no. Hagen er kjent fra 
NRK-podkasten «Psykologen» og job-
ber til daglig med forskning for Helse 
Stavanger.

Narsissisme brukes i dagligtale 
om selvopptatthet og selvkjærlighet. 
Selve navnet «narsissisme» er hentet 
fra den greske myten om Narkissos, 
som så sitt eget speilbilde i vannet og 
ble forelsket i det, ifølge snl.no

– ØDELEGGENDE FOR ARBEIDSMILJØET
Psykolog Hagen mener at sårbare nar-
sissister er helt ødeleggende for ar-
beidsmiljøet og etterlyser mer fokus 
på problemet. Den narsissistiske kol-
legaen er eksempelvis enormt dårlig  

på å ta imot tilbakemeldinger og kan 
reagere sterkt hvis han får kritikk.

– De kan også kreve vanvittig mye 
ros og lojalitet av andre, og har vold-
somme ideer om hva de selv betyr og 
hvor flinke de er, uttaler Hagen, som 
viser til at narsissistene har et stort 
repertoar med manipulerende tek-
nikker som de gladelig tar i bruk.

IKKE BLI EMOSJONELL
Med en gang du blir fortvilet eller 
emosjonell foran en narsissist – har 
du tapt. Da har de deg akkurat der de 
tenker du skal være. Da kan de si det 
er du som er ute av balanse og trenger 
hjelp. De kan for eksempel si: «Det er 
du som ødelegger arbeidsplassen» og 
«Det er du som er ustabil».

– Det er en forferdelig ting å bli utsatt 
for, uttaler Hagen.

FOTO: GREMLIN/ISTOCK

For å håndtere en narsissistisk kol-
lega må du for all del ikke si at du tror 
det er noe galt med dem, for det vil 
umiddelbart bli snudd mot deg. Du må 
heller ikke fortelle om private ting, for 
det kommer også til å bli brukt mot deg. 
Narsissisten er for øvrig kjempeflink til 
å gi deg masse kjærlighet i starten og få 
deg til å føle deg spesiell. Mange vil da 
betro seg til narsissisten. Hagen opp-
summerer det med at narsissisten vil 
bruke den informasjonen han har fått 
av deg når det smerter deg aller mest.

Psykologen anbefaler også å være 
kald i møte med narsissisten, og ikke 
la seg fyre opp av urimeligheter.

– Du må lage tydelige rammer, være 
klar på grenser og forventninger, og 
skrive ned det som blir sagt. Narsissis-
ten lyver uten å tenke seg om i det 
hele tatt, sier Hagen.
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Dette rådet gir David Näsström, 
 forretningsutvikler hos svenske 
Refapp; en digital løsning for syste-
matisk referanseinnhenting.

Vanligvis er praten med referan-
sene noe av det siste man gjør i en 
rekrutteringsprosessen. I et intervju 
hos Chefstidningen anbefaler imid-
lertid Näsström både å snakke med 
referanser tidligere i rekrutterings-
prosessen og å innhente referanser 
for flere av jobbsøkerne. Dette for å 
få bedre beslutingsgrunnlag.

Innhent referanser på et tidligere tidspunkt
Han medgir imidlertid at ulempen 

med denne tilnærmingen kan være at 
en del jobbkandidater ikke ønsker at 
referansepraten skjer tidlig. En del vil 
rett og slett ikke avsløre at de er i en 
rekrutteringsprosess på et så tidlig 
tidspunkt.

Når det gjelder selve spørsmålene 
som stilles til referansene, er rådet at 
spørsmålene skal være strukturerte 
og objektive. Näsström påpeker også 
at det er viktig å stille de samme 
spørsmålene til alle referansene. 
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Jo flere ansatte sjefen skal følge opp, jo verre.

Når ledere leder for mange med
arbeidere, er det ikke bra for noen

Linda Corin, arbeidsmiljøforsker ved 
Institutet för stressmedicin (ISM) i 
Västra Götalandsregionen i Sverige 
har sammen med kollega Maral Ba-
bapour Chafi støvsugd nasjonale og 
internasjonale forskningsmiljøer på 
jakt etter forskning på betydningen 
av antall medarbeidere per leder. De 
to har sammenstilt forskning innen-
for helse og omsorg, og mener resul-
tatene i stor grad er overførbare til 
andre sektorer; særlig i det offentlige. 

Det sier Corin til Chefstidningen; 
som har omtalt forskningen.

IKKE BRA FOR NOEN
De negative følgene av for store ar-
beidsgrupper per sjef er mange, sier 
Corin i intervjuet med den svenske 
avisen: Jo flere, jo verre, ut fra en mas-
se ulike aspekter.

Ledere som har ansvar for arbeids-

grupper som er for store opplever at 
de får mindre kontroll i arbeidet, job-
btilfredsheten reduseres og de opple-
ver mer overbelastning og stress.

Lederskapet lider i sin tur fordi 
kvaliteten på lederskapet blir dårlige-
re. I tillegg svekkes det gode lederska-
pet, fordi effekten av det blir dårligere 
i store grupper.

For medarbeiderne betyr store 

arbeidsgrupper at jobbtilfredsheten 
og engasjementet reduseres. De får 
mindre tid til å snakke og samhand-
le med sjefen. Alt i alt blir misnøyen 
med både arbeidsmiljøet og sjefen 
større.

For virksomhetene innenfor hel-
se og omsorg finner forskerne at pa-
sientene er mindre fornøyde, og at 
utskiftningene av både medarbeidere 
og ledere er høyere.  

INGEN FASIT PÅ STØRRELSE
Linda Corin har ingen fasit på hvor 
mange medarbeidere hver enkelt 
leder bør ha ansvaret for. Svaret på-
virkes blant annet av hvor gode støt-
tefunksjonene er, stabiliteten i or-
ganisasjonen, arbeidsoppgavene og 
geografisk spredning.

Men hun sier til Chefstidningen at 
når vi begynner å nærme grupper på 
over 50 medarbeidere per sjef, som 
ikke er uvanlig innenfor helse og om-
sorg i Sverige, så spiller det nesten in-
gen rolle hvor godt organisasjonen er 
rigget ellers eller hvor god og erfaren 
sjefen er. Det blir for tøft uansett.

FOTO: ISTOCK / MAKYZZ

Folk ofte faller for falske e-poster som ser ut til å 
komme fra HR-avdelingen i egen bedrift.

– Effektivt for svindlere å  
utgi seg for å være fra HR

Phishing er digitale angrep der angri-
perne forsøker å lure noen til å utføre 
en handling ved hjelp av sosial ma-
nipulering. Angriperne gir seg ut for 
å være noen andre enn de egentlig 
er, og målet kan for eksempel være 
å få mottageren til å åpne et e-post-
vedlegg; som igjen kanskje kan inne-
holde skadelig programvare.

Det internasjonale IT-sikkerhetssel-
skapet KnowBe4 gjorde i en undersø-
kelse i andre kvartal i år en test der de 
kartla hvilke e-post-emner innenfor 
phishing mottagerne var mest tilbøye-
lige til å faktisk klikke på. Resultatene 
viser at folk ofte faller for e-poster som 

ser ut til å komme fra HR-avdelingen. 
Halvparten av de mest populære phis-
hing-emnene var relatert til HR og 
informasjon fra personalavdelingen, 
skriver KnowBe4 i en pressemelding.

Mailer om ferieavvikling
Overskriftene i de falske maile-

ne kunne for eksempel handle om 
oppdaterte retningslinjer for ferie 
eller en planlagt gjennomgang av en 
presentasjon. Dette er tematikk som 
faktisk kan vært aktuell på jobben, og 
dermed en type falsk e-post det ikke 
er like lett å oppdage som lovnader 
om usannsynlige pengepremier eller 
varer du aldri har bestilt. KnowBe4 

viser til at opplæring i sikkerhet er 
viktig.

– Opplæring gjør ansatte i bedre 
stand til å raskt gjenkjenne en mis-
tenkelig e-post, selv om den ser ut til å 
komme fra en intern kilde. Det å ta en 
pause før man klikker, et lite øyeblikk 
der man stopper opp og vurderer 
e-posten, er et kritisk og ofte oversett 
element i sikkerhetskulturen, som 
kan redusere risiko for svindel bety-
delig, sier Jelle Wieringa fra KnowBe4 
i pressemeldingen.

– Meldinger som tilsynelatende ser 
ut til å komme fra HR- og personalav-
delingen, er noe alle bør trenes i.



