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

