
     Bondens butikk 

      Ny salgskanal for Bondens marked ? 
                                              Trondheim 28/2 -2013 



Bondens marked er unikt  

- og kan ikke kopieres i butikk 

• Ansikt til ansikt betyr 

åpenhet og tillit, og historien 

bak maten kommer fram 

• Markedsatmosfæren er unik 

• Lavterskel salgskanal; mange 

produkter du ikke finner noen 

andre steder     

• Ingen mellomledd; 

     produsenten beholder 

verdiskapingen, kunden kan 

støtte bonden og bygda 

direkte 

 



Bakgrunnen for utredningsarbeidet 
• Forbrukerundersøkelser tilsier økt etterspørsel etter lokal mat. 62 % av 

befolkningen sier seg helt eller delvis enig i at de er villige til å betale mer 

for ”kortreist” mat. (Matmerk) 

• Butikkmarkedet endrer seg; fokus på lokalmat både fra de store 

dagligvarekjedene og fra nye spesialbutikker/mathaller 

• Mange produsenter på Bondens marked selger allerede gjennom ulike butikker 

i tillegg til direktesalg 

•  Kundene på Bondens marked ønsker å få kjøpt produktene mellom 

markedsdagene.  

• 84 % av våre kunder vil fortsette å handle på Bondens marked selv om de får 

tilgang til de samme produktene i sin nærbutikk 
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Felles retning og strategi? 
• Bondens marked har eksistert i Norge i 10 år. I denne perioden har vi hatt 

tilnærmet enerett på salg av småskala lokalmat. Nå er konkurransen 

økende. 

• Det kan være ønskelig å ha en felles butikkstrategi framfor en utvikling der 

andre bestemmer premissene 

• Merkevarebygging viktigere når konkurransen øker. Bondens marked vil 

kunne tape på å være usynlig på de nye møteplassene der forbrukerne er i 

lokalmat modus 

• Vårt utgangspunkt er at det er mulig å etablere en Bondens butikk som 

styrker Bondens marked i et langsiktig perspektiv. (vinn-vinn)  



Mål for eventuelt forsøk med Bondens butikk 

• Skape et supplement til Bondens marked som salgskanal, samtidig som 
produsentene forplikter seg til å fortsette å delta på Bondens marked 

 

• Profilbutikk( 1 eller flere): øke kjennskapen til, og interessen for, Bondens 
marked hos nye kunder og derigjennom øke det totale salget på Bondens 
marked.  

 

• Styrke kundelojaliteten gjennom økt tilgjengelighet og synlighet  

 

• Produsentene i Bondens marked må selv velge hvor de vil selge sine 
produkter.  Gjennom etablering av Bondens butikk kan vi imidlertid bidra 
til at Bondens marked produkter kanaliseres til kvalitetsbutikker med 
riktig prisnivå. Det er ikke ønskelig at «våre» produkter blir gjenstand for 
priskrig ( solgt for billig,  press på leverandørvilkår , uheldig ”reklame”) 

 

• Skape et produsentstyrt butikkalternativ der overskuddet går tilbake til 
bonden/matprodusenten, nysamvirketanken videreføres 

  
 



Mulig organisering av en Bondens butikk pilot 

• Stiftelsen Bondens marked Norge eier 

og leier ut rettighetene til Bondens 

butikk SA, som så ansetter butikksjef 

med ansvar for daglig drift 

• Styret i Bondens butikk SA består av 3-

5 personer. Flertallet i styret skal være 

produsenter 

• Bondens marked og Bondens butikk har 

samme profil og sortiment, men drives 

økonomisk uavhengig av hverandre 

• Kun godkjente og aktive produsenter i 

Bondens marked kan bli andelseiere 

(aktivitetskrav). Det er åpent for 

produsenter fra hele landet å selge i 

Bondens butikk 

• Sted ? En eller flere piloter ? 

 



Bondens butikk vil kunne gi Bondens marked produsenter 

over hele landet mer like muligheter. Det er stor forskjell 

på omsetningen i de store byene og i mindre byer/tettsteder  

 



Direkte salg på markedene er fortsatt det viktigste for Stiftelsen 

Bondens marked Norge. Et eventuelt forsøk med Bondens butikk 

må evalueres fortløpende  i forhold til effekten på vår 

kjernevirksomhet. 

 


