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AnDELSSELSkAbEr
- i dansk landbrug
Første del

Hvorfor har vi andelsselskaber
og hvorfor er de vigtige
Indledning
Dette hæfte er skrevet til dig, som er i gang med landbrugsskolernes grundforløb.
Hæftet fortæller om:
- Hvorfor grovvarevirksomheder, slagterier og mejerier er andelsvirksomheder
- Hvordan landmændene ejer andelsvirksomhederne
- Hvordan andelsvirksomhederne gør det nemmere for landmændene
at tilpasse deres produktion til forbrugernes ønsker
- Hvordan andelshaverne/landmændene og andelsvirksomheden har
rettigheder og pligter overfor hinanden
- Hvordan økonomien mellem andelshaverne/landmændene
og andelsvirksomheden gensidigt påvirker hinanden
- Hvordan andelshaverne ejer og leder andelsvirksomheden.
på baggrund af hæftets informationer kan du danne dig din egen mening om,
hvordan landbrugets andelsselskaber er indrettet og diskutere det med andre.
rigtig god fornøjelse og læselyst!
Med venlig hilsen
Landbrug & Fødevarer
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Andelsvirksomhederne
har en lang historie
I starten af 1800-tallet importerede dansk landbrug billigt korn fra udlandet. Det
kom bl.a. fra USA, hvor store områder i Midtvesten var begyndt at blive dyrket. Det
billige korn betød, at de danske landmænd kunne fodre deres dyr billigere, og det
medførte, at den animalske produktion i Danmark blev udvidet. Det betød, at der
blev produceret mere mælk og flere slagtedyr, og dermed var der behov for flere
mejerier og slagterier.
Andelsbevægelsen i dansk landbrug startede i 1880’erne med oprettelsen af
andelsmejerier. Danmarks første andelsmejeri blev grundlagt i Hjedding ved Ølgod
i Vestjylland i 1882. Senere blev andelsslagterier og grovvareselskaber oprettet.
Siden dengang har landmændenes ønske om selv at eje forædlings- og forsyningsvirksomheder spredt sig til de fleste produktionsgrene i landbruget.
Andelsselskabsformen er én blandt mange måder, man kan starte og drive en virksomhed på. I dag drives mange virksomheder som enkeltmandsejede virksomheder
– f.eks. mange landbrug, håndværksvirksomheder og mindre forretninger. Andre
virksomheder drives som anpartsvirksomheder og aktieselskaber, hvor der er flere
ejere. Et andelsselskab er også ejet af flere ejere - nemlig andelshaverne.

Vi skal bruge fortiden til at forstå
nutiden og ha’ en holdning til fremtiden

Da andelsselskaberne blev etableret for mere end hundrede år siden, var det, fordi
danske landmænd selv ønskede at eje mejerierne, slagterierne og grovvarevirksomhederne.

F.eks. blev mælk til ost på mejeriet eller dyrene blev slagtet og blev til pølser og
skinker på slagteriet. Disse produkter kunne sælges til en højere pris, og en del af
fortjenesten fik landmændene.

På den måde kunne landmændene:
1. Være sikre på at det, de havde brug for i stalden, blev indkøbt fælles og dermed
billigere gennem grovvarevirksomheden.
2. Tjene flere penge ved at eje mejerier og slagterier og få del i deres indtjening
ved at lave f.eks. ost og pølser og skinker.

Inden for forsyningsvirksomhederne oprettede landbruget grovvarevirksomheder,
der gav mulighed for at indkøbe i fællesskab og skaffe sig gødning, såsæd og foder
og andet, der var behov for i produktionen.

Virksomhederne kunne enten forsyne landmændene med det, de havde brug for i
stalden og på marken eller indsamle, forarbejde og sælge det, de producerede.
Afsætningsvirksomhederne var typisk mejerier eller slagterier.
Landbrugsprodukterne blev mere værd efter forarbejdningen.

Landmændene tjener således på deres produktion ved at eje f.eks. grovvarevirksomheder, mejerier og slagterier, men samtidig koster det dem også noget at købe
og drive disse virksomheder.