Ledelse i praksis
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Når er man leder nok til at  
reglene om overtid kan unntas?

SPØRSMÅL: Virksomheten vår skal 
ansette en HR-sjef og vi utarbeider for 
tiden en arbeidskontrakt til stillingen. 
Vi lurer i denne forbindelse på om en 
HR-sjef kan regnes som en lederstil-
ling og derfor kan unntas reglene om 
overtidsarbeid? 

SVAR: Enkelte arbeidstakere kan 
unntas arbeidsmiljølovens regler om 
arbeidstid og overtid, forutsatt at ved-
kommende er ansatt i en ”ledende” 
eller ”særlig uavhengig” stilling, jf. ar-
beidsmiljøloven § 10-12. Det avgjøren-
de i vurderingen av om en arbeidsta-
ker er ansatt i en ledende stilling, er 
om vedkommende har klare leder-
funksjoner. Den ansatte må ha et stør-
re ansvar, og må i særlig grad kunne 
treffe selvstendige avgjørelser.Videre 
kjennetegnes ledende stillinger av at 
de har stor grad av fleksibilitet og uav-
hengighet.

Begrunnelsen for at stillingstypen 
kan unntas reglene om arbeidstid, 
er at reglene ikke nødvendigvis an-
ses som treffende for denne gruppen 
ansatte. Mange lederstillinger og uav-
hengige stillinger krever stor fleksi-
bilitet, og det ville vært upraktisk og 

uhensiktsmessig om disse ansatte 
måtte fulgt samme regler om arbeids-
tid som øvrige ansatte.

Eksempler på slike stillinger er ad-
ministrerende direktører, økonomidi-
rektører eller andre med større ansvar, 
for eksempel avdelings- eller kontor-
sjefer. Typiske lederfunksjoner er for 
eksempel budsjettansvar, resultatan-
svar og personalansvar. Også ansatte 
som ikke har direkte lederfunksjoner 
kan omfattes av unntaket, såfremt de 
likevel har overordnede og ansvarsful-
le stillinger. I forarbeidene nevnes bl.a. 
advokater ansatt i forsikringsselskaper 
som eksempel på en slik stilling.   I 
tillegg vil særlig uavhengige stillinger 
typisk være revisorer, enkelte konsu-
lenter, regnskapsansvarlig med videre. 
Det sentrale kjennetegnet for disse 
stillingene er at man oppnår de resul-
tatene man skal.

Videre kreves man i særlig grad 
kan ta selvstendige avgjørelser på 
vegne av virksomheten. Dette inne-
bærer at stillingstittelen i seg selv 
er av underordnet betydning. For 
eksempel kan en arbeidstaker i en 
sportsbutikk være tekstilsjef uten å 
ha en ledende stilling.

Oppsummert er det vedkommen-
des faktiske stilling og funksjon i 
virksomheten som er avgjørende for 
hvorvidt vedkommende kan anses 
for å ha en ledende stilling.

I grensetilfeller er det naturlig å 
legge avgjørende vekt på om den an-
satte selv kontrollerer arbeidstiden 
sin. Ansatte i ledende eller særlig uav-
hengige stillinger avgjør selv behovet 
for egen arbeidsinnsats og kan i stor 
grad styre sin egen arbeidstid. En ar-
beidstaker som er underlagt fast kon-
troll er ikke naturlig å unnta fra be-
stemmelsene om arbeidstid, selv om 
vedkommende innehar visse leder-
funksjoner. Dersom for eksempel en 
arbeidsleder må følge arbeidstiden til 
arbeidstakergruppen vedkommende 
leder, vil vedkommende som regel 
ikke ha en ledende stilling.

Sentralt er at stillingen er oppga-
vestyrt og ikke tidsstyrt, og at arbeids-
tiden ikke kontrolleres. Antall timer til-
bragt på jobb er underordnet, så lenge 
de oppnår de resultatene de skal. Dis-
se karakteristikkene kan passe for en 
HR-sjef, men dette vil selvsagt bero på 
en konkret vurdering av momentene 
opp mot den ansatte i deres tilfelle.

Eksempler på slike stillinger er administrerende direktører, 
økonomidirektører eller andre med større ansvar, for eksempel 
avdelings- eller kontorsjefer. Typiske lederfunksjoner er for 
eksempel budsjettansvar, resultatansvar og personalansvar. 
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Når gjør fortrinnsretten seg gjeldende?

SPØRSMÅL: Vi gjennomførte en ned-
bemanning i bedriften for snart ett år 
siden. Dette gjorde vi fordi vi over en 
lengre periode ikke hadde innfridd 
budsjettene våre. Bedriftens økonomi 
er i dag bedre, og vi ønsker å utvide 
i noen av avdelingene hvor vi i fjor 
foretok nedbemanninger. Hvordan 
gjør reglene rundt fortrinnsrett seg 
gjeldende for vårt tilfelle?

SVAR: Arbeidsmiljøloven § 14-2 re-
gulerer fortrinnsrett til ny ansettelse 
for arbeidstaker som ble sagt opp på 
grunn av virksomhetens forhold. Ned-
bemanning grunnet dårlig økonomi 
gjøres på grunn av virksomhetens 
forhold. Utgangspunktet er derfor at 
de tidligere ansatte har fortrinnsrett til 
nye ansettelser. Merk at arbeidsgiver 
plikter å informere arbeidstakere om 
ledige stillinger i virksomheten, og at 
denne plikten også gjelder for tidlige-
re arbeidstakere som er oppsagt for 
mindre enn ett år siden.

Fortrinnsretten gjelder nemlig kun 
i ett år etter oppsigelsesfristens utløp. 

Per nå er dere innenfor fristen. For-
trinnsretten gjelder videre kun for 
arbeidstakere som har vært ansatt i 
virksomheten i til sammen 12 måne-
der de siste to årene.

Den forutsetningen som kan kre-
ve en nærmere vurdering er om de 
tidligere ansatte er kvalifisert for stil-
lingene dere nå skal ansette i. Kvalifi-
kasjonskravet gjelder både faglige og 
personlige kvaliteter. Utgangspunktet 
er at fortrinnsrett utløses dersom ar-
beidstakers kvalifikasjoner tilsvarer 
det som normalt kreves for stillingen. 
Det kreves med andre ord ikke at den 
tidligere ansatte anses som bedre kva-
lifisert enn nye søkere. Det faktum at 
dere skal ansette i avdelingene dere 
tidligere har gjennomført nedbeman-
ning i, tyder i utgangspunktet på at de 
tidligere ansatte er kvalifiserte til stil-
lingene. Om kvalifikasjonskravet er 
innfridd beror likevel på en konkret 
vurdering, og man kan også ta hen-
syn eventuelle endrede kompetanse-
behov i avdelingene. 

En annen faktor dere må vurdere er 

om det er flere fortrinnsberettigede til 
en og samme stilling. I så tilfelle plikter 
arbeidsgiver å følge de samme reglene 
for utvelgelse som gjaldt ved nedbe-
manningen. Gitt at de fortrinnsberetti-
gede for deres tilfelle tilhørte hver sin 
avdeling, kan dette antagelig utføres 
avdelingsvis. Dersom dere for eksem-
pel skal ansette én person i avdeling 
X, hvor dere nedbemannet med tre 
ansatte i fjor, må dere foreta en utvel-
gelse av de tre tidligere ansatte. Selv 
om samme utvelgelseskriterier skal 
brukes i den nye ansettelsesprosessen, 
trenger ikke rekkefølgen å være den 
samme – hvem som velges kan avgjø-
res etter en konkret vurdering. I denne 
vurderingen bør formell og reell kom-
petanse være en sentral faktor. 

En vurdering av om fortrinnsretten 
kommer til anvendelse kan være kre-
vende, og det er viktig å ha en betryg-
gende og grundig saksbehandlings-
prosess i forkant av avgjørelsen. På 
denne måten kan dere vise at utvel-
gelsen er basert på en saklig avvei-
ning av ulike interesser.

Kan vi velge de med høyest  
sykefravær ved nedbemanning?

SPØRSMÅL: Grunnet økte priser på 
råvarer og strøm har vi behov for å 
omstille og effektivisere driften vår, 
som et ledd i å sikre vår bærekraft 
fremover. 

Vi anser det derfor som nødvendig 
å iverksette en nedbemanningspro-
sess. I den forbindelse har vi enkelte 
medarbeidere som over flere år har 
hatt et betydelig høyere sykefravær 
enn øvrige medarbeidere. Vi ser også 
at disse jevnt over presterer noe dår-
ligere enn resten når de er på jobb, 
uten å skulle spekulere for mye i årsa-
kene til fraværet. 

