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konkuRRenceevne | Landmændene skal grundlæggende være glade for, 
at markedet forlanger stadig mere forskelligartede råvarer – selv om det betyder 
forskelle i afregningspriserne. Det kan dog være en kilde til intern uro, som det ses i 
mejerisektoren. Det aktive ejerskab skal ikke bruges til at kontrollere eller styre den 
daglige drift og afregningspriserne. Fuld offentlighed om priser og omkostninger 
vil svække virksomhedernes forhandlingsposition og dermed konkurrenceevne.

Analyse

Aktivt ejerskab i 
andelsselskaber er en styrke – 
men skal bruges med omtanke

Af Henning Otte Hansen, 
seniorrådgiver,   
Institut for Fødevare- og Ressour-
ceøkonomi,
Københavns Universitet

Det aktive ejerskab i andels-
selskaberne er en styrke: 
Når andelshaverne via 

repræsentantskabet bestemmer 
fordelingen af overskuddet og 
bestyrelsens sammensætning, 
og når andelshaverne løbende 
orienteres og høres om udviklin-
gen, opnås der både ansvarlighed 
og indflydelse. Det er med til at 
sikre dynamik i en virksomhed. Vi 
ser også meget aktive ejere blandt 
mælkeproducenter, der ønsker 
større åbenhed og indsigt. 

Det kan være forståeligt, fordi 
markedet forlanger stadig mere 
forskelligartede typer af råvarer, 
hvad enten det er korn, grønsa-

ger, mælk eller kød. Denne form 
for differentierede råvarer bety-
der forskellige afregningspriser 
til forskellige landmænd. 

Dermed vil der altid opstå dis-
kussion om en ”fair pris til alle, så 
alle andelshavere får den samme 
fordel, og ingen bliver snydt eller 
forfordelt”. 

Løsningen er ikke, at medlem-
mer skal inddrages i – eller be-
stemme – den daglige drift. Det 
vil skade selskabet, skabe meget 
bureaukrati, og det vil helt sikkert 
ikke tilfredsstille alle. Løsningen 
er derimod, at medlemmerne 
fastlægger de overordnede ret-
ningslinjer for, hvordan forskel-
lige typer råvarer til forskellige 
landmænd skal prisfastsættes, 
og hvordan disse retningslinjer 
bliver overholdt.

det demokratiske system 
skal ikke undermineres
Andelsselskaber har en meget 
demokratisk opbygning: Alle an-
delshavere vælger medlemmer til 
repræsentantskabet, som vælger 
bestyrelsen, som vælger forman-
den. Der er ikke mange trin fra et 
menigt medlem til formanden. Det 
er samtidig en-mand-en-stemme, 
så en andelshaver har i realiteten 
større demokratisk indflydelse 
end en aktionær i et aktieselskab. 

Et menigt medlem kan næsten fra 
den ene dag til den anden blive 
valgt til formand i selv de helt store 
andelsselskaber.

Det er dog vigtigt, at dette 
sunde demokratiske system 
ikke undermineres: De menige 
medlemmers indflydelse opnås 
gennem valg til i første omgang 
repræsentantskab, som er sel-
skabets øverste myndighed, hvor 
vedtægter og formål bestemmes.

differentieret prispolitik: en 
gordisk knude
Det er naivt at tro, at alle andels-
havere bliver enige og tilfredse, 
hvis alle får fuld indsigt i alle 
priser og omkostninger. En dif-
ferentieret prispolitik, som alle 
andelsselskaber i større eller min-
dre omfang anvender, er typisk 
baseret på nogle principper om 
intern retfærdighed og udnyttelse 
af markedsmuligheder, men den 
praktiske gennemførelse bygger 
på en række skøn og forventninger 
til fremtiden. 

Ofte vil man tage udgangs-
punkt i landmændenes omkost-
ninger, men de kan jo være vidt 
forskellige, så det vil også være 
en kilde til uenighed eller usik-
kerhed. Man kan aldrig lave en 
prisstruktur, som på forhånd ga-
ranterer, at alle bliver stillet lige. 

Man kan love, at alle får en fordel, 
og at de fastlagte principper bli-
ver overholdt ved løbende kontrol 
og justeringer.

Nogen landmænd påtager sig 
en ekstra risiko, eller tager ekstra 
omkostninger uden at kende den 
fremtidige indtjening. Ingen kan 
garantere den fremtidige efter-
spørgsel og de fremtidige mar-
kedspriser

Forskellige typer råvarer en 
fordel for landmændene
Markedet vil fremover efterspørge 
endnu flere forskellige typer råva-
rer fra landmanden, og det skal 
landmændene grundlæggende 
være glade for: Når forbrugerne 
foretrækker unikke typer land-
brugsråvarer, vil de også betale 
en højere pris, og det er med til at 
løfte hele markedet. Jo mere unik 
mælk og jo mindre ”bulk-mælk”, 
desto bedre priser til alle andels-
havere. 