Det er altså ikke udelukkende fortjeneste, når råvaren efter behandling på
mejeri eller slagteri kan sælges til en højere pris. Samtidig er det også ejernes/
landmændenes opgave at lede og udvikle virksomhederne. Landbrugets andelsvirksomheder har til formål at sikre andelshaverne de bedste priser både, når
landmanden køber ind, og når han sælger sine varer.
Landmændene går ind i de fællesejede andelsvirksomheder for at:
• Sælge sammen
• Få den højst mulige råvarepris og den samme pris for den samme kvalitet
• Købe sammen til en lavere indkøbspris
• Forarbejde deres råvarer i fællesskab og dermed opnå en højere værdi
• Dele overskuddet i deres fælles virksomhed

Madens vej fra landbruget til forbrugeren

Grovvarer						Landbrug		Forarbejdning				Butik		
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Andelsvirksomhederne
skal se fremad

Andelen
af højværdifødevarer
solgt fra europæiske
lande
Andelen
af højværdifødevarer
solgt fra europæiske
lande
Malta

~ 0 mia. kr.

Slovakiet

5 mia. kr.

Italien

Andelsselskaberne udvikler sig i takt med resten af landbruget. bedrifterne er
blevet større. Det er andelsvirksomhederne også. Udviklingen er besluttet blandt
andelshaverne. Sammenligner man med landmænd i andre lande, så har danske
landmænd opnået stor fordel af at eje deres egne virksomheder.
Samarbejdet mellem landmænd om forsyning, forædling og salg giver indflydelse,
som rækker langt ud over de enkelte landbrugsbedrifter. Med andelsselskaberne
har landmændene indflydelse på de færdige produkter, som sælges til forbrugerne.
Det betyder f.eks., at landmanden via sit andelsselskab hurtigt ved, hvilke produkter
forbrugerne efterspørger og kan tilpasse sin produktion. bl.a. derfor eksporterer
Danmark i dag rigtig meget svinekød. Her har andelsselskaberne været med til at
forbedre kvaliteten af produkterne og har givet landbruget gennemslagskraft på de
internationale markeder.
Landmændene får kendskab til forbrugernes ønsker gennem
andelsvirksomhederne
Andelsvirksomheden overvåger udviklingen i, hvad butikkerne og hvad forbrugerne
ønsker. Den viden kan landmændene bruge. Her er to eksempler:

• Andelshaverne kan være med til at imødekomme efterspørgslen ved at tilpasse
det, de producerer eller tilpasse den kvalitet, de producerer. Et eksempel på det
er de specialgrise eller mærkevaregrise, som mange danske landmænd producerer. De får lov at vokse sig større end almindelige slagtegrise, på den måde
bliver kødet bedre. Samtidig overholder produktionen af disse dyr bestemte
krav til dyrevelfærd, sporbarhed, fødevaresikkerhed, der kan være strammere
end til almindelige slagtedyr. Det kan være grise til det engelske og tyske marked
eller frilands- og økologiske grise til f.eks. det danske marked.
• Forbrugerne er optagede af at købe miljø- og klimavenlige produkter. I Arla er
andelshavernes bedrifter en del af andelsselskabets miljø- og klimastrategi.
Ved hjælp af miljøforbedringer på bedrifterne er landmændene/andelshaverne
med til at gøre Arlas produkter mere miljøvenlige. Arla fokuserer altså ikke bare
på sine mejerier, men landmændene skal også være med til at gøre den samlede
miljø- og klimabelastning fra produktionen af mejeriprodukter mindre.

Danske andelsvirksomheder sælger deres produkter på mange markeder over
hele verden og mange af produkterne er af en kvalitet, så de kan sælges over
gennemsnitsprisen. Det gør andelsvirksomhederne og andelshaverne mindre
sårbare overfor svingende priser.
Figuren her på siden viser, at Danmark i sammenligning med andre lande sælger
højværdifødevarer. Det er varer solgt på eksportmarkederne til en merpris på ca. 20
pct. over EU-gennemsnit. Andelsselskaberne er med til at sikre den højere værdi på
produkterne.
Ifølge figuren ligger Malta og Slovakiet over Danmark. Det vil sige, at deres andel
af højværdifødevarer er større, men deres samlede produktion er meget mindre.
Maltas produktion er mindre end en mia. kr. værd, og Slovakiets produktion har en
værdi på 5 mia. Italien ligger også over Danmark, men er samtidig et langt større
land.
Danmark har en placering på en fjerdeplads, flot fordi vi er et forholdsvist lille land
med en relativ stor samlet produktion.
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Kilde: Landbrug & Fødevarers egne beregninger på baggrund af Eurostat, 2011.
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Noget for noget – landmændene og andelsvirksomheden
har rettigheder og pligter overfor hinanden
Landmændene og andelsvirksomheden har rettigheder og pligter

Rettigheder og pligter er gensidige, det vil sige at; landmændene, som ejer andelsvirksomheden, har pligt til at sælge deres mælk eller deres grise til andelsvirksomheden og andelsvirksomheden, har pligt til at aftage landmandens mælk eller
grise. Man kan kalde det et noget-for-noget princip – over for kollegaerne og den
virksomhed, man har i fællesskab. Det samme princip gør sig gældende i den demokratiske ledelse af andelsvirksomheden. Når andelshaverne/landmændene har
ret til indflydelse, skal de også være ansvarlige for de beslutninger, de er med til at
træffe.

