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Visjon: ”Aktivt landbruk i hele Iandet, og en livskraftig, 
markedsorientert og effektiv industri basert på norske kvalitetsråvarer.”

Landbrukssamvirkets formål:   Sikre medlemmene markedsadgang og 
inntekter fra markedet, og rimelig tilgang på varer og tjenester
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Strategiske hovedutfordringer
•Oppnå bedre forståelse for sammenhengene i verdikjeden som grunnlag for rammebetingelser og helhetlig 

politikkutforming

•Deltakelse i regional politikkutforming  og verdiskaping innenfor rammen av nasjonal landbrukspolitikk

•Ta et felles ansvar for alliansebygging og næringens omdømme 

•Videreutvikle nasjonale og internasjonale markeder. 

•Sikre volum gjennom effektiv industri og lønnsom primærproduksjon

•Sikre markedsadgang ved å være en foretrukket leverandør til kundene

•Sikre at forbrukerne foretrekker norske produkter gjennom styrking av tillit, merkevarebygging og produktutvikling

•Videreutvikle samvirke som foretaksform i en situasjon med økende nasjonal og internasjonal konkurranse

•Etablere vilje og evne til samarbeid og felles industriell utvikling
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Ambisjon

Produksjons- og salgsvolumet i landbruket er i 2010 økt gjennom 
lønnsom produksjon, styrket tillit, økt konkurransekraft og 

verdiskapning på nye områder.
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Ekstern analyse
Økende internasjonal konkurranse og 
integrasjon med lave enhetskostnader 

presser norsk volum og pris. 
Konkurransepolitikken skjerpes. 
Økende avhengighet av politisk 

forståelse og vilje.

Ekstern analyse
Økende internasjonal konkurranse og 
integrasjon med lave enhetskostnader 

presser norsk volum og pris. 
Konkurransepolitikken skjerpes. 
Økende avhengighet av politisk 

forståelse og vilje.

Intern analyse
Sterke varemerker, bred kompetanse 
og fortsatt økonomisk handlingsrom , 

men høyt kostnadsnivå og økende 
endringstakt . Norsk 

næringsmiddelindustri er liten i 
internasjonal sammenheng.
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Gjennom et godt omdømme og aksept  fra 
samfunnet  skal vi posisjonere lønnsom 
landbruksbasert verdiskapning med langsiktige 
og forutsigbare rammevilkår

Vi skal sikre volum for å styrke konkurransekraft 
og markedsposisjon; og med det legge grunnlag 
for en lønnsom primærproduksjon.

I fellesskap skal vi posisjonere og videreutvikle 
et robust og framtidsrettet samvirke gjennom 
kompetanse, oppslutning og samarbeid
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