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Eksterne utfordringer



Tøffe tider for eierne



Styrk og Konkurransekraft
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Behov for kraftfull endring
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Strategi 2025

Uten gode RAMMEVILKÅR 
oppnår vi verken vekst i meieri 
eller konkurransekraft på kost

Uten styrket FUNDAMENT klarer 
vi ikke gjennomføre tiltakene på 
de tre andre områdene

Uten VEKST taper vi 
konkurransekraft på 

kostnadssiden

Uten KONKURRANSEKRAFT
svekker vi vår investeringsevne



Hva gjør 
oss unike?
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2
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4

Norges sterkeste merkevarer – og den tilliten disse 
innehar

Verdens fineste melk (råstoff) – i en internasjonal setting

Lokale / små bønder / kortreist / til stede i hele landet

En helintegrert verdikjede fra ku og geit til kunde

...og underbygges av tydelige konkurransefortrinn



Hva må vi 
være best på?

...og underbygges av tydelige konkurransefortrinn

1

2

3

Innsikt om forbrukerne våre. Og om de som 
handler (eller ikke handler) produktene i butikk.

Kunden! Forstå hva de trenger og hvordan vi 
sammen kan skape vekst.

Bærekraft



Muligheter

Geitemelkskvaliteten i Norge er mye bedre.

Lettere å utvikle smakfulle produkter på geit.

Representerer nye nisjer og mattrender.

Lokal og særegen

I utlandet er geiteprodukter mer anerkjent!

Dyrevelferd



År Elitemelk-
andel

Andel 2.+ 
3. klasse

Derav 
Bakterier*

Derav 
celletall*

Derav 
FFS*

2012 90,13 5,46 1,05 0,13 4,40

2013 93,39 3,95 1,17 0,16 1,56

2014 95,51 1,76 0,43 0,26 1,12

2015 91,82 2,20 0,76 1,37 0,14

2016 93,06 1,90 1,07 0,75 0,17

2017 91,88 1,60 0,98 0,66 0,05

2018 93,58 0,77 0,67 0,01 0,03

2019 94,43 0,96 0,75 0,21 0,00

Geitemelkskvalitet – utvikling

Sammenligning år for år, for mnd. januar til juni – med innskjerpede

kvalitetskrav underveis

Dere gjør en fenomenal jobb på forbedringer- som gjør det mulig 

å produsere topp produkter! 



Lavere forholdstall – opprettholdt volum 

2015 2016 2017 2018 2019

Forholdstall -3% -3% -4% -4% -6%

Kvotefylling 92,4% 89,9% 87,6% 89,2% 92,9%

Produksjon mill l 20,2 20,4 19,8 20,0 20,3



TINE Brunost i motvind

• TINE Brunost taper volum gjennom flere år 

• Nedgang i kategorien skyldes trender, 
relevans i hverdagen, holdninger/barrierer 
og redusert brødskivespising 

• Gap mellom hvor usunn barnefamilier tror 
den er hvor bra den faktisk er

• Oppfattes som dyr og gammeldags 

Prisdiff 20 kr





Tiltak 2019/2020

Gjennom lanseringer og 
aktivisering: 

• I og utenfor ordinær hylle
• Sortiment som forbruker vil ha

750 gram 750 gram

Skivet, større 
pakning

Julebrunost

Gjennom nytt design:

TINE Brunost ER jo brunosten! 

- Med et sterkere TINE i uttrykket
- Med et design som popper ut av 

hylla

Gjennom reklame:

Tilstede i TINEs felleskampanjer
Videreføring av nytt 
kommunikasjonskonsept



USA 111 T / + 3%
UK 22 T  / + 22%

Sverige 394 T / + 6%
Tyskland 84 T / - 10%

Totalt 626 T / + 2%

2018 2019

Nytt design, og synliggjøring av hva brunost 
egentlig er: hva det smaker, hvordan spises det

Fra dette…

Til noe 
forbruker kan 
forstå hva er



Aktiviteter brunost
Butikkaktiviteter + demonstrasjoner Sverige





Kilde: Nielsen per uke 16, verdi hittil i år, Norge Totalt

Nøkkeltall

SNØFRISK 
(verdi)

+3,7 %

KREMOST totalt 
(verdi)

- 5,4 %

VERDIANDEL
9 %

Snøfrisk verdi/volum 

oppgang





Markedsaktiviteter
- TV reklame uke 3-8 og 42-44

- Facebook & Instagram & Matbloggere

- «Året med Snøfrisk» brosjyre

- Demonstrasjoner uke 3-5 og 40-42

- Salgsmål med TINE salgsapparat i uke 

40-43



NYHET!Sesongvariant
Lanseres høst 2019

Norsk 
smak & fauna

Einebær
urkrydder

Høst 
smak

Kremost i 

Mat



USA 53 T / + 6%

Tyskland 116 T / + 30%

Totalt 194T / + 20%

Utfordring: øke salgsvolum for å opprettholde logistikk fra Norge når Jarlsberg® ikke lenger eksporteres. 

Relansering  - nytt design USA:

2018 2019



Internasjonal satsing geitemelk

Vi har verdens fineste geitemelk

Vi har pris på geitemelk om lag på europeisk nivå

• Hva skal til for å gjøre norske geitmelkprodukter til en internasjonal 
suksess ?

• Hvordan skal vi lykkes ?

• Hva er viktigst- økt pris eller økt volum?

• Våger vi risikoen?



TINE ekte kvit geitost 

Norske kvalitetsoster fra Våre Ysterier 

Inspirert av de beste ostene i verden utvikler TINE lokalproduserte 

og bærekraftige oster med særpreg, tilpasset norske ganer og behov.

Ystet av folk som elsker ost - på norsk kvalitetsmelk ved norske meierier

Kvalitetsoster Fra Våre Ysterier





• Norske Ostespesialiteter lansert under 

Osteklokke-konseptet. 

• Målgrupe: urban og moderne

• Lokale oster med historie og sjel

• 4 % verdiøkning i 2018

* Nielsen salg i verdi 2018.



MELKEPRIS



Priser
• Like målpris og basispris

• Geitemelk høyere elitemelkstillegg ( 40 mot 30 øre/l), eget tillegg frie 

fettsyrer (10 øre) og et høyere tillegg for tørrstoff 119 mot 32øre/l.

• I februar gjennomsnittlig 

utbetalingspris for 

geitemelk 7,09 kr/l og   

5,05 kr/l for kumelk. 

• Kumelk justerer tillegg og 

trekk og basispris slik at 

TineRåvare går i null.



Prisutvikling

Samholdet mellom ku- og geitemelksprodusenter utfordres når differansen blir for stor og fortsatt 

øker. 

Det har i mange år vært god aksept for en viss forskjell, men «når krybben er tom, bites hestene»,

Verdien av geitemelka er lavere enn for kumelk når den selges videre i verdikjeden. Det gjør det litt 

vanskeligere å argumentere for en stor prisdifferanse på råvaren

-Hvor stor eller liten bør differansen mellom gjennomsnittlig geitemelkpris og kumelkpris være, på 

litt sikt?

-Hvor lang tid er det fornuftig å bruke på å tilpasse pristilleggene til denne differansen? 

- Bør det etableres egen basispris på geitmelk?

-Hvilke andre elementer mener du bør legge vekt på i denne diskusjonen?



God dialog

• Rådgivende gruppe geit

• medlem.tine.no

• Skype og telefon

• Annet
• Podkast/video/intervjuer

• Fagartikler



Geitemelk

Takk for 
oppmerksomheten