Vi lurer derfor på om vi har anled-
ning til å vektlegge høyt sykefravær i 
forbindelse med utvelgelsen av ansat-
te som skal nedbemannes?

SVAR: Vi oppfatter at spørsmålet gjel-
der ansatte som har vært sykemeldt 
lenger enn ett år, og at forholdet til 
verneperioden med oppsigelsesfor-
bud og skjerpet bevisbyrde for ar-
beidsgiver dermed ikke er relevant i 
denne sammenheng. 

Som utgangspunkt er det svært 
vanskelig å si opp ansatte på grunn 
av høyt sykefravær. Dette er noe 
«enklere» når oppsigelse skjer som 
ledd i en nedbemanning. Derimot 
er det ikke lurt å eksplisitt angi «sy-
kefravær» som ett av utvelgelseskri-
teriene. Utvelgelseskriterier som det 
er helt legitimt å vektlegge, er blant 
annet tilstedeværelse, egnethet, 
kompetanse (både formell og real-
kompetanse) og samarbeidsevner. 

Særlig tilstedeværelse og egnethet 
kan være fordelaktig å benytte der-
som det er ønskelig å få ut de som 
har et høyt sykefravær. 

Som alltid er det viktig å ha do-
kumentasjon på de vurderinger 
man gjør, og det er en stor fordel å 
oppnå enighet med de tillitsvalgte 
om hvilke kriterier som skal  
anvendes. Særlig ved bruk av kri-
terier som er mer subjektive og 
skjønnsmessige, slik «egnethet»   
kan være, er det viktig å huske på 
at utvelgele basert på dette kriteri-
et også skal kunne dokumenteres. 
Mer objektive kriterier som tilste-
deværelse og ansiennitet er deri-
mot generelt enklere å dokumen-
tere og dermed etterprøve. For 
tariffbundne virksomheter, er det 
også viktig å huske på at man som 
regel har en særlig plikt til å vur-
dere og vektlegge de ansattes ansi-
ennitet ved nedbemanning. 
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ARBEIDSTØY/HANSKER/SKO                                          

ENGANGSKLÆR
Bakken AS  
Tlf: 22 9144 00  
www.bokken.no 

AUTOMASJON 
MÅLEINSTRUMENTER
Impex Produkter AS  
Tlf: 22 32 77 20
www.impex.no

PROSESSTYRING/
AUTOMATISERING 
 
Per Aga Styringsteknikk  
Tlf: +47 92 83 35 77  
www.pastyring.no

Thune Automasjon AS  
Tlf: 950 68 601  
post@thuneautomasjon.no  
www.thuneautomasjon.no
 
TEMPERATURMÅLERE/
TERMOMETRE/ TEMPERATUR-
LOGGERE  
Hasvold AS  
Tlf: 22 72 59 50  
www.hasvold.no 

Impex Produkter AS  
Tlf: 22 32 77 20  
www.impex.no

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601 
post@thunautomasjon.no 
www.thuneautomasjon.no

Tormatic AS 
Tlf: 33 16 50 20 
www.tormatIc.no 

DIVERSE
SKILTING/FASADESKILT/
BILDEKOR/VINDUSDEKOR
Norstamp AS  
Etikett & Emballasje 
Tlf: 33 48 45 00 
etikett@norstamp.no 
www.norstamp.no

EDB-SYSTEM

EDB/DATA/PROGRAMVARE/
SOFTWARE
Agrippa Solutions AS 
Tlf: 33 38 22 22 
info@agrippa.no 
www.agrippa.no 
Seriøs og kostnadseffektiv prosjekt-
ledelse, datafangst for intern-
kontroll og rapportering. 

Isonor lT AS 
IsoMat og Visma Global, Norges mest 
utbredte bransjeløsning for nærings-
middelindustrien. 
Tlf: 92 037 037 
www.isonor.no

EMBALLASJE
ABSORBENTER TIL KJØTT- 
OG FISKEINDUSTRIEN
Bjarne Johnsen AS 
Tlf: 55 98 32 00 
www.bjas.no

ALUMINIUMSEMBALLASJE/
BLIKKEMBALLASJE/
METALLEMBALLASJE
Plus Pack Norge AS 
Tlf: +47 91146 112 
b.graff@pluspack.com 
www.pluspack.no

BOKSER/BEGRE I PLAST/
BEGEREMBALLASJE
Norstamp AS  
Etikett & Emballasje 
Tlf: 33 48 45 00 
etikett@norstamp.no 
www.norstamp.no

BØLGEPAPP/MASSIV PAPP-
EMBALLASJE/E-FLUTE 
Smurfit Kappa Norpapp AS 
Tlf: 815 20 210 
www.smurfitkappa.no

DYPTRYKKSFILMER/
EMBALLASJELAMINATER
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

ENGANGSPALLER
Bruland Pallefabrikk 
Tlf: 57 72 22 90 
www.paller.no

EPS (EKSPANDERT POLYSTYREN)/
STYROPOR/SKUMPLAST  
Nesseplast AS 
Sjøarsvegen 4, 6899 Balestrand 
Tlf: 57 69 47 50 
nesseplast@nesseplast.no 
www.nesseplast.no

FLEKSIBEL EMBALLASJE
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

AR Packaging Flexibles AB 
Tlf: +46 46 287 33 00 
info@ar-packaging.com 
www.ar-packaging.com 

Wipak Norway NUF 
Tlf: 905 42 827 
info.norway@wipak.com 
www.wipak.com

GLASSEMBALLASJE
Ardagh Group Moss AS 
Dillingtoppen 9, 1570 Dilling 
Tlf: 69 91 00 40/42 
geir.aasnesoardaghgroup.com www.
ardaghgroup.com

KAPSLER/KORKER
Modulpac AB 
Tlf: +46 372 25 500 
www.modulpac.com

KARTONGEMBALLASJE/ESKER/
SJAKTLER
Schur Pack Denmark A/S 
Tlf: +45 76 27 28 29
spd@schur.com 
www.schur.com
Schur Pack Denmark A/S tilbyr 
alle former for emballasjeløsninger 
i kartong, bakker til frukt & grønt-
sektoren, bakker i formpresset kar-
tong og øvrige kartonasjeprodukter. 
Vi tilbyr også etiketter gjennom 
vårt selskap Schur Labels A/S.

Norstamp AS  
Etikett & Emballasje  
Tlf: 33 48 45 00 
etikett@norstamp.no 
www.norstamp.no

KRYMPEFOLIE
Baca Plastindustri AS 
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen 
Tlf: 55 92 77 77 
post@baca.no 
www.baca.no

LAMINAT/PLASTLAMINAT/ 
PLASTFILM/EMBALLASJEFILM
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no 

P.W. Solsrud AS 
Tlf: 63 98 95 20 
per@solsrud.no

LIM/LIMSYSTEM/HOTMELT/
SMELTELIM
Krystal AS 
Tlf: 32 26 52 50 
www.krystal.no

National Lim Norge AS 
Enedistributør for Henkel-lim 
Tlf: 22 80 93 60 
www.national-lim.no 

Robatech Nordic NO AS 
Tlf: 32 14 23 75 
info@robatech.no 
www.robatech.no

MATEMBALLASJE/NÆRINGSMIDDE-
LEMBALLASJE
Empakk AS 
Tlf: 69 32 69 10 
www.empakk.no 

Norengros AS 
Tlf: 22 66 62 20 
www.norengros.no 

Plus Pack Norge AS 
Tlf: +47 91146 112 
b.graff@pluspack.com 
www.pluspack.no

Stenqvist AS 
Tlf: 32 21 36 50 
Aurskog - Drammen 
info@stenqvist.com 
www.stenqvist.com

PALLER/TREPALLER/
TREEMBALLASJE
Bruland Pallefabrikk 
Tlf: 57 72 22 90 
www.paller.no

PLASTEMBALLASJE
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

Baca Plastindustri AS 
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen Tlf: 
55 92 77 77 
post@baca.no 
www.baca.no

mabsEmballasje AS 
Tlf: Marit: 958 78 725 
Tlf: Maj-Brith: 917 76 051 
marit@mabsprodukter.no 
mabs@mabsproduker.no 
www.mabsprodukter.no 

Nesseplast AS 
Nessane, 6899 Balestrand 
Tlf: 57 69 47 50 
nesseplast@nesseplast.no 
www.nesseplast.no 

