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Forord 
 
 

I 1992 innførte Den europeiske unionen merkeordningen beskyttede 
betegnelser, for å legge forholdene juridisk til rette for alternative produkter 
med unik og høy kvalitet innenfor landbrukssektoren. Tilsvarende system er 
også opprettet i Norge. 
 
I de senere årene har satsningen på regional mat, som en assosierer med 
spesielle kjennetegn, kommet høyt på agendaen innenfor landbrukspolitikken i 
Europa. Matvarer blir i stadig større grad tillagt spesielle kvaliteter ut fra at de 
er produsert i et bestemt område eller har kjennetegn som er spesielle på grunn 
av opprinnelsen til produktet eller framstillingsprosessen tilknyttet produktet. 
 
Denne rapporten ser på hva gårdbrukerne får ut av å satse på produksjon av 
spesielle produkter under beskyttede betegnelser, og hvilke faktorer som kan 
ha avgjørende betydning for om et produkt blir en suksess eller ikke. 
Rapporten er basert på tre case-studier av produksjoner som har fått godkjent 
sine søknader om beskyttet opprinnelsesbetegnelse innenfor EUs 
merkeordninger. Produktene er Comté-osten, Jersey Royals-potetene og 
skinken Jamón de Teruel. Produktene kommer fra henholdsvis Frankrike, 
Storbritannia og Spania. 

 
Rapporten er utarbeidet av Hanne Eldby og Torbjørn Tufte. Arbeidet er utført 
etter initiativ fra Matmerk. Landbrukets Utredningskontor takker Matmerk for 
et aktuelt og interessant oppdrag. I tillegg ønsker vi å takke våre informanter i 
Norge, og spesielt informantene som har stilt opp fra Frankrike, Jersey, 
Storbritannia og Spania, både gjennom intervjuer og ved å sende oss skriftlig 
informasjon. Selv om mange velvillig har stilt opp, er det Landbrukets 
Utredningskontor som står ansvarlig for alle faglige vurderinger og 
konklusjoner i denne rapporten. Rapporten inngår i rapportserien til 
Landbrukets Utredningskontor. 
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1 Innledning 
 
I en markedssituasjon med konkurranse har matvareprodukter en rekke likheter med andre 
industrivarer som sko, dekketøy og miksmastere, men også en del særegenheter som kan 
virke fremmende eller hemmende i konkurransen. Det fremste konkurransefortrinnet mat har 
generelt er at det dekker grunnleggende behov for alle mennesker. Dette er i utgangspunktet 
en fordel matvarer har fremfor andre konsumvarer som ikke dekker basisbehovene, men 
derimot er avhengig av å skape et etterspørselsbehov. Dermed satset produktindustrien tidlig 
på å skape et forhold mellom kunde og produkt, som igjen skulle gi lojalitet hos kundene. 
Virkemidlet ble etter hvert en målrettet merkevarebygging. Nike og Ferrari er typiske 
eksempler. Logoen til Lucky Strike er et av de mest gjenkjente symbolene i verden. Mat har 
lenge vært mindre tilknyttet disse kommersielle handelsfremstøtene. Men i de siste 20 årene 
har det å søke beskyttelse av merkeprodukt stått høyt på agendaen innen matvareproduksjon 
og omsetning. Merkeordninger for mat har fokusert på mer enn bare den tradisjonelle 
varmerkebeskyttelse, kjent fra industrien. I de senere årene er det særlig sammenhengen 
mellom produktet og dets regionale opphav som blir diskutert. Dette skjer ofte i en kontekst 
der gitte kvaliteter ved et spesifikt produkt er en direkte konsekvens av den geografiske 
tilhørigheten produktet har. Det å knytte produktegenskaper til geografiske forhold er ikke 
noe nytt fenomen innen matvareproduksjonen i Europa, men det var likevel først i 1992 at de 
juridiske forholdene ble tilrettelagt for slike produkter internasjonalt gjennom EUs 
merkeordning for ”Beskyttende betegnelser”.    
 
Regionale produkter har en lang historie, men betydningen av slike produkt har økt de siste 
årene. Bakgrunnen for dette er både økt etterspørsel etter spesialprodukter, og et økt tilbud av 
slike produkter som et svar på globaliseringen av markedene. Historisk kan mange av 
produktene som i dag markedsføres under ulike merkeordinger tilbakeføres hundrevis av år. 
For eksempel kan historien til Parmigiano Regiano føres tilbake til 1344, Edamerost hadde et 
godt rykte før 1500-tallet, og Serranoskinken hevdes å ha vært kjent allerede i romertiden. 
Selv om bruken av geografisk opprinnelse hele tiden har vært i bruk i markedsføringen av 
landbruksprodukter, ble verdien av dette relativt mindre ettersom storskalaproduksjon ble 
viktigere ut i forrige århundre. I stedet for å satse på mange og differensierte produkter, ble 
produksjonen orientert i retning av volum og færre produktlinjer. I løpet av denne prosessen 
gikk mange unike og spesifikke regionale produkter tapt. 
 
Når denne historiske tradisjonen nå på nytt blomstrer skjer dette på mange nivå, fra 
produksjon til markedsføring. Konkurransevilkår blir analysert og fordeler identifisert både i 
økonomiske termer, men kanskje like viktig i forhold til subjektive kriterier omkring den noe 
uspesifiserte termen ”kvalitet”. Pris og kvalitet er blant de mest sentrale mekanismene for å 
avgjøre konkurransekraften til et matvareprodukt. Men kvalitet er ofte knyttet til subjektive 
oppfatninger, som smak, utseende, trender og omdømme. En rekke tilleggsverdier er etter 
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hvert blitt lagt til produkter for å øke konkurransekraften. Eksempler på slike tilleggsverdier 
er landskap og kulturelle forhold som tradisjon og historie for produktet. 
 
Å spille på geografisk tilknytning er spesielt kjent innenfor alkoholindustrien, der det å søke 
beskyttelse for produktet ut fra opprinnelse er velkjent. Viner som Chianti og Champagne har 
sin identitet direkte tilknyttet sin region. Heller ingen Calvados uten epler fra et gitt 
geografisk område i Frankrike. Portvin og Madeira skaper forventninger både for 
feinschmeckere og kolonihistorikere. Likevel har den generelle satsningen på å knytte mat til 
eksplisitte geografiske områder eller tradisjonelle produksjonsmåter blitt forholdsvis lite 
markedsført. Særlig er dette tilfellet i Nord-Europa. I de senere årene har imidlertid 
satsningen på regional mat, som en assosierer med spesielle kjennetegn blomstret opp. 
Matvarer blir i stadig større grad tillagt spesielle kvaliteter ut fra at de er produsert i et 
bestemt område eller har kjennetegn som er spesielle på grunn av opprinnelsen til produktet 
eller framstillingsprosessen tilknyttet produktet. Disse tilleggsverdiene blir sikret gjennom 
eksklusive rettigheter for en gruppe av produsenter over produktene ut fra den opprinnelse og 
framstillingsmåte som en registrerer for varen.  
 
EU har gjennomført en omfattende prosses rettet mot dette feltet i matvareproduksjon. Et 
tredelt registrerings- og merkesystem for å beskytte matvarer med geografisk tilknytning eller 
tradisjonell framstilling er etablert. Ordninger for støtte og opphavsrettigheter for slike 
matvarer er igangsatt og under stadig utbygging. Det er denne utviklingen prosjektet bruker 
som innfallsvinkel for å kartlegge hvordan disse tilleggsfaktorene virker, med henblikk på om 
slike produkter oppnår en relativt høyere verdi enn produkter uten slike kjennetegn. 
Spørsmålsstillingene det søkes å finne svar på er:  
 

- Hvem sitter igjen med avkastningen der verdiskapningen øker på grunn av 
markedsføring av tilleggsfaktorer knyttet til produktopprinnelse. Og hvilken rolle 
spiller de ulike aktørene (gårdbrukere, industri, myndigheter, organisasjoner) 
innenfor verdiskapningen av slik produksjon. Til sist vil det gjennomgående være 
en søkning etter spesielle kjennetegn/karakterer ved lokalsamfunn/regioner eller 
produksjoner som har lykkes med strategier rundt beskyttede betegnelser. 

 
Denne rapporten tar for seg tre produkter innenfor ulike produksjonsretninger. Alle de 
utvalgte produktene er registrert som beskyttet opprinnelsesbetegnelse, som er den strengeste 
merkeordningen innenfor EUs tredelte merkesystem. Produktene er fra ulike regioner og land. 
Som representant for Frankrike og meierisektoren er det osten ”Comté” som er studieobjekt. 
Spania representerer kjøttsektoren med landets skinke ”Jamon de Teruel”. En potet fra Jersey 
og Storbritannia er valgt ut fra frukt og grønt sektoren. Poteten har benevnelsen ”Jersey Royal 
potatoes”. 
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Hensikten med vår studie er å identifisere suksessfaktorene til opprinnelsesmerkede produkter 
i en komparativ analyse.  
 
 

1.1 Målsettinger med merkeordningen beskyttede betegnelser 
Målet med de beskyttede betegnelsene går utover det en kan fange opp innenfor en streng 
økonomisk forståelsesramme. Det dreier seg heller ikke bare om å beskytte tradisjonelle 
betegnelser på matvarer og om å tillate disse å konkurrere effektivt mot billigere 
produktlinjer. Det er en helhetstankegang der en både skal sikre og skape produkter med 
merverdi i rurale områder, som ofte sliter med å få ut et økonomisk utbytte. Flere sosiale, 
miljømessige og kulturelle fordeler skal slik sett støttes opp og videreutvikles for å bidra til 
stabilitet i rurale områder med høy fraflytting. Videre skal strategien sikre kulturlandskap, 
kulturarv og mattradisjoner (Barjolle m.fl. 2000). I denne studien er det imidlertid først og 
fremst de økonomiske og organisatoriske sidene ved de opprinnelsesmerkede produktene som 
er tema. 
 
Utgangspunktet for å innføre eksklusive rettigheter og beskyttelse av produktnavn er å tilføre 
produktene en konkurransefordel knyttet til at produktet er unikt og av høy kvalitet. Dette skal 
igjen gi en bedre avkastning i verdikjeden. Når et produkt har fått et juridisk vern gjennom 
registrering i EUs system, har produktet fått et konkurransefortrinn i forhold til lignende ikke-
registrerte produkter, fordi gruppen/regionen som står bak produktet har fått en enerett på å 
markedsføre navn og fremstillingsmåten overfor forbrukerne.  
 
Målsetningen med beskyttede betegnelser kan deles i tre. For det første er det et virkemiddel 
for å hindre at andre kopierer og bruker kjente produktnavn i sin markedsføring. Dette 
innebærer også en garanti overfor forbrukeren at han eller hun faktisk kjøper det produktet 
som vedkommende tror de kjøper, og ikke en kopi. For det andre er det et virkemiddel for å 
skape utvikling og alternative produkter til standardproduksjonen, og slik være en drivkraft 
som sikrer bosetting og næringsutvikling i rurale områder. Og til slutt er det et virkemiddel 
som skal tilrettelegge forholdene for produsentene, da i første rekke gårdbrukerne, slik at de 
kan skape produkter som tar ut en relativt høy verdi i et marked der landbruksvarer er hardt 
presset på pris. Generaldirektoratet for landbruk i EU presenterer formålene for innføring av 
merkeordningen slik:     

The objective of Regulation (EEC) No 2081/92 is the protection of names whilst the aim of 
Regulation (EEC) No 2082/92 is the protection of traditional recipes. Benefits for the producer and 
consumer, such as the possibility to individualise products, the protection of consumers from the 
misuse of names, increased diversification of agricultural output and the development of rural 
areas, are direct consequences of the regulations. (European Commission, Directorate-General for 
Agrculture Food Quality Policy in the European Union (2004). 
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Det å konkurrere med spesialiserte produkter isteden for på standardiserte bulkprodukter er 
ikke noe nytt innenfor matproduksjon, men det er likevel en mer målrettet satsning på dette nå 
enn det var i tiårene etter krigen, da jordbruket var nokså ensidig innrettet mot å dekke 
behovet for matforsyning. Reinert (1997) omtaler jordbrukets satsning på masseproduksjon, 
stordriftsfordeler og produktivitetsøkning som ”fordisme”, som er et begrep som vanligvis 
brukes om industriell utvikling. Reinert trekker sammenligningen til industrien fordi 
landbruksvareproduksjonen i denne perioden var sterkt inspirerte av samlebåndsindustrien. 
Denne formen for jordbruksproduksjon er i følge Reinert kjennetegnet med store økonomiske 
enheter og streng hierarkisk struktur i produksjonen som først og fremst er innrettet mot høy 
produktivitet. Nå er det derimot et paradigmeskifte mot en mer fleksibel produksjon mener 
Reinert, der det vokser frem nettverksbasert nisjeproduksjon, uten den strenge hierarkiske 
stordriftsstrukturen. En vellykket framvekst av et mangfold av nisjeprodukter er mulig dersom 
det legges til rette for konkurranse mellom innenlandske produsenter som konkurrerer først og 
fremst på produktspektrum og kvalitet og ikke på pris, mener Reinert. En god måte å skape et 
spekter av nisjeprodukter er å ta opp igjen gamle produksjonstradisjoner og produkter som 
”har overlevd” fordismen, og som kan bidra til å opprettholde en desentralisert lokalisering av 
jordbruksproduksjonen.  
 
Om en tar utgangspunkt i Reinerts tanker, kan satsningen på de beskyttede betegnelsene være 
et virkemiddel for å aktivisere nettverksbasert nisjeproduksjon i distriktene. To av ordningene 
gir jo nettopp beskyttelse til grupper av aktører tilknyttet bestemte regioner, mens en er basert 
på produksjonsmåter basert på tradisjon. En kan da si at de beskyttede betegnelsene gis til 
produsentene for å beskytte dem mot at konkurrentene tar anseelsen til deres nisjeprodukter 
for å markedsføre sine egne produkter. Slik sett kan en si at merkeordningene beskyttede 
betegnelser er nisjeprodusentenes vern mot de hierarkisk oppbygde storbedriftene, og dermed 
kan ordningen øke produktmangfoldet. Men samtidige kan det sies at beskyttelsen kan være 
til hinder for konkurranse på kvalitet og produktspektrum da beskyttede betegnelser hindrer 
en fri tilgang på produktbetegnelser og produktspektrum, ettersom aktører som tidligere har 
produsert under en betegnelse mister tilgangen til dette. Samtidig er det mulig at 
produktspekteret blir innskrenket når noen mister retten til å bruke en kjent betegnelse de 
tidligere har brukt, og dermed faller etterspørselen etter deres produkt bort, og produktet går 
ut av produksjon. Uansett hvilket synspunkt som legges til grunn for å gi noen eksklusive 
rettigheter, er opprinnelsesbeskyttelse en mulighet for regioner å beholde kontrollen over et 
produkt og bygge opp en merkevare som de kan markedsføre som sin spesialitet. Dermed har 
nisjeprodusentene som får beskyttet sin produktbetegnelse en konkurransefordel, som det er 
opp til produsentene å dra nytte av, uten at andre høster fruktene av deres arbeid dersom 
produktet slår til i markedet.   
 
På grunn av den økende betydningen for regionale produkter, introduserte EU i 1992 en 
forordning [Regulation (EEC) N 2081/92], som skulle sikre produsentene mulighet til å 
beskytte sine regionale spesialiteter mot kopier som benyttet seg av deres produktnavn. Dette 
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regelverket mot å misbruke innarbeidede produktbetegnelser er tenkt å både beskytte 
produsentene og forbrukerne mot villedende markedsføring av kopier. 
 
 

1.2 Begrep 
I denne rapporten er det forsøkt å begrense bruken av begreper som krever spesiell forklaring. 
Likevel er det enkelte av begrepene som brukes mye i litteratur om de beskyttede 
betegnelsene som det kan være hensiktsmessig å presentere innledningsvis.  
 
Kvalitet 
Kvalitet er et begrep som benyttes ofte både i litteratur og dagligtale når mat skal beskrives. 
Innholdet i begrepet varierer ut fra hvilke typer problemstillinger en snakker om, og ofte er 
det heller ikke helt klart hvilke sider ved produktet som omtales. Det er to ulike 
innfallsvinkler til forståelsen av begrepet som ofte brukes, og disse to står i et gjensidig 
motsetningsforhold. 
 
Den kanskje vanligste forståelsen er at kvalitet refererer til en minimumsstandard som 
fungerer som en garanti overfor forbrukeren når det gjelder de helsemessige sidene ved 
produktet. Innenfor denne forståelsesrammen vil produktdifferensiering gjerne være ansvaret 
til individuelle næringsmiddelprodusenter, og det samme vil det være når det dreier seg om 
opprinnelse som en særegen faktor ved produktet. Levedyktigheten til produsentene vil være 
avhengig av hvordan de opptrer i forhold til forbrukernes preferanser. Rollen til 
myndighetene vil være å å intervenere utelukkende i de tilfellene der helse og sikkerhet står i 
fare, og offentlige merkeordninger som vektlegger andre hensyn anses for å være 
proteksjonistiske ordninger. 
 
Den alternative forståelsen av begrepet kvalitet bygger på en bredere oppfatning. Kvaliteten 
på næringsmidler anses for å være mer komplekst, og helseaspektet ved produktene anses som 
bare én side ved saken. Høy kvalitet, for eksempel i form av god smak, kan ikke vurderes før 
produktet er kjøpt inn og prøvd. I følge denne forståelsesrammen kreves det spesielle 
ordninger som beskytter forbrukeren mot påstander som ikke er holdbare, samt beskytter 
produsenter mot urettferdig konkurranse. De mange ulike sidene ved kvalitet tillater 
differensiering av produktene. Flere av de opprinnelsesmerkede produktene har vært utsatt for 
kopier eller etterligninger som benytter samme navn. Disse etterligningene utnytter 
omdømmet til et produkt som ofte er produsert med relativt høye kostnader, og lager gjerne 
billigere varianter som gir seg ut for å være identiske (Barjolle, D. & B. Sylvander 2000).  
 
Den første av de to forståelsesrammene har tradisjonelt vært utbredt i Nord-Europa, mens den 
andre har vært langt mer utbredt i de latinske landene i Europa og i Sveits. EUs regelverk for 
de beskyttede betegnelsene er basert på den latinske tradisjonen, og det er også denne som vil 
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være bakgrunnen når det i denne rapporten skrives om kvalitet, kvalitetsforbedring og 
lignende. Dermed blir kvalitet i denne rapporten forstått som alle aspekter ved produktet som 
kjennetegner det, det være seg smak eller andre forhold, som igjen relaterer seg til det 
geografiske og kulturelle miljøet hvor disse produktene blir fremstilt, eller de tradisjonelle 
produksjonsmåtene de blir fremstilt i tråd med. 
 
To andre begreper som er nært beslektet med kvalitet, og som brukes for å beskrive særpreg 
og ytre forhold rundt matvarer som skiller dem ut i forhold til andre sammenlignbare 
produkter, er spesifisitet og typisitet. Disse to begrepene brukes for å skildre enkelte 
egenskaper ved produktene og som samlebetegnelse på kjennetegn ved produktene og deres 
opphav. Spesifisitet går på selve produktets egenskaper som pris, smak, utseende, 
forbrukernes forestillinger om produktet og dets omdømme. Slik sett er spesifisitet nært 
knyttet til den søreuropeiske forståelsen av kvalitet. Spesifisitet er rettet mot å beskrive at 
produktet har spesielle karaktertrekk som gjør det til et ”særegent produkt” ulikt alle andre. 
Typisitet trekker veksler på forhold også ut over selve produktegenskapene. Typisiteten 
kombinerer produktbeskrivelsen i betydning at produktet er spesielt, i tillegg til at produktets 
historiske og geografisk røtter, særegne produksjonsforhold, kunnskap, kultur med mer blir 
trekket inn. Disse forholdene knytter produktet sammen til en helhet. Den helheten disse 
faktorene skaper tilfører da produktet en egenverdi. Begge begrepene, spesifisitet og typisitet, 
har som formål å tilkjennegi at produktene som beskrives, innehar noen gitte kjennetegn og 
karaktertrekk både for selve produkt og produksjonsforholdene, som skiller dem fra 
standardprodukter. Spesifisitet er mer brukt enn typisitet, da typisitet stort sett bare blir brukt i 
fransk og italiensk litteratur (Barjolle, D. m.fl. 2000, Barjolle D. og B. Sylvander. 2002).       
 
Filière 
I debatten om de organisatoriske sidene ved produktene som inngår under merkeordningen 
beskyttende betegnelser benyttes ofte det franske ordet ”filière” for å beskrive de deltakende 
partene. Definisjonen av ”filière” er hele systemet hvor flere ulike selskaper i ulike deler av 
produksjonskjeden, for eksempel melkeprodusenter, ysterier og modnerier, er representert og 
handler sammen for å oppnå et kollektivt mål. Dette systemet kan opptre som én enhet eller 
organisasjon fordi de alle produserer enten råmateriale eller andre innsatsfaktorer innenfor de 
samme standardene, og de har en felles interesse av å dele utgifter til eksempelvis 
markedsføring og forskning. Strategien til hele dette filière-systemet er å opptre mer effektivt 
enn hver enkelt aktør ville greie alene, på grunn av synergieffekter. Tilbudskjede kan være et 
alternativt begrep, men der er alle trinn fra jord til bord representert.  I begrepet filière er 
imidlertid bare produksjonssiden inkludert. I tillegg kan det være flere filières som alle 
produserer svært like produkter til det samme konsummarkedet, og disse kan derfor utgjøre én 
tilbudskjede (Barjolle D, m.fl. 2000). Begrepet filière er imidlertid sterkt knyttet til franske og 
sveitsiske måter å organisere produksjonen. Når det i denne rapporten skrives om Spania og 
Jersey, benytter vi begrepene produksjonsnettverk eller bare nettverk, men idéen er den 
samme. 
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Referansemarked 
Alle de opprinnelsesmerkede produktene må selges på markeder der det er flere 
konkurrerende produkter. Til en viss grad skjer det endringer i befolkningens konsum mellom 
varegrupper som er svært ulike. Eksempelvis forklares en del av økningen i ostekonsumet i 
Frankrike på 1990-tallet med nedgangen i konsumet av kjøtt som en følge av kugalskap. 
Likevel er det først og fremst produkter som har likt bruksområde og som forbrukerne 
oppfatter som samme type produkt som vanligvis konkurrerer med hverandre. Begrepet 
referansemarked brukes i denne rapporten for å betegne produkter som kan substituere det 
gjeldende produktet. I vår studie har vi valgt å legge vekt på markedsforholdene der produktet 
selges, men også ta en kikk på de områder der produktet har vært forsøkt innført, eller der 
konkurrerende produkter har oppnådd innpass. 
 
Begrepsapparatet 
Et viktig formål med det begrepsapparatet som blir benyttet i diskusjonen om forhold relatert 
til de beskyttede betegnelsene, er å klassifisere hvilke produkter beskyttede betegnelser er 
relevante for. Da merkeordningen er juridisk, er begreper av klar betydning dersom det blir 
rettslig tvister tilknyttet merkeordningen. Men begrepsapparatet er også like viktig for å 
identifisere, beskrive og forklare hva som kjennetegner disse produktene og konteksten rundt 
disse produktene i en forsknings- eller samfunnsmessig sammenheng. Det er et forholdsvis 
nytt område i forskningen, og begrepsapparatet er i stadig utvikling etter hvert som nye 
forhold innenfor feltet ”regional mat”, ”kvalitetsmat”, ”nisjeprodukt”, ”økologisk mat” med 
mer stadig får større oppmerksomhet innenfor landbrukspolitikk, forskning, regionalpolitikk, 
næringsmiddelindustri og produkt- og markedsutvikling generelt. Dermed har det blitt 
utviklet en rekke begreper innenfor feltet. Det er likevel viktig å skille mellom juridisk 
betydning og generell bruk av begrep. I denne rapporten blir begrepene brukt for å søke 
beskrive egenskapene ved produktene eller markedet. Men de produktene som er godkjent i 
merkeordningen beskyttede betegnelser har automatisk en juridisk beskyttet 
produktbetegnelse, og det er lagt til grunn når disse begrepene blir brukt. Det finnes andre 
merkeordninger enn beskyttede betegnelser for matvarer som for eksempel Label Rouge i 
Frankrike, men disse har ikke denne drøftingen tatt stilling til. Det er de tre merkeordningene 
som ligger i EUs reguleringer, som også det norske systemet er basert på, som er oppe til 
diskusjon i denne rapporten.      
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2 EUs merkeordninger 
Den europeiske unionen opererer med en tredeling av sitt system for beskyttede betegnelser. 
Systemet ble opprettet i 1992 og er basert på en lovgiving som gir produsenter et juridisk vern 
og en eksklusiv rettighet til en gitt produktbetegnelse. Rammeverket for lovgivingen ligger i 
Regulation (EEC) No 2081/92 og Regulation (EEC) No 2082/92. Gjennom disse to 
reguleringene blir tre kategorier for beskyttelse av produkter opprettet: 
 
PDO (Protected Designation of Origin) – Beskyttet opprinnelsesbetegnelse  

- Brukt på: Mat som er produsert, framstilt og tilberedt innenfor et gitt geografisk 
område ved hjelp av kjent teknikk. 

