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Høring – NOU 2013:6 God handelsskikk i dagligvaresektoren
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet, Fornyings- kirkeog administrasjonsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet datert 21.5.2013, vedrørende
høring av NOU 2013:6 God handelsskikk i dagligvaresektoren.
NBS støtter å innføre en lov om god handelsskikk og et tilhørende handelstilsyn for å håndheve loven,
underlagt Konkurransetilsynet.
NBS vil understreke behovet for å se nærmere på noen forhold som utvalget ikke har foreslått å
lovregulere. Dette gjelder spesielt vertikal integrasjon i verdikjeden for mat og salg med tap.
Dagligvarebransjen i Norge er en av de mest konsentrerte i Europa, og utviklingen går i retning av at
dagligvarekjedene søker å få kontroll, ikke bare over butikkhyllene og distribusjonen, men også lenger
bakover i verdikjeden. Dette gjør at kjedene sitter med en økende andel av fortjenesten på matproduksjon,
noe som vil gå på bekostning av primærprodusentene. I tillegg er det grunn til å anta at en slik utvikling vil
gjøre det vanskeligere for nye leverandører å nå fram til detaljistleddet, og at utvalget i butikkene blir
mindre. Det er også problematisk med hensyn til at makten i verdikjeden for mat samles på stadig færre
hender.
NBS vil også peke på behovet for å se nærmere på praksisen med salg av varer med tap. Matkjedeutvalget
konkluderte i sin rapport at salg med tap eller dumping av varer virker forstyrrende for en sunn
konkurranse i markedet. NBS mener at det er uheldig at varer i lange perioder blir solgt for langt under hva
det faktisk koster å produsere varen. Salg med tap må finansieres av noen, enten av kjedene selv, av
butikkeierne, av leverandørene eller av forbrukerne. Finansieringen er vanskelig å spore og det skaper en
usikkerhet for både produsenter og forbrukere. Salg med tap fører videre til at forbrukerne får et feil bilde
av den virkelige verdien på maten.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber om at Regjeringen ser nærmere på disse forholdene.
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