Nopla AS
Tlf: 91136 462 
www.nopla.no 

Nordic Pack AS 
Tlf: 69 91 00 00 
info@nordicpack.no 
www.nordicpack.no 
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Plus Pack Norge AS 
Tlf: +47 91146 112 
b.graff@pluspack.com 
www.pluspack.no 

P.W. Solsrud AS 
Tlf: 63 98 95 20 
per@solsrud.no

Sealed Air Norway 
Tlf: 62 33 02 28 
www.sealedair.com

PLASTKASSER/PLASTPALLER/
PLASTCONTAINERE/STORSEKKER 
SP-System 
Tlf: 70 10 00 20 eller 9716 16 96 www.
sp-system.no

PLASTSEKKER
Baca Plastindustri AS 
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen Tlf: 
55 92 77 77 
post@baca.no 
www.baca.no

POSER (PAPIR/PLAST)/
BÆREPOSER/PAPIRBÆREPOSER/
PLASTBÆREPOSER
Baca Plastindustri AS 
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen Tlf: 
55 92 77 77 
post@baca.no 
www.baca.no

STREKKFILM
Baca Plastindustri AS 
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen Tlf: 
55 92 77 77 
post@baca.no 
www.baca.no 

VAKUUMPOSER
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcomeliussen.no

P.W. Solsrud AS 
Tlf: 63 98 95 20 
per@solsrud.no

EMBALLASJEDESIGN
FLASKEDEKOR/DEKOR AV FLASKER 
Ardagh Group Moss AS 
Dillingtoppen 9, 1570 Dilling 
Tlf: 69 91 00 40/42 
geir.aasnes@ardaghgroup.com www.
ardaghgroup.com

EMBALLERINGS-
MASKINER/
PAKKEMASKINER

EMBALLERINGSMASKINER/PAKKE-
MASKINER/PAKKELINJER
Empakk AS 
Tlf: 69 32 69 10 
www.empakk.no 

MPack AS 
Tlf: 62 35 66 66 
www.mpack.no 

Smurfit Kappa Norpapp AS 
Tlf: 815 20 210 
www.smurfitkappa.no 

Thomas Thiis AS/Plastmaskiner AS 
Tlf: 32 84 84 50 
post@thiis.no 
www.thiis.no

Thune Automasjon AS 
Tlf: 950 68 601 
post@thunautomasjon.no 
www.thuneautomasjon.no

PAKKEROBOTER/ROBOTPAKKEMAS-
KINER/ROBOTISERING
Thune Automasjon AS 
Tlf: 950 68 601 
post@thunautomasjon.no 
www.thuneautomasjon.no

PALLETERINGSMASKINER
/PALLETERINGSAUTOMATER 
Holmek Palletering AS 
Tlf: 71 52 56 88 
www.holmek.no

Intek Engineering AS 
Tlf: 611 97 199 
post@intek.no 
www.intek.no

PALLEVENDER/PALLESKIFTER
Teo Teknikk AS 
Tlf: 5179 84 00 
teo@teo.no 
www.teo.no

STANSER
Stanseformfabrikken AS 
Iddev. 66, 1769 Halden 
Tlf: 69 17 80 80 
www.stanseform.no

ETIKETTERING/
PRODUKTMERKING
ADRESSERING/MERKING 

ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990.

BLEKKSTRÅLEMERKING/
BLEKKSTRÅLESKRIVERE 

ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990.

Videojet Technologies Norway
Klinestadmoen 4, 3241 Sandefjord
Utstyr/maskiner: Tlf: +47 56 99 96 18
Teknisk support: Tlf: +47 90 41 83 40
post.no@videojet.com
www.videojet.no
Videojet Technologies er verdens mest 
suksessfulle leverandør innen kode-
løsninger med over 350 000 monterte 
systemer og ca. 4 000 medarbeidere 
fordelt på 30 avdelinger over hele verden. 
Vi leverer blekkstråle-, etikett- TTO og 
laserskrivere, for å merke produkter og 
forpakninger med alt som har med spor-
barhet å gjøre.

ETIKETTER 
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990. 

AS Norsk Etikett 
Fabrikk veien 13, 4323 Sandnes
Tlf: 51 60 40 40
Frode Reppenhagen  
Mobil: 916 96 435
Terje Johnsen Mobil: 916 89 334
firma@norsketikett.no 
www.norsketikett.no
 
DIGITAL ETIKETT AS 
Tlf: 477 76 060 
www.digitaletikett.no 

Ellco Etikett Trykk AS 
Tlf: 67 06 20 40 
mail@ellco.no 
www.ellco.no 
 
Ettiketto AS 
Tlf. 40 00 52 75 
ordre@ettiketto.no 
www.ettiketto.no

Norstamp AS  
Etikett & Emballasje 
Tlf: 33 48 45 00 
etikett@norstamp.no 
www.norstamp.no

ETIKETTER/SELVKLEBENDE 
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990.

DIGITAL ETIKETT AS 
Tlf: 47 77 60 60 
www.digitaletikett.no 

Ellco Etikett Trykk AS  
Tlf: 67 06 20 40  
mail@ellco.no  
www.ellco.no

Ettiketto AS 
Tlf. 40 00 52 75 
ordre@ettiketto.no 
www.ettiketto.no  
 
Norstamp AS 
Etikett & Emballasje 
Tlf: 33 48 45 00 
etikett@norstamp.no 
www.norstamp.no

Skanem Stavanager AS 
Tlf: +47 90 4141 44 
post.stavanger@skanem.com 
www.skanem.com 

ETIKETTERING/PROGRAMVARE  
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990.

ETIKETTERINGSMASKINER 
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990. 

Barcom AS 
Tlf: 67 97 83 20 
post@barcom.no 
www.barcom.no 

Ellco Etikett Trykk AS 
Tlf: 67 06 20 40 
mail@ellco.no 
www.ellco.no
 
Ettiketto AS 
Tlf. 40 00 52 75 
ordre@ettiketto.no 
www.ettiketto.no

Videojet Technologies Norway
Klinestadmoen 4, 3241 Sandefjord
Utstyr/maskiner: Tlf: +47 56 99 96 18
Teknisk support: Tlf: +47 90 41 83 40
post.no@videojet.com
www.videojet.no
Videojet Technologies er verdens mest 
suksessfulle leverandør innen kode-
løsninger med over 350 000 monterte 
systemer og ca. 4 000 medarbeidere 
fordelt på 30 avdelinger over hele verden. 
Vi leverer blekkstråle-, etikett- TTO og 
laserskrivere, for å merke produkter og 
forpakninger med alt som har med spor-
barhet å gjøre.
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ETIKETTLIM
National Lim Norge AS 
Enedistributør for Henkel-lim 
Tlf: 22 80 93 60 
www.national-lim.no

LASERKODERING/LASER-
MERKING/LASERKODEMERKING
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990. 
 
Videojet Technologies Norway
Klinestadmoen 4, 3241 Sandefjord
Utstyr/maskiner: Tlf: +47 56 99 96 18
Teknisk support: Tlf: +47 90 41 83 40
post.no@videojet.com
www.videojet.no
Videojet Technologies er verdens mest 
suksessfulle leverandør innen kode-
løsninger med over 350 000 monterte 
systemer og ca. 4 000 medarbeidere 
fordelt på 30 avdelinger over hele verden. 
Vi leverer blekkstråle-, etikett- TTO og 
laserskrivere, for å merke produkter og 
forpakninger med alt som har med spor-
barhet å gjøre.

RFID (RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION)/EPC 
(ELECTRONIC PRODUCT CODE)
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990.

CodelT AS 
Tlf: 22 10 73 80 
post@codeit.no 
www.codeit.no

SPORBARHET/SPORING/EDI 
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990.

CodelT AS 
Tlf: 22 10 73 80 
post@codeit.no 
www.codeit.no

STREKKODEUTSTYR/STREKKODE-
PRINTERE (SCANNERE/LESERE/
DEKODERE) 
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990.

YTTEREMBALLASJEMERKING 
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990. 

FORENINGER/
ORGANISASJONER
FORENINGER/ORGANISASJONER 

Sjømat Norge  
Postboks 5471 Majorstuen,  
0305 Oslo  
Tlf: 99 11 00 00  
firmapost@sjomatnorge.no  
www.sjomatnorge.no  
Sjømat Norge er en landsomfattende næ-
ringspolitiskarbeidsgiverorganisasjon som 
dekker hele verdikjeden fra fjord til bord 
innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. 
Sjømat Norge er tilknyttet Næringslivets 
hovedorganisasjon (NHO). Hovedkontoret 
ligger i Oslo, de andre kontorene ligger i 
hhv. Tromsø,  
Trondheim, Ålesund og Bergen.