Andelshaverne kan altid
sælge deres produktion
til andelsselskabet,
fordi andelsselskabet
har aftagerpligt
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Rettigheder og pligter som andelsselskab
• Andelsselskabet har aftagerpligt over for landmanden
• Andelsselskabet skal afsætte hele andelshaverens produktion
• Andelsselskabet har sikre forsyninger af f.eks. mælk eller slagtedyr
fra andelshaveren/landmanden, fordi andelshaveren har leveringspligt
• Andelsselskabet skal sikre den højest mulige pris til andelshaveren

Andelsvirksomheden har rettigheder og pligter over for andelshaveren

Rettigheder og pligter som andelshaver/landmand
• Andelshaveren har leveringspligt over  for andelsselskabet
• Andelshaveren kan altid sælge sin produktion til andelsselskabet,
fordi andelsselskabet har aftagerpligt
• Andelshaveren har pligt til at samarbejde med ledelse om udvikling
af andelsselskabet
• Andelshaveren har lige ret til indflydelse (én mand én stemme)

Andelshaveren har rettigheder og pligter over for andelsvirksomheden

Andelsselskaber i Danmark
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Økonomien mellem andelshaver
og andelsvirksomhed
– andelshaveren er leverandør

En andelsvirksomhed, som køber og forarbejder andelshaverenes/landmandens
mælk eller slagtedyr, er forpligtet til at betale landmanden den bedst mulige pris.
Derfor er andelsvirksomhedens med til at give landmanden et godt grundlag for
at tjene penge.
Det økonomiske resultat af at være andelshaver skal altså være bedst muligt.
Det drejer sig både om at få en høj pris for sine råvarer samt en efterbetaling,
men også om at sikre, at andelsselskabet på langt sigt er en fordel for andelshaverne/landmændene

Det økonomiske resultat
af at være andelshaver
skal altså være bedst muligt.
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• Andelshaveren får løbende betaling for de råvarer, som mælk og slagtedyr,
der leveres til andelsvirksomheden. Prisen på råvarerne fastsættes ud fra 		
priserne på markedet.
• En gang om året, når andelsvirksomheden afslutter årsregnskabet,
udbetales en del af det samlede overskud til andelshaverne/
		
landmændene. Repræsentantskabet træffer beslutning om tilbagebetalingens størrelse på baggrund af en indstilling fra den ansatte ledelse
og bestyrelsen. Indstillingen omfatter altså hvor stor en del af det samlede
overskud, der skal betales tilbage til landmanden.
• En anden del af overskuddet bliver i virksomheden og er med til at betale
vedligeholdelsen og udviklingen af fabrikkerne, udviklingen af nye produkter,
og den markedsføring og salgsarbejde, det koster at bane vej for, at produkterne
kan sælges til butikker i Danmark og andre lande.

Økonomien mellem andelshaver og andelsvirksomhed

EFTERBETALING

ANDELSHAVER

OVERSKUD

ANDELSVIRKSOMHED
MÆLK / GRIS

BETALING

• En andel af de penge andelsvirksomheden tjener, indsættes på andelshaverens personlige konto. Pengene udbetales over en årrække, når et
medlem melder sig ud af andelsvirksomheden.
Det er altså en slags pensionsopsparing for landmanden.

Andelsselskaber i Danmark
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Andelshaveren har både en rolle
som ejer og leder af andelsvirksomhederen

Andelsvirksomheden er en forening, der har et økonomisk formål, og hvor man
som medlem har rettigheder og pligter over for virksomheden og de øvrige
andelshavere.
Andelsvirksomhederne ejes af denne forening, som ledes demokratisk af
andelshaverne/landmændene.
Demokratiet er altså en måde at lede på, som kan bruges til andet end at vælge
politikere til at styre et land. Demokratiet betyder, at alle, som deltager, har lige
meget magt – altså én mand én stemme.
Andelsdemokratiet
Andelsvirksomhedens formål er at sikre andelshaverens økonomiske interesser
både på kort og langt sigt.