 
PGI (Protected Geographical Indication) – Beskyttet geografisk betegnelse 

- Den geografiske sammenhengen må oppstå på minst ett av produksjonsnivåene 
ovenfor. I tillegg kan produktet spille på sitt omdøme. 

 
TSG (Traditional Speciality Guaranteed) – Beskyttet tradisjonelt særpreg  

- Spiller ikke på opprinnelsen, men derimot på tradisjonelle karakterer enten i 
framstillingsmetoden eller i bestandsdelene. 

 
Regulering No 2081/92 er  rettet mot beskyttet opprinnelsesbetegnelse og beskyttet geografisk 
betegnelse (PDO og PGI). Regulering No 2082/92 omhandler beskyttet tradisjonelt særpreg 
(TSG). Men i spesielle tilfeller gir også TSG utvalgte produsenter beskyttelse av navnet 
innenfor en registrering under TSG. For eksempel har ”Jamón Serrano” beskyttelse både av 
navnet og at det er et spesialprodukt med henblikk på femstillingsmetode1. 
 
Reguleringene gir retningslinjer for hvem som kan søke beskyttelse og for hvilke typer 
produkter beskyttelsen er ment for. I tråd med Regulation EEC 2081/92, er det bare grupper 
som kan søke om å få beskyttede betegnelser. En gruppe defineres som ”any association, 
irrespective of its legal form or composition, of producers and/or processors working with the 
same agricultural product or foodstuff” (art. 5). For å søke om en beskyttet produktbetegnelse, 
må gruppen først bli enig om produktsspesifiseringene og om produksjonsområdet. 
Definisjonen av kriteriene rundt den beskyttede produktbetegnelsen kan betraktes som en 
minimumsavtale mellom alle aktørene som produserer produktet. Produktspesifikasjonen vil 
ha en sterk betydning for den mulige teknologiske utviklingen av produktet og dets image. 
Det berører selskapene i deres utviklingsmuligheter og derfor står det fram som et viktig 
forhold mellom aktørene i forhandlinger. En løs praksis (løse regler) vil være fordelaktig for 
et bredt spekter av produkter som bruker samme produktbetegnelse. Det kan likevel være 
forvirrende for forbrukerne og føre til skjev konkurranse mellom produsentene. Strenge regler 

                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/gi/broch_en.pdf. 
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styrker imaget til et unikt produkt og reduserer forskjeller i produksjonsteknologi mellom 
produsentene (Chappuis og Sans 2000). 
Produktnavn som er blitt generelle fellesbetegnelser for beskriving av et produkt kan ikke 
beskyttes. Generelle fellesbetegnelser defineres som: 

Generic names, as a matter of principle, cannot be registered as protected geographical indication 
(PGI), or protected designation of origin (PDO): the regulation defines generic names as names of 
products which, although they relate to the place or the region where the product was originally 
produced or marketed, have become the common names of the products. The geographical name 
has passed into current use and must be used to designate a category of products that do not 
originate in the region with the same name. (European Commission, Directorate-General for 
Agrculture Food Quality Policy in the European Union, 2004).  

 
Den greske osten ”Feta” er et produkt som det har vært stor strid om eiendomsretten til. 
Hellas har stått på at Feta er en beskyttet opprinnelsesbetegnelse de kan registrere, og som 
skal respekteres som det. Danmark, på sin side, har for eksempel hevdet at Feta etter hvert er 
blitt en fellesbetegnelse for en ostetype og ikke lenger er direkte linket til sin historiske og 
regionale opprinnelse (KOM(2002) 314 endelig). Danmark mener derfor ”Feta” er et produkt 
det er allment tilgjengelig å produsere. Til slutt fikk imidlertid Hellas medhold i at de kunne 
beskytte Feta som opprinnelsesbetegnelse. Denne avgjørelsen betyr at det bare er ost fremstilt 
av søyer i bestemte regioner i Hellas som kan benytte navnet Feta. Oster som Cheddar og 
Camembert er derimot regnet som fellesbetegnelser som ikke lenger er reelt koblet til sin 
historiske opprinnelsesregion (Agra Europe, 2002, No. 2025). 
 
Et annet eksempel på at grensedragningen om hva som ligger i beskyttede betegnelser ikke 
bare dreier seg om produktet kan godkjennes eller ikke, er tvisten mellom de italienske 
produsentene av Parma-skinken og den britiske supermarkedskjeden Asda. I motsetning til 
Feta sto ikke tvisten om Parma-skinken kunne beskyttes, men om hvor grensen for 
opprinnelsesbeskyttelsen skal trekkes. I 1997 saksøkte Parma-skinkens 
handelssammenslutning (Consorzio del Prosciutto di Parma) Asda for brudd på 
opprinnelsesmerkingen til Parma, fordi kjeden kjøpte skinken i Parma, men valgte å skjære 
den og pakke den i Storbritannia. Adsa mente dette gav 60 prosent billigere skinke til 
forbrukerne. Rettssakene har versert gjennom rettsapparatet, der Asda vant i første omgang. 
Men deretter vant Parma-skinkeprodusentene frem i retten. Domsavgjørelsen sa nå at Parma-
skinken må skjæres og pakkes i Parma-regionen for å selges som opprinnelsesprodukt ut fra 
EUs PDO-regelverk. Dommen gav samtidig Asda retten til å skjære Parma-skinke i 
ferskvarediskene, men ikke skjære for å prepakke i kuverter. 
 
I en kommentar uttalte Asda at sunn fornuft tilsa at Parma-skinke fortsatt er Parma-skinke 
selv om den skjæres i London, på samme måte som Jersey Royals-poteter er Jersey Royals-
poteter selv om de kokes i Blackpool.  
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Det italienske handelskonsortiet påpekte på sin side at kontroll over hele produksjonen, 
inkludert pakking og skjæring er det som sikrer kvalitet og autentiske produkt.2          
 
Disse sakene er to eksempler på en hel rekke tvister om grensedragning og rekkevidde 
innenfor det juridiske rammeverket omkring merkeordningen beskyttede betegnelser. I WTO-
forhandlingene i Cancun i 2003 uttalte EUs daværende landbrukskommissær F. Fischler at 
beskyttelse av regionale kvalitetsprodukter ikke handlet om proteksjonisme, men tvert imot 
om rettferdighet. For å begrunne dette viste Kommissæren til en annen sak som involverer 
Parma-skinken, og viste til at canadiske produsenter har registrert Parma-skinken som et 
varemerke, noe som stenger italiensk Parma-skinke ute fra det canadiske markedet (AgraFood 
Europe, September 2003.).  
 
Disse eksemplene er bare noen få av en rekke tvister som gjelder grensedragningen for 
hvordan opprinnelsesmerking skal gjelde. Tvistene pågår mellom ulike medlemsland i EU, og 
mellom EU og tredjeland, og viser at det ikke er ukomplisert å innføre et beskyttelsessystem 
for konsekvensene kan bli store og ramme mange når det juridiske rammeverket skal 
fortolkes. INAO (Institut national des appellations d’origine), som er ansvarlig for ordningen 
med opprinnelsesmerking i Frankrike har femti advokater rundt omkring i verden som har til 
oppgave å forfølge det de mener er forfalskninger av franske opprinnelsesmerkede produkter 
juridisk (Nuñez, 2003). 
 
   

2.1 Beskyttede betegnelser og varemerkebeskyttelse 
Det er stor både praktisk og juridisk forskjell mellom registrering av produkt under 
varemerkebeskyttelse og registrering av produkt under merkeordningene beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse, beskyttet geografiske betegnelse eller beskyttet tradisjonelt særpreg.  
 
Et varemerke er registrert som privat eie. Varemerket gir en aktør eller firma full kontroll over 
varemerket og produktet slik at eieren som registrerer ett varemerke kan produsere og 
markedsføre produktet med et juridisk monopol på produktnavnet. For eksempel er Jarlsberg-
ost et varemerke TINE eier og forvalter med tilhørende eksklusive rettigheter – både for 
produktet og for innholdet i produktet.  
 
Merkeordningen beskyttede betegnelser er derimot en registrering og beskyttelse som er i eie 
av en gruppe aktører i et avgrenset område eller for en avgrenset produksjonsmåte (felleseie). 
Denne beskyttelsen tilhører dermed ikke én enkelt aktør eller firma, men er en beskyttelse gitt 
til produsenter i en bestemt region eller et avgrenset geografisk område hvor produksjonen av 
produktet skjer. Derfor er det en definert gruppe i området som har fått rettigheten til å bruke 

                                                 
2 BBC: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3043283.stm, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1950236.stm, 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/225551.stm, samt Agra Europe, (2002): “weekly” No. 2000, 26.04.2002  
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og forvalte beskyttelsen og ikke en enkelt aktør. Dette gjør at mange aktører og firmaer kan 
produsere og markedsføre produktbetegnelsen. Dette bunner også i at mange av produktene 
som har slik beskyttelse ikke har noe eierskap som kan tilkjennes én enkelt aktører, eller at 
det ikke er noe ønske om å privatisere eiendomsretten. 
 
 

2.2 De tre caseproduktene 
Produktene Comté-osten, Jersey Royal potatoes og Jamon de Teruel, som er valgt ut som 
studieobjekt, har alle fått beskyttelse på EU-nivå for sine opprinnelsesbetegnelser. Dette er 
den beskyttelsen i EUs registreringssystem som setter de strengeste kriteriene til produktene 
for godkjenning. Når et produkt blir godkjent og registrert under én av de tre kategoriene 
presentert ovenfor, oppnår produktet beskyttelse på EU-nivå. 
 
Det er ulike grunner til at akkurat disse produktene er valgt ut som studieobjekt. Det viktigste 
momentet er at de alle er godkjente som opprinnelsesprodukt innenfor det samordnede 
merkesystemet til EU, og har hatt denne statusen over noe tid, slik at det er tilgang til kilder 
og informasjon om produktene. Et annet kriterium er at ulike land skulle være representert 
med produkt, og det var i tillegg ønskelig at ulike produksjonsretninger og ulike 
bearbeidingsgrader var dekket. Produktene her er fra meierisektoren, grøntsektoren og 
kjøttsektoren. Det er lav bearbeidingsgrad på poteten og noe høyere på osten og skinken. Det 
var også av interesse å få produkter både fra nordeuropeiske og søreuropeiske land, da det er 
ulike tradisjoner for bruken av opprinnelsesmerking mellom disse. Fordi analysen er 
begrenset til de tre utvalgte opprinnelsesproduktene er dette en dybdeanalyse av tre case, og 
en kan derfor ikke generalisere funnene til å gjelde for alle opprinnelsesprodukter.     

LU-rapport 5 - 2004 



 

3 Kollektiv handling 
Teorien om kollektiv handling gir en beskrivelse av forhold der en enkelt aktørs handlinger 
har konsekvenser for andre aktører. Samarbeidets struktur er avgjørende for hvorvidt de 
ønskede resultatene oppnås, og hvorvidt resultatene opprettholdes over tid. Siden det er 
grupper av produsenter som har mottatt retten til å beskytte sin betegnelse, passer denne typen 
produksjon inn i teorier om kollektiv handling, blant annet fordi det er et avhengighetsforhold 
mellom aktørene. For det første blir den juridiske rettigheten til å beskytte produktbetegnelsen 
gitt til en gruppe i felleskap. Produktbetegnelsen er dermed et felleseid gode/rettighet for en 
begrenset gruppe ut fra deres tilhørighet til produksjonen, i motsetning til 
varemerkebeskyttelse som er i privat eie. Innad i gruppen som forvalter produktbetegnelsen 
vil aktørene både ha egeninteresser og fellesinteresser tilknyttet produksjonen av produktet 
som har fått beskyttelse. Det er likevel ikke alltid at egeninteressene og fellesinteressene er 
sammenfallende. Merkeordningen beskyttede betegnelser er dermed et gode som en gruppe 
eier og forvalter i fellesskap, der enkeltaktørers handlinger har konsekvenser for de andre 
aktørene.  
 
Beskrivelser av kollektive handlingsmønstre har utspring i de økonomiske beskrivelsene 
Olson (1971) gir av forhold som er avgjørende for å etablere og opprettholde et felleseid gode 
(kollektivt gode). Et felleseid gode kan være en konkret ressurs, som varer eller tjenester, eller 
det kan være goder tilknyttet fellesinteressene til aktørene. Analysene til Olson (1971) 
fokuserer på kollektive handlingsmønstre innen fagforeningsorganisasjoner. Sentralt her er 
hvordan fellesinteressene til en gitt gruppe virker i forhold til de individuelle interessene 
innenfor gruppen i forhold til de mål gruppen ønsker å oppnå.  
 
Kollektive handlingsproblemer oppstår der den enkelte aktørens handlinger har konsekvenser 
for andre aktører. 

 ”Collective action arises when the efforts of two or more individuals are needed to accomplish an 
outcome” (Sandler 1992, s.1). 

Teorien om kollektiv handling tar utgangspunkt i at aktørene opptrer som rasjonelle enheter.  
I 1965 satte Olson med boken ”The Logic of Collective Action”, søkelyset på at den 
kollektive interessen kan bli skadelidende dersom den enkelte aktør presser frem 
egeninteressen sin. Det individuelt rasjonelle kan dermed bli til det kollektivt irrasjonelle. 
Dette er et problem i produksjon og omsetning av produkter med beskyttede betegnelser fordi 
disse produktene blir framstilt av flere aktører på ulike produksjonsnivå. Alle er avhengig av 
at produktet blir produsert og omsatt (fellesinteressen), men samtidig ønsker alle en størst 
mulig andel av den økonomiske avkastningen (egeninteressen). Den enkelte aktøren ønsker å 
maksimere eget utbytte av produktet, uten at produktet faller i pris eller at tilbudet overstiger 
etterspørselen. Dersom alle aktørene maksimerer egeninteressen, kan det gi et utfall der 
produktets posisjon ikke blir opprettholdt. Dette er et utfall som lettest skjer dersom 
deltakernes plikter for å fremstille og opprettholde ”godet” ikke er regulert, eller at andre tar 
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omkostningene med å opprettholde godet slik at enkeltdeltakere kan høste fordelene uten å 
delta i omkostningene. Dette forholdet blir ofte betegnet med begrepet ”gratispassasjer” 
innenfor kollektiv handling. 
 
Kollektive handlingsproblemer fører ofte til et behov for samarbeid mellom aktørene for å få 
mest mulig ut av det felleseide godet. Et alternativ til samarbeid blant aktørene som 
fremstiller godet - her i betydning produktet med beskyttet betegnelse – er at all regulering 
skjer i markedet, der markedet skaper prisbalanse ved hjelp av mekanismene tilbud og 
etterspørsel, noe som igjen skal gi et effektivt marked. I markedsliberalismen brukes ofte 
metaforen ”markedets usynlige hånd” på disse mekanismene som styrer markedet. I et slikt 
perspektiv vil den enkelte aktør innenfor fremstillingen av et opprinnelsesprodukt søke å 
minimalisere kostnader og maksimere profitten i fremstillingen og salget av produktet. 
Suksessen til produktet, og dermed hvor stor avkastning produsentene henter ut, blir dermed 
avgjort i markedet, der produsentene opererer uavhengig av hverandre. Selv om produsentene 
opererer uavhengig av hverandre, vil likevel den enkeltes aktivitet i markedet påvirke hele 
gruppens utbytte ut fra forhold som hvilket volum og hvilken kvalitet av produktet den 
enkelte tilfører markedet.  
 
Dette kan imidlertid skape problemer når det gjelder goder der det er en gruppe som er 
involvert i fremstillingen, slik tilfellet er for produkter med beskyttede betegnelser. 
Manglende regulering rundt felleseide goder der alle søker egeninteressen ved 
profittmaksimering, kan over tid føre til at grunnlaget for det felleseide godet opphører. Dette 
problemet setter Garett Hardins (1968) artikkel ” The Tragedy of the Commons” søkelyset på.  
 
Hardin (1968) bruker en uregulert allmenning som X antall bønder bruker som felles beitmark 
som bilde på utnyttelse av et gode i felleseie. Gjennom en beskrivelse av bruken av 
allmenningen, ser Hardin på hvordan en nyttemaksimering av egeninteressen over tid leder til 
at den kollektive nytten blir redusert. Denne modellen er et bilde på hvordan det individuelt 
rasjonelle (benytte allmenningen mest mulig), blir det kollektivt irrasjonelle når allmenningen 
blir overbeitet og lagt øde: ”Freedom in a commons bring ruin to all.”(Hardin 1968, s.52). 
   
Modellen legger til grunn at goder og ressurser som er i felleseie, der gitte rammer er tilstede, 
trenger regulering for å fungere. Denne tankegangen er synlig i moderne fiskeriforvaltning. 
Fiskeressursene er i felleseie i havet, men når fisken blir fanget skjer det en transformering av 
fisken fra felleseie til privat eie. Dersom det er fri tilgang til å fiske vil en fiske mest mulig. 
Profitten tilfaller den enkelte fisker, mens omkostningen av at det blir mindre fisk tilgjengelig 
rammer alle fiskerne. Over tid vil det imidlertid bli mindre fisk for alle, og i verste fall ”svart 
hav”. Derfor søker en å motvirke overfiske med kvoter. Dette forutsetter imidlertid at fisket 
overvåkes, for ellers vil det rasjonelle for den enkelte være å fiske mest mulig, særlig om alle 
andre følger kvotebegrensningen. De som overfisker er ”gratispassasjer” for det er kollektivet 
som tar omkostningene med redusert mengde fisk tilgjengelig.  
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En måte en har løst slike kollektive handlingsproblemer på innenfor både fiskeri og landbruk, 
er å organisere seg kooperativt. Tanken er da at en samler seg med en lik andel eierskap, og at 
profitten blir fordelt tilbake til alle etter ulike fordelingsnøkler. Kooperativet skal ivareta 
fellesinteressen til gruppen og gjør de grep som gagner alle. Innenfor produksjonen av 
produkter med beskyttede betegnelser er kooperativ eiendomsform forholdsvis utbredt.  
 
Den regionale eller tradisjonelle tilhørigheten en gruppe har til et produkt eller en produksjon, 
er grunnlaget for det juridiske vernet gruppen blir tilført gjennom en beskyttet 
produktbetegnelse. Det er den tradisjonelle eller geografiske tilhørigheten som skal utvikle 
eller opprettholde identiteten til produktet. Det er denne felles plattformen som er grunnlaget 
for produktet og produsentene. Den beskyttede produktbetegnelsen skal tilrettelegge 
forholdene for at den geografiske tilhørigheten skal kunne brukes for å fremskaffe 
kvalitetsprodukter med eksklusive kjennetegn. Noe som igjen skal gi produktet en 
markedsposisjon. Dermed ligger det også en produksjonsregulering før markedet i ordningen 
beskyttede betegnelser, fordi en avgrenset gruppe har fått en eksklusiv rettighet. Derfor er 
utgangspunktet her at en ser på nettverksforhold rundt produktet før den endelige reguleringen 
i markedet. Dette er hensiktsmessig fordi en av grunnideene med beskyttede betegnelser er å 
få ut en merverdi fra markedet gjennom den beskyttelsen og eksklusiviteten 
produktbetegnelsen utgjør.  
 
Dette står ikke i veien for det kan være en individuell og uregulert produksjon av produktet. 
Likevel skjer det en regulering ved at produsenten må være godkjent for å få produsere 
produkter som har beskyttet betegnelse. Dette bryter heller ikke med at markedsmekanismene 
virker inn på produktet både positivt og negativt. Likevel, fordi det er en gitt gruppe som er 
tilkjent beskyttelsen har produsentene ofte samlet seg om noen retningslinjer for 
produksjonskjeden før markedet. For eksempel ulike kvalitetskriterier, volumrestreksjoner, 
lagringstid og lignende. Men det kan også være en mer aktiv regulering der produsentene tar 
grep ved variasjoner i markedet. Fordi gruppen som produserer under beskyttede betegnelser 
er avgrenset, kan de bli enige om å påvirke markedssituasjonen, ved å øke eller redusere 
produksjonen, endre kvalitetskriterier med mer. Derfor er det i vår analyse valgt en 
innfallsvinkel hvor vi fokuserer på hvordan verdikjeden bak et produkt agerer overfor 
markedet og markedsvariasjoner når det oppstår press på den felleseide produktbetegnelsen. 
Dermed er det handlingene til nettverket som er det sentrale i denne analysen. Individet er 
derimot sentralt når en ser på konsekvensene av handlingene eller fraværet av handling i 
produksjonskjeden. 
 
Olson (1971) hevder at dersom størrelsen på grupper som står bak produksjon av felleseide 
goder er stor, er motivasjonen til deltakelse i forvaltningen av godene lavere enn i mindre 
grupper. Slik Olson analyserer situasjonen kan det rasjonelle være å opptre som 
”gratispassasjer” på bekostning av de andre i gruppen dersom godet likevel blir opprettholdt 
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av disse. Tre faktorer for samarbeid som blir mer komplisert ved mange aktører i en slik 
organisasjonsstruktur er: 
1. Aktørene må identifisere mulighetene for samarbeid og finne minste felles multiplum. 
2. Aktørene må finne en strategi, og arbeidet må samordnes. 
3. Når en avtale er etablert må det sikres at alle aktørene deltar i avtalen. 
 
Punkt én blir å finne aktørenes felles mål (for eksempel å både produsere og omsette 
produktet som har beskyttet betegnelse i størst mulig omfang for best mulig pris). Punkt 2 og 
3 utgjør transaksjons- og informasjonskostnadene ved å produsere og omsette produktet, og 
ved å hindre at problemet med gratispassasjerer oppstår. I store grupper blir det i følge Olson 
(1971) vanskeligere å etablere og opprettholde godet, fordi kostnadene øker i begge tilfeller. 
Det blir også lettere å la være å oppfylle forpliktelsene ved at noen velger å opptre som 
gratispassasjerer. (Olson 1971, Oye 1986, Taylor og Singelton 1993). 
 
Til goder i felleseie, som produkter med beskyttede betegnelser, er det knyttet ulike 
egenskaper som avgjør hvor ”fritt” eller ”rent” godet er. Den generelle definisjon til Olson 
(1971) av et rent fellesgode er: 

” … any good such that, if any person Xi in a group X1,…Xi,…Xn consumes it, it cannot feasibly 
be withheld from the others in that group. In other words, those who do not purchase or pay for 
any of the public or collective good cannot be excluded or kept from sharing in the consumption of 
the good,…” (Olson 1971, s.14-15). 

Olsons (1971) definisjon omhandler i hvilken grad det er mulig å hindre andre personer i å 
bruke eller utnytte et gode. 
 
I en slik definisjon kan goder klassifiseres etter tilgjengelighet og konkurranse. 
Eiendomsretten går frå privat eie til felleseie.3 Tilgjengeligheten går fra lukket til åpen for alle 
aktører. Dette gjelder graden av hvor ekskluderbart godet er for andre, og variabelen har 
ytterpunktene ekskluderbare og ikke-ekskluderbare goder. I konkurransevariabelen blir det 
skilt mellom rivaliserende og ikke-rivaliserende goder. Dersom konsumet til en aktør ikke 
påvirker konsumet tilgjengelig for andre aktører, er godet ikke-rivaliserende. Dersom 
mengden av godet blir redusert av konsumet til én aktør er det et rivaliserende gode. 
 