INGREDIENSER/
RÅSTOFFER/
TILSETNINGSSTOFFER

AROMAER/ESSENSER 
Harlem Food AS
Tlf: +47 21 00 42 00
sales@harlemfood.no
www.harlemfood.no 
 
Storms AS 
Tlf. 67 17 68 80
www.storms.no

BAKTERIEKULTURER
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

Neraal & Co. AS 
Tlf: 22 51 00 70 
kundeservice@neraal.no 
www.neraat.no 
 

FARVESTOFFER
Harlem Food AS
Tlf: +47 21 00 42 00
sales@harlemfood.no
www.harlemfood.no 

Storms AS 
Tlf: 67 17 68 80 
www.storms.no

GOURMETPRODUKTER
Engebretsen AS 
Tlf: 63 96 66 40 
www.engebretsenas.no 
Firmaet Gunn og Jan Engebretsen 
AS ble etablert i 1981 og er lokalisert 
på Minnesund, nord for Oslo. Vi er en 
nisjebedrift med spesialkompetanse 
innen kryddersmør, marinader, krydder  
og gourmetprodukter. Vi er oppdatert 
med produktutvikling og nye trender og 
produserer/ videreforedler ca. 80-90 % av 
alle våre produkter selv. Derfor er vi også 
meget fleksible og kan imøtekomme vare 
kunders ønsker med vår fagkompetanse 
og kan utvikle nye produkter i samarbeid 
med våre kunder.

KONSERVERINGSMIDLER
Addcon Nordic AS 
Konservering - det er oss det! 
Ensilox - Antiboil - Maursyre FishForm 
- hlypokloritt 
Tlf: 35 56 41 00 
www.addcon.com

Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

Harlem Food AS
Tlf: +47 21 00 42 00
sales@harlemfood.no
www.harlemfood.no

Storms AS 
Tlf: 67 17 68 80 
www.storms.no

KRYDDER 
Alimenta AS 
Tlf.: 67 07 38 00 
www.alimenta.no

Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

Engebretsen AS 
Tlf: 63 96 66 40 
www.engebretsenas.no 
Firmaet Gunn og Jan Engebretsen AS ble 
etablert i 1981 og er lokalisert på Minne-
sund, nord for Oslo. Vi er en nisjebedrift 
med spesialkompetanse innen krydders-
mør, marinader, krydder og gourmetpro-
dukter. Vi er oppdatert med produktutvik-
ling og nye trender og 

produserer/ videreforedler ca. 80-90 % av 
alle våre produkter selv. Derfor er vi også 
meget fleksible og kan imøtekomme våre 
kunders ønsker med vår fagkompetanse 
og kan utvikle nye produkter i samarbeid 
med våre kunder. 

Harlem Food AS
Tlf: +47 21 00 42 00
sales@harlemfood.no
www.harlemfood.no

Solina Norway  
Tlf: 66 80 86 70 
post@solina-group.no 
www.solina-group.no

KRYDDERSMØR
Engebretsen AS 
Tlf: 63 96 66 40 
www.engebretsenas.no 
Firmaet Gunn og Jan Engebretsen 
AS ble etablert i 1981 og er lokalisert 
på Minnesund, nord for Oslo. Vi er en 
nisjebedrift med spesialkompetanse 
innen kryddersmør, marinader, krydder 
og gourmetprodukter. Vi er oppdatert 
med produktutvikling og nye trender og 
produserer/ videreforedler ca. 80-90 % av 
alle våre produkter selv. Derfor er vi også 
meget fleksible og kan imøtekomme våre 
kunders ønsker med vår fagkompetanse 
og kan utvikle nye produkter i samarbeid 
med våre kunder.

MARINADER
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

Engebretsen AS 
Tlf: 63 96 66 40 
www.engebretsenas.no 
Firmaet Gunn og Jan Engebretsen 
AS ble etablert i 1981 og er lokalisert 
på Minnesund, nord for Oslo. Vi er en 
nisjebedrift med spesialkompetanse 
innen kryddersmør, marinader, krydder 
og gourmetprodukter. Vi er oppdatert 
med produktutvikling og nye trender og 
produserer/ videreforedler ca. 80-90 % av 
alle våre produkter selv. Derfor er vi også 
meget fleksible og kan imøtekomme våre 
kunders ønsker med vår fagkompetanse 
og kan utvikle nye produkter i samarbeid 
med våre kunder.

Solina Norway  
Tlf: 66 80 86 70 
post@solina-group.no 
www.solina-group.no



tek.no

Se nettversjon på www.matogmarked.no

DIN LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT OG PAPIR Se nettversjon på www.matindustrien.no

MELKESYRE/LAKTAT
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

NATURLIGE AROMAER/ 
NATURLIGE ESSENSER 

Storms AS 
Tlf: 67 17 68 80 
www.storms.no

NATURLIGE RÅSAFTER/ 
NATURLIGE KONSENTRATER 

SITRONSYRE
Harlem Food AS
Tlf: +47 21 00 42 00
sales@harlemfood.no 
www.harlemfood.no  
 
Storms AS 
Tlf: 67 17 68 80 
www.storms.no

SOYA/SOYAOLJE
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no 

Aarhus Karlshamn Norway AS  
Tlf: 918 46 426  
bjorn.lien@aak.com  
www.aak.com 
 
Harlem Food AS
Tlf: +47 21 00 42 00
sales@harlemfood.no
www.harlemfood.no

STIVELSE 
Alimenta AS 
Tlf: 67 07 38 00 
www.alimenta.no

Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no
 
Harlem Food AS
Tlf: +47 21 00 42 00
sales@harlemfood.no
www.harlemfood.no 

SUKKER/SUKKERERSTATNING/ 
DEXTROSE/FRUKTOSE
 
Harlem Food AS
Tlf: +47 21 00 42 00
sales@harlemfood.no
www.harlemfood.no 

Storms AS 
Tlf. 67 17 68 80 
firmapost@storms.no 
www.storms.no

TARMER
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

TØRKET LØK
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

TØRKET MELK/MELKE-
INGREDIENSER 
TINE SA, TINE Ingrediens 
Lakkegata 23, 0187 Oslo
Tlf. 03850 
www.tineingrediens.no

KONSULENTER/
RÅDGIVNING

FISKEINDUSTRI/NÆRINGS- 
MIDDELINDUSTRI/MATINDUSTRI
Intek Engineering AS 
Tlf: 61 19 71 99 
post@intek.no 
www.intek.no

KVALITETSLEDELSE/HYGIENEKONSU-
LENTER/HACCP/
MATTRYGGHET
Essentia AS 
Tlf.: 55 96 25 80 
www.essentia.no 

VestfoldLAB AS  
Analysetjenester for mat og bryggeri 
bransjen, vann og avløpsprøver for 
vannverk og private.
Tlf.: 33 37 90 60 
post@vestfoldlab.no 
www.vestfoldlab.no

PRODUKSJ0NSTEKNIKK/
PROSJEKTERING AV 
PRODUKSJONSANLEGG 
Intek Engineering AS 
Tlf: 61 19 71 99 
post@intek.no 
www.intek.no

STYRINGSSYSTEMER 
Intek Engineering AS 
Tlf: 6119 71 99 
postiaintek.no 
www.intek.no

TOTALPROSJEKTERING 
Norconsult AS 
Tlf: 67 57 10 00 
per.espen.
kristofersen@norconsult.com 
www.norconsult.no

KURS/OPPLÆRING
KURS/OPPLÆRING/SKOLER/ 
UTDANNING
Baker- og konditorakademiet AS
Skrivervegen 23, 1920 Sørumsand
www.bklf.no
Tlf: 472 75 321
erlend@bakerkonditor.no
Tilbyr et bredt spekter av kurs og 
kompetanse innen baker- og kondi-
torfaget, IK-Mat, hygiene og kosthold 
og ernæring.