Arbejdet med at sikre dette formål går gennem medlemsdemokratiet, hvor der
er forskellige forsamlinger, som træffer beslutninger. I de store andelsselskaber
er demokratiet indirekte. Det vil sige, at der blandt alle andelshaverne vælges en
gruppe andelshavere til et repræsentantskab, som træffer beslutninger på vegne af
alle andelshaverne. På samme måde som danskerne vælger politikere til at træffe
beslutninger på deres vegne i Folketinget.
Man har valgt det skal være sådan for nemmere at kunne træffe beslutninger.

én mand én stemme.
Ejer af virksomheden og Leverandør til
andelsvirksomheden

BESTYRELSE

Det er ikke alle andelshavere, som ønsker at bruge deres mulighed for indflydelse.
Det vigtige er, at man som andelshaver på demokratisk vis er med til at vælge
repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer til at varetage sine interesser og selv
har mulighed for at stille op til valg, hvis man ønsker en mere aktiv rolle i ledelsen af
andelsvirksomheden.

VALG
REPRÆSENTANTSKABET

VALG

VALG

KREDS VEST

KREDS ØST

Andelshavere er både ejere og ledere
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De store andelsselskabers
forsamlinger

I de store andelsselskaber som Arla Foods, Danish Crown og DLG, der har flere
tusinde andelshavere i Danmark, har man valgt at opdele andelshaverne i
geografiske kredse eller valgområder.
I de store andelsselskaber er repræsentantskabet den øverste myndighed.
Repræsentantskabet er altså ikke alle andelshavere, men ca. 150 - 200 repræsentanter, som andelshaverne vælger for ca. tre år ad gangen til at træffe beslutninger
på deres vegne. Repræsentantskabet mødes ca. fire gange om året. Indholdet i
møderne er bl.a.:
-	Orientering og drøftelse af virksomhedens drift og strategi
-	Godkendelse af regnskab
-	Behandling af bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller
dækning af tab
- Valg til bestyrelsen
- Andre emner som er udvalgt af en eller flere repræsentatskabsmedlemmer
og/eller kredse.

Der afholdes møder i kredsene, hvor:
- Der gives informationer fra repræsentantskab og bestyrelse til andelshaverne.
Særligt i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskab eller ved vigtige 		
spørgsmål for selskabet, afholdes der kredsmøder, hvor der er orientering og
debat om selskabets forhold.
- Andelshaverne kan fortælle repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer,
hvad de mener.
- Valg af medlemmer til kredsråd og repræsentantskabet.
Der er ca. 15 medlemmer i bestyrelserne i de store andelsselskaber. Langt de
fleste af medlemmerne i bestyrelsen er andelshavere valgt i kredsene eller
valgområderne for tre år ad gangen. Der sidder også to til tre medarbejderrepræsentanter. Danish Crown har herudover to bestyrelsesmedlemmer, som ikke
er andelshavere eller medarbejdere, men som har erfaring med ledelse fra andre
store virksomheder. Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand.
Bestyrelsen har ansvaret for:
- Den overordnede ledelse af virksomheden
-	Regnskabet, herunder at holde øje med bogføring og sikre sig, at de opsparede
penge bliver til flere.
Normalt vil det også være bestyrelsen, der i samarbejde med den ansatte ledelse
forbereder forslag til store beslutninger, som f.eks. hvordan andelsselskabet skal
udvikle sig.
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I mindre andelsselskaber med f.eks. under 100 andelshavere er generalforsamlingen den øverste besluttende myndighed.
Alle andelshavere indbydes til generalforsamlingen og har stemmeret. Her drøftes
de vigtige spørgsmål og her vælges bestyrelsen.

BESTYRELSE

Virksomheden
Det er andelsselskabets ansatte ledelse, direktionen, som har ansvaret for virksomhedens daglige drift. Under ledelsen findes de forskellige afdelinger eller divisioner
i virksomheden samt de forskellige produktionssteder og markedskontorer i og
udenfor Danmark.

REGNSKAB OG LEDELSE

DIREKTION

HJEMMEMARKED
VALG
TRÆFFER DE VIGTIGE BESLUTNINGER

REPRÆSENTANTSKABET

EKSPORT

VALG

VALG

KREDS VEST

KREDS ØST
GROVVARER
MÆLK / SLAGTEDYR
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