Tabell 3.1  Eiendomsforholdenes frihetsgrader for felleseide goder 
 Rivaliserende Ikke-rivaliserende 
Ikke-ekskluderbar   
Ekskluderbar Beskyttede produktbetegnelser  

  
For produkter under beskyttet opprinnelsesbetegnelsen og geografisk betegnelse vil 
innplasseringen på tilgjengelighetsvariabelen tendere mot lukket fordi produksjonen under 

                                                 
3 Det kan her også opereres med ingen eiendomsrett, isteden for felleseie, men felleseie kan også gjelde for alt og 
alle.  
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betegnelsene er avgrenset til noen utvalgte aktører. Etter konkurransevariabelen vil også 
produktene være et rivaliserende gode, så sant produksjonsmengde og etterspørsel etter godet 
ikke er uendelig. Dette skyldes at produsert mengde vil ha betydning for både pris og utbud 
på markedet. I tillegg vil produsert mengde påvirke fortjenesten til den enkelte produsent. 
 
For de produktbetegnelsene som er knyttet til geografisk opphav, er betegnelsen tilgjengelig 
for en avgrenset gruppe, nemlig de aktørene som er tilknyttet det geografiske området 
produktet har opprinnelse i. Denne rettigheten – bruk av produktbetegnelsen, er dermed 
lukket for aktører utenfor denne gruppen av aktører. Videre kan det være tilført ytterligere 
ekskluderende mekanismer for å delta i produksjonen av produktet som er beskyttet, som 
ulike kvalitetskriterier, produksjonsavstander med mer. Tilgjengeligheten til å ta del i godet 
kan i tillegg være avgrenset innenfor området gjennom at det bare er aktører som oppfyller 
gitte forutsetninger som får delta i produksjonen og avkastningen av godet. Dette gjelder 
organiseringsformen aktørene har i fremstillingen av godet. Felleseide goder eller rettigheter 
med egenskaper der deltakerne kan bli ekskludert av gjennom ulike kriterier blir ofte betegnet 
som et ”klubbgode” i faglitteraturen. Ideen med å beskrive goder som klubbgoder er avledet 
fra og inspirert av deltakelse i en klubb. Enten er du innefor og får delta i det klubben har å 
tilby, eller du kan bli nektet adgang til klubben og det den har å by på. Dermed er det mulig 
for medlemmene å ekskludere ikke-medlemmer fra deltakelse i klubbgoder. Beskyttede 
produktbetegnelser har mange av disse egenskapene og er et fellesseid gode som det er svært 
begrenset adgang til å bruke. Produktbetegnelser er dermed ikke noe ”rent” eller ”fritt” 
felleseid gode. Samtidig er produktbetegnelsene eid av en gruppe og kollektive 
handlingsproblemer vil derfor ofte gjøre seg gjeldene for produksjonen innenfor 
produktbetegnelsen.  
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4 Comté 
 
I dette første av kapitlene om casene vil vi se på en fransk ost, som er godt innarbeidet i sitt 
hjemmemarked. Comté-osten har en lang historie som opprinnelsesmerket produkt. 
Produktbetegnelsen ble beskyttet på nasjonalt nivå i 1976, og beskyttelsen ble fulgt opp på 
EU-nivå da EU innførte sitt regelverk for beskyttede betegnelser.  
 
 

4.1 Beskyttede betegnelser i Frankrike 
Fransk opprinnelsesmerking har lange tradisjoner, og er særlig kjent fra vin og ost. Den første 
loven som skulle beskytte et meieriprodukt stammer nettopp fra Frankrike, der myndighetene 
i 1666 vedtok en lov som skulle beskytte ost fra Roquefort mot etterligninger. Den franske 
betegnelsen Appellation d’origine contrôlée (AOC) tilsvarer EUs Protected Designation of 
Origin, som igjen tilsvarer den norske ordningen Beskyttet opprinnelsesbetegnelse. AOC 
brukes også som merkeordning for vin og sprit, men disse varene omfattes ikke av EUs 
beskyttelsesordning.  
 
Beskyttede betegnelser på EU-nivå for franske produkter kan kun gis til produkter som 
allerede er godkjente som AOC, og da gir dette beskyttelse for produktet innenfor hele EU-
området. Det franske organet Institut national des appellations d’origine (INAO) har 
administrert AOC-ordningen for matvareindustrien siden 1990. INAO er underlagt 
landbruksdepartementet. Når en gruppe av produsenter setter i gang prosessen for å få 
godkjent en beskyttet betegnelse for sitt produkt, tar de kontakt med sitt regionale INAO-
kontor og får råd om hvordan søknaden bør være. Etter at søknaden inneholder alt den skal, 
går den videre til INAO nasjonalt. Det følger ingen anbefaling fra INAO regionalt. INAO lar 
saken gå videre til den komiteen som vurderer den aktuelle produkttypen. Disse lager en 
innstilling, der de anbefaler eller avviser søknaden. Til slutt blir det satt opp en ny komité som 
skal avgrense produksjonsområdet for den beskyttede betegnelsen. Prosessen er grundig og 
tar gjerne flere år (Alme, Rådgiver, Innovasjon Norge).  
 
Den franske merkeordningen Label Rouge (Det røde merket) er en annen fransk 
merkeordning, som ble etablert i 1962. Merket er en ”20-prosentsordning”. Dersom en for 
stor andel av den totale produksjonen kvalifiserer til merket, så vil kravene skjerpes slik at 
noen faller ut. Hensikten med dette er å sikre at merket hele tiden gis til produkter som skiller 
seg ut fra hovedtyngden av produksjonen kvalitetsmessig. Merket er eid av det franske 
landbruksdepartementet4. Dette er et kvalitetsmerke som ikke nødvendigvis er knyttet til 
regelverket for EUs beskyttelsessystem, men en del av Label Rouge-produktene har i tillegg 

                                                 
4 http://odin.dep.no/lmd/norsk/publ/rapporter/020031-220024/ved002-bn.html 
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blitt innvilget retten til å merke produktene som Protected Geographical Indication (PGI), 
eller på norsk Beskyttet Geografisk Betegnelse. PGI-merkede produkter har eksistert i 
Frankrike siden 1994.  
 
Totalt sett har 138 franske produkter blitt innvilget status som beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse. Det er relativt lett å beregne den 
økonomiske verdien av opprinnelsesproduktene, ettersom INAO har vært ansvarlig for å 
administrere merkeordningene siden 1990. De geografiske produktbetegnelsene er derimot av 
nyere dato i Frankrike, og det er enda ikke bygd opp et system for å sentralisere resultatene 
fra denne gruppen av produkter. De som tar hånd om dette arbeidet i dag er Centre de 
développement des Certifications des Qualités Agricoles et Alimentaires (CERQUA), som er 
en paraplyorganisasjonen for industrien som benytter Label Rouge. Problemet her er at 
rapporteringen ofte ikke skiller mellom de av produktene som har beskyttet geografisk 
betegnelse i hele EU-området og de som bare er merket med Label Rouge.  
 
Størrelsen på omsetningen av matvarer som er omfattet av de to beskyttelsesordningene (PDO 
og PGI) er betydelig i nominelle verdier i Frankrike. I 2000 ble det estimert på bakgrunn av 
tall fra INAO og CERQUA at den totale omsetningen av disse produktene nasjonalt i 
Frankrike utgjorde i underkant av 3 milliarder euro (Lassaut 2001). Husholdningenes totale 
konsum av mat og ikke alkoholholdige drikkevarer utgjorde hele 125 milliarder euro i 
Frankrike i 2003 (Simón 2004). Legger man til grunn disse to opplysningene er den 
prosentvise andelen av handelen med produkter med beskyttede betegnelser totalt på om lag 2 
– 3 prosent av markedet, noe som burde tilsi muligheter for fortsatt vekst5. Når det gjelder ost 
er likevel de opprinnelsesmerkede produktenes (beskyttet opprinnelsesbetegnelse) andel av 
markedet helt oppe i 20 prosent, og bare verdien på produksjonen er på om lag 2 milliarder 
euro, eller hele to tredjedeler av det totale markedet6. Av Frankrikes totalt 112.000 
melkeprodusenter, er om lag 30.000 engasjert i å levere melk til produkter som har beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse7.  
 
Hovedtyngden av produktene med beskyttet betegnelse i Frankrike ligger innenfor vin og 
meierisektoren. Det er hele 41 ostetyper som har EU-godkjent beskyttelse for 
opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, og antallet ulike oster er økende og deres 
samlede marked er også i vekst. Om lag to tredjedeler av markedet utgjøres av ost laget av 
upasteurisert melk. Det er også en økende andel av disse ostene som er laget av geitemelk. De 
opprinnelsesmerkede ostene utgjorde 152.411 tonn i 1991, 179.800 i 1999 og 186.700 tonn i 
2000, noe som innebærer en produksjonsøkning på over 20 prosent i løpet av de ni årene vi 
her har data for (Lassaut 2001). Det er imidlertid stor forskjell mellom de ulike 
opprinnelsesmerkede ostene. Noen har opplevd vekst i etterspørselen, mens andre har opplevd 
                                                 
5 Vi har dessverre ikke tall for totalt konsum og konsum av matvarene som omfattes av beskyttelsesordningene 
for samme år, men den totale andelen av de beskyttede matvarene vil ikke være vesentlig annerledes. 
6 http://www.inao.gouv.fr 
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en markant nedgang. To tredjedeler av den franske opprinnelsesmerkede osteproduksjonen 
utgjøres av seks oster. Av disse er Comté-osten den klart største, med sine 46.640 tonn. 
Videre kommer Cantal med 18.430 tonn, og de øvrige ostene, Roquefort, Reblochon Saint 
Nectaire og Camembert de Normandie følger like etter8. De minste av de 
opprinnelsesmerkede ostene selges i volum på om lag 300 tonn. Sammenlignet med norske 
forhold er TINEs årlige omsetning av faste hvitoster i Norge på om lag 44.000 tonn. 
  
Gjennomsnittsprisen på PDO-merket ost i 1999 var 9,22 euro eller en prisdifferanse på 1,90 
euro per kilo ost når en sammenligner med gjennomsnittsprisen for andre oster9. Prisgapet 
økte til 2,10 euro i 2000. Det er imidlertid stor forskjell mellom de ulike opprinnelsesmerkede 
ostene med hensyn til hvilken pris de oppnår i markedet (Lassaut 2001).  
 
Vi vil nå gå nærmere inn på forhold rundt produksjonen, markedet og 
produsentorganiseringen rundt Comté. Vi har allerede slått fast at dette er den 
opprinnelsesmerkede osten som har størst produksjonsvolum i Frankrike. Vi vil undersøke i 
hvilken grad produksjonen bidrar til å oppfylle forventningene til opprinnelsesmerkede 
produkter; nemlig at de skal skape inntekter for bønder i vanskeligstilte områder og samtidig 
bidra til å skape utvikling i disse områdene som er preget av økonomisk stagnasjon og 
fraflytting. I den grad målsettingene med opprinnelsesmerking oppfylles, vil det være 
interessant å se på hva som har ligget til grunn for suksessen. Først av alt vil vi her gi en 
presentasjon av det geografiske området, produsentorganiseringen, produksjonsutvikling og 
markedet for Comté.  
 
 

4.2 Franche-Comté og Comté-osten  
Produksjonsområdet til Comté-osten ligger i fjellområdene i regionen Franche-Comté, i 
kommunene Doubs, Jura og Haute Saone, nær grensen til Sveits. Til sammen dekker området 
om lag 15.000 kvadratkilometer og har rundt en million innbyggere. Området er kjent for sitt 
vakre landskap med skoger, innsjøer, elver og fjell, og ikke minst for sine små landsbyer og 
middelalderfort. Området er også svært aktuelt for turister, spesielt i vinterhalvåret på grunn 
av sine skisteder, men også i sommerhalvåret for klatrere og turgåere. Området er kjent i 
Frankrike for sin kulturarv og tradisjoner. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
7 http:// http://www.maison-du-lait.com/ og http://www.inao.gouv.fr 
8 http://www.inao.gouv.fr 
9 Gjennomsnittskursen for Euro var i 1999 kr. 8,31 og i 2000 kr. 8,11. 
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Kart over Frankrike, inndelt etter regioner 
 

 
 
 
Produksjonen av Comté-osten startet opp på 1800-tallet, men som produkt med beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse i Frankrike (Appellation d’origine contrôlée - AOC) ble den etablert i 
1976. Comté er en kokt og presset ost laget av upasteurisert kumelk. Den er presset til runde 
oster med en diameter på 75 cm og med en vekt på omtrent 35 kilo. Comté-produsentene 
legger vekt på den store diversiteten i smaken på Comté-osten.  
 
En smaksstudie som ble gjennomført i 1993 fant 200 ulike aromatiske komponenter. En ung 
ost kan ha en distinkt aroma av hasselnøtter, mens en annen kan ha en mer diskret anelse av 
muskat. En annen ung ost kan ha aroma av potetmos med smør, mens en annen eldre ost kan 
ha smak av frukt og krydder. For Comté-produsentene er de ulike smaksopplevelsene et 
resultat av produksjonen i sine ulike ledd. Melken har smak av de spesifikke geologiske og 
biologiske forholdene på stedene kyrne har beitet, likedan har hvert ysteri og modneri sine 
unike forhold som bidrar til å gi de ulike ostene en unik smak, som er knyttet til de lokale 
forholdene i produksjonsprosessen10.  
 
I dag selges Comté-osten over hele Frankrike. I regionen hvor osten har sitt opphav spises den 
gjerne daglig, mens jo lenger unna Franche-Comté man kommer, jo mer tenderer osten til å 
bli et produkt som spises ved spesielle anledninger. Likevel har vi allerede vist at Comté står 
for 16 prosent av det totale markedet i Frankrike for fast hvit ost, men den eksporteres i svært 
liten grad (Barjolle m.fl 2000).  
 

                                                 
10 www.comte.com 

LU-rapport 5 - 2004 



Beskyttede betegnelser  Side 23 

Reglementet for Comté-osten er utformet av en sammenslutning bestående av representanter 
for de ulike aktørene som deltar i produksjonen; det er melkeprodusenter, ysterier og 
modnerier. Sammenslutningen vil bli nærmere presentert i neste delkapittel.  
 
Comté-ostens profil baseres på dens særegne smak, håndverksmessige produksjonsmåter, og 
som et produkt fra regionen Franche-Comté, med alt det innebærer av ren natur, historie og 
tradisjoner. Reglementet til produktet angir en avgrensing av området som produktet kan 
produseres i. Det defineres også hvilke produksjonsmåter som kan benyttes, og her søkes det 
å begrense intensiveringen av produksjonen, nettopp for å sikre at produksjonen skjer i tråd 
med tradisjonelle produksjonsmåter. Melken kan utelukkende produseres av kyrne fra 
storferasen Montbeliarde, som opprinnelig er fra området. Det er også et forbud mot bruk av 
silo som fôr. I bearbeidingsprosessen er det også klare kriterier for hvilke metoder som kan 
benyttes. Hensikten er å ta vare på de håndverksmessige produksjonsmetodene, og å sikre at 
tilsetningsstoffene som benyttes skal være basert på naturlig mikroflora i stedet for kunstige 
tilsetnings- og fargestoffer. Til slutt defineres også kriteriene for modningsprosessen, og også 
her legges det vekt på godt håndverk i hele modningsprosessen.  
 
Comté-osten kontrolleres på flere nivåer utover de kontrollsystemene bedriftene selv har. 
Under ledelse av INAO utføres det spesifikke kontroller som konsentrer seg om den 
smaksmessige identiteten til produktet og forholdene i produksjonsprosessen. To 
godkjenningskommisjoner, som er satt sammen av INAO melder tilbake til INAO hvis det er 
brudd på regelverket. I tillegg driver CIGC, altså nettverket selv, gjennom to Comté-agenter, 
kontroll med at regelverket overholdes i alle produksjonsleddene, fra melkeprodusentenes 
aktiviteter til utsalgssted11.  
 
4.2.1  Le Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté  
De ulike aktørene i produksjonsnettverket er knyttet sammen gjennom avtaler om leveranser 
og felles aktiviteter koordinert av Le Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté 
(CIGC).  
 
Komiteen ble etablert i 1963. Den er styrt av et Rådsmøte, som representerer alle bransjene i 
nettverket, og som beslutter hva komiteen til en hver tid skal arbeide med. Komiteen har fire 
kommisjoner under seg, som arbeider med følgende hovedområder: 

- PR-kommisjonen. Disse tar beslutninger om strategiske satsninger og budsjettmessig 
forhold med hensyn til publisitet i sin videste betydning (markedsundersøkelser, 
annonsering, tilbud, spesielle hendelser og annen PR). 

- Informasjonskommisjonen 
- Den økonomiske kommisjonen. 
- Den tekniske kommisjonen.  

                                                 
11 www.comte.com 
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Kommisjonene er åpen for deltakelse fra de ulike deltakerne i nettverket. Lederne for 
kommisjonene er faste representanter i CIGC-komiteen. 
 
CIGC arbeider for å fremme nettverkets felles interesser gjennom markedsføringsaktiviteter, 
arrangementer og deltakelse i kulturaktiviteter og forskning. Komiteen fungerer både som 
kobling mellom de ulike partene i nettverket og som en felles representant overfor 
forskningsmiljøer, politiske og administrative myndigheter og overfor forbrukerne. 
 
Hovedfunksjonen til CIGC er å sikre at Comté-osten bevarer sin stilling som et unikt produkt, 
der nettverket arbeider for å sikre at regelverket er hensiktsmessig for at Comté-osten skal gi 
mest mulig avkastning til sine produsenter og for å sikre Comté-ostens posisjon i det franske 
markedet. Dersom CIGC etter drøftinger i nettverket finner ut at de ønsker å endre 
regelverket, tar de kontakt med INAO. Her søker de å få INAO til sette i verk prosedyrene for 
å endre AOC-dekretet. Disse prosedyrene er imidlertid omstendelige og involverer mange 
aktører. Det er i prinsippet de samme prosedyrene for å endre regelverket for et produkt som 
har beskyttet opprinnelsesbetegnelse, som det er for å få godkjent en ny beskyttet 
opprinnelsebetegnelse (Alme).  
 
Under CIGC er det også etablert en teknisk komité som arbeider med å forbedre den tekniske 
kontrollen av produksjonsprosessen fra melkeproduksjonen og helt opp til det ferdige 
produktet i tråd med kriteriene for Comté-produksjonen. Den tekniske komiteen har 29 
ansatte, som er organisert etter fire hovedaktivitetsområder:  
 

- Rådgiving overfor melkeprodusenter, ysterier og modnerier.  
- Laboratorium for hygieniske og tekniske kontroller 
- Laboratorium for sensoriske tester 
- Avdeling for dokumentasjon og statistikk 

 
Arbeidet til den tekniske komiteen er spesielt konsentrert om det første fagområdet, som er 
rådgivning innenfor produksjonskjeden. Overfor melkeprodusentene dreier rådgivning seg om 
melketeknikker, utstyr og sanitære forhold. Overfor ysteriene dreier det seg om 
produksjonsberetninger, diagnose og sanitære tiltak, rådgivning om utstyr og hjelp til 
introduksjon av en kvalitetsgaranti. Modneriene får rådgivning rundt forhold i lagrene, 
sensoriske og meteorologiske forhold og sanitære inspeksjoner.  
 
CIGC finansierer sin virksomhet først og fremst gjennom salget av såkalte grønne platter (95 
prosent), og fra statlige midler som er øremerket til forskning og utvikling (5 prosent). De 
grønne plattene er små ovale merker laget av kasein som preges inn i hver enkelt ost, og gjør 
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det mulig å spore osten tilbake til ysteriet. På denne måten yter alle produsentene til 
fellesskapet i forhold til størrelsen på deres produksjon12.  
 
4.2.2 ”Le filière” - Produksjonskjeden 
Nettverket som utgjør produksjonskjeden rundt Comté-osten, består av 3.200 
melkeprodusenter, 190 ysterier og 20 modnerier. Disse er knyttet sammen gjennom 
samarbeidet i CIGC og avtaler om kjøp og salg av melk og ost dem i mellom13.  
 
Melkeprodusentene som leverer til Comté, består i all hovedsak av familiebruk. Disse har 
forpliktet seg til å levere melk som tilfredsstiller kravene til Comté-produktet. Blant annet 
betyr det at de ikke kan benytte silo som vinterfôr, hver ku må ha minst ett hektar beiteareal, 
samt kravet om bruk av Montbeliarde-rasen.  
 
Melken leveres til ysterier, eller såkalte fruitieres – som betyr frukteri. Dette kan best forstås 
som ”frukten av felles innsats”. Ysteriene ligger plassert i landsbyene i området. For å sikre 
desentralisert småskala produksjon, er den maksimale tillatte avstanden mellom 
melkeprodusent og ysteri 25 kilometer (Bussy 1994). De aller fleste ysteriene er svært små. 
Hele 45 prosent av ysteriene tar mot under 2 millioner kilo melk i året, mens under 10 prosent 
er i gruppen som tar i mot fem millioner kilo eller mer. Denne siste gruppen tar mot nær en 
tredjedel av melken. Siden ysteriene er små, har de fleste bare én yster ansatt. Dette gir harde 
arbeidsvilkår for de ansatte, og mange ysterier har derfor gått sammen tre og tre om å ansette 
fire ystere (Alme). Dette gir mulighet til å ta ut ferie og lignende uten at ysteriene må stenge. 
Hele 160 av de 190 ysteriene er organisert som bondeeide kooperativer, mens de øvrige er 
private14. 
 
Osten som produseres av ysteriene varierer i smak og egenskaper for øvrig. Noe av osten har 
bedre egenskaper i forhold til lagring enn andre. Prisen vil variere en del ut fra hvor 
lagringsdyktig osten er. De samme ysteriene kan levere ost av ulike kvaliteter, men jo mer det 
enkelte ysteri klarer å levere av ost som kan lagres lenge, jo høyere inntekter vil det enkelte 
ysteriet ha, og dermed også høyere utbetaling til melkeprodusentene der disse er eiere i 
ysteriet (Alme). 
 
Den ferdig pressede osten leveres så videre til et av de 20 modneriene for Comté-ost. På 
modnerisiden er noen av de største aktørene i fransk meierivirksomhet inne, blant annet 
Lactalis, som har 65 produksjonssteder i Frankrike og flere i utlandet15. Juraflor er en annen 
av de store aktørene, men denne har sitt utspring i regionen. Noen av modneriene er integrert, 

                                                 
12 www.comte.com 
13 www.comte.com 
14 Informasjonen er mottatt fra CIGC (25. oktober 2004). 
15 http://www.lactalis.com/ 
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det vil si at de både er ysteri og modneri. Også blant modneriene er enkelte organisert som 
andelslag.  
 
Forholdet mellom melkeprodusentene, ysteriene og modneriene er i stor grad basert på tillit, 
men også på formelle avtaler. Den enkelte bonden har i utgangspunktet tilgang til å levere 
melk til Comté-ost dersom vedkommende oppfyller kriteriene som ligger til produktet. Det 
kan likevel være vanskelig å oppnå avtale med et ysteri. Ysteriene har forpliktet seg til å 
levere bestemte volum, og opptaket av nye produsenter vil avhenge av om de kan skaffe 
avsetning for produksjonen. Som vi skal se senere i kapitlet utarbeides det årlige 
produksjonsplaner hvor antallet nye produsenter som kan levere fastsettes. Kravet om 
maksimal avstand mellom produsent og ysteri på 25 kilometer medfører også begrensninger. 
Hvis ikke det ene eller de to ysteriene som ligger i riktig avstand fra melkebruket kan ta mot 
nye produsenter, hjelper det ikke om det er åpent for nye i en annen del av Franche-Comté.  
Forholdet mellom ysteriene og modneriene etableres gjennom standardavtaler som inngås 
årlig. Disse kontraktene ble utformet i 1969 av Føderasjonen for melkekooperativer og 
Unionen for modnerier. Denne kontrakten definerer de ulike kvalitetsgradene (A, B, C og D) 
for Comté-osten, og etablerer en gjensidig forpliktelse for volumene som skal kjøpes og 
selges det enkelte år. Her bestemmes også betingelser for levering og pris alt etter hvilken 
kvalitet osten har, og gjennomsnittsprisen modneriene får for osten på nasjonalt nivå 
(Chappuis og Sans 2000).   
 