LABORATORIETJENESTER
SGS Analytics Norway AS 
Tlf 4000 7001 
Epost: no.hn.kundeservice@sgs.com 
 
VestfoldLAB AS  
Analysetjenester for mat og bryggeri 
bransjen, vann og avløpsprøver for 
vannverk og private. 
Tlf: 33 37 90 60  
post@vestfoldlab.no  
www.vestfoldlab.no

LEIEPAKKING/
LEIEPRODUKSJON
LEIEPAKKING 
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

Automatpack AS 
Tlf: 21 00 42 00 
www.automatpack.no 

Lisa AS 
Tlf: 6713 12 22 
lars@lisasyltetoy.no 
www.lisasyltetoy.no

LEIEPRODUKS.ION
Arne B. Corneliussen AS 
Tlf: 22 88 46 00 
office@abcorneliussen.no 
www.abcorneliussen.no

Automatpack AS 
Tlf: 21 00 42 00 
www.automatpack.no 

Lisa AS 
Tlf: 67 13 12 22 
lars@lisasyltetoy.no 
www.lisasyltetoy.no

LOGISTIKKSYSTEMER/ 
LOGISTIKKONSULENTER
Intek Engineering AS 
Tlf: 6119 71 99 
post@intek.no 
www.intek.no
 

MASKINER/UTSTYR
BRUKTE MASKINER/ 
BRUKT UTSTYR 
KM Maskin 
Tlf: 90113 130 
www.kmmaskin.no

HYDRAULIKK/HYDRAULIKK- 
ANLEGG
TESS AS 
Landsomfattende 
Grønt nr.: 800 83 777 
tess@tess.no 
www.tess.no 
FROSTS- og MORA-kniver, manuelle  
og elektriske knivslipere

KNIVER/SKJÆREREDSKAPER/ 
KNIVSLIPERE
Aasgaard AS 
Tlf: 63 90 74 88 
www.aasgaard.no 

KOMPRESSORER/ 
TRYKKLUFTUTSTYR 
Maskin K. Lund AS 
Tlf: 22 90 02 00 
firmapost@mkl.no 
www.mkl.no

MEMBRANFILTRERING 
Merck Life Science AS
Tlf: 810 62 645 
norway@merckgroup.com 
www.merckmillipore.com

METALLDETEKTORER/ 
METALLDETEKTERING 
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990. 

SLANGER/SLANGEKLEMMER l  
NÆRINGSMIDDELKVALITET 

TESS AS - Landsomfattende 
Grønt nr.: 800 83 777 
tess@tess.no 
www.tess.no
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SLANGEOPPRULLER MED  
NÆRINGSMIDDELSLANGER 
Nederman Norge 
Tlf: 22 79 02 10 
nederman@nederman.no 
www.nederman.no

TESS AS - Landsomfattende 
Grønt nr.: 800 83 777 
tess@tess.no 
www.tess.no

VAKUUMPUMPER 
Vakuum-Service AS 
Tlf: 67 98 09 00 
www.vakuum.no  
 
VEKTER/KONTROLLVEKTER 
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990. 

Scanvaegt Systems 
Tlf: 966 46 700 
www.scanvaegt.no

X-RAY/RØNTGENINSPEKSJON 
ACT LOGIMARK AS 
Tlf: 63 94 61 00 
www.act-gruppen.com 
ACT LOGIMARK AS leverer merke-, 
sporings- og kontrolløsninger til 
næringsmiddelindustrien. Vi har 
hardware, software og kompetanse 
som er bygget opp siden 1990. 

MIKROBIOLOGI/HYGIENE- 
KONTROLL/RENHOLD
DESINFEKSJONSMIDLER/ 
RENGJØRINGSMIDLER 
Ecolab AS 
Tlf: 22 68 18 00 
www.ecolab.com

Lavendel Hygiene AS 
Tlf: 22 06 06 00 
www.lavendelhygiene.no 

DESINFEKSJONSUTSTYR/ 
RENGJØRINGSUTSTYR/ 
VASKEANLEGG 
Ecolab AS 
Tlf: 22 68 18 00 
www.ecolab.com

FEIEMASKINER/ 
GULVVASKEMASKINER 
IPC FOMA Norge AS  
Tlf: 64 9170 00 
www.foma.no

MIKROBIOLOGI 
Merck Life Science AS 
Tlf.: 810 62 645 
norway@merckgroup.com 
www.merckmittipore.com

OVERFLATEBEHANDLING  
(BAKTERIEHEMMENDE OG  
SOPPHEMMENDE)
Lavendel Hygiene AS 
Tlf: 22 06 06 00 
www.lavendelhygiene.no 

RENE ROM/RENE SONER/ 
DESINFISERENDE MATTER 
Lavendel Hygiene AS 
Tlf: 22 06 06 00 
www.lavendelhygiene.no  

STØVSUGERANLEGG/ 
SENTRALSTØVSUGERE 
IPC FOMA Norge AS 
Tlf: 64 9170 00 
www.foma.no

UVC-DESINFISERING/ 
TØRRDESINFISERING
FHS Scandinavia Food  
Hygiene Solutions 
Tlf: 900 45 234 
fred@fhsscandinavia.no 
www.fhsscandinavia.no

Lavendel Hygiene AS 
Tlf: 22 06 06 00 
www.lavendelhygiene.no

VASKEMASKINER FOR STOR- 
KJØKKEN OG INDUSTRI/ 
INDUSTRIVASKEMASKINER 
IPC FOMA Norge AS 
Tlf: 64 9170 00 
www.foma.no

SMØREMIDLER
SMØREMIDLER 
Klüber Lubrication Nordic 
Markedsledende leverandør av spesi-
alsmøremidler. 
Tlf: 64 83 78 00 
www.klueber.no

Lindberg & Lund  
Mobil Cibus™ næringsmiddelgodkjente 
syntetiske smøreoljer. JAX næringsmiddel-
godkjentesmøremidler. 
Tlf: 64 97 55 55 
www.lindberg-lund.no

TRANSPORT/LAGRING
INTERN TRANSPORT

Transmeca AS Avd. Larvik 
Tlf: 33 13 27 00 
postlarvik@transmeca.no 
www.transmeca.no 
Våre produkter: Transportbånd 
- Drivremmer - Modulbånd - Ståltrådband 
- Trommelmotorer - Transport- 
ruller - Teflon/PTFE - Tannremmer - Gear 
& motorer 

LAGERHOTELL/FRYSELAGER/ 
KJØLELAGER/SVALLAGER/ 
TØRRLAGER/TOLLAGER/ 
TERMOLOGISTIKK  
Glacio AS 
Tlf: 69 22 99 00 
thomas@glacio.no 
www.glacio.no 

Lisa AS 
Tlf: 67 13 12 22 
www.lisasyltetoy.no 

Permanor 
Tlf: 52 7148 41
www.permanor.no

TRANSPORTBÅND

Transmeca AS Avd. Larvik 
Tlf: 33 13 27 00 
postlarvik@transmeca.no 
www.transmeca.no 
Våre produkter: Transportbånd 
- Drivremmer - Modulbånd - Ståltrådband 
- Trommelmotorer - Transport- 
ruller - Teflon/PTFE - Tannremmer - Gear 
& motorer

TRANSPORTUTSTYR

Transmeca AS Avd. Larvik 
Tlf: 33 13 27 00 
postlarvik@transmeca.no 
www.transmeca.no 
Våre produkter: Transportbånd 
- Drivremmer - Modulbånd - Ståltrådband 
- Trommelmotorer - Transport- 
ruller - Teflon/PTFE - Tannremmer - Gear 
& motorer
VANNBEHANDLING
DESINFISERING/LEGIONELLAKON-
TROLL/VANNRENSING/ FILTRERING/
OKSYGENERING 
Novatek AS 
Tlf: 22 72 35 40 
www.novatek.no

VENTILASJON
STORKJØKKENVENTILASJON/ VENTI-
LASJONSUTSTYR 
F-Tech AS 
Tlf: 41 49 27 00 
www.f-tech.no
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ARBEIDSTØY/ HANSKER/ SKO 
 Arbeidstøy 
 Engangsklær 
 Fryseromsklær/Termoklær 
 Hansker 
 Sko 
 Verneutstyr 

AUTOMASJON 
 Automatikk/lnstrumenter 
 Elektronikk/Kabler 
 Gassanalyseutstyr 
 Kalibrering 
 Laboratorieinstrumenter 
 Magnetventiler 
 Måleinstrumenter 
 Prosesstyring/Automatisering 
 Reguleringsventiler 
 Temperaturmålere/Termometre/
Temperaturlogger 

AVFALLSHÅNDTERING/ 
GJENVINNING 

 Avfallskomprimatorer/
Emballasjepresser 
 Avfallskverner 
 Metallgjenvinning 
 Papirgjenvinning 
 Plastgjenvinning 
 Rekondisjonering 
 Tregjenvinning 

