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Norges nest største industri
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1 400 bedrifter
14,5%

Prod.verdi

 
160 mrd.

19,1%





1 Globalisering

•
 

Handel

•
 

Informasjon

•
 

Demokratisering

•
 

Reiser

Presenter
Presentation Notes





Globalisering

Myte: Lukket marked

Realitet: Økende import
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2 Arbeidskraft og 
 kompetanse

Eldrebølgen

Innvandring



Arbeidskraft og kompetanse

Må kunne etterspørre 
spesifikk arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft

Norge må være attraktivt
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3 Forbrukermakt

•
 

Underholdning og 
 merkevare

•

 
Illojale og bevisste 

 forbrukere

•
 

Etikk og ansvar



Forbrukermakt

Dårlig tid men god råd.

Lager mat kun til fest

Mett eller underholdt

Rund fisk eller halv skrott?

Farse eller fiskemat ?

Slik unngår du E. coli- 
bakterier i grillmaten

http://www.vpn.no/var/storage/images/vpn/stadionsaken/klanen_om_aftenposten/182085-9-eng-GB/klanen_om_aftenposten_reference.jpg


Forbrukermakt

Bransjeglidning Driftsmargin (i prosent)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Industri
Matindustri

Presenter
Presentation Notes
Forbrukermakten utfordrer bransjeforståelsen:

For første gang har en reklame sang blitt anmeldt på kultursidene. 
Hva er en bransje – hvordan definerer du en bransje –Pizza Grandiosa handler om litt underholdning, litt om rask og god smak MEST  handler det om forbrukermakt. Den nye store inovasjonen i vinter var å ta bort paprika. Ikke spesielt forskningstun innovasjon, kanskje – men svært godt markedsforståelse.


Hva er norsk mat og drikkeindustri – spennende å se..? Forbrukermakten endrer bransjeforståelsen – omstilling eller høsting

Økt konkurranse + mer krevende kunder =Økt innovasjonsintensitet






4 Helse og miljø

•
 

Fedme/livstil

• Miljø og klima

•
 

Bio/gen
 

‐
 

teknolgi



Helse og miljø

Stort tilbud av mat

Mindre fysisk aktivitet

Gjennomsnittsvekten økt
Sosiale forhold:

Tre norske TV-serier om 
slanking

Modne menn sprenger magemålet

http://go.dagbladet.no/ego.cgi/dbovervekt/http:/www.dagbladet.no/dinside/2008/05/27/536446.html


Kilde: SSB

Helse og miljø: 

”The planet has a fever..”

Økt råvareutnyttelse
Energieffektivitet
Redusert avfallsmengde

Snacksfabrikken på Disenå:
Potetskrellet blir dyrefor
Potetstivelsen brukes i Løitens akevitt 
Vaskevannet renses og slippes ut i 

Glomma
”Vannavfallet” blir til både gjødsel og 

jordforbedring
De ansatte kildesorterer



Miljø- Industrien stiller krav til primærprodusentene

Kakao-dyrking

Palmeoljeproduksjon

Kaffedyrking

Norske deltagere i World Cocoa 
Foundation

Presenter
Presentation Notes
Norsk mat og drikkeindustri er en del av et global verdikjede.-  Det innebærer at vi må løfte blikket ut over vår egen navle og erkjenne at vi også har et globalt ansvar – vi vil gå noen skritt for  for bærekraftig utvikling – men samtidig ydmyke på at vi ikke gjør alt og at vi kan gjøre mer. 

World Cocoa Foundation WCF. Ble etablert i 2000 for å fremme økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i områder som dyrker kakao. Dette er et eksempel på at industrien kan utøve innflytelse på primærsektoren gjennom sine handlinger. 

I dag spiller WCF en ledende rolle i utvikling og styring av praktiske og konkrete utviklingsprogrammer, fund raising og som forum for samtaleforum for de behov man har i sektoren.

WCF har nesten 60 medlemsbedrifter inkludert Kraft, Nidar, Brynhild og Nestle. Amerikanske og Europeiske sjokoladeorganisasjoner er også medlemmer.

Kvalitet og produktivitet er forenlig med bærekraft. Industrien har finansiert forskning og implementert dyrkingsmetoder som tar vare på miljøet, og som bringer områder tilbake til regnskogsliknende biotoper, med sammensatt dyrking, mindre sprøyting, rikere dyreliv og samtidig bedret avkastning for bonden.�
”Etasjedyrking” - Bedre skyggetrær/ hardvedtrær - Mindre sprøyting - Færre sykdommer - Bedret kvalitet - Ikke utarming av jorda

Vi kunne ha nevnt eksempler i forhold til palmeolje og kaffedyrking samt mange andre, la oss ta med et norsk eksempel:
  
Norske Gro Industrier har egen dyrkningsveiledning for hver eneste kultur som leveres til dem. Den inneholder krav om kalking og gjødsling, jordarbeiding, vanning. Bekjempelse av ugras, skadedyr og sopp. Produsentene loggfører produksjonen, utvikler sin faglige kompetanse, begrenser sprøytemidler mv. Et slikt samarbeid øker lønnsomheten hos begge parter og industrien stiller krav til bærekraftighet og at produksjonen kan dokumenteres.


http://www.brynild.no/companies/felles/web/homepage.nsf/web/index.html
http://www.brynild.no/companies/felles/web/homepage.nsf/web/index.html
http://www.brynild.no/companies/felles/web/homepage.nsf/web/index.html
http://www1.brandson.net/cgi-bin/WebObjects/BONMB.woa/1/wo/GvRP6VAtqDZRf11boeSSU0/2.0.0.0.59.3.1.MediabankHeader.0.1.0


Mat og drikke industriens hovedutfordringer

1. Sjømat som verdensmarkedsnæring

2. Internasjonale merkevarer

3. Nisjeprodukter innen kvalitetssegmentene

4. På tvers av alle tradisjonelle skillelinjer

5. Kunnskapsmiljøer som behersker 
kommersialisering
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