Kontraktene er i utstrakt bruk, og de har en direkte effekt på engasjementet og involveringen 
melkeprodusentene har i produksjonskjeden. Melkeprodusentene regner seg ikke bare som 
produsenter av råvare til industri, men som melkeprodusenter til Comté-produksjon. Gjennom 
sitt eierskap til de kooperative ysteriene og med gjensidig forpliktende avtaler med 
modneriene, er de engasjert i kvaliteten på melkeproduksjonen og de aksepterer dermed 
lettere de høyere kravene Comté-produksjonen stiller, enn hvis melken skulle gå til annet 
formål. Produsentene blir oppmuntret til å produsere kvalitetsmelk og systemet stimulerer alle 
aktørene i produksjonskjeden til å forbedre produksjonsforholdene for Comté-osten.  
 
 

4.3 Forvaltningen av Comté-osten 
Innledningsvis stilte vi spørsmålet om i hvilken grad Comté-osten har bidratt til å gi 
produsentene økt pris og avsetningsmuligheter for sitt produkt, og i hvilken grad den har 
bidratt til å stimulere den økonomiske situasjonen i et vanskeligstilt område.  
 
4.3.1 Pris og produksjon 
Totalt sett utgjør melkeproduksjonen innenfor regionen Franche-Comté 1,1 milliarder liter, 
som utgjør fire prosent av den samlede melkeproduksjonen i Frankrike. Melkeprodusentene i 
Franche-Comté utgjør tre prosent av de nasjonale produsentene, og de har dermed større 
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produksjon enn det produsenter har i landsgjennomsnitt. Området har en langt større andel av 
nasjonens meieribaserte virksomheter, hele 30 prosent. Dette er en større andel enn det som 
melkeproduksjonen alene skulle tilsi. Den høye andelen er ikke bare Comté-ostens 
fortjeneste, det produseres også andre meieriprodukter og ostemerker i regionen. Det store 
antallet meieriselskaper er likevel i stor grad et resultat av Comté-ostens håndverksbaserte 
produksjonsmetoder og bestemmelsen i AOC-regelverket til Comté om maksimumsavstand 
mellom produsent og ysteri.  
 
Comté har gitt melkeprodusentene i Franche-Comté en avsetningskanal for melken som gir 
større uttelling enn i andre deler av Frankrike. Av de franske regionene er det Franche-Comté 
som har den høyeste gjennomsnittsprisen for melk. I 2001 var prisen for standard melk 2,18 
FRF per liter i Franche-Comté, mot 2,01 FRF i hele Frankrike16. Nest høyeste pris var i 
regionen Bourgogne med 2,05 FF per liter, mens Poitour-Charentes fikk laveste pris med 
1,9817.  
 
Vi har ikke tilgang til prisene for Comté-leverandørene, men skriftlige kilder viser at Comté-
leverandørene har bidratt til å løfte prisnivået generelt i området, og en sammenlignende 
undersøkelse viser at Comté-leverandørene henter ut en høyere pris enn de øvrige 
produsentene i området (Bussy 1994, Chappuis og Sans 2000). Gjør vi likevel et forsiktig 
anslag med utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for melk i området Franche-Comté, ville en 
gjennomsnittlig stor melkeleverandør til Comté-ost ta ut nær 35.000 kroner ekstra i 2001 i 
forhold til gjennomsnittsprisen for resten av landet18. I virkeligheten er den økonomiske 
gevinsten større, da Comtés melkeprodusenter henter ut en høyere pris enn gjennomsnittet i 
regionen Franche-Comté.  
 
Bussy (1994) hevder på bakgrunn av en spørreundersøkelse at merkostnadene ved å forholde 
seg til AOC-reglene er minimale, all den tid kravene til produksjon for Comté er svært godt 
tilpasset produksjonsbetingelsene i området. Vekstsesongen i Franche-Comté er kortere enn 
mange andre steder, grunnet høyden, og dette trekker kostnadene opp. Men sammenlignet 
med bruk av kraftfôr og silo, kommer faktisk fôrregimet til Comté positivt ut økonomisk, og 
det er vanlig å benytte dette også blant melkeprodusentene i området som leverer til annet 
formål en Comté (Bussy 1994). Ut fra de spesielle klimatiske og topografiske forholdene i 
Franche-Comté, som en fjellregion, er det også viktig å bemerke at det er forholdsvis få andre 
produksjoner, enn melkeproduksjon, som området kan hevde seg på innen fransk landbruk. 
Det å ha en oppegående melkeproduksjonen i regionen er derfor av stor betydning.  
 
Antallet melkeprodusenter til Comté-produksjonen har holdt seg bemerkelsesverdig stabilt 
over tid. Mens Comté-nettverket på begynnelsen av 1990-tallet hadde 3.400 

                                                 
16 100 franske franc var i 2001 i verdt 122,- norske kroner. 
17 Informasjonen er mottatt fra CIGC. (25. oktober 2004).Tallene er levert til CIGC av ONILAIT. 
18 Det er 3.200 produsenter og den totale produksjonen var i 2001 på om lag 520.423.000 kilo melk. 
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melkeprodusenter, er antallet i dag, 15 år senere 3.200 produsenter (Bussy 1994, 
www.comte.com). Samtidig har antallet melkeprodusenter i hele Frankrike blitt nærmest 
halvert, fra 208.000 i 1990 til 108.000 i 2004, en reduksjon på 48 prosent19. Antallet 
melkeprodusenter i Franche-Comté-regionen har gått tilbake fra 8.750 til 5.500, en reduksjon 
på 37 prosent20. Med andre ord har Comté-nettverket opprettholdt antallet produsenter i løpet 
av de siste 15 årene, og bidratt til å bremse strukturendringene i hele området i forhold til 
situasjonen på nasjonalt nivå.  
 
Bakgrunnen for at det har vært mulig å opprettholde antallet leverandører til tross for den 
generelle tendensen i hele Frankrike til strukturrasjonalisering, ligger i Comtés vellykkede 
markedsstrategi. Comté-produksjonen har økt fra drøyt 29.000 tonn i 1990 til 46.000 tonn i 
2004. Dette er en prosentvis økning på om lag 33 prosent i løpet av en 15-årsperiode. Siden 
antallet produsenter har vært tilnærmet stabilt, så har den enkelte produsent kunnet øke 
volumet, uten at det har gått på bekostning av andre leverandører.  
 
Som vi ser av figur 4.1 har pris per tonn økt i hele perioden, målt i løpende priser, noe som er 
et resultat av at Comté har maktet å både skape økt interesse for produktet, samt ført kontroll 
med mengdene som har blitt sluppet ut på markedet.  
 
Figur 4.1 Produksjonsvolum for Comté-ost (tonn og euro per kil)o 
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Kilde: Informasjon mottatt fra CIGC. (25. oktober 2004). CIGCs kilde: Panel Secodip, prisutvikling. 
 
                                                 
19 Antallet melkeprodusenter i denne tellingen er noe lavere enn det totale antallet, da det kun er 
melkeprodusenter som leverer til industri. Årsaken til at disse tallene er brukt her er mulig å skille mellom 
regioner.  
20 www.maison-du-lait.com, (S.C.E.E.S., Enquête Annuelle Laitière) 
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4.3.2 Regulering av markedet 
Den vellykkede markedsutviklingen for Comté har ikke kommet av seg selv. Rundt 1990 var 
prisen både på konsummelk og ost fallende. Dette var et resultat av redusert forbruk, samtidig 
som produksjonsnivået var høyt. Kvotesystemet klarte ikke å stabilisere prisnivået. I tillegg så 
nettverket seg truet av at en stor aktør, Group Besnier, som nå har skriftet navn til Lactalis, 
som ønsket å tre inn som Comté-produsent. Bekymringen var at denne store aktøren skulle 
tenke kortsiktig fortjeneste uten å ta del i det langsiktige arbeidet med utviklingen av 
produktet Comté-osten. Comté-nettverket tok fatt i disse problemene og reduserte området 
som var aktuelt produksjonsområde, samtidig som de innførte avstandsbegrensningen mellom 
melkeprodusent og ysteri. Dette var effektive grep som førte til at de klarte å beholde de små 
produsentenes kontroll med produktet og utviklingen av produksjonen. Samtidig intensiverte 
de markeds- og produksjonsovervåking og innførte hyppigere kontroller (Bussy 1994). 
 
Måten Comté-nettverket håndterte situasjonen da Lactalis meldte sin inngang i nettverket 
viser hvilke strategiske grep nettverket har vært i stand til å foreta. Gjennom å videreutvikle 
regelverket ble Lactalis nødt til å forholde seg til den desentraliserte strukturen i 
produksjonen, og melkeprodusentene beholdt kontrollen over nettverket gjennom sine mange 
andelseide ysterier. Samtidig ble også Lactalis nødt til å delta aktivt i videreutviklingen av 
produktet på nettverkets premisser. En skarp kontrast til denne utviklingen er situasjonen til 
Cantal-osten, som er den nest største av de opprinnelsesmerkede franske ostene. Også Cantal-
nettverket består i hovedsak av et høyt antall selskaper på hvert nivå i produksjonsprosessen, 
men i dette tilfellet har nettverket og dets organisasjon lite reell beslutningsmyndighet over 
produksjonskjeden. Tre store enheter står her for 65 prosent av osteproduksjonen, og disse 
selskapene har sine beslutningssystemer utenfor regionen (Chappuis og Sans 2000). For disse 
er Cantal-osten ett av mange produkter, og de har ikke den samme interessen av å 
videreutvikle produktets kvalitet og koblinger til regionen.  
 
Barjolle m.fl. (2000) viser til de samme forholdene ved Cantal-ostens organisasjonsform. De 
hevder at Cantal-osten har en svak konkurransemessig posisjon og middels 
markedsattraktivitet. Dette skyldes at nettverket ikke kan vise til noen kollektive mål og 
koherente aktiviteter for å markedsføre produktets egenart. Også disse forfatterne mener at 
årsakene er svakt nettverk og at kontrollen over produktet ligger hos mektige industrikonsern 
som ikke viser stor interesse for produktets kvalitet og egenart, ettersom deres viktigste 
økonomiske interesser ligger utenfor regionen og på andre produkter enn Cantal (Barjolle 
m.fl. 2000).  
 
Men tilbake til Comté nettverket som taklet Lactalis inntreden. Mot slutten av 1990-tallet økte 
produksjonsvolumet av Comté betraktelig, noe som delvis også skyldes at forbruket av 
meieriprodukter generelt økte i denne perioden. Dette var en ønsket utvikling, og som vi så av 
figur 4.1 i forrige delkapittel klarte man i denne perioden å oppnå høyere pris samtidig som 
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volumet økte. Det henvises til nedgangen i forbruket av kjøtt, på grunn av blant annet 
kugalskap-krisen, for å forklare vridningen i forbruksmønsteret (Chappuis og Sans 2000). 
Økningen i volum for Comté-osten skyldes likevel også at nettverket har klart å øke sin andel 
av det totale markedet for ost. I 1990 hadde Comté 12,7 prosent av det totale franske 
markedet for kokte pressede hvitoster, mens i 2003 var andelen økt til 14,9 prosent.  
 
Figur 4.2 Totalt konsum av fast hvitost og utviklingen i salg av Comté (1000 tonn) 
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Kilde: Informasjon mottatt fra CIGC (25. oktober 2004), og www.maison-du-lait.com 
 
Comté har ikke en målsetting om å ta en høyest mulig andel av markedet. Målet med CIGCs 
markedsregulering er i første rekke å opprettholde prisnivået på melken, slik at den høyere 
prisen på Comté-melken kan kompensere for høyere produksjonskostnader på grunn av 
naturmessige forhold. Likedan er produksjonen arbeidskrevende på grunn av kravene til 
produktet om at det skal være håndverksbasert og småskala. Markedsreguleringen har både 
som hensikt å sikre produsentene mot overproduksjon, men også mot knapphet som kan føre 
til uønsket høye priser. For å sikre denne skjøre markedsbalansen gjennomfører CIGC 
månedlige statistiske undersøkelser basert på erklæringer fra ysteriene og modneriene om 
produksjonsvolum, salg og lagerbeholdning. CIGC er også jevnlig ute med 
markedsundersøkelser for å følge endringer i forbrukeratferd. 
 
Hvert år utarbeides det en helhetlig produksjonsplan under ledelse av The Milk Board, 
Landbruksdepartementet og Finansdepartementet. Her blir det utarbeidet mål for 
produksjonsveksten og inntaket av nye produsenter i nettverket. Målene settes i tråd med at 
markedet skal være i balanse. Denne planen setter også opp mål for kvalitetsforbedringer, og 
den pålegger bedriftene å selge en mindre andel av produksjonen (vanligvis tre prosent) til 
smelteostproduksjon.  
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Hvis det mot formodning skulle oppstå ubalanse i markedet, så har CIGC også utviklet 
mekanismer for krisehåndtering. Dersom tilbudet skulle øke så mye at det medfører et 
betydelig fall i prisene, intervenerer CIGC gjennom å trekke varer fra markedet, og 
selskapene i nettverket er forpliktet til å stille opp21. 
 
Kontrollen med at det ikke sendes ut mer ost enn avtalt på markedet skjer også ved hjelp av 
de grønne plattene som CIGC selger. Disse preges inn i hver enkelt ost, og utgjør både en 
inntektskilde for komiteen, samtidig som det fungerer som en effektiv kontroll med mengden 
produsert ost.  
 
4.3.3 Comté-nettverkets betydning for produktutviklingen 
Comté-produsentene har lykkes i å bygge et produkt med en høy grad av særegenhet. Osten 
tilhører gruppen harde hvite oster. Denne gruppen av ost har økt sitt totale volum, men i 
mindre grad enn øvrige ostetyper, for eksempel ost laget av geitemelk og myke oster. Comté-
osten har høyere priser enn andre faste hvite oster, men likevel er den mindre utsatt for 
billigere substitutter enn mange andre oster. Dens særegne smak, sammen med dens positive 
omdømme har sikret en stabil økning i forbruket og økning av Comtés andel av det totale 
markedet for denne typen ost.  
 
Comté-nettverket har prioritert arbeidet med å videreutvikle kvaliteten på produktet, og måten 
de har vært organisert på har sikret at samtlige produsenter har bidratt i dette arbeidet. Dette 
har skjedd både gjennom de økonomiske bidragene til nettverkets budsjett gjennom 
finansieringsordningen med de grønne plattene. Men det har også skjedd gjennom et aktivt 
kvalitetsarbeid ute på gårdsbrukene, hos ysterne og i modneriene.  
 
Sist men ikke minst har nettverket vært engasjert i markedsføringen på mange fronter. Det har 
vært viktig for nettverket å skape sterke bindinger mellom regionen og produktet, og dette har 
de i svært stor grad lykkes med. De franske konsumentene kjenner produktet og de forbinder 
det med opprinnelsesstedet. Comté-regionen oppfattes i Frankrike som en naturlig og 
autentisk region, og dette bildet har Comté-nettverket bidratt til å bygge opp under, gjennom 
markedsføringskampanjer av regionen og av produktet. Comté-nettverket bidrar også til å 
videreutvikle regionen som et område attraktivt for turisme. Blant annet avholdes det messer 
og utstillinger i området i regi av nettverket, de har laget et eget ostemuseum i en kjent 
festning, og det er laget turistruter som har regionen og osten som tema. Samlet sett virker det 
som det er få tilfeldigheter, men snarere et aktivt og målrettet arbeid i alle ledd som ligger bak 
den vellykkede utviklingen for Comté-produksjonen.

                                                 
21 www.comte.com 
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5 Poteten ”Jersey Royal potatoes” 
I dette kapitlet er det den PDO-beskyttede poteten Jersey Royal som er tema. Jersey er regnet 
som en selvstendig stat, men er svært nær knyttet til Storbritannia. Jersey Royals har fått 
beskyttet opprinnelsesbetegnelse gjennom Storbritannia innenfor EUs merkeordningssystem. 
De nære båndene Jersey har til Storbritannia og EU betyr at mange av forholdene omkring 
øyen henger direkte sammen med Storbritannia og EUs politikk på feltet merkeordning . 
 
 

5.1 Beskyttede betegnelser i Storbritannia 
Som mange andre nordeuropeiske land har Storbritannia svake tradisjoner i det å benytte 
merkeordninger knyttet til region og geografisk opprinnelse. Der sydeuropeiske land har 
lange tradisjoner med å knytte matvarer til sitt geografiske opphav er det først etter 1980 at 
denne tankegangen er begynt å bre om seg i Storbritannia. Den lange tradisjonen for dette 
feltet i sydeuropeiske land har resultert i etablering av institusjoner som står som ansvarlige 
for registrering av og kriterier for at produsenter blir tilført retten til å bruke spesifikke navn 
på produkt innenfor ulike merkeordninger, som opprinnelsesbetegnelse. Mange av de 
nordeuropeiske land har på sin side vært mer ensrettet og kun konsentrert seg om mer klassisk 
produktbeskyttelse fra industrien som utbygging av lovgiving og institusjoner rettet mot 
registrering av varemerker og lisenser, når de har søkt å beskytte seg mot kopieringsprodukter 
(copy-cat).  
 
Som en naturlig følge av den svake posisjonen beskyttede betegnelser har hatt i Storbritannia 
eksisterer det ikke noen organisasjon eller system lik frankrikes INAO i Storbritannia. Den 
ulike innfallsvinkelen til beskyttede betegnelser mellom syd- og nordeuropeiske land innenfor 
EU kom også frem rundt behandlingen av reguleringene 2081/92 og 2082/92. Land som 
Storbritannia, Tyskland, Danmark og Nederland hadde en tilnærming til spørsmålet, der de 
mer eller mindre regnet system som overflødig, da det allerede eksisterte systemer for 
varemerkeregistrering, lisensproduksjon og varetypebeskrivelser. Etter hvert har derimot også 
Nord-Europa begynt å se forskjellene mellom disse to systemenes mekanismer.  
 
Selv om det ikke er noen lang tradisjon for beskyttede betegnelser i Storbritannia, trekker 
Tregear (2001) frem at sektoren rundt geografisk og tradisjonelt opphav for matvarer er 
sammensatt i Storbritannia. For det første, om en ser på antall produkter som inngår i 
merkeordningen beskyttede betegnelser er det få produkter og ordningen er underutviklet, 
med rundt 30 registrerte produkt. Men om en ser litt videre og innlemmer produkter som har 
en regional tilknytting og en påviselig tradisjon i framstilling, øker omfanget til rundt 400 
produkt. Uansett må dette betegnes som en forholdsvis beskjeden sektor i Storbritannia, om 
en sammenligner landet med Spania, Italia og Frankrike, der matprodukter med svært sterk 
regional tilknytting har eksistert lenge, og om en skulle utvide definisjonen som overfor ville 
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nok et mylder av produkt oppfylle kriteriene. Den svake tradisjonen omkring 
opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser i Storbritannia betyr at de ikke har bygd 
opp nasjonale merkesystemer tilsvarende det som for eksempel Frankrike har satset på i lang 
tid. Derfor tar Storbritannias system for merkeordninger direkte tak i registreringssystemet til 
EU. 
 
Derfor kan det slåes fast at per i dag er merkeordningen beskyttede betegnelser en lite utviklet 
område innenfor britisk matproduksjon. Totalt er 29 produkter fra Storbritannia godkjent 
innenfor en av merkeordningene til EU. 28 produkter er registrert under PDO/PGI og et som 
TSG. 13 produkter har den sterkeste beskyttelsen gjennom PDO registrering, og 15 produkter 
er PGI-beskyttet. I hovedsak er det meieriprodukt, øl og ferskt kjøtt som er registrert under 
beskyttede betegnelser i Storbritannia. Storbritannias komplekse historie kommer tydelig frem 
innenfor registreringen av lammekjøtt, der walisisk lam, skotsk lam, shetlandsk lam og lam 
fra Orknøyene alle er representert med beskyttede produktbetegnelser fra Storbritannia 
innenfor EUs merkeordning. 
 
Produsentene bak de ulike produktene som har fått beskyttede betegnelser er en sammensatt 
gruppe i Storbritannia. Variasjonen i produsentforholdene går fra tilnærmet individuelle 
småskalaprodusenter slik som de som fremstiller den håndlagede ”Swaledale cheese” om 
kooperative sammenslutninger som står bak produkter som West Country farmhouse Cheddar 
cheese, til store multinasjonale selskap, som bryggeriet Scottish and Newcastle PLC, som er 
representert med ”Newcastle brown ale”. 
 
  

5.2 Jersey og Jersey Royal potatoes 
Jersey er en av kanaløyene i den engelske kanal. Øyen er en selvstendig og uavhengig britisk 
krontilslutning. Derfor er Jersey formelt ikke medlem av verken EU eller Storbritannia. I 
praksis er Jersey likevel veldig tett knyttet til både Storbritannia og derfor også EU. Jersey har 
tilsvarende handelspolitikken som Storbritannia, og øyen er en integrert del av EUs tollunion. 
I tillegg har Jersey delegert ansvaret for utenriks- og sikkerhetspolitikken til Storbritannia. 
Valutaen er Britisk pund, men det eksisterer også et Jersey pund, der verdien er lagt lik det 
britiske pundet. Tilsvarende ordninger, med å utferde en lokal valuta som er bundet i forhold 
til det Pundet Storbritannias nasjonalbank trykker, er en utbredt tradisjon på de britiske øyer. 
Både Skottland og Nord-Irland har en slik pengepolitikk.22 
 
 
 
                                                 
22 Da Jersey Royal kun blir omsatt i £ er det løpende £ som blir brukt som valuta. Dette fordi Storbritannia ikke 
er en del av den økonomiske og monetære union og derfor har hatt en annen valutakursutvikling enn ØMU-
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Kart over Jerseys plassering i Europa23.  
 
 

 
 
 
Øyen har et areal på 116 km2 og har om lag nitti tusen innbyggere. Det årlige 
bruttonasjonalprodukt (BNP) ligger på rundt 15,5 milliarder Nkr. Mål etter sektor utgjør 
tjenestesektoren 93 prosent, sekundærnæringer 2 prosent og primærnæringene 5 prosent av 
BNP(1996). De viktigste næringene er bank, finans, næringsmiddelindustri, landbruk og 
turisme. Turismen og tjenester tilknyttet dette er en hovednæring. Jersey er kjent som et rolig, 
landlig og eksklusivt turistmål. 
 
Innenfor landbruket er poteter, blomkål, tomater, storfe og meieriprodukter de viktigste 
produktene. Innenfor grøntsektoren er Jersey Royal potatoes den aller største og viktigste 
satsningen. I tillegg til spesialiteten Jersey Royals har Jersey en egen storferase (Jersey fe) 
som er en anerkjent storferase. Likevel er det Jersey Royal potatoes som er nøkkelproduktet i 
landbruket på øyen.24 
 
Jersey Royal potatoes inngår i merkeordningen til EU som beskyttet opprinnelsesbetegnelse. 
Potetene er registrert som et produkt underlagt Storbritannia. Navnet Jersey Royal potatoes 
henspiller både på eksklusivitet og tradisjon, samt geografisk tilknytting allerede i 
produktnavnet, med sine referanser til det kongelige og sin geografiske tilhørighet.  
 
5.2.1 Strukturendringer i landbruket på Jersey 
Det er store strukturendringer i landbruksnæringen på Jersey. Fallet i antall gårdbruk er 
markant; fra 1999 da det var 383 gårdsbruk til 294 i 2003, en reduksjon på 23 prosent på fem 
år. Likevel har andelen dyrket mark falt med bare 8 prosent i den samme perioden. Tallet på 
ansatt arbeidskraft i landbruket har falt med 30 prosent, fra 2149 ansatte i 1999 til 1508 
                                                                                                                                                         
landene. En omregning til løpende euro ville dermed gitt noen utslag som ikke stemmer overens med 
kildematerialet der alle priser er oppgitt i £.   
23 Kilde: Jersey Tourism, på http://www.jersey.com/journey/seewhere.htm 
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ansatte i 2003. I 1999 fordeler de sysselsatte seg på 1162 fulltidsansatte, 224 deltidsansatte og 
763 sesongarbeidere, og tilsvarende fordeling for 2003 er 707, 100, 699. Nedgangen i 
sesongarbeidere er forholdsvis liten, og det er disse som i stor grad er sysselsatt i høstingen av 
Jersey Royal-potetene. Gjennomsnittsstørrelsen på gårdsbrukene har naturlig nok økt i denne 
perioden, som et resultat av at nedgangen i antall bruk er på hele 23 prosent, mens 
reduksjonen i dyrket areal er på kun 8 prosent. Det er med andre ord en strukturendring i 
landbruket der det har blitt færre, men større gårdsbruk. Dette er også tilfellet blant 
produsentene av Jersey Royal-potetene.  
  