BEMANNING/VIKARBYRÅ 
 Personell til kjøtt - og 

    fiskeindustrien/Spesialister til 
 matindustrien 

BRANN 
 Brannalarm/Branndetektorer 
 Branndører/Branntetting 
 Brannpumper 
 Brannredningsmateriell/
Brannøkser/Branntepper 
 Brannskap/Brannslanger/
Brannslangetromler 
 Brannslanger/
Brannslangetromler 
 Brannslukkingsutstyr/Brann-
slukkere/Pulverapparater 

DIVERSE 
 Skilting/FasadeskiIt/
Bildekor/Vindusdekor 

DØRER/PORTER 
 Dører/Porter 

EDB-SYSTEM 
 EDB/Data/Software/
Programvare 

EMBALLASJE 
 Absorbenter til kjøtt- og 
fiskeindustrien 
 Aluminiumsemballasje/
Blikkemballasje/Metall-
emballasje 
 Avfallssekker 
 Bioplast/Bioemballasje 
 Blisterpakninger 
 Bokser/Begre i plast/ 
Begeremballasje 
 Byggfolier/Landbruksfolier 
 Bølgepapp/Massiv papp-
emballasje/E-flute 
 Cateringemballasje/
Matemballasje 

 Coekstrudert polyetylen 
 Containere for truck-
håndtering 
 Containere for væske-
håndtering 
 Displayemballasje 
 Drikkekartong 
 Dyptrykksfilmer/Emballasje-
laminater 
 Eksportemballasje i plywood 
 Emballasjebegere 
 Engangspaller 
 EPS - Ekspandert Polystyren/
Styropor/Skumplast 
 Fiberformet emballasje 
 Finérkasser/Finércontainere 
 Fleksibel emballasje 
 Frysemellomlegg 
 Glassemballasje 
 Hettestrekkfolie 
 Kapsler/Korker 
 Kartongembaltasje/Esker/
Sjaktler 
 Krympefolie 
 Laminat/Plastlaminat/
Plastfilm/Emballasjefilm 
 Lim/Limsystem/Hotmelt/
Smeltelim 
 Luftputefolie 
 Paller/Trepaller/Treemballasje 
 Pallekarmer 
 Pappbrett
 PE Skumfolie 
 Plastemballasje 
 Plastesker/Plastbokser 
 Plastkanner/Plastflasker/
Plastspann 
 Plastkasser/Plastpaller/
Plastcontainere 
 Plastsekker 
 Plastskåler/Plastbrett 
 Poser (papir/plast)/
Bæreposer/Papirbæreposer/
Plastbæreposer 
 PP-film og PP-poser 
 Påleggsbrett 
 Returemballasje 
 Rullecontainere 
 Sprøytestøpte produkter 
 Storsekker 
 Strekkfilm 
 Stålfat 
 Tape/Tapedispensere/
Klebebånd 
 Transparent emballasje/
Tuber/Tubelaminater 
 Vakuumformet plastemballasje 
 Vakuumposer 
 Ventilsekker 

EMBALLASJEDESIGN 
 Emballasjedesign 
 Flaskedekor/Dekor av flasker 

EMBALLERINGSMASKINER/ 
PAKKEMASKINER

 Aerosoler 
 Antistatisk utstyr 
 Blisterpakkemaskiner 
 Buntemaskiner/
Bunteautomater 
 Emballasjebånd 

 Emballeringsmaskiner/
Pakkemaskiner/Pakkelinjer
 Formemaskiner/
Fyllemaskiner/Falsemaskiner/
Lukkemaskiner 
 Forseglingsmaskiner 
 Heftemaskiner/Stiftemaskiner 
 Kantbeskyttere 
 Kapselfestemaskiner 
 Kartonglukkemaskiner 
 Kompressor/trykkluft 
 Krympekanoner/Krympe-
pistoler 
 Krympetunneler/Krympe-
kamre
 Modifisert atmosfærepakking 
 Pakkeroboter/Robotpakke-
maskiner/Robotisering 
 Pallesikringsmaskiner 
 Palleteringsmaskiner/
Palleteringsautomater 
 Pallevender/Palleskifter 
 Poselukkemaskiner/
Posesvesemaskiner/
Posepakkemaskiner 
 Skinpackmaskiner/
Skinpacsystemer 
 Sleeves-maskiner 
 Sprøytestøping 
 Stanser 
 Strammeband 
 Strekkfilmmaskiner 
 Stroppautomater/Stroppe-
maskiner/Stroppingmaskiner 
 Vakuumloftere 
 Vakuumpakkemaskiner 
 Vakuumpumper 

ENERGISENTRALER 
 Kjelanlegg /Service på 
kjelanlegg/Kjelpasserkurs 
 Matevannstanker/
Matevannssystemer 
 Skorsteiner 
 Utleieutstyr 
 Varmevekslere

ETIKETTERING/  
PRODUKTMERKING 

 Adressering/Merking 
 Blekkstrålemerking/ 
Blekkstråleskrivere 
 Datomerkemaskiner 
 EDB-etiketter 
 Etiketter 
 Etiketter - selvklebende 
 Etikettprintere/Etikettskrivere 
 Etikettering/Programvare 
 Ettketteringsmaskiner 
 Etikettlim 
 Etikett-tiltrykningsmaskiner 
 Foldeetiketter 
 Hengeetiketter 
 Laserkodering/Lasermerking/
Laserkodemerking
 Merkeutstyr for pakke-
maskiner 
 Prismerkingsautomater/
Prisutstyr/Merkeutstyr a RFID 
(Radio Frequency ldentification)/
EPC (Electronic Product Code) 
 Sjablonering/Merking

 Sporbarhet/Sporing/EDI 
 Stansing og preging 
 Strekkodeutstyr/printere 
(scannere, lesere, dekodere) 
 Strekkoder med blekkstråle-
skrivere 
 Termoskrivere 
 Termotransferprintere 
 Vektprintere 
 Ytteremballasjemerking 

FORENINGER/
ORGANISASJONER 

 Foreninger/Organisasjoner 

GASS 
 Gassdetektorer 
 Gasshåndteringsutstyr 
 Gassmiksere
 Gassovner/Gassbrennere/
Gassfyringsanlegg 
 Gass til modifisert 
atmosfære/Gass til nærings-
middelproduksjon 
 Rest-oksygenmålere

HÅNDVERKSTJENESTER 
 Industrirørlegging/Rørlegger-
tjenester 
 Sveising/Rustfri og sertifisert 
sveising for nærlngsmiddelindustrien

INDUSTRIGULV/ 
BETONGREHABILITERING 

 Industrigulv/Gulvbelegg

INGREDIENSER/RÅSTOFFER/ 
TILSETNINGSSTOFFER 

 Alginater
 Aromaer/Essenser 
 Bakteriekulturer C.M. 
 Emulgatorer 
 Enzymer 
 Eplesyre 
 Farvestoffer 
 Fiber/Protein 
 Fortykningsmidler 
 Fruktmasse/Bærmasse 
 Fruktpulver/Grønnsakspulver 
 Gelatin 
 Geleringsmidler 
 Gourmetprodukter 
 Guargum 
 H.V.P. 
 Is/Tørris 
 Johannesbrødkjernemet 
 Kakaopulver 
 Konserveringsmiddel 
 Kostfiber 
 Krydder 
 Marinader 
 Majoneser/Majonesbase 
 Margarin/Fett 
 Matolje 
 Melkeproteiner 
 Melkesukker/Lactose 
 Melkesyre/Laktat 
 MSG 
 Naturlige aromaer/
Naturlige essenser 
 Naturlige rasafter/
Naturlige konsentrater 
 Omega-3 ingredienser 
 Polydextrose (Litesse) 

LISTE OVER KATEGORIER                            Kryss av for ønsket kategori og send på e-post, så får du tilbud på oppføring



Kontakt Martine Singsaas Frøseth for din oppføring: Tlf: 22 70 83 00 – martine@nemitek.no

  ANNONSEPRISER 

Pris per produktkategori: 
kr 1 995,- pr. halvår 
Firmalogo på nettside: 
kr 1 190,- pr. halvår

HvemLevererHva 
faktureres halvårlig 
og løper til avbestilling. 
Som annonsør får du 
gratis abonnement 
på Mat og marked, 
verdi kr 2050,- pr. år

Kontaktperson:  
Martine S. Frøseth  
Tlf: 22 70 83 00  
E-post: martine@nemitek.no

Det lønner seg  å annonsere i Matindustrien

Kontakt Martine Singsaas Frøseth for din oppføring: Tlf: 22 70 83 00 - martine@nemitek.no

