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“

AgriKjøp

– En stolt bidragsyter til 

det norske landbruket



Innkjøpsorganisasjon

- For landbrukssamvirkets bedrifter (B2B)

Landbrukets fordelsprogram

- For bonden og ansatte i bedriftene/organisasjonene (B2C)



Oppdraget for landbruket

AgriKjøp AS 

Rundt 400 bedrifter og 
organisasjoner kan benytte avtalene

Bedriftene omsetter for over 130 
milliarder kroner

Omsetning via avtalene er omtrent 
2 milliarder per år

Største brukere er Nortura, TINE, 
Felleskjøpet Agri og Gjensidige

Rundt 80 avtaler hvorav 14 sammen 
med «lead buyer»

Agrol Fordelsprogram

Potensielt 120 000 avtalebrukere

Medlemmer i landbruks-
organisasjonene; bønder, skogeiere 
og ansatte i bedriftene

Omsetning via avtalene er omtrent 
2 milliarder per år

Avtaleområder

AgriCard

Bygg og næring

Reise, hjem, fritid

Mobiltelefon

Bil

Energi



“

AgriKjøp skal tilby de beste 
avtalene av varer og tjenester 

for landbruket



Våre mål 

• Beste markedsbetingelser – basert på 
samvirketanken og samlet volum

• Størst bransjekunnskap innenfor våre 
innkjøpskategorier

• Anvende beste praksis og kompetanse på 
tvers av eierbedriftene, bransjene og 
innkjøpsområdene



Vår styrke

• Volum er vårt fortrinn – vi er Norges nest 
største fastlandsvirksomhet 

• Vi er en av Norges største innkjøpere

• Svært høy avtalelojalitet

• Sammen med våre eiere og 
samarbeidspartnere har vi unik kompetanse



Avtaleområder

Personal

Vikar og bemanning

Rekruttering

Briller

IKT Kurs

AgriCard

Produksjon

Arbeidstøy

Vask av arbeidstøy

Verkstedmateriell

Truck

Kjemi og 
smøremidler

Eiendom

Strøm

Fyringsolje

Byggevarer

Skadedyr

Kantinevarer

Propan

Reise

Fly

Hotell

Leiebil

Taxi

Tog

Båt

Telefoni og data

Data

PC

Telefoni

Datakommunikasjon

Mobiltelefoner

Printere

Transport

Bil

Dekk

Drivstoff

Leasing

Kontor

Kontormøbler

Kaffemaskiner

Profilartikler

Grafisk produksjon

Blomster

Annonsering



Men hvorfor er vi her ??

Norges Bondelag jobber for et fossilfritt 
landbruk innen 2030.

AgriKjøp/Agrol ønsker å bidra til å nå det 
målet ved å gjøre det enklere for 
bonden å finne de beste leverandørene 
av grønn energi.



Stort potensiale i landbruket:
40 millioner kvm takflate
Store jordområder som ligger brakk
Avhengig av sikker strømtilførsel og har gjerne alternativer til nettstrøm.
Bønder ønsker å bli selvforsynt med energi.

Utfordringer for bonden:

Marked i stor utvikling, men ganske uoversiktlig.
Stor vilje til å se «grønne» løsninger, men knapt med tid.
Hvilke aktører kan man stole på?
Hva er de beste løsningene for bonden ?
Finnes det en løsning som inneholder et komplett pakketilbud?
Hvem har bonden tillit til for å gjøre denne jobben ?



AgriKjøp ønsker å bidra med:

Innsikt i et nytt og innovativt marked.
Utvikle et konsept som gjør det enklere for bonden å velge riktig løsning.
Inngå rammeavtaler på vegne av bonden og markedsføre dette gjennom våre 
kanaler.
Oversikt over aktuelle støtteordninger.
Konseptet skal ha løsninger på alt fra rådgivning og planlegging til salg av 
overskuddstrøm og avvikling.



Batterier

Rådgivning
Planlegging

?

?

Drivstoff

Kvalitetssikrede avtaler

KAOS!



Takk for oppmerksomheten
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