5.2.2 Jersey Royal potatoes 
Poteten er registrert som et opprinnelsesprodukt fra Storbritannia. Hovedansvaret for matvarer 
registrert som opprinnelsesprodukt fra Storbritannia er lagt til ”Department for Environment, 
Food and Rural Affairs” (Defra). Inspeksjons- og kontrollansvaret for Jersey Royal-potetene 
er tillagt myndighetene på Jersey.25 Det er videre Jordbruks- og fiskerikomiteen på Jersey som 
er tildelt PDO-registreringen. Gjennomgående er myndighetene på Jersey sterkt involvert i 
arbeidet med Jersey Royal som PDO-produkt. Potetene er registrert og beskrevet med 
følgende kjennetegn: 

First early variety of potato characterised by long oval tubers, yellow skin and firm texture once 
cooked. Foliage is dark green with wavy margins and robust stems. Seaweed is extensively used as 
a fertiliser, this enhances the flavour of the potatoes.26  

 
Jersey Royals er en tidligpotet som oftest blir plantet under glass i november, for så å bli satt 
ut i jorden i januar. Det aller meste av potetene blir plantet for hånd. Potetene blir høstet fra 
april og frem til juli. Denne potetsorten er dyrket på Jersey i langt over hundre år, og den ble 
omsatt på markeder i London så tidlig som 1880-årene.  
 
Jersey poteten blir dyrket kun på Jersey per i dag, og det er heller ikke kjent at den har vært 
dyrket andre steder enn på Jersey noen gang tidligere. Poteten er et av de godkjente 
produktene i EUs merkeordning beskyttede betegnelser og er tilkjent en eksklusiv beskyttelse 
under beskyttet opprinnelsesbetegnelse som er den strengeste ordningen. Hjemmesiden til 
Jersey Royals oppgir at det per i dag er rundt nitti gårdsbruk som produserer poteten per i dag, 
der mange av disse kun dyrker Jersey Royals og ikke noe annet på gården.27 Noen kilder 
opererer et høyere antall produsenter, men det har vært en nedgang de siste årene. I tillegg er 
mange av disse hobbydyrkere og derfor ikke regnet som reelle kommersielle produsenter fra 

                                                                                                                                                         
24 Kilder: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/je.html og 
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Jersey 
25 States of Jersey, Cyril Le Marquand House, PO Box 140, Jersey JE4 8QT 
26 http://www.defra.gov.uk/foodrin/foodname/UKingdom/jersey_p.htm 
27 http://www.jerseyroyals.co.uk/. Martyn Anderson i Jersey Agriculture, mener at tallet kan være enda lavere 
enn 90 per i dag, kanskje så lavt som 60, da det har vært store strukturrasjonaliseringer i Jersey landbruket de 
siste årene.   
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de som står bak hjemmesiden til Jersey Royals.28 Arealet som blir benyttet til produksjon av 
Jersey Royals er på om lag 8,6 acres (1 acre = 0,405 hektar). Dette gir en årlig avling av 
Jersey Royals på mellom 40.000 – 60.000 tonn. Av dette totalvolumet blir ca. 99 prosent 
utført til den britiske hovedøya. Kanaløyen Jersey regner dette som eksport, selv om det rent 
handelsteknisk ikke er eksport da Jersey er en del tollunionen til EU. Den historiske og 
geografiske nære tilknyttingen Jersey har til Storbritannia, betyr i realiteten at Storbritannia er 
hjemmemarkedet for Jersey. Dette, også fordi Jersey Royal potatoes er registrert som 
godkjent PDO produkt fra Storbritannia i merkeordningen til EU.  
 
Årlig benyttes det rundt 400.000 £ (ca. 4,9 millioner nkr.) til markedsføring av Jersey Royals i 
mediene. Markedsføringen er rettet mot Storbritannia og ikke det internasjonale markedet.. 
Det er styresmaktene i Jersey som samordner og er pådriver i arbeidet med å gjøre Jersey 
Royals kjent utenom Jersey, og ikke de sentrale myndighetene i Storbritannia. Wilson (2000) 
trekker frem dette momentet: 

The institutional support is high from the Jersey state itself but that from the UK state as a whole is 
only slowly increasing. (Wilson, 2000, s.121). 

For Jersey Royals var registreringen som et PDO-produkt først og fremst et virkemiddel for å 
sikre sin posisjon som et anerkjent og etterspurt opprinnelsesprodukt. Ettersom Jersey Royals 
oppnår en relativ god pris og er en svært populær tidligpotet var det andre områder som 
ønsket å starte produksjon av Jersey Royals. Blant annet var det stor frykt for at Skottland 
skulle starte produksjon, noe som fort kunne gitt fatale konsekvenser for Jersey Royals som et 
eksklusivt og spesielt høykostprodukt. Gjennom godkjenningen i EU som PDO-produkt har 
imidlertid Jersey Royals greid å få beskyttelse for sin posisjon i det britiske markedet. Martyn 
Anderson, som representerer det statlige organet Jersey Agriculture, mener beskyttelsen var 
helt avgjørende for Jersey Royals da de ikke ville hatt mulighet til å konkurrere dersom de 
store landbruksarealene i England og Skottland hadde fått starte med produksjon av poteten 
under produktbetegnelsen Jersey Royals. Derfor mener Anderson at uansett andre problemer 
en måtte stå over så var det avgjørende for potetdyrkerne at en fikk en beskyttet 
produktbetegnelse for Jersey Royals. Spesielt viktig var beskyttelsen fordi slik Anderson ser 
det, så er det ingen alternativer til potetdyrkingen i landbruket på Jersey i dag. Slik 
situasjonen er mener han at mulighetene er enten å holde frem med potetdyrking eller avikle 
driften. 
 
 
 

                                                 
28 For eksempel oppgir Wilson og Van Ittersum, (2000) at det er rundt 400 som dyrker poteten i en eller annen 
form, men maksimalt halvparten av disse har et nevneverdig volum. Av disse 200 produsentene sier de det er 
frafall hvert år. Derfor har denne rapporten tatt utgangspunkt i at tallet ligger på rundt 90 som det er oppgitt på 
hjemmesiden til Jersey Royal potatoes. Dette virker også rimelig siden jordbrukssatsetikken for Jersey (2003) 
operere med et total antall på 294 gårdsbruk på Jersey. Videre sier jordbruksstatistikken at antall gårdsbruk er 
redusert med 23 prosent de siste fem årene, noe som tilsier at 200 er et alt for høyt og utdatert tall på produsenter 
av Jersey Royals. Ut fra dette er rundt 90 kommersielle produsenter et rimelig tall.     
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5.3 Forvaltningen av Jersey Royal potatoes 
Som tidligere nevnt er poteten en av de viktigste produktene for landbruket på Jersey. Jersey 
Royals er i tillegg absolutt den mest sentrale eksportartikkelen innenfor landbruket på Jersey, 
der den utgjør over 60 prosent av verdien av landbrukseksporten. Poteten spiller en sentral 
rolle den rurale økonomien i sin helhet på Jersey. 
 
Likevel har det i de siste årene vært en tilbakegang i arealet brukt til å dyrke Jersey Royals: 
Dyrket mark med Jersey Royal falt i 2003 med 4,3 prosent i forhold til 2002. Samlet har det 
vært en reduksjon i arealet med Jersey Royals på nær 20 prosent siden 1999. Denne 
reduksjonen gjør at dyrket areal nesten er tilbake på 1990-nivå. Det er blitt færre potetdyrkere, 
men de som har hold frem er også blitt større. 
 
Også produksjonen falt i denne perioden. Nesten alt av Jersey Royals blir omsatt i England og 
den britiske hovedøyen. I 2003 ble 32.279 tonn Royal Jersey sendt ut fra Jersey. Dette var en 
nedgang på nær 20 prosent sammenlignet med 2002. Samtidig falt verdiene kraftig, fra 
£23.193.615 til £16.755.642, en nedgang i verdien på nær 28 prosent.  
 

Tabell 5.1  Eksportstatistikken for Jersey Royal potatoes etter volum og verdi i perioden 
1999 til 2003: 

År 1999 2000 2001 2002 2003 
tonn/£ tonn verdi £ tonn verdi £ tonn verdi £ tonn verdi £ tonn verdi £ 
Jersey 
Royals 

44.278 
 

27.970.169 
 

42.627 
 

22.329.502
 

36.450
 

27.374.922
 

40.275
 

23.193.615 
 

32.279 
 

16.755.642
 

Kilde: Jersey Agricultural Statistics report 2003 på: http://www.edd.gov.je/uploads/3455-1293.pdf 
 
Figur 5.1 Forholdet pris – volum eksport av Jersey Royals potatoes i perioden 1999-

2003  
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Kilde: Jersey Agricultural Statistics report 2003. 
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Omregnet gir dette følgende prisutvikling i verdier per utførte tonn og kilo for Jersey Royal 
potatoes: 
 

Tabell 5.2 Årlig utvikling av eksportverdi for Jersey Royals pr. tonn og pr. kg. (tall i 
britisk £) 

År 1999 2000 2001 2002 2003 
tonn/kg tonn kg Tonn kg tonn kg tonn kg tonn kg 
Jersey Royals, verdi i £ 613,7 0,61 523,8 0,52 751,0 0,75 575,9 0,58 519,1 0,52 
Kilde: Jersey Agricultural Statistics report 2003.  
 
De rundt tretti tusen tonnene Jersey Royals som årlig blir sendt ut på det britiske markedet 
utgjør en andel på rundt 0,5 prosent av det totale forbruket av poteter til menneskelig føde i 
Storbritannia som ligger på rundt 6.500.000 tonn poteter i året. Når det gjelder den samlede 
produksjonen av tidligpoteter innen Storbritannia utgjør imidlertid Jersey Royals en langt 
større andel med om lag 15 prosent av den samlede produksjonen av tidligpoteter i 
Storbritannia.29 Jersey Royals har også en forholdsvis stor andel av markedet for tidligpoteter 
i Storbritannia. Det totale markedet for tidligpoteter i Storbritannia ligger på rundt 400.000 
tonn, som vil si at de 30.000 tonnene Jersey Royals utgjør om lag 7,5 prosent av 
tidligpotetmarkedet (Rob Burrow, British Potato Counsil (BPC).    
 

Tabell 5.3  Årlig utvikling av potetpris for britiske tidligpoteter pr. tonn og pr. kg (tall i 
britisk £) 

År 1999 2000 2001 2002 2003 
tonn/kg tonn kg tonn kg tonn kg tonn kg tonn kg 
Gj.snitt pris britiske tidligpoteter i £, for 
perioden April til og med juni 

219,4 0,22 160,2 0,16 383,6 0,38 196,2 0,20 218,2 0,22

Kilde: British Potato Counsil. 
 
Som en ser tar Jersey Royals ut en forholdsvis høy pris sammenlignet med den prisen andre 
britiske tidligpoteter får ut. En grunn er at Jersey Royals kommer ut på markedet svært tidlig i 
potetsesongen, når prisene er på det høyeste. Derfor er det sesongen april til og med juni som 
er tilsvarende det tidsrommet Jersey Royals er på markedet som er benyttet ved utregningen 
av gjennomsnittsprisen på britiske tidligpoteter. Utover juli faller prisene noe. 

                                                 
29 http://statistics.defra.gov.uk/esg/publications/auk/2003/6-11.xls 
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Figur 5.2 Forholdet prisutvikling per kilo britiske tidlig poteter versus Jersey Royal-

poteter 
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Kilde: British Potato Counsil og Jersey Agricultural Statistics report 2003. 
 
Som en ser av figuren over har Jersey Royals en relativt høy kilopris sammenlignet med 
britiske tidligpoteter. En ser også at prisvariasjonen mellom potetene følger hverandre rimelig 
bra. Det er likevel viktig å være klar over at prisdifferansen mellom Jersey Royals og 
importerte poteter fra for eksempel Kypros og Egypt til det britiske markedet, vil gi en noe 
mindre merverdi i favør av Jersey Royals. Wilson og Van Ittersums (2000) studie viser for 
perioden 1991 – 1995 en gjennomsnittsprisdifferanse på 0,16 Euro mellom Jersey Royals og 
andre tidligpoteter på det britiske markedet. 
 
Ut fra sammenligningene mellom Jersey Royals og andre tidligpoteter, samt en komparasjon 
mellom Jersey Royals og den nederlandske PDO-merkede tidligpoteten ”Opperdezer Ronde 
potato” trekker Wilson og Van Ittersum (2000) den slutning at Jersey Royals får ut en veldig 
bra pris i forhold til potetene de sammenlignes med. Wilson og Van Ittersum (2000) sier at 
det er gode marginer for de som er involverte i produksjonskjeden for Jersey Royals: 

There is no doubt that the margins brought to the growers, groups and officials are of benefit, 
especially the more modern, efficient and lager farmers who have very comfortable lifestyles 
(especially in a tax free environment!). (Wilson og Van Ittersum, 2000, s. 100).  

  
5.3.1 Det britiske markedet for Jersey Royals 
99 prosent av Jersey Royal-potetene blir transportert til og omsatt på det britiske markedet. 
Det er kun på den britiske hovedøyen, foruten på Jersey, at Jersey-potetene blir omsatt. Denne 
utførselen av poteter utgjør over 60 prosent av den samlede verdien av Jerseys 
landbrukseksport. Det at poteten er en tidligpotet, som blir tilbudt på det britiske markedet 
svært tidlig i potetsesongen, gjør at Jersey Royals står i en gunstig markedssituasjon. Allerede 
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fra april blir Jersey Royals høstet og omsatt. Produksjonstoppene er i mai, da opptil 1500 tonn 
blir sendt ut daglig på det britiske markedet. Dette gjør at potetene kommer på markedet i en 
periode det enda er et lite volum poteter som er produsert i Storbritannia tilgjengelig i 
markedet. I perioden mai til midten av juni ligger den britiske produksjonen av tidligpoteter i 
intervallet 4000 – 8000 tonn. Produksjonen tar seg så noe opp utover i juni for så å ta seg 
kraftig opp i juli med en produksjonen på 25.000 til 70.000 tonn. Dermed er det to sentrale 
faktorer som medvirker til at Jersey Royals har en sterk markedsposisjon i det britiske 
markedet. Poteten er en av de aller første ”hjemmeproduserte ” tidligpotetene som kommer på 
markedet, samt at det er liten konkurranse fra de andre potetprodusentene i Storbritannia i 
denne perioden. I tillegg er poteten veldig anerkjent som produkt og godt kjent som et 
”merkenavn”. Dette er medvirkende årsaker til at potetprisene ligger forholdsvis høyt på det 
britiske potetmarkedet i perioden der størsteparten av Jersey Royals blir omsatt. 
 
Figur 5.3 Volumet av britiske tidligpoteter og importerte tidligpoteter tilgjengelig på det 

britiske markedet, etter produksjonsområde 
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Kilde: Defra UK potatoes ved Karen Stark (2004). * Tallene for 2002 og 2003 er foreløpige. 
  
I forhold til Jersey Royals er det viktig å merke seg at figuren ovenfor viser det total volumet 
av britiske tidligpoteter som er tilgjengelig for hele kalenderår. Og som vist tidligere er den 
britiske produksjonen av tidligpoteter lav i perioden Jersey Royal potatoes er ute på det 
britiske markedet. Ved å justere tallene for den britiske tidligpotetproduksjonen i forhold til 
perioden Jersey Royals er ute på det britiske markedet vil en se et mye jevnere forhold i 
volumet som er tilgjengelig i sesongen for Jersey Royals.30  
 
 
 

                                                 
30 Volumet for tidligpoteter fra EU og omverden utenfor EU blir innført til Storbritannia er ikke sesongjustert da 
tall for dette ikke er tilgjengelig. Disse tallene er derfor basert på kalenderår.  
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Figur 5.4 Volumet av britiske tidligpoteter og importerte tidligpoteter tilgjengelig på det 
britiske markedet, etter produksjonsområde, der den britiske produksjonen er 
sesongjustert til perioden Jersey Royals er på markedet, og volumet Jersey 
utfører til Storbritannia. 
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Kilde: Defra UK potatoes ved Karen Stark (2004), British Potato Counsil og Jersey Agricultural Statistics report 
2003. 
 
Den produksjonsmessige forskjellen i hovedsesong mellom Jersey Royal-poteter og 
britiskproduserte tidligpoteter, betyr også at det egentlig ikke er den britiske 
tidligpotetproduksjonen som er den argeste konkurrenten til Jersey Royals på det britiske 
markedet. Hovedkonkurrentene er derimot tidligpoteter og nypoteter fra sydligere områder 
med annet klima og andre vekstforhold. Potetene Storbritannia importerer fra Kypros og 
Egypt konkurrere med Jersey Royals i det britiske markedet fordi også disse kommer tidlig i 
sesongen. Kypros-potetene er i tillegg lavere priset og derfor en utfordrer i markedet. Når det 
gjelder kvalitet og omdømme derimot anser en ikke de importerte potetene som en spesielt 
stor trussel mot Jersey Royals (Anderson). I potetstatistikken for Storbritannia blir importen 
skilt mellom Kanaløyene, EU og resten av verden. I de tre siste årene (2001, 2002, 2003) har 
den årlige britiske importen av tidligpoteter fra EU ligget i intervallet mellom 50.000 – 78.000 
tonn. Fra land utenfor EU, varierer tallene mindre i tilsvarende år, og importen av 
tidligpoteter har variert mellom 87.000 – 95.000 tonn. Fra kanaløyene er tallene fra 36.000 
tonn til 40.000 tonn i denne treårsperioden. 
 
Hovedegenskapene eller konkurransefortrinnene til Jersey Royals på det britiske 
potetmarkedet foruten unik smak, utsende og andre mer eller mindre subjektive kriterier, er 
todelt. De to viktigste faktorene er det sterke navnet/omdømmet poteten har i sitt marked, som 
opprinnelsesprodukt med en historisk markedsposisjonen og identiteten. Det at poteten 
kommer tidlig på markedet er en avgjørende egenskap for suksessen. Som tidligere vist er 
produksjons- og omsettingstoppene for Jersey Royals i mai, mens hovedtyngden av den 
britiske produksjonen av tidligpoteter kommer fra midten av juni og utover. Dermed er den 
største konkurrenten og utfordreren til Jersey Royals importerte poteter fra områder utenfor 
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Storbritannia som har andre vekstvilkår. Det gjør at importerte tidligpoteter og nypoteter til 
Storbritannia, er en direkte konkurrent på markedet som et referanseprodukt, da økt 
etterspørsel etter og tilbud av importerte poteter i sesongen Jersey Royals er på markedet som 
hovedregel betyr nedgang i etterspørselen etter Jersey Royals poteter eller et prispress på 
Jersey Royals som ligger i en høy prisklasse, til potet å være. I tillegg er forbrukertrender og 
markedstilbudet viktig for potetens posisjon på markedet. Dette fordi andre produkter ofte 
fungerer som et alternativ, ofte kalt surrogatprodukt i markedet. For poteter er typiske 
surrogatprodukt ris, pasta og couscous. Disse produktene vil utfordre både Jersey Royals, men 
selvfølgelig også andre tidligpoteter på markedet, og er slik sett en konkurrent til poteter 
generelt, når forbrukerne gjør sine matvarevalg.    
 
Som tidligere nevnt bruker Jersey nærmere 5 millioner kroner årlig på markedsføring av 
Jersey Royals overfor det britiske markedet. I inneværende år (2004) ble det imidlertid kjørt 
en stor kampanje med et budsjett på 900.000£, som tilsvarer i overkant av 10,5 millioner kr. 
Denne kampanjen er en respons på den harde konkurransen Jersey Royals møter på det 
britiske markedet fordi det er fallende priser på andre importerte poteter, noe som igjen skaper 
omsetningsproblemer for Jersey Royals. Kampanjen har som formål å overbevise 
supermarkedene i Storbritannia om at de må ha Jersey Royals i varebeholdningen slik at 
kundene får tak i den (BBC-NEWS). Jersey Royals står dermed med to utfordringer, både å 
sikre distribusjonen ut til sluttbruker, samt å opprettholde forbrukeretterspørselen. Salg 
gjennom de britiske supermarkedkjedene er av avgjørende betydning for Jersey Royals, da 
om lag 80 prosent av Jersey Royals blir omsatt direkte gjennom supermarkedkjeder, mens de 
resterende 20 prosentene stort sett blir solgt en gros. 
 
Det er de første potetene på markedet som oppnår de absolutt høyeste prisene. Dette er en 
hovedårsak til at mange planter under plast for å få potetene tidlig ut. Det er typisk at potetene 
blir solgt i små kvanta i pakker med eksklusivt preg.  
 
Det er en målsetting om at Jersey-poteten skal gi assosiasjoner og være medvirkende faktor til 
å skape positive ringvirkninger for øyen i sin helhet. Som en del av dette er det et målrettet 
arbeid med å få frem poteten som en sesongvare i markedsføringen, der poteten blir 
markedsført sammen med andre sesongvarer som asparges. Agra Europe (2003) viser til at 
dette markedsarbeidet søker å få britiske konsumenter til å velge britiskprodusert frukt og 
grønt i høysesongen fremfor importerte og kunstig dyrkede produkt. Fokuset er rettet mot at 
de britiske produktene er smakfulle og ferske og kommer rett på markedet. Hvor vellykket 
denne strategien er, er det vanskelig å si noe bastant om. Likevel, ut fra en spørreundersøkelse 
Agra Europe refererer til, står kjennskapen til sesongvarene forholdsvis svakt blant britiske 
forbrukere.  
 
Undersøkelsen som ble gjennomført i 2003 søkte å kartlegge forbrukernes kjennskap til når 
noen av de mest kjente britiske landbruksproduktene har sesong. Epler, rabarbra, jordbær og 
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Jersey Royals var produktene forbrukerne skulle angi sesongen for. Forbrukerne identifiserte 
jordbærsesongen best. Agra Europe tror dette kan være et resultat av assosiasjoner mellom 
jordbærsesongen og den årlige tennisturnering i Wimbledon. Wimbeldon-turneringen er 
berømt for fjorten dager med tennis, jordbær og champagne. For Jersey Royals var 
undersøkelsen nokså nedslående da bare 18 prosent anslo rett sesong for dem. Av alle 
produktene var dette den laveste scoren (Agra Europe, “European Potato Markets” No. 94, 
May - 2003). 
 
Selv om ikke Jersey Royals har fått full uttelling blant britiske forbrukere når sesongen skal 
angies, er det likevel liten tvil om at poteten er velkjent som en tidligpotet, og at den har et 
svært sterkt navn i det britiske markedet. Wilson og Van Ittersum (2000) trekker frem Jersey 
Royals som et PDO-produkt der markedsføringen er svært godt koordinert og graden av 
samarbeid er høg gjennom produksjonskjeden. 
 
Likevel slutter Wilson (2000) at Jersey Royals har en klar profil og godt ry i det britiske 
markedet: 

Jersey Royal potatoes are well branded early potatoes with a good reputation across Britain. They 
have an important place in the early potato season and are a popular (if expensive) choice (Wilson, 
2000, s. 121/122).  

 
I kartleggingen av forbrukeradferden til Jersey Royals kundegruppe fant Wilson (2000) at 
konsumentene regnet Jersey Royals som en veldig kjent tidligpotet og den eneste som virkelig 
fremsto som en ”merkevare” i markedet. Det var tre preferanser for hvorfor de valgte å kjøpe 
akkurat Jersey Royals som kundegruppen særlig trakk frem som årsak for at de valgte Jersey 
Royals. To av disse preferansene var knyttet til ytre forhold rundt poteten, da konsumentene 
valgte Jersey Royals ut fra at de var lett tilgjengelig og synlig i butikkhyllene, eller at de 
mente at potetene hadde den ”rette” prisen. En annen årsak konsumentene fokuserte på er mer 
tilknyttet egenskapene til poteten. Her var preferansen rett og slett at de mente poteten var den 
”beste”. 
 
