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Uttale – NOU 2011:4  
”Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat” 
 
Landbrukets Samarbeidsråd Agder (LSA) er et samarbeidsorgan for bondelagene og 
landbrukets samvirkeorganisasjoner i Agder. 
LSA hadde denne saken oppe i styremøtet 15. november 2011 og ønsker å gi følgende uttale 
til Matkjedeutvalgets rapport: 
 
Vi er glade for at regjeringen, gjennom å sette ned ”Steensnæs-utvalget”, har satt et helt 
nødvendig fokus på styrkeforholdene i verdikjeden mat. 
 
Vi støtter utvalgsflertallets anbefalinger i kapittel 7 og legger særlig vekt på følgende: 
 
Ny lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren. Vi deler utvalgets syn på 
at loven må ivareta prinsippet om at forbrukerne skal sikres en rimelig andel av ytelser. 
På dette punktet støtter vi i tillegg utvalgets mindretall som ønsker at også salg med tap må 
vurderes regulert i en ny lov. Vi vil også understreke at frivillige bransjetiltak på dette feltet 
ikke vil være tilstrekkelige, eller troverdige. 
 
Det er naturlig at en ny lov følges om med et ombud for dagligvaresektoren, som kan følge 
med på at lovens intensjoner og paragrafer blir fulgt. Vi støtter også intensjonen om at alle 
aktører i verdikjeden mat skal kunne melde saker til ombudet, i tillegg til at ombudet på eget 
initiativ skal kunne overvåke etterlevelsen av loven. 
 
En dagligvareportal vil være et nyttig verktøy for forbruker, dersom hensynene ”fullstendig 
informasjon og løpende oppdatering” blir fulgt opp av alle parter. En slik portal må også sees 
i sammenheng med utvalgets forslag om matmerking. 
 
Matmerking, med obligatorisk næringsdeklarasjon og opprinnelsesmerking, vil i tillegg til å 
styrke forbrukernes rett til informasjon, gi forbruker mulighet til å kunne gjøre reelle valg i 
forhold til sine preferanser. Det kan være i forhold til lokalprodusert, til kvalitet, til 
produsenter med ordnede arbeidsforhold osv.  
 
Vi forventer at regjeringen følger opp utvalgets anbefalinger, så snart som mulig. 
 
Med hilsen 
Landbrukets Samarbeidsråd Agder 
 
Birte Usland         Finn Aasheim 
Styreleder         sekretær 
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