 Proteiner (teksturerte) 
 Salt 
 Sitronsyre 
 Sjømatingredienser 
 Soya/Soyaolje 
 Stabilisatorer 
 Stivelse 
 Sukker/Sukkererstatning/
Dextrose/Fruktose 
 Sukkererstatninger 
 Tarmer 
 Tørket løk 
 Tørket melk/
Melkeingredienser 
 Vitaminer 

KONSULENTER/RÅDGIVNING 
 Automasjon 
 Emballasjedesign 
 Emballasiekonsulenter/
Emballasjerådgivning 
 Emballasjetesting/

     Emballasjeforskning 
 Energiøkonomisering/
ENØK-tiltak 
 Fiskeindustri/Næringsmiddel-
industri/Matindustri 
 lnneklima/Ventilasjon/
Kuldeteknikk 
 Kostholdskonsulenter
 Kvalitetsledelse/Hygiene-
konsulenter/HACCP/
Mattrygghet 
 Produksjonsteknikk 
 Regelverk 
 Renholdsteknikk/
Rengjøringskonsulenter 
 Storkjøkkenanlegg 
 Styringssystemer 
 Teknisk miljøanalyse 
 Tollregelverk/Importregelverk 
 Totalprosjektering 
 Utvikling 
 Vannkraft/Vannverk/Kloakk 

KULDEANLEGG/VARMEANLEGG/ FRYSE-
ANLEGG 

 Kjøleanlegg/Fryseanlegg/
Kuldeteknisk utstyr 
 Kjøledører/Kjøleporter 
 Kjøletårn 
 Kuldemedier 
 Varmepumper 

KURS/OPPLÆRING 
 Kurs/Opplæring/Skoler/Utdanning

LABORATORIETJENESTER
 Laboratorietjenester 

LEIEPAKKING/LEIEPRODUKSJON 
 Leiepakking 
 Leieproduksjon 

LOGISTIKKSYSTEMER/ 
LOGISTIKKONSULENTER 

 Logistikksystemer/ 
Logistikkonsulenter 

MASKINER/UTSTYR 
 Aggregater 
 Aktuatorer 
 Armatur 
 Armatur (berøringsfri) 
 Avløpsrør/Sluk/Renner

 Autoklaver for hermetisering, 
pasteurisering og sterilisering 
 Bearbeidingsmaskiner/ 
Prosessutstyr 
 Blandemaskiner/Eltemaskiner 
 Brukte maskiner/Brukt utstyr 
 Båndsager 
 Dampkjeler/dampgeneratorer 
 Destillasjonsutstyr 
 Doseringsutstyr 
 Ekstrudere 
 Eltemaskiner 
 Falsemaskiner 
 Filtre 
 Fyllemaskiner/Tappemaskiner 
 Homogenisatorer 
 Inngangsmatter/Avlastningsmatter
 Kjelevaske maskiner 
 Kjøttbearbeidingsmaskiner 
 Kniver/Skjæreredskaper/
Knivslipere 
 Kompressorer/Trykkluftutstyr 
 Kraner/Kranutstyr 
 Kuttemaskiner 
 Lab-armatur 
 Laboratorieinnredning 
 LAF-benker/Sikkerhetsbenker 
 Magnetseparatorer 
 Membranfiltrering 
 Membranventiler 
 Metalldetektorer/Metall-
detektering 
 Næringsmiddelteknologi 
 Porsjoneringsapparater 
 Pulverhåndtering 
 Pumper 
 Rustfritt utstyr 
 Rør-i-rør/Rørsystemer/Rørutstyr 
 Røremaskiner/Miksemaskiner 
 Røykeanlegg 
 Separatorer 
 Siktemaskiner 
 Siloanlegg 
 Skjæreplater 
 Slanger/Stangeklemmer i 
 næringsmiddelkvalitet
 Slangeoppruller med nærings-
middelslanger 
 Sløyemaskiner 
 Sorteringsmaskiner 
 Stekemaskiner 
 Storkjøkkenutstyr 
 Tanker/Beholdere/
Kar i rustfritt stål 
 Tørkesystemer 
 UVA insektbekjempelse 
 Vakuumpumper 
 Vekter/Kontrollvekter 
 Ventiler 
 Verktøy/Håndverktøy 
 X-Ray/Røntgeninspeksjon 

MIKROBIOLOGI/ 
HYGIENEKONTROLL/RENHOLD 

 Agarkokere/Fyllemaskiner 
 Desinfeksjonsmidler/Rengjørings-
midler 
 Desinfeksjonsutstyr/Rengjørings-
utstyr 
 Engangshansker 
 Feiemaskiner/Gulvvaskemaskiner
 Hygienekontroll 

 Høytrykksanlegg/Høytrykksspylere 
 Håndhygiene/Hudsikkerhets-
program/Skincaresystem 
 Instrumenter 
 Kassevaskere/Containervaskere 
 Overflatebehandling, bakterie- og 
sopphemmende 
 Rene rom/Rene soner/
Desinfiserende matter 
 Renhold
 Renhold/Rensing av røranlegg 
 Skadedyrkontroll 
 Slanger til vask/Desinfeksjon 
 Støvsugeranlegg/Sentralstøvsugere 
 Substrat
 Test kits
 UVC-desinfisering/
Tørrdesinfisering 
 Vaskemaskiner for storkjøkken og
industri 

SJØMATBEDRIFTER 
 Sjømatbedrifter i Finnmark 
 Sjømatbedrifter i Hordaland 
 Sjømatbedrifter i Møre og Romsdal 
 Sjømatbedrifter i Nordland 
 Sjømatbedrifter i Oslo 
 Sjømatbedrifter i Rogaland 
 Sjømatbedrifter i Sør-Trøndelag 
 Sjømatbedrifter i Troms 

SMØREMIDLER 
 Smøremidler 

TRANSPORT/LAGRING 
 Fathåndtering 
 Hyllesystemer/Reoler 
 Intern transport 
 Kjedetransportører
 Lagerhoteller/Fryselagre/
Kjølelagre 

SVALLAGRE/TØRRLAGRE/ 
TOLLAGRE/TERMOLOGISTIKK 

 Lasteramper 
 Paller/Containere/Kasser/
Beholdere 
 Pallehetter
 Porter (innvendig) 
 Traller/Vogner/Lagerutstyr 
 Transportanlegg (prosjektering og 
levering)
 Transportbånd 
 Transportfirmaer/Transport-
tjenester
 Transportutstyr 
 Trucker/Gaffeltrucker 

TRYKKING 
 Digitaltrykk 
 Dyptrykk 
 Flexotrykk 
 Folietrykk 
 Offset emballasjetrykk 
 Repro og fotopolymerklisjeer for 

flexotrykk 

VANNBEHANDLING 
 Desinfisering/Legionellakontroll 
 Vannrensing/Filtrering/
Oksygenering 
 Vannanalyse 

VEDLIKEHOLDSSYSTEM 
 Vedlikeholdssystemer

VENTILASJON 
 Avsugsanlegg og rørsystemer 
 Luftavfuktere 
 Storkjøkkenventilasjon/ 
Ventilasjonsutstyr

  ANNONSEPRISER 

Pris per produktkategori: 
kr 1 995,- pr. halvår 
Firmalogo på nettside: 
kr 1 190,- pr. halvår

HvemLevererHva 
faktureres halvårlig 
og løper til avbestilling.
Som annonsør får du 
gratis abonnement 
på Matindustrien, 
verdi kr 1 990,- pr. år

Kontaktperson:  
Martine S. Frøseth  
Tlf: 22 70 83 00  
E-post: martine@nemitek.no

LISTE OVER KATEGORIER                            Kryss av for ønsket kategori og send på e-post, så får du tilbud på oppføring

Det lønner seg å annonsere i Matindustrien
Her treffer du beslutningstagere i alle sektorer av norsk matindustri

Kontakt oss for tilbud:
Bjørn Alvær | T: 482 12 700 | bjorn@storybold.no
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Blockbuster eller kalkun?
Norsk mat- og drikkeproduksjon utvikler seg raskt. Mat og marked er fagbladet for 

næringsmiddelindustrien. Vi lover å holde deg oppdatert på nyheter, politikk, rammevilkår 
og trender i bransjen. Så vet du hva som skjer – og hva som kommer.

matogmarked.no Foot: iStock

150,-
Prøv oss i  
6 måneder 

Inkluderer papirutgaven og alt  
innhold digitalt. Bestill ved  
å skanne koden eller på  
https://matogmarked.no/abonnement/bestill/188848