5.3.2 Produksjon og omsetting av Jersey Royals 
Topografien på Jersey er ofte ulent og bratt. Jersey Royals poteter blir dyrket i dette ulendte 
terrenget, noe som gjør det vanskelig å gjøre innhøstingen mekanisk. Derfor er en del av 
høstingen av Jersey Royals basert på utstrakt bruk av manuelle plukkere og høsting for hånd. 
Selv om det er minoriteten av volumet som blir høstet for hånd, blir dette imidlertid trukket 
frem i omfattende grad og referert til i markedsføringen av poteten. Likevel hevder Wilson og 
Van Ittersum at det meste av produksjonen blir høstet mekanisk. Dette henger igjen sammen 
med at det er blitt færre dyrkere i småskal sjiktet, mens de store brukene er blitt større og mer 
profesjonelle storskala produsenter. Likevel er storskala på Jersey, forholdsvis små 
bruksenheter i europeisk sammenheng. 
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Produksjonsprosessen er i sin helhet likevel kjennetegnet av et stort innslag manuell 
arbeidskraft fra planting, om innhøsting til kontrollsjekk og pakking, før potetene blir skipet 
ut til England. Jordsmonnet på Jersey er kjent som lett og godt drenert. Et annet kjennetegn er 
at Jersey er en øy der tidevannsforskjellene er meget store. Dette fører til at store mengder 
tang og tare blir skylt på land. Tangen og taren blir samlet inn og blandet i jorden, noe som 
sies å være en tradisjon fra tolvhundretallet. Tangen som er innsamlet som gjødsel blir omtalt 
med det lokale ordet ”Vraic” på Jersey. 
 
Den utbedte bruken av manuell arbeidskraft i prosessene rundt høsting og kontroll fører til at 
det er et stort behov for plukkere i sesongen. Det er derfor veldig vanlig å bruke innleid 
arbeidskraft i innhøstingen. Et stort antall sesongarbeidere fra Madeira og Polen kommer til 
Jersey for å plukke poteter i høysesongen. 
 
Et produksjonsproblem – etterspørsel og tilbud  
Som vist tidligere er det av avgjørende betydning å få en tidligpotet ut på markedet tidlig i 
potetsesongen. Samtidig er sesongen forholdsvis kort, intensiv og meget prissensitiv i forhold 
til om produsenten får potetene ut på markedet tidlig eller sent.  
 
I en sammenligning av de to PDO-merkede potetene – Jersey Royals og Opperdoezer Ronde, 
fant Wilson og Van Ittersum (2000) ut at begge potetene sliter med et grunnleggende problem 
rundt etterspørsel og tilbud innenfor sine markeder (henholdsvis det britiske og nederlandske 
markedet). Begge produktene har store problemer med å finne en balanse mellom etterspørsel 
og tilbud gjennom sesongen slik at en opprettholder bra priser. 
 
I starten av sesongen venter forbrukerne på disse spesielle tidligpotetene. Men helt i starten av 
sesongen er volumet som er tilgjengelig forholdsvis lavt og prisene relativt høye. I denne 
fasen tar alle aktørene i verdikjeden ut gode marginer. Men etter hvert samler potetene seg 
opp, da alle produsentene søker å øke tilbudet ved å få ut poteter på markedet for å få del i 
markedet ettersom prisene er så ”høye”. Volumet som er tilgjengelig øker stadig utover 
sesongen, og det økte tilbudet gir et rimelig raskt prisfall. Dette gir et skifte i balansen og 
utover sesongen er situasjonen snudd på hodet, der tilbudet er langt større enn etterspørselen. 
Konsekvensene av dette skiftet i markedssituasjonen i den korte sesongen Jersey Royals er så 
stor at produsentene av Jersey Royals faktisk har store problemer med å få avsetning på 
potetene i det hele tatt på slutten av sesongen. Samtidig ligger det et press i at Jersey Royals 
er et høyprisprodukt, slik at dumping av prisene ikke er ønskelig.  
 
I følge Wilson og Van Ittersum (2000) har aktørene i produksjonskjeden til Jersey Royals tatt 
tak i dette problemet, og til en viss grad redusert problemet ved at aktørene i 
produksjonskjeden har søkt å samordne sin aktivitet (dette er ikke tilfellet for Opperdoezer 
Ronde). Løsningen på problemet er en strategi der potetdyrkerne på Jersey sammen med 
markedsorganisasjonene og detaljhandelen prøver å koordinere tilbudet, ved at det kun blir 
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høstet et volum som tilsvarer etterspørselen i markedet. På denne måten ønsker en å få en 
lengre periode av sesongen der prisene holder seg høye. Strategien er med andre ord å utsette 
metningspunktet, der prisene begynner å falle eller, om man vil, forlenge ”høysesongen”. 
Samtidig vil en slik markedssituasjon redusere sjansene for at produktet blir undergravet som 
et høyprisprodukt ved at prisene blir dumpet. Barjolle D. og B. Sylvander. 2002 trekker også 
frem at en bedre markedsorganisering av Jersey Royals gjør at poteten er mer suksessfull en 
Opperdoezer Ronde, selv om de begge langt på vei har de samme forutseningene for å lykkes 
i sine markeder. 
 
Likevel mener potetdyrkerne og myndighetene på Jersey at det er et større potensial for å 
bedre strategiene omkring planlegging av sesongen i form av planting og høsting, enn tilfellet 
er i dag. Dette fordi slik systemet fungerer nå, så er det i første rekke markedsorganisasjonene 
som er den aktive part i reguleringen, og potetdyrkerne faller til en viss grad ut av systemet. 
Derfor ble det søkt å innføre et system med forpliktende bindinger mellom potetdyrkerne og 
markedsorganisasjonene, som fungerer som agenter for utførselen til det britiske markedet, 
for å få en mer aktiv planlegging og mer stabil og høyere avkastning til potetdyrkerne. 
Forsøket på å innføre det nye systemet kalt ”Jersey Potato Export Marketing Scheme” 
(heretter omtalt som The Scheme”) kom som et resultat av langvarige konflikter. Det skulle 
likevel vise seg at det nye systemet ville føre med seg nye konflikter.   
 
5.3.3 Organisering og forsøk på reorganisering – ”The Scheme” 
Generelt blir produksjonen av Jersey Royals betegnet og fremstilt som en vellykket produkt 
innefor litteraturen om beskyttede betegnelser. Poteten er det mest sentrale 
landbruksproduktet på Jersey, og en viktig kilde i den rurale økonomien på øyen. I hovedsak 
består produksjonskjeden av tre ledd; potetdyrkere, markedsorganisasjoner og detaljister (i 
hovedsak britiske supermarkeder). Det meste av produksjonen blir kanalisert i dette systemet. 
Potetdyrkerne høster og pakker, markedsorganisasjonene sørger for at varene blir videresendt 
til de ulike supermarkedene. Markedsorganisasjonene operer med andre ord mer som 
salgsagenter, som har omsetningskontaktene. Det er også klart at Jersey Royals oppnår en 
relativt høy pris i sitt marked. Foruten aktørene som er direkte involvert i produksjonskjeden 
spiller myndigheten på Jersey en viktig rolle i markedsføringen og tilretteleggingen av Jersey 
Royals som et spesialprodukt fra Kanaløyen. 
 
Jersey Royals-potetene er profilert som et meget markedsrettet produkt. Det blir årlig 
gjennomført store reklamekampanjer for poteten på det britiske markedet. I tillegg har 
produksjonen blitt holdt på et nivå som har hindret den i å nå et volum som har gjort den til et 
”bulkprodukt”. Selv om Jersey Royals må anses som et produkt som har, og har hatt suksess 
over lang tid, står potetindustrien på Jersey fremfor store utfordringer. Potetindustrien på 
Jersey møter en stadig sterkere konkurranse fra importerte tidligpoteter fra andre land i det 
britiske markedet. I tillegg er potetindustrien og landbruket generelt under press på Jersey, 
med store strukturrasjonaliseringer der det blir stadig færre, men større gårdsbruk. I tillegg 
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opplever potetdyrkerne økt konkurranse om å få levere til markedet, gjennom at det er vanlig 
at den enkelte potetdyrker forhandler direkte med markedsorganisasjonene uten oversikt over 
hva avlingene blir videresolgt for.  
 
De siste årene har det oppstått sterke konflikter mellom aktørene om fordelingen av 
fortjenesten. Konflikten har sin bakgrunn i en tvist mellom potetdyrkerne og de tre 
markedsorganisasjonen om fordelingen av fortjenestemarginen31. Potetdyrkerne har gjennom 
strukturrasjonaliseringene sett at mange har avviklet driften da det ikke har båret seg 
økonomisk, samtidig som markedsorganisasjonene sitter igjen med bra profitt, i følge 
potetdyrkerne. Markedesorganisasjonen på Jersey er i realiteten markedsagentene for poteten. 
Disse organisasjonene opptrer uavhengig av hverandre og er heller ikke underlagt noe 
forpliktende forhold til potetdyrkerne, annet en at de kjøper og videreselger avlingene. 
Konfliktnivået har stadig økt, og til slutt var det så sterke konfliktlinjer at myndighetene på 
Jersey engasjerte seg i et forsøk på å finne en løsning på problemene omkring fordelingen av 
fortjenesten.  
 
Konflikten mellom potetdyrkerne og markedsorganisasjonene toppet seg i år 2000. Da fikk 
potetdyrkerne svært lav avkastning på sin produksjon for andre året på rad. Hele 
potetproduksjonen sto da ved en korsvei fordi en rekke potetdyrkere signaliserte at de ville 
avikle driften ettersom de i følge Anderson i ”Jersey Agriculture” sto på randen av konkurs. 
Misnøyen ble etter hvert så stor at myndigheten fryktet at hele potetindustrien sto i fare for å 
falle sammen. De åtti største potetdyrkerne sto nå steilt mot markedsorganisasjonene. Denne 
krisen førte til at Landbruks- og fiskerikomiteen (the Agriculture and Fisheries Committee) og 
fagforeningen til bøndene (Jersey Farmers Union) nedsatte et utvalg for å bedre situasjonen 
og lage bedre rammevilkår for satsningen fremover. Utvalget leverte rapporten “Developing a 
Strategy for the Potato Industry in Jersey”, som foreslo å reorganisere potetindustrien 
gjennom følgende problemidentifisering, og en løsning basert på å etablere et nytt system 
(The Scheme) for samarbeidet mellom potetdyrkerne og markedsorganisasjonene.  
 
Problem i markedsorganiseringen: 

The great majority of producers have become increasingly dissatisfied because they are unable to 
negotiate the terms on which marketing organisations sell their crops; they do not know the price 
at which their crop has been sold; they do not know the basis of charges levied by the marketing 
organisations; poor market prices are passed back to them whilst the marketing organisations are 
largely insulated by their method of charging. 

Dette forholdet blir begrunnet ut fra disse kjennetegnene: 

The history of marketing the crop has been characterised by  

- competition between the marketing organisations resulting in an overall lack of co-ordination in 
marketing strategy; this has had the effect of reducing prices and therefore margins for 
producers. 

                                                 
31 Anderson i ”Jersey Agriculture” mener at det trolig handler om to markedsorganisasjoner som har det meste 
av kontrollen og kontaktnettet for videresalg.  
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- the inability of most producers to negotiate or influence the terms under which the marketing 
organisations sell their crops. (States of Jersey 2001). 

Konflikten skissert ovenfor gjelder organisering, avkastningen og profittfordelingen mellom 
potetdyrkerne og markedsorganisasjonene, som står for videresalget av potetene. For å løse 
konflikten ble det i 2001 tatt et statlige initiativ, gjennom utviklingen av systemet ”Jersey 
Potato Export Marketing Scheme”. Formålene og virkemåten for dette systemet er presentert 
slik: 

The essential aim of the Scheme is to establish a co-ordinated and unified approach to marketing 
Jersey Royal potatoes. This will be achieved by enabling a Board, on behalf of producers, to 
negotiate management agreements (contracts) with marketing organisations. The management 
agreements will ensure a co-ordinated and unified approach. The terms of the management 
agreements will be determined by negotiation and so will establish a normal business relationship 
between ‘producers’ and ‘marketing agents’. (States of Jersey 2001). 

Systemet etablerer et fellesorgan kalla ”Jersey Potato Export Marketing Board”. Dette organet 
skal fungere som et mellomledd der dets styre på vegne av potetdyrkere skal forhandle om 
kontrakter, leveranser med mer med markedsorganisasjonene. Som en del av denne prosessen 
etablerte potetdyrkerne seg i ”The Jersey Growers Association”, som en forhandlingsmotpart 
til markedsorganisasjonene. Målet med systemet er å få til en mer målrettet satsning mot 
felles utfordringer og problemer. Dette skal igjen forhåpentligvis gi bedre avsetning på 
potetene og bedre inntjening til produsentene. Gjennom at de får oversikt over priser og 
innhøstingen kan planlegges bedre i forhold til den løpende markedssituasjonen i England. 
Målet denne reorganiseringen var at potetdyrkerne skulle få ut en høyere avkastning på 
produksjonen, ettersom de følte seg presset på pris gjennom systemet med individuelle 
forhandlinger mellom potetdyrker og markedsorganisasjonene. 
 
”The Scheme” skulle etter planen innføres slik at det var i virksomhet fra potetsesongen 2003. 
Imidlertid stevnet en av markedsorganisasjonene ”The Jersey Potato Marketing Organisation 
Limited” (JPMO) ”The Scheme” inn for både Jersey-retten og EU-domstolen i 2002 for brudd 
på EUs lovgiving. I påvente av EU-domstolens domsavgjørelse blir ”The Scheme” derfor 
ikke iverksatt før en eventuell dom tilsier at systemet er legalt. Det er ventet at dommen blir 
kunngjort i mars 2005. I påvente av at ”The Scheme” eventuelt trer i kraft, valgte noen av de 
største potetdyrkerne å gå sammen om videresalg av potetene selv. Om dette gir bedre resultat 
er det foreløpig ikke mulig å si noe om, da inneværende sesong er den første de selv står for 
videresalg. I følge Anderson i ”Jersey Agriculture” er både myndigheten og potetdyrkerne 
rimelig optimistiske med hensyn til at EU-domstolen vil støtte deres sak og anerkjenne ”The 
Scheme” som lovlig. Dersom potetdyrkerne, støttet av myndighetene på Jersey vinner frem 
med ”The Scheme”, vil systemet tidligst være operativt til potetsesongen 2006.32    
 

                                                 
32 Kilder: http://www.statesassembly.gov.je/documents/propositions/39793-11564.htm, 
http://www.statesassembly.gov.je/documents/propositions/12365-32909.htm, 
http://www.env.gov.je/content/pdfs/whos_who.pdf, http://www.voisinlaw.com/pg381.htm, videre Martyn 
Anderson ”Jersey Agriculture, States of Jersey  (2002),.  
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6 Skinken ”Jamon de Teruel” 
I dette kapitlet vil vi se på et kjøttprodukt, og vi har valgt Spania som produksjonsland. 
Produktet vi har valgt var et av de første spanske produktene som ble godkjent innenfor EUs 
opprinnelsesmerkeordning. Produktet har vært opprinnelsesmerket siden begynnelsen av 
1980-tallet, først i regionen der den har sitt opphav, og noen år senere ble det den første 
opprinnelsesmerkede skinken med beskyttelse på nasjonalt nivå i Spania. 
 
 

6.1 Beskyttede betegnelser i Spania 
Spania har lang tradisjon for å benytte opprinnelsesmerking, og spesielt viktig har dette vært 
innenfor vinproduksjonen. Så tidlig som i 1932 ble det vedtatt en vinlov, som innførte 
opprinnelsesmerking av vin i Spania, og etter hvert startet arbeidet med opprinnelsesmerking 
av mat også opp. Da opprinnelsesregelverket i EU ble etablert i 1992, skjøt arbeidet med å 
etablere opprinnelsesmerking for mange nye matvarer fart i Spania. Landet hadde allerede en 
rekke produkter som var knyttet til produksjon i bestemte områder. Kjennetegnene ved disse 
produktene blir garantert av deres respektive Consejos reguladores (Markedsråd), etter samme 
mønster som for de opprinnelsesmerkede vinene. I dag finnes det opprinnelsesmerkede varer 
innenfor vin, sprit, ost, olivenolje, spekeskinke, ris, tørkede bønner og linser, pepper, 
asparges, frukt, syltede grønnsaker, ferskt kjøtt, spekepølser, honning, knekk og spekekjøtt 
(MAPA 2003). Verdiene av disse produktene viser en oppadgående trend, selv om de 
innenfor matområdet foreløpig ikke står for en stor andel av det totale innenlandske 
konsumet.  
 
I Spania er opprinnelsesmerkeordningene kontrollert av Instituto Nacional de Denominación 
de Orígen (INDO), som er et organ underlagt Landbruksdepartementet. INDO arbeider 
sammen med de autonome styresmaktene i regionene. Når en gruppe produsenter søker om å 
få godkjent en betegnelse, er det myndighetene på regionalt nivå som vurderer søknaden først. 
Disse kan gi beskyttelse for opprinnelsesbetegnelsen innenfor sine regioner. Søknaden sendes 
så videre til INDO. Hvis kravet blir akseptert, så gis det en provisorisk godkjenning. 
Markedsrådet, som er sammensatt av representanter for det aktuelle produksjonsnettverket, 
utarbeider regelverk for produktet og tar seg av kontrollen med at dette overholdes, og sørger 
for endelig godkjenning av merkeordningen hos de regionale styresmaktene og INDO. Da gis 
det beskyttelse for betegnelsen på nasjonalt nivå. Prosessen fra det gis provisorisk 
godkjenning til regelverket rundt produktet er endelig godkjent kan ta noen år. Etter dette kan 
produsentene ta saken videre til EU-nivå for å søke beskyttet betegnelse for produktet i hele 
EU-området (Barjolle D. og B. Sylvander 2000). 
 
Totalt er det godkjent 71 matvareprodukter i Spania (144 hvis vi tar med vin og brennevin), 
og av disse er til sammen fire skinketyper omfattet av opprinnelsesmerkeordningene. I tillegg 
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er den mest kjente av de spanske skinketypene her i Norge, Serranoskinken, merket etter 
tradisjonell produksjonsmåte. Teruel-skinken, som vi skal se nærmere på i dette kapitlet, har 
vært opprinnelsesmerket i Spania siden 1985.  
 
I 2002 var den totale økonomiske verdien av de opprinnelsesmerkede matvarene (konsumert i 
Spania) 464 millioner euro33, mens det totale forbruket av matvarer (vin og andre 
alkoholholdige drikkevarer er utelatt) utgjorde 63,3 mrd. euro i 2003 (MAPA 2003, MAPA). 
Vi har ikke data for verdien av de opprinnelsesmerkede matvarene i 2003. Benytter vi tallene 
fra 2002, og forutsetter at det totale forbruket av matvarer ikke har økt betydelig, kan vi slå 
fast at de matvarene med beskyttede opprinnelsesbetegnelser står for under én prosent av det 
totale forbruket av matvarer. Den totale verdien av produksjonen av opprinnelsesmerkede 
matvarer er på nær 543 millioner euro, da det eksporteres for om lag 78 millioner euro 
(MAPA 2003). 
 
Det har likevel vært en betydelig økning i verdien av omsetningen av de opprinnelsesmerkede 
produktene (PDO og PGI). Dette skyldes delvis at stadig flere produkter har fått beskyttet 
betegnelse, men også at disse produktene har økt sin omsetning. Antallet produkter med 
nasjonal beskyttelse i Spania har økt fra 26 i 1992 til 101 i 2002. Av figur 6.1 ser vi at verdien 
har økt fra 145 millioner euro i 1992 til nær 543 millioner euro i 2002. Det aller meste av de 
opprinnelsesmerkede produktene konsumeres nasjonalt (85 prosent) mens 15 prosent 
eksporteres (MAPA 2003). Den største enkeltgruppen av matvarer er ost, som har en total 
verdi på 109 millioner euro, mens kjøttvarer samlet sett kommer som en god nummer to med 
sine 105 millioner euro i 2002 (MAPA 2003). 
 
Figur 6.1 Omsetning av produkter med beskyttet betegnelse (PDO og PGI) totalt og 

kjøttvarer med beskyttet betegnelse (PDO og PGI) (i millioner euro) 
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Det er fire spanske skinker som har oppnådd beskyttelse for sin opprinnelsesbetegnelse, og én 
som har beskyttelse for tradisjonell produksjonsmåte34.  
  
I Norge er spansk skinkeindustri best kjent for den før nevnte Serranoskinken, som sammen 
med den italienske Parma-skinken er i salg også i norske dagligvarebutikker, men spansk 
skinkeproduksjon kan vise til langt flere skinkesorter av høy kvalitet enn denne. I Spania er 
det et distinkt skille mellom to hovedgrupper av skinker, de iberiske og skinker basert på hvit 
gris, eller krysninger av denne og andre griseraser35.  
 
De Iberiske skinkene 
De mest eksklusive skinkene, Jamón Ibérico, er framstilt av den iberiske grisen, som er en 
griserase som er opprinnelig fra den iberiske halvøya eller fra Nord-Afrika. Rasen er minst 
400 år gammel, den vokser sakte og har lav produktivitet. På grunn av den lave 
produktiviteten blir den Iberiske grisen ofte krysset med 25 eller 50 prosent Duroc. De tre 
beskyttede betegnelsene for Jamón Ibérico tillater inntil 25 prosent krysning med Duroc, dette 
fordi ved 50 prosent innkrysning vil fettmarmoreringen bli vesentlig redusert. De iberiske 
grisene er mindre enn de hvite rasene, og de er brune eller svarte av farge.  

 
Det er disse grisene som vanligvis fôres med eikenøtter i perioden november til mars når 
eikenøttene er modne. Griser som fôres med eikenøtter de siste fire måneder av sitt lange liv 
på 14 – 18 måneder benyttes til produksjon av Jamón Ibérico de Bellota. Jamón Ibérico de 
Bellota er den mest eksklusive varianten av Iberisk skinke. Iberisk skinke er inndelt i tre 
grupper basert på hvordan den er fôret: 

- Jamón Ibérico de Belotta: Disse grisene har blitt fôret med eikenøtter de siste fire 
måneder før slakting. 

- Jamón Ibérico de Recebo: Disse grisene er fôret på eikenøtter i fire måneder, men 
oppnådde ikke ønsket slaktevekt og er derfor fôret videre med kraftfôr til ønsket vekt. 

- Jamón Ibérico (standard): Denne grisen er kun fôret med kraftfôr noe som gir en helt 
annen fettsyresammensetning og derav smak på den ferdige skinken. 

De iberiske skinkene med beskyttet betegnelse har ikke differensiert skinkene i forhold til 
innkryssing av Duroc eller ikke. Dette anser markedsrådene for disse produktene for å være 
unødvendig, fordi skinke fra en renraset Iberisk gris er vesentlig smalere ved ankelen enn en 
som er krysset med 25 prosent Duroc. Produksjonstiden for skinkene av fra den iberiske rasen 
er gjerne 24 måneder eller mer. Bare om lag 10 prosent av de spanske skinkene er laget av 
den iberiske grisen (Per Berg. Seksjonssjef, Fagsenteret for Kjøtt.).  
 
 
 

                                                                                                                                                         
33 http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/hechoscifras/cifras.htm 
34 http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/Denominacion/consulta.asp 
35 http://www.consorcioserrano.com 
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Skinker av hvite raser eller krysninger med hvite raser 
Videre produseres det skinker basert på hvite griseraser, og disse skinkene kan deles inn i 
følgende varianter: Gran Reserva, Reserva og Bodega, akkurat som inndeling av flere 
vintyper. En Gran Reserva-skinke skal ha en produksjonstid på minst 17 måneder og er i all 
hovedsak produsert av skinker fra hunngris. Det stilles også krav til slaktevekt, alder før 
slakting og fethetsgrad. En Reserva-skinke skal ha en produksjonstid på minst 12 måneder. 
Bodega-skinkene, eller kjellerskinkene, er skinker som har en produksjonstid fra 4 til 12 
måneder og er den skinketypen som ligner norske skinker mest (Berg).  
 