Man skal derfor undgå en si-
tuation, hvor f.eks. et andelssel-
skab siger nej til nye typer råvarer 
fra andelshaverne – selv om det 
totalt set er en god forretning –  
fordi man frygter uenighed og 
mistro blandt medlemmerne.
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foRtsat: aktivt ejeRskaB i andelselskaBeR eR en styRke – men skal BRuGes med omtanke

fire budskaber:
•  Der skal i et andelsselskab 

være en arbejdsdeling mellem de 
enkelte ejere, repræsentantska-
bet, bestyrelsen og den daglige le-
delse. Det er nødvendigt, at både 
ansvar og opgaver er klarlagt, 
og det er som regel nedskrevet i 
vedtægter og forretningsorden. 
Ejerne fastlægger strategi, mål 
og retningslinjer, mens ledelsen 
med dette udgangspunkt står for 
den daglige drift. Det er uhold-
bart, hvis alle ejere – aktionærer 
eller andelshavere – vil kontrol-
lere eller styre den daglige drift.

•  Informationer om interne 
priser, prisstrukturer, avancer 
på de enkelte produkter, inno-
vationsomkostninger på enkelt-
produkter m.m. er forretnings-
hemmeligheder, som hverken 
konkurrenter eller kunder bør 
kende. Det vil svække virksom-
hedens forhandlingsposition og 
dermed konkurrenceevne, hvis 
det ikke holdes i en meget snæver 
kreds. 

•  Det er bestyrelsens opgave 
at sikre, at ledelsen følger de ret-
ningslinjer, som er udstukket. 

Hvis medlemmerne ikke tror på, 
at bestyrelsen magter dette, må 
de vælge andre til bestyrelsen. 
Medlemmerne vælger også selv 
de uafhængige revisorer, som 
netop skal kontrollere virksom-
heden.

• En optimal prissætning 
på mange forskellige råvarety-
per er en gordisk knude at løse. 
Retningslinjen kan være, at de 
enkelte specialproducenter får 
en merpris, som modsvarer en 
gennemsnitlig meromkostning 
plus et risikotillæg. Resten tilfal-

der fællesskabet. Det indebærer 
en masse antagelser og skøn at 
følge denne retningslinje, så det 
kan være meget vanskeligt for 
udenforstående af overvåge. Her 
er det en opgave for bestyrelsen 
– og evt. revisionen eller et andet 
uvildigt organ – at kontrollere 
og sørge for, at retningslinjerne 
bliver overholdt, og at alle med-
lemmer orienteres herom. Netop 
”compliance” – overholdelse af 
retningslinjer – et blevet en vig-
tig funktion i mange store virk-
somheder i de senere år, og den 
skal måske også indføres som en 
ekstra kontrol af overholdelse af 
retningslinjer for prispolitikken?

Markedet vil fremover efterspørge endnu flere forskellige typer råvarer fra landmanden, og det skal landmændene grundlæggende 
være glade for: Når forbrugerne foretrækker unikke typer landbrugsråvarer, vil de også betale en højere pris, og det er med til at 
løfte hele markedet, mener Henning Otte Hansen. Foto: Anne-Mette Engelbrecht.
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Vi er langt forud for andre lande, når det gælder 
håndtering af plantebeskyttelsesmidler, lyder det 
fra Danske Kartoflers formand, Carl Heiselberg.

Sikker anvendelse 
er det korte svar 
på vores fremtid

PH-sænkende produkt
kan forbedre effekten af 
glyphosat
BioNutria peger på, at nyt produkt, Bio pH Con-
trol, kan reducere brugen af glyphosat og andre 
pestiicer med 50 procent
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For at sikre større og mere automa-
tiseret kontrol med produktionen, 
har Vestjyllands Andel sammen 
med samarbejdspartnere udviklet 
en ny sigtemaskine.  Den udtager 

prøver for hver to tons grisefoder 
på Vestjyllands Andels foderfa-
brikker. Den erstatter dermed 
manuelle sigteprøver af foder-
blandinger.

- Det er vigtigt hele tiden at 
kende formalingen, for den kan 
ændre sig fra parti til parti og 
henover en sæson, siger produkt-
rådgiver Anders Kaae.

Den nye sigtemaskine, som udtager prøver for hver to tons grisefoder på Vestjyllands Andels 
fabrikker. Pressefoto.

Søger verdenspatent 
på ny sigtemaskine

Vestjyllands andel:
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