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Høring – NOU 2013:6 God handelsskikk i dagligvarekjeden 

 
Vi viser til høringsbrev av 21.05.13, hvor departementene ber om synspunkter 

på NOU:6 God handelsskikk i verdikjeden. 

 

Stiftelsen Bondens marked Norge støtter Dagligvarelovutvalgets forslag om god 

handelsskikk, og opprettelse av et handelstilsyn.  

 

Bondens marked ble etablert i Norge i 2003. Det har vært en positiv utvikling i 

omsetning og antall markeder i de ti årene vi har drevet i Norge. I 2012 var total 

omsetning på over 41 millioner kroner og det var markeder i 25 byer og 

tettsteder.  

 

Myndighetenes og landbrukets satsing på økt matmangfold har gitt gode 

resultater. Det har vokst fram mange bedrifter som tilbyr unike 

kvalitetsprodukter over hele landet. Noen av disse bedriftene har lykkes godt i 

dagligvaremarkedet, noe som er svært positivt. Vi vil imidlertid hevde at for 

svært mange småskalaprodusenter er møtet med dagligvarehandelen preget av 

manglende tillit og åpenhet. Dette er beklagelig fordi norske forbrukere klart 

etterspør mer lokal mat i butikkene, og fordi mange produsenter etter hvert har 

vokst seg så store at de ønsker å selge gjennom butikk. 
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Kombinasjonen av vertikal og horisontal integrasjon har gitt dagligvarekjedene 

betydelig kjøpermakt, spesielt overfor små og mellomstore leverandører. Vi 

opplever at våre medlemmer har svært liten innflytelse og forutsigbarhet i 

gjeldende forhandlingssystem. 

 

Større åpenhet og likeverdighet er derfor etter vår vurdering helt avgjørende for 

en positiv utvikling av småskalaproduksjon og matmangfold i Norge.  

 

Distribusjon er et sentralt element i forhandlingene. Etter vår mening må 

Dagligvareloven presisere at det ikke skal være tillat å koble 

distribusjonsløsninger til innkjøpsavtaler. Vi mener distribusjonselementet er av 

så stor betydning for mer likeverdige forhold at vi ønsker en egen regulering av 

dette området. 

 

Stiftelsen Bondens marked Norge mener opprettelsen av et uavhengig 

Handelstilsyn er en forutsetning for effektiv håndheving av lov om god 

handelsskikk. 

 

Vi vil understreke betydningen av at ny lov og et uavhengig tilsyn kommer på 

plass så snart som praktisk mulig. 

 

 

 

 

Oslo 31.08.13. 

 

Aina Bartmann 

Stiftelsen Bondens marked Norge 
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