Det er lett for en utenforstående å gå seg vill i de ulike spanske skinkesortene. Skinkene laget 
av den iberiske grisen, eller andre griseraser som opprinnelige er fra Spania har en langt 
høyere pris enn skinkene som er laget av hvite griseraser. Men også når vi kommer til 
skinkene laget av hvit gris er det ikke lett å være sikker på hva som er hva. Best kjent utenfor 
Spania er Serranoskinken, som i likhet med andre spanske skinker, deles inn i de tre 
variantene Gran Reserva, Reserva og Bodega. Jamón Serrano betyr fjellskinke, men disse 
skinkene produseres ikke nødvendigvis i det spanske høylandet. Begrepet brukes i Spania 
som en fellesbetegnelse på skinker av svært ulik kvalitet og med ulike krav til 
framstillingsmåte. De av Serranoskinkene som er omfattet av beskyttet betegnelse for 
tradisjonell framstillingsmåte, er de som er merket med: El Jamón Serrano Consorcio. Denne 
skinken har ingen krav til hvor i Spania kjøttproduksjonen skal finne sted, det er selve 
spekeprosessen som er vektlagt i kravene for dette produktet. Minimumskravet til 
modningstiden er 7 måneder36. Den andre av skinketypene med beskyttet betegnelse er 
Teruel-skinken. Denne har mange likhetstrekk med Serranoskinken. Teruel-skinken er også 
laget av hvite griseraser, men den skiller seg ut med å ha strengere krav til 
produksjonsprosessen gjennom å være opprinnelsesmerket. Det stilles krav til den regionale 
tilhørigheten, og i tillegg har produsentene utformet krav til et noe annerledes utseende og til 
fettinnhold og smak. Kravet til modningstid er her minimum 12 måneder. Det er dette 
produktet som vi skal se nærmere på i dette kapitlet.  
 
 

6.2 Teruel og Teruel-skinken 
Teruel-skinken kommer, som navnet indikerer, fra provinsen Teruel. Teruel ligger i regionen 
Aragón, og er én av tre provinser i regionen37. Regionen har om lag 1,2 millioner innbyggere, 
og innbyggertallet er fallende i motsetning til befolkningsutviklingen for hele Spania. 
Befolkningsutviklingen innad i Aragón har også vært ujevn. Provinsen Zaragoza har økt 
befolkningskonsentrasjonen på bekostning av de to andre provinsene i regionen; Huesca og 
Teruel. I dag bor om lag 72 prosent av befolkningen i førstnevnte provins, mens Huesca og 
Teruel har henholdsvis 17 og 11 prosent av befolkningen, eller om lag 130.000 personer i 

                                                 
36 http://www.consorcioserrano.com 
37 Provins kan best oversettes til kommune, og når vi her bruker betegnelsen fylke referer vi til de selvstyrte ….  
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Teruels tilfelle. Drøyt halvparten av befolkningen i Aragón bor i regionens største by som har 
samme navn som provinsen Zaragoza. Befolkningssammensetningen er også i endring, da 
befolkningen blir eldre og eldre. Drøyt 40.000 personer i regionen arbeider i landbruket, noe 
som utgjør i underkant av 10 prosent av den yrkesaktive befolkningen. I provinsen Teruel er 
hele 18 prosent av de yrkesaktive sysselsatt i landbruket. 
 
Kart over Spania, inndelt etter regioner38 
 

 
 
 
Tradisjonelt har jordbruket og husdyrholdet hatt stor betydning for økonomien i Teruel. På 
begynnelsen av 1900-tallet tok imidlertid gruvedrift over som en viktig næring, men mot 
slutten av århundret opplevde denne en sterk krise. I de senere tiårene har man derfor vært på 
leting etter nye satsningsområder, og de to sektorene som er pekt ut er landbruk inkludert 
næringsmiddelindustri og turisme. Svineproduksjonen, som tradisjonelt har vært viktig, har i 
denne sammenhengen vist seg å være en stor ressurs og mulighet for videre utvikling. 
 
Samtidig som svineproduksjonen har vist seg å ha potensial for økning i produksjonen, så har 
den også begrensninger med hensyn til sysselsettingseffekt. Svineproduksjonen har økt 
kraftig i løpet av de siste årene, men den har vært fulgt av store strukturendringer. I følge 
landbrukstellingene fra 1989 og 1999 har regionen Aragón redusert antallet enheter med svin 
fra om lag 11.000 til under 5.000, samtidig som antallet dyr har økt fra 1,5 til 3,7 millioner. 
Gjennomsnittsstørrelsen på driftsenhetene er på over 700 slaktedyr39. 
 
                                                 
38 http://www.miradorvr.com/mapa.htm 
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Provinsen Teruel har lange tradisjoner for svineproduksjon og bearbeiding av skinker. 
Produksjonsmåten har fram til i dag i stor grad vært basert på gamle håndverkstradisjoner. En 
gruppe av produsenter og næringsmiddelbedrifter besluttet derfor på begynnelsen av 1980-
tallet å ta fatt i disse tradisjonene og føre de videre. De var på det tidspunktet inspirert av 
suksessen rundt Parma-skinken i Italia, og startet opp arbeidet med en studietur dit. Teruel-
skinken fikk provisorisk godkjenning som opprinnelsesmerket produkt i 1981, og regelverket 
ble endelig ratifisert av Landbruksdepartementet i 1985.  
 
Teruel-skinken var den første skinken som ble opprinnelsesmerket i Spania. Dette er ikke 
tilfeldig, da området Teruel har lange tradisjoner både innenfor konsum og bearbeiding av 
produkter fra svin.  
 
Kravene til grisen, slakte- og spekeprosessen er utførlig beskrevet i regelverket for Teruel-
skinken40. Produksjonsområdet er som nevnt hele provinsen Teruel når det gjelder produksjon 
av svin og lokaliseringen av slakterier. Grisen skal være født i, oppfôret i og slaktet i Teruel. 
Grisene fôres først og fremst med bygg, og det benyttes ikke fôr med kunstige 
tilsetningsstoffer. Det er imidlertid ikke noe krav om at fôret skal være produsert i Teruel, 
selv om dette er tilfellet for det aller meste av fôret som benyttes (Fernando Guillén, Teknisk 
direktør, Consejo Regulador del Jamón de Teruel). Grisen må ha oppnådd en levende vekt på 
mellom 115 og 130 kilo før den slaktes, noe som er en høyere vekt enn det som vanligvis 
benyttes når det produseres skinker i Spania. Slaktevekten er på om lag 85 kilo. Det er 
imidlertid også strenge krav til hvilke raser og kombinasjoner av raser som godkjennes for å 
kunne merkes som Teruel-skinke. Griserasene er av den hvite typen, og altså ikke opprinnelig 
fra Spania. På farssiden skal det benyttes Landrace standard eller Duroc, og på morssiden 
enten Landrace standard eller hvit eller en krysning av de to. Når det gjelder spekingen skal 
denne skje i områder i Teruel som ligger minst 800 meter over havet. Det er spesielle krav til 
produksjonsmetoden, blant annet skal modningen skje i minst 12 måneder. Til slutt er det 
spesielle krav til fettinnhold, saltinnhold og utseende på den ferdige skinken før den merkes 
som Teruel-skinke. Teruel-skinken skal ha et relativt høyt fettinnhold med marmorering 
(intramuskulært fett), og dette er årsaken til at grisene må ha en høyere vekt enn vanlig.  
 
6.2.1 El Consejo – Markedsrådet for Teruel-skinken 
Reglementet for Teruel-skinken er utformet av el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Jamón de Teruel, eller på norsk; Markedsrådet for den opprinnelsesmerkede skinken 
fra Teruel.  
 
Markedsrådet er ansvarlige for utforming av retningslinjene og kravene til produsentene. De 
arbeider for å videreutvikle produktet, koordinering av markedsføringen og er ansvarlige for 
kontrollen av produksjonen. Endringer i regelverk og kriterier må godkjennes av 
                                                                                                                                                         
39 http://economia.camarazaragoza.com/2003/introduccion.htm 
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landbruksdepartementet til de autonome styresmaktene i Aragón, som så utarbeider 
anbefalinger overfor nasjonale myndigheter, det vil si landbruksdepartementet på nasjonalt 
nivå (Barjolle D. og B. Sylvander 2000). 
 
Markedsrådet er sterkt knyttet til myndighetene i Aragón, og har tidligere vært nærmest å 
anse som et desentralisert organ for de regionale myndighetene. Formelt sett er rådet 
uavhengig av myndighetene, men samtidig er det et sterkt avhengighetsforhold. Alt av 
regelverk markedsrådet ønsker å innføre eller endre må godkjennes av myndighetene, og 20 
prosent av midlene til markedsrådet kommer fra landbruksmyndighetene i Aragón. Resten 
kommer fra deltakerne i nettverket (Guillén). 
 
Tidligere var kontakten mellom myndighetene og produksjonskjeden enda tettere. 
Markedsrådet hadde da både President og visepresident, samt to rådgivere som var oppnevnt 
av landbruksmyndighetene. Nå består Markedsrådet av fem representanter fra 
griseprodusentene og fem fra industrien (én av de siste representerer slakteriene), samt 
President og Visepresident, og alle disse er valgt av representanter for produsentnettverket 
(Eduardo Arribas, Teknisk rådgiver, Landbruksmyndighetene i Aragón). Presidentens ansvar 
er å representere Markedsrådet utad, og å administrere de økonomiske midlene som er til 
rådighet. Han er også ansvarlig for at regelverket for Teruel-skinken overholdes. Innkallingen 
til møtene i rådet skjer på presidentens initiativ, og disse møtene skal avholdes minst hver 
tredje måned41.  
 
Markedsrådet har et sekretariat som består av administrerende direktør og to administrativt 
ansatte, samt sju personer med ansvar for å utføre inspeksjoner hos svineprodusentene og i 
slakteriene og skinkeprodusentene. Disse utfører også merking av grisene og de ferdigstilte 
skinkene, og kontrollerer at regelverket følges i alle fasene av produksjonen.  
 
I tillegg har Markedsrådet etablert en egen organisasjon som heter Promorigen, som arbeider 
uavhengig av Markedsrådet med spørsmål omkring markedssituasjonen til Jamón de Teruel. 
Disse gjennomfører markedsstudier og kampanjer. Disse er i hovedsak finansiert av 
deltakerne i produksjonsnettverket.  
 
6.2.2 Produksjonskjeden 

Nettverket rundt Teruel-skinken er karakterisert av et stort antall små bedrifter, og ulik grad 
av integrasjon i produksjonsprosessen. Produksjonen er tredelt; svineproduksjon, slakting og 
til slutt spekeprosessen.  
 

                                                                                                                                                         
40 http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/Denominacion/HTM/JamonTeruel.htm 
41 http://www.guiamiguelin.com/teruel/do/funcionamiento.htm 
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Totalt sett har provinsen Teruel 1.300 driftsenheter med svin, og svineproduksjonen er den 
viktigste husdyrretningen i provinsen. Produksjonsenhetene består både av familiedrevne bruk 
og av mer industrielt drevne enheter. Råvaren til Teruel-skinken leveres av 173 
svineprodusenter, men hele 585 produsenter er godkjente leverandører til Teruel-skinken. 
Leverandørene består både av de som har framfôring av egne griser og av produsenter som 
bare har oppfôring av gris (Arribas).  
 
I følge Chappuis og Sans (2000) foregår slaktingen i ti slakterier og 43 spekeskinkefabrikker 
sørger for speking og modning av skinken. Tre av firmaene er fullstendig integrert, det vil si 
at de står for både oppfôring av griser, slakting og spekeprosessen. Sju av selskapene har også 
en delvis integrert produksjonsprosess. Disse gjennomfører både slakting og speking. Det er 
også noen av svineprodusentene som gjennomfører spekingen selv, men disse benytter 
slakteri utenfor egen bedrift. 32 av spekeskinkefabrikkene tar utelukkende hånd om 
spekeprosessen. Denne informasjonen er noe gammel, men det er ingen ting i den 
informasjonen som er tilgjengelig som indikerer at det har vært store endringer.  
 
Kravet til spekeprosessen er at alle anleggene må ligge på mer enn 800 moh. 
Spekeskinkeprodusentene mottar fersk skinke, som presses og saltes. Først gnis skinkene inn 
med en saltblanding bestående av salt, nitrittsalt og hos enkelte produsenter sukker. Deretter 
legges skinkene lagvis med salt mellom. Skinkene saltes i om lag 12 – 14 døgn avhengig av 
skinkevekt. Etter saltingen skylles saltet av med lunkent vann før skinkene legges til 
saltfordeling i 45 til 90 døgn. Etter saltfordelingen tørkes skinkene til de er minst 12 måneder 
gamle. Temperatur og luftfuktighet varieres under tørkeprosessen. Normal tørketemperatur er 
cirka 15 grader C, men skinkene tørkes i en periode på fire uker ved opp mot 40 grader C. I 
den sistnevnte prosessen holdes fuktigheten så høy som mulig for å hindre at skinkene ”lukker 
seg” (Berg). 
 
Relasjonene mellom selskapene var tidligere svært uformell, men er nå strammet noe opp. 
Tidligere inngikk svineprodusentene og slakteriene årlige avtaler (skriftlig eller muntlig), der 
de ble enig om gjeldende priser, men de avtalte ikke volum eller når levering skulle foregå. 
Dette gjorde det vanskelig for slakteriene og spekeskinkeprodusentene å planlegge 
produksjonen (Chappuis og Sans 2000). Det er fortsatt ingen skriftlige avtaler mellom slakteri 
og skinkeprodusenter. Kontrakten inngås ved levering, og den inneholder ingen 
spesifiseringer ut over pris (Arribas). Som vi skal se i neste delkapittel hadde kjøttbedriftene 
problemer med å få tilstrekkelig antall slakt levert for å lage Teruel-skinke. Dette problemet 
ser ut til å være løst blant annet gjennom at myndighetene har arbeidet for å innføre bruk av 
skriftlige avtaler mellom svineprodusentene og slakteriene. Per i dag benyttes det likevel ikke 
kontrakter mellom slakteri og spekebedriftene. Dette utgjør per i dag ingen hindring for 
Teruel-skinken. Hvis en skinkeprodusent ikke har kapasitet til å ta i mot leveranser, så er det 
likevel alltid en annen innenfor nettverket som kan gjøre det (Arribas). Hovedutfordringen for 
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nettverket har vært å sikre et stort nok antall griser levert til slakt som har tilfredsstilt kravene 
for å produsere Teruel-skinker.  
 
 

6.3 Forvaltningen av produktet 
I denne delen av kapitlet skal vi se nærmere på i hvilken grad produksjonen av Teruel-skinken 
har bidratt til å gi svineprodusenten bedre avkastning for produktet sitt enn situasjonen ville 
vært dersom de ikke hadde levert kjøtt til nettopp Teruel-skinkeproduksjon. I den 
sammenhengen er vi også nødt til å se på flaskehalser i produksjonskjeden.  
 
6.3.1 Markedsforhold og kvalitetsarbeid 
Teruel-skinken hadde en noe trang fødsel som opprinnelsesmerket produkt. Det var vanskelig 
å markedsføre den som et spesielt og unikt produkt som skilte seg ut fra øvrige skinker. En 
spørreundersøkelse blant kjøttforhandlere i byen Zaragoza, som ble gjennomført i 1993, viste 
at svært mange av forhandlerne mente at prisen var for høy (Giray m.fl. 1994). Teruel-
skinken skilte seg ikke klart nok ut med en tilsvarende høyere kvalitet, noe som kunne gjort at 
valget av nettopp denne skinken var verdt de ekstra kostnadene. Med andre ord var 
situasjonen til Teruel-skinken at den var lett substituerbar av andre og billigere skinker med 
en del av de samme karakteristikkene. 
 
I motsetning til Comté, så har produsentene av Teruel-skinken ikke ansett problemet med 
avsetning for å først og fremst være et overproduksjonsproblem. Problemene med avsetning 
var jo også størst i oppstartsfasen. Per i dag er produksjonen lavere enn etterspørselen. De tok 
fatt i oppstartsproblemene med utgangspunkt i at kvaliteten på produktet måtte heves, 
samtidig som produktet måtte markedsføres. Som nevnt tidligere i dette kapitlet er ikke 
Teruel-skinken rettet inn mot samme bruksområdet som skinkene laget av den iberiske grisen. 
Som en av informantene nevnte, så kan Teruel-skinken anses for å være et høykvalitets 
dagligvareprodukt. Markedssegmentet er derfor hverdagsmat for den øvre delen av 
middelklassen og borgerskapet (Arribas). Et av nettverkets viktigste innsatsområder har 
derfor hele tiden vært å forbedre kvaliteten på skinkene, samt å sørge for at produktet holder 
en jevn og lik kvalitet. Det er først og fremst på kvalitetssiden og med hensyn til å utvikle 
systemer for at den enkelte skinken skal være sporbar hvor kreftene til nettverkets ansatte har 
vært satt inn (Guillén). Som vi skal se senere, har volumet av produsert skinke økt betraktelig, 
og i følge informantene kunne volumet vært enda større, men nettverket velger å holde noe 
igjen på produksjonen for å sikre at det ikke blir et press for å godta skinker som ikke holder 
den kvaliteten som de mener produktet må ha (Arribas og Guillén).  
 
6.3.2 Mangel på råvare 
Det største problemet for produsentene av Teruel-skinken har vært å framskaffe nok slakt som 
tilfredsstiller kvalitetskravene. Spesielt i perioden fram til 1995 hadde slakteriene og 
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spekeskinkefabrikkene store problemer med å skaffe nok svin til produksjonen. 
Svineprodusentene hadde tidligere svært løse avtaler med slakteriene og skinkeprodusentene, 
og det ble i svært liten grad benyttet kontrakter mellom svineprodusent og slakterier. 
Produsentene nølte med å levere griser til Teruel-skinkeproduksjonen selv om etterspørselen 
var høyere enn tilbudet. Svineprodusentene er heller ikke direkte tilknyttet noen 
produsentorganisasjon som arbeider med Teruel-skinken. Til tross for et godt potensial kunne 
produksjonen ikke øke som forventet, fordi det manglet koordinering mellom 
svineprodusentene og slakteriene.  
 
Årsaken til dette problemet var at skinken skal lages av griser som er mer enn 8 måneder 
gamle, med en levende vekt på mellom 115 og 130 kilo. Normalt blir griser beregnet for 
skinkeproduksjon slaktet når de er seks måneder, og derfor er Teruel-grisene tyngre og fetere 
enn andre griser. Verdien til Teruel-grisene ligger i bearbeidingen og salget av skinkene, og 
det var tidligere lavere verdi i resten av grisen enn normalt, fordi kjøttet var for fett til å selges 
på ferskkjøttmarkedet. I tillegg har man i Teruel ikke tradisjon for bearbeiding av pølser og 
kjøttmat slik som man har mange andre steder i Spania (chorizos og embutidos). Det er svært 
få av kjøttbedriftene i Teruel som har utviklet en slik produksjon. I tillegg kom de ekstra 
kostnadene forbundet med to måneder ekstra oppfôring og risikoen for å ikke bli anerkjent 
som god nok for Teruel-skinken når den ble levert til slakt. Svineprodusentene skiftet derfor 
gjerne fra ett slakteri til et annet alt etter hvor de trodde de kunne hente ut best pris eller 
minimere risikoen sin, og de valgte også å benytte avlsmateriale som ikke kunne forenes med 
kravene til Teruel-skinken.  
 
Utviklingen av produksjonen var derfor alltid lavere enn det Markedsrådet forventet. I 1996 
ble situasjonen ansett for å være uholdbar og myndighetene i Aragón truet med å trekke 
tilbake subsidier gitt til slakteriene og spekeskinkefabrikkene hvis de ikke klarte å øke 
produksjonen raskt. Bedriftene mottar offentlig støtte dersom de kan dokumentere at de tar 
mot og bearbeider opprinnelsesmerkede produkter eller driver annet kvalitetsarbeid. Kravet 
for å motta støtte er at bedriftene har en produksjon av opprinnelsesmerkede produkter som 
utgjør minst fem prosent av den totale produksjonen. Tidligere var det liten oppfølging av at 
forutsetningene ble overholdt (Chappuis og Sans 2000).  
 
Det ble dermed etablert to klare mål for arbeidet, for det første skulle produksjonsvolumet 
økes betraktelig gjennom å motivere griseprodusentene til å øke leveransene til Teruel-
skinkeproduksjonen og for det andre skulle det utvikle kontrakter mellom aktørene i 
produksjonskjeden for å sikre muligheten for å drive produksjonsplanlegging. Dette arbeidet 
ble satt som krav fra myndighetene i Aragón, som også tok på seg arbeidet med å utarbeide 
standardkontrakter. I avtalene blir derfor begge parter (svineprodusent og slakteri) enig om 
minimumspris, volum og planlagt levering. Svineprodusenten blir betalt ved levering selv om 
slakteriet først får betalt 30 dager etter at slaktingen har funnet sted. Myndighetene betaler 
kostnadene ved kreditten. Gjennom å fremme bruken av standardkontrakter så ønsket 
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myndighetene å øke deltakelsen til svineprodusentene og hjelpe kjøttbedriftene til å kunne 
drive bedre produksjonsplanlegging.  
 
I tillegg til myndighetenes arbeid med å utvikle standardkontrakter så arrangerer 
Markedsrådet to årlige møter, et for slakterier og skinkeprodusenter og et for 
svineprodusenter for å forbedre kontakten og koordineringen mellom gruppene og for å løse 
de ulike problemene som eksisterer i produksjonskjeden.  
 
Av figur 6.2 under ser vi at problemene på midten av 1990-tallet har blitt løst. Mens 
produksjonsvolumet i 1995 lå på om lag 70.000 skinker, så økte det fram til over 450.000 
enheter i 2003.  
 
Figur 6.2 Utviklingen i antall produserte Jamón de Teruel-skinker 
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Kilde: Anuario Estadístico de Aragón, 200242 og Guillén.  
 
I følge Markedsrådet for Teruel-skinken er fortsatt ikke de største utfordringen for skinken på 
markedssiden. Det er et mål å komme opp i 500.000 skinker, men det er enda viktigere å 
holde igjen noe på produksjonen for å sikre at den kraftige økningen i volum ikke går på 
bekostning av kvaliteten på produktet. Dagens marked er først og fremst Aragón, men også 
Cataluña og Valencia. Det drives også med noen framstøt i Madrid. Eksport er foreløpig ikke 
et prioritert område. Tanken er at det er lettere å øke konsumet av skinken litt i områder der 
Teruel-skinken er kjent, enn å få den introdusert på nye markeder. Spania er kanskje det land i 
verden der forbruket av skinke per innbygger er høyest, og man søker å utnytte mulighetene 
de nære områdene gir før en satser på å etablere produktet i nye områder.   
 

                                                 
42 http://portal.aragob.es/pls/portal30/docs/FOLDER/AGR/ESTADISTICA/ANUARIOS/ANUARIO2002.PDF 
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6.3.3 Prisutvikling 
Vi har ikke klart å innhente en oversikt over utviklingen i produsentpris for svin levert til 
Teruel-skinkeproduksjon. Per i dag ligger merprisen på Teruel-gris på 0,03 euro per kilo 
levende vekt, sett i forhold til prisnoteringene til Lonja de Lerida. For en gjennomsnittsgris 
innebærer det en merpris på om lag 30 kroner. Per i dag produseres det om lag 460.000 
skinker, noe som innebærer 230.000 slakt som blir godkjent som gode nok for 
skinkeproduksjonen. Dette gir produsentene en gjennomsnittlig merinntekt på om drøyt 
40.000 kroner i året. Merutgiftene ved den lengre oppfôringstiden har vi dessverre ikke 
oversikt over.  
 
Nettverket har dermed klart å heve prisen for hele grisen, og ikke bare for de delene av den 
som går til skinkeproduksjon. Dette er et avgjørende forhold som har bidratt til å øke 
produksjonsvolumet. Det er likevel langt fra bare den høyere merprisen for selve skinkene 
som har sørget for at kiloprisen for hele slaktet er over gjennomsnittet for svinekjøtt. Parallelt 
med utviklingen av kontrakter har man drevet et omfattende arbeid for å finne 
avsetningsmuligheter for resten av slaktet. På den ene siden har man nå søkt å redusere 
fettinnholdet i grisen i den grad dette har vært mulig uten at det har gått på bekostning av 
kravene til skinken. Dette har gjort det mulig å selge ferskt kjøtt under merkeordningene 
”marca artesana”, som er et spansk kvalitetsmerke som blant annet garanterer for at kjøttet 
ikke inneholder kunstige tilsetningsstoffer. I tillegg er det gjort avtaler med produsenter av 
chorizos og andre embutidos utenfor Aragón for å få avsetning for mer. Disse 
kjøttmatprodusentene bruker bare kjøtt fra Teruel-grisene, og benytter dette kjøttets gode 
renommé som et kvalitetkjennetegn i sin markedsføring (Arribas).  
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7 Sentrale suksessfaktorer og hovedutfordringer 
Utgangspunktet for denne rapporten kan oppsummeres i følgende spørsmål: Beskyttede 
betegnelser for produkter – et virkemiddel som gir noe tilbake til gårdbrukerne? I drøftingen 
har det vært den økonomiske avkastningen og alternativene til produsentene som er tillagt 
mest vekt. Dermed er ikke den økonomisk avkastning ensbetydende med hvor suksessfull 
eller feilslått det beskyttede produktet er med hensyn til å ta markedsandeler. Det å 
opprettholde et gitt produksjonsvolum kan også bety at produktet er en suksess, da alternativet 
ofte kan være avvikling av drift som en del av de store strukturendringene i landbruket som 
skjer i store deler av Europa.  
 
Foruten at det økonomiske aspektet har stått sentralt gjennom rapporten, har også kollektiv 
handling vært brukt som et verktøy i analysen av produksjonskjedene og nettverket for de tre 
case-produktene. Hovedårsaken til dette er at en kan anse merkeordningen beskyttede 
betegnelser som et felleseid gode, der graden av suksess i mange tilfeller kan kobles til 
hvordan aktørene i produksjonskjeden agerer overfor hverandre og overfor eksterne aktører 
som forbrukere, myndigheter og næringsmiddelindustri. Der beskyttede varemerker er et 
viktig virkemiddel for industrien for å generere merverdi og økt salgsvolum, er beskyttede 
betegnelser først og fremst gårdbrukernes virkemiddel. EUs system for merkeordninger søker 
å sikre gårdbrukernes rolle ved at det er en bestemt gruppe som får beskyttelse - ikke én 
enkelt aktør. Den beskyttede produktbetegnelsen er dermed i felleseie, og det er gruppen som 
har fått rettighetene til beskyttelsen som forvalter produktbetegnelsen innenfor de rammen de 
har fått godkjent. Dermed er det i stor grad avgjørende for produktets suksess hvordan de som 
har fått rettighetene forvalter den konkurransefordelen de har fått til en eksklusiv rett til 
produksjon og salg av et gitt produkt. Forutsetningen om at beskyttede produktbetegnelser er 
et felleseid gode skaper et gjensidighetsforhold mellom deltakerne i produksjonskjeden, der 
produkter innenfor merkeordningen fremskaffes av ulike aktører fra gårdbruker til 
sluttmarkedet, som er økonomisk og juridisk avhengige av hverandre i produksjonen og 
markedsføringen av et felles produkt. 
 
Selv om beskyttelsen gir produsentene en konkurransefordel fordi den gir en gruppe 
enerettigheter til produksjon og markedsføring av en gitt produktbetegnelse, så er denne 
fordelen i utgangspunktet av svært begrenset verdi. Hovedutfordringen er fortsatt å skape et 
produkt som noen er villig til å kjøpe, og i tillegg kanskje også betale mer for enn de ville 
gjort for et konkurrerende produkt. Videre er arbeidet med å opprettholde og utvikle 
kvaliteten av produktene av stor betydning for å ivareta en opparbeidet posisjon.  
 
Dette leder til formålene bak merkeordningen. For det første skal beskyttede betegnelser 
verne produsentene mot kopiering fra andre produsenter. Jersey Royal potatoes er et produkt 
som på mange måter sikret sin posisjon ved hjelp av EUs innføring av beskyttede betegnelser. 
Jersey Royals er et produkt som i lang tid har kunnet ta ut en relativt høy pris i det britiske 
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markedet sammenlignet med andre tidligpoteter. Produktet har lange tradisjoner, godt 
omdømme og er godt kjent blant britiske forbrukere som en spesiell og god tidligpotet. Dette 
ledet til at potetdyrkere utenfor Jersey begynte å utarbeide produksjonsplaner, for eksempel 
var skotske potetdyrkere svært interesserte i å starte produksjon av denne anerkjente poteten. 
En slik økning i produksjonen ville trolig fått store konsekvenser for potetdyrkerne, og trolig 
også for hele landbruksnæringen på Jersey, da poteten er deres viktigste produkt. De store 
konsekvensene kommer av at balansen mellom tilbudet og etterspørselen for Jersey Royals er 
svært sårbar, blant annet fordi markedssesongen er veldig intensiv og kort. Jersey Royals-
nettverket har en rimelig aktiv produksjonsregulering for å opprettholde prisnivået. 
Reguleringen skjer ved at de løpende søker å unngå at tilbudet overstiger etterspørselen, slik 
at en får prisdumping. Dersom også Skottland hadde startet produksjon og salg i det britiske 
markedet, er det ikke usannsynlig at Jersey Royals raskt hadde endret status fra en høyt priset 
og spesiell tidligpotet til en standard ”bulk” tidligpotet. Dermed ble Jerseys tilgang til å 
beskytte poteten et avgjørende virkemiddel for å bevare markedsposisjonen og relativt høye 
priser. Tilgangen til å beskytte en produktbetegnelse slik at produktet opprettholder sin 
markedsposisjon og anerkjennelse kan derfor være en sentral suksessfaktor for gårdbrukere 
som blir truet av ”kopier” og produkter som ønsker å dra fordel av et opparbeidet 
produktnavn. 
 
Beskyttede betegnelser handler likevel om mer enn å være et virkemiddel for å hindre at andre 
kopierer eller markedsfører sine produkter under navnet til allerede kjente produkter. Det 
ligger også mer visjonære målsettinger bak merkeordningen. Beskyttede betegnelser er i EUs 
system tenkt som et landbrukspolitisk verktøy som skal skape utvikling og alternative 
produkter i rurale og vanskeligstilte områder, samt være et virkemiddel som skal hjelpe 
produsentene, da i første rekke gårdbrukerne, til å skape en merverdi i produksjonen gjennom 
høyere pris på produkter som er unike og av høy kvalitet.  
 
Felles for produktbetegnelsene, uavhengig om de beskyttes for å opprettholde en posisjon i 
markedet eller det dreier seg om en ny produktidé som introduseres i markedet, er at 
samarbeidet innenfor merkeordningen er en kontinuerlig prosess der deltakerne i 
produksjonskjeden er avhengige av en strategi for å enten opprettholde posisjonen eller å 
skape produktet en posisjon. I denne konteksten står samarbeidet og koordineringen i gruppen 
som har fått beskyttet produktbetegnelse sentralt. Det er de felles satsningene og lojaliteten til 
produktet som kan vise seg å være nøkkelen til suksess. I diskusjonen rundt kollektiv 
handling ble eksemplet med gratispassasjerer presentert. For produkter som det satses på å 
oppnå høy kvalitet og pris på, så kan aktører undergrave produktet. Deltakere innenfor 
nettverket kan overprodusere i volum, eller de kan svekke produktet ved at de firer på 
kvaliteten. Aktørene kan derfor ikke overprodusere produktene om de vil opprettholde prisen, 
og de må opprettholde kvaliteten for å beholde omdømmet. Det er derfor viktig at nettverket 
er disiplinerte i produksjon og iverksetter tiltak for å reagere på markedsvariasjoner for slik å 
beholde preget av ”eksklusivitet”. 
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Begge disse forholdene henger igjen sammen med at det er en gruppe som forvalter 
produktbetegnelsen, der den enkelte deltakers handlinger kan ha konsekvenser for hele 
gruppens suksess. Produsentene må se egenverdi i produktene og at kostnader også gir 
inntekter over tid. Derfor er organiseringen og strategien de involverte deltakerne legger 
opptil av avgjørende betydning for hvordan en skal møte utfordringer som fallende priser, 
overproduksjon, underdekning, kvalitetsproblemer, markedsføringssatsninger med mer. 
 
For de produktene denne rapporten har drøftet har det, i større eller mindre grad, eksistert 
samarbeid og koordinering i forhold til disse utfordringene i markedet. Spesielt har 
begrensninger i produksjonsvolumet vært viktig for de produktene som har vært lenge i 
markedet og som er godt kjente. Jersey Royals har for eksempel en målrettet og 
sammenordnet strategi for markedsføring, og til en viss grad produksjonsregulering. Målene 
er å opprettholde prisenivået og forsøke å forlenge sesongen for produktet. I dette arbeidet 
deltar representanter fra myndigheter, potetdyrkerne og markedsorganisasjoner i ulik grad.  
 
Når det gjelder samarbeidet mellom potetdyrkere og markedsorganisasjonene har dette 
derimot vært preget av at de store markedsorganisasjonen har overtatt kontrollen ved at de har 
forhandlet prisene med den enkelte potetdyrker forholdsvis fritt. Dette har medført konflikter 
mellom potetdyrkerne og markedsorganisasjonene, da potetdyrkerne mener de sitter igjen 
med for lite av verdiene Jersey Royals-potetene genererer i sluttmarkedet. For å løse denne 
tvisten gikk myndighetene på Jersey aktivt inn i konflikten i 2001. Et system (The Scheme) 
for kollektive forhandlinger om prisene mellom potetdyrkere og markedsorganisasjonene ble 
utviklet. Om dette løser problemene er foreløpig uavklart, da en markedsorganisasjon mener 
dette systemet ikke er lovlig og har tatt saken til EU-domstolen, der det ventes at dommen vil 
bli kunngjort i løpet av mars 2005.  
 
Uansett har en gjennom samarbeidet i produksjonskjeden til Jersey Royals klart å 
opprettholde relativt høye priser ved at en har regulert utbudet av poteter i markedet rimelig 
bra. Produsentene og markedsorganisasjonene har unnlatt å dumpe produksjonen, og de har 
satset på å høste inn potetene i forhold til etterspørselen i markedet. Dermed har en unngått 
raske prisfall, samt at denne reguleringen har medvirket til å opprettholde prisene og utvidet 
sesongen for Jersey Royals. Det er imidlertid forventninger til at potensialet er enda større og 
at dersom potetdyrkerne og myndighetene i Jersey får medhold i rettsaken kan sesongen 
planlegges bedre enn tilfellet er per i dag.  
 
Comté er et godt innarbeidet produkt i det franske ostemarkedet. Produsentnettverkene til 
Comté-osten og Jersey Royals-potetene er derimot oppbygd forskjellig. I Comté-
produksjonen har en valgt en organisering der gårdbrukerne sitter med sterk kontroll gjennom 
hele produksjonskjeden. Gårdbrukerne har sikret seg en avgjørende rolle for både 
produksjonsvolum og fordeling av merverdien osten oppnår gjennom lagring. Gårdbrukerne 
har et eierforhold til ysteriene gjennom den kooperative organiseringen, og de har utarbeidet 
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forpliktende kontrakter mellom ysteriene og modneriene, som er nivået der de større firmaer 
innenfor meierisektoren kommer inn i produksjonskjeden. Melkeprodusentene som står bak 
leveransene til Comté-osten har bygd opp et system for å møte ulike utfordringer ved at de 
fordeler utgifter og inntekter i fellesskap etter proporsjonalitet på produksjonen. Oppnår det 
ysteriet gårdbrukeren leverer melk til en ost med lang lagring, får gårdbrukerne etterbetalt mer 
for denne melken. Samtidig legger ysteriet inn platter i hver ost som identifiserer det enkelte 
ysteri. For hver platte de legger inn betaler ysteriet en avgift til Comté-komiteen (CICG), og 
dermed blir også de felles utgiftene til nettverket fordelt etter produksjonsvolumet. 
Produksjonsnettverket bak Comté-osten er gjennomgående svært bevisst sine ulike 
utfordringer, og de har koordinert alt fra kontrakter mellom ysteri til modneri, til tillatt 
distanse mellom melkeprodusent og modneri. Gjennom den aktive bruken av kriteriene for 
den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen har gårdbrukerne sikret seg kontrollen over sitt 
produkt, og dette er det vanskelig for næringsmiddelindustrien og butikkjedene å utfordre. 
 
Inntrykket en får av produksjonsnettverket til Comté-osten, er at det er lagt stor vekt på å 
spesifisere produktet tydelig og det pågår en kontinuerlig prosess for å øke kvaliteten på 
osten. Samtidig blir den regionale tilknytningen til produktet aktivt trekt frem i 
markedsføringen. Dette skjer både på et produktspesifikt nivå og på et assosiasjonsnivå. Innad 
i regionen er det produktspesifikke innslaget sterkt gjennom etableringen av klare kriterier for 
produksjonen i alle ledd, og disse kriteriene er i tillegg forholdsvis strenge. Utad, mot 
markedet utenfor regionen, fokuseres det på koblingen mellom produktegenskapene til osten 
Comté og særegenhetene i regionen Franche-Comté, med alt det regionen har å by på av 
kultur, natur og historie. Man skaper altså assosiasjoner mellom den regionale opprinnelsen 
og de strenge reglene for produksjonen av Comté. 
 
Samlet sett har Comtè, gjennom organiseringsstrukturen og institusjonsbyggingen de har 
etablert, maktet å opprettholde antallet melkeprodusenter på et bemerkeligsverdig høyt nivå. 
Dette har skjedd i en periode der nedgangen i antall melkebønder i Frankrike har vært meget 
stor. I tillegg har melkebøndene som leverer til Comté kunnet ta ut en pris for melken som 
ligger godt over gjennomsnittsprisen for melk i Frankrike. Dette tyder på at det omfattende og 
effektive nettverket til Comté har lykkes i å gjøre produktet til en suksess, og at de har greid å 
opprettholde stabile og gode rammevilkår i produksjonen i de tilfeller det har oppstått 
utfordringer for produktets posisjon.  
 
Produksjonsstrukturen omkring Comté-osten er kjennetegnet av en organisering rettet mot 
samordning, lojalitet og fellesstrategier for produktet, noe som står i motsetning til 
produksjonsnettverket omkring Teruel-skinken, som har vist tegn på mangelfull koordinering 
og mangel på felles strategier. Dette viser seg i samhandlingsproblemene som Teruel-
nettverket har hatt. Svineprodusentene som leverer til Teruel-produksjon har i svært liten grad 
et eiendomsforhold til slakteriene og spekeriene, de har langt på vei vært leverandører til et 
produkt som industrien har hatt interesse av, og da til en viss grad ut fra stimuli gitt fra 
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myndighetene. Teruel-skinken er også et nyere og mindre kjent produkt på nasjonalt nivå enn 
Comté-osten i Frankrike og Jersey Royal-poteten på det britiske markedet. Før den ble 
opprinnelsesmerket var Teurel-skinken bare én av mange skinker lokalt så vel som nasjonalt i 
Spania.  
 
Rett nok ser en tegn til en mer målrettet strategi etter hvert, både mot marked og 
produksjonsbetingelsene, der myndighetene har involvert seg aktiv for å øke engasjementet 
og samarbeidet i produksjonen både blant svineprodusentene og kjøttbedriftene i provinsen. 
Utgangspunktet for en opprinnelsesmerket skinke fra Teruel var gode. Provinsen har lange 
tradisjoner for skinkeproduksjon, og Teurel ble den første spanske skinken som fikk beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse i det skinkespisende Spania. Likevel er det mulig at det sterke 
historiske båndene til skinkeproduksjon skapte problemer, da en ”tenkte skinke og glemte 
skrotten”. Denne svikten i helhetstenking i startfasen av produktutviklingen er koblet til de 
produktspesifikke kriteriene for Teruel-skinken. Disse kriteriene tilsa at skinken skulle 
bearbeides av slakt som i liten grad tilfredstilte kravene for konsum av de øvrige delene av 
skrotten på grunn av den høye slaktevekten. Dette tilsa at merverdien av skinken måtte være 
svært høy for å veie opp prisfallet for skrotten. Dermed var Teruel-nettverket i en situasjon 
der det trengtes både produktutvikling for å gi bedre pris for skinken, og det måtte utarbeides 
strategier for omsetning av resten av svinekjøttet. Stilt overfor disse problemene svann 
engasjementet til aktørene i produksjonskjeden raskt. Imidlertid ble arbeidet med å utvikle 
produktet og organisasjonen revitalisert etter initiativ fra myndighetene. En tok tak i de 
positive forholdene rundt skinken, som først og fremst dreide seg om et marked i vekst. 
Industrien ble truet med inndragning av subsidier som var tilknyttet produksjon av beskyttede 
produkter, dersom de faktisk ikke produserte et høyt nok volum. Innad i produksjonskjeden 
ble det igangsatt et arbeid for å gå over til formaliserte standardkontrakter om leveranser til 
slakting og speking, da disse tidligere var basert på ad-hoc avtaler, ofte i muntlig form og fra 
dag til dag. Gjennom denne strategien er målsettingene at skinken skal befeste en posisjon 
som en spesiell kvalitetsskinke. Det gjenstår å se om dette er nok, men det kan virke som om 
Teurel-skinken går mot bedre tider etter en heller trang start som opprinnelsesprodukt.        
 
  

7.1 Produktutvikling 
Beskyttede betegnelser er først og fremst et juridisk vern av produktbetegnelser. Men tanken 
er også at betegnelsene skal fungere som et virkemiddel innenfor landbrukspolitikken. Særlig 
er Sør-Europa mer aktive og satser mer på denne type virkemidler enn Nord-Europa. De 
senere årene har imidlertid fokuset økt sterkt på disse virkemidlene også i nordeuropeisk 
landbrukspolitikk. 
 
Vi har i denne rapporten sett på tre produkter med beskyttet opprinnelsesbetegnelse. Som 
nevnt har to av disse vært godt etablerte produkter i sine markeder også før EUs 
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merkeordning ble utformet. Teruel-skinken ble etablert som produkt etter inspirasjon fra den 
opprinnelsesmerkede Parma-skinken fra Italia, og dermed er dette produktet langt på vei et 
produkt som er utviklet blant annet med tanke på at beskyttet betegnelse vil kunne gi anseelse 
og markedsmuligheter. 
 
Det er viktig å være klar over begrensningene ved bruken av beskyttede betegnelser. Det 
nytter ikke å gi et produkt høyere markedsverdi utelukkende ved å tilføre beskyttet 
produktbetegnelse. Det er derfor helt nødvendig å sørge for at produktet står for noe som er 
unikt og som markedet er villig til å betale en merpris for. Vår studie har vist at dette er helt 
sentrale temaer, spesielt for Comté-osten og Teruel-skinken, som er de to bearbeidede 
produktene i vår studie. Nettverkene til begge disse to produktene har lagt mye arbeid i 
kvalitetsarbeidet og i produktutviklingen. Bevisstheten om at dette er et arbeid som må gå 
kontinuerlig er høy. Det høye fokuset på kvalitetsarbeid er derfor en like viktig effekt av 
merkeordningen, som selve den juridiske beskyttelsen. Kvalitetsarbeidet er avgjørende for å 
sikre produktene en posisjon i markedet der det kan tas ut en merverdi. Det er først når 
produktet har en slik posisjon i markedet at de beskyttede betegnelsene kommer til sin fulle 
rett, som en juridisk ordning som skal beskytte produktene mot etterligninger som forsøker å 
dra nytte av godt av et opparbeidet renommé.  
 
 

7.2 Markedsregulering 
Vi har allerede merket oss at to av produktene i vår studie har hatt problemer med å regulere i 
forhold til overproduksjon og prisfall. Dette gjaldt både Comté-osten og Jersey Royals-
potetene. Spesielt Comté-nettverket har utnyttet regelverket til godkjenningen av deres 
opprinnelsesbetegnelse til å få kontroll over produksjonsvolumet. Det ble her benyttet til dels 
drastiske virkemidler, blant annet ble området som var godkjent for leveranser av melk 
innskrenket. Videre har det blitt utarbeidet et regelverk for maksimal avstand mellom 
melkeprodusent og ysteri i den hensikt å opprettholde strukturen med mange små ysterier 
spredt rundt i regionen. Dette sikret nettverket både mot at noen store aktører skulle ta 
kontroll over produksjonen, og kanskje skumme fløten av arbeidet med å gjøre Comté til et 
attraktivt produkt gjennom å produsere mye til lav pris. Videre sikret det også at 
melkeprodusentene, både direkte og gjennom sitt eierskap til det store flertallet av ysterier, 
kunne kontrollere hvordan produktet skulle videreutvikles, reguleres og markedsføres. I siste 
instans hviler markedsreguleringen til Comté-osten på systemet med nøye oppfølging av 
markedet, planlegging av produksjonen og systemet med de grønne kaseinplattene som hver 
enkelt ost må ha. Dette systemet gir en felles opptreden og enhetlig strategi i markedet. 
 
Comté-nettverket har evnet å dra nytte av mulighetene som ligger i produktspesifikasjonen 
som er godkjent i forbindelse med tildelingen av en beskyttet betegnelsen. De har klart å 
koble regelverket opp mot kriterier som gir produktet en klar kobling til regionen og 
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derigjennom til ostens eget navn, samtidig som disse kriteriene har bidratt til å bevare ostens 
høye kvalitet og merverdi. De har maktet å oppvise kreativitet i forhold til eget regelverk, 
samtidig som de har sikret enheten innad i gruppen av produsenter, og den felles nytten av 
tiltakene har kommet klart frem.  
 
Et annet gjennomgående trekk med de produktene som er beskrevet i rapporten er at de alle 
først og fremst retter seg mot sitt nasjonale hjemmemarked. Selv om eksport nok er mulig, så 
har nettverkene vektlagt å skape et renommé i nærområdene (Teruel-skinken) eller på 
nasjonal basis (Comté-osten og Jersey Royals). Samtidig har det vært viktig for både Teruel-
skinken og Comté-osten å holde noe igjen på volumet av salget, da videreutviklingen på 
kvalitet hele tiden står sentralt i produsentenes strategi.  
 
 

7.3 Økonomisk verdi 
I rapporten har den sentrale problemstillingen vært hvorvidt merkeordningen er et bidrag som 
gårdbrukere kan dra nytte av. Kan produksjonen under beskyttede produktbetegnelser gi 
høyere avkastning enn alternative produkter, eller sikre fortsatt produksjon i ”less favoured 
areas” der rammevilkårene ofte er vanskelige. Denne studien viser at dette kan være tilfelle. 
Spesielt er dette påfallende i tilfellet med produsentene som leverer til Comté og til Jersey 
Royals. Comté-produsentene henter ut forholdsvis mye mer enn gjennomsnittet av franske 
melkeprodusenter, og Jersey Royals-potetene oppnår den høyeste prisen i det britiske 
tidligpotetmarkedet. Høy avkastning er imidlertid ikke det eneste suksessmålet for produktene 
med beskyttet betegnelse. Kanskje enda mer virkningsfullt som jordbrukspolitisk instrument 
blir ordningen dersom det viser seg at et større antall produsenter kan opprettholde sin 
produksjon nettopp fordi de leverer under beskyttet produktbetegnelser. I tilfellet med Comté-
osten viser statistikken at Comté-nettverket har lykkes i å opprettholde antallet produsenter 
som leverer melk i en periode der om lag halvparten av de franske melkeprodusentene har 
blitt rasjonalisert bort. Samtidig har dette produktet vært så stort at det har virket bremsende 
på strukturrasjonaliseringen i hele regionen.  
 
Når det gjelder Teruel-skinken, så viser nettverket til at bonden kan ta ut en merpris på 
kjøttleveransene i forhold til prisnoteringene for hele Spania. Leverandørene av Teruel-griser 
har imidlertid også noe høyere kostnader i produksjonen enn de andre. Vi har ikke oversikt 
over hvorvidt denne merprisen er stabil eller ikke. Derfor vil vi være mer forsiktige med å slå 
fast at det er en høyere lønnsomheten i produksjonen av Teruel-griser generelt enn produksjon 
av svin til annet formål. Likevel er Teruel-skinken et viktig satsningsfelt for 
landbruksmyndighetene i Aragón, og utgjør på mange måter et av flaggskipene i deres 
landbrukspolitikk. Svineproduksjonen i Teruel har økt kraftig i løpet av de to siste tiårene, 
men på langt nær tilstrekkelig til å opprettholde antallet produsenter. 
Strukturrasjonaliseringen i svineproduksjonen har vært dramatisk. Det er likevel god grunn til 

  LU-rapport 5 - 2004 



Side 68  Beskyttede betegnelser 

å tro at situasjonen ville vært mer dramatisk uten produksjonen av Teruel-skinken. Denne 
skinken markerer både produksjonen av svin og områdets kjøttindustri i forhold til egne 
innbyggere og de omkringliggende fylkene. Økningen i produksjonskapasitet holdes noe igjen 
for å sikre at ikke kvaliteten blir skadelidende ved høy produksjon, men holdningen til 
leverandørene er at på sikt skal markedsandelen til Teruel-skinken øke innenfor området 
kvalitetsskinke til hverdags.  
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