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l gi dyrere mat

– Maktdebatt har
skapt forbedringer
Den kraftige diskusjonen rundt matkjedenes
makt har allerede skapt
bedre forhold i bransjen, mener professor
Bernt Sofus Tranøy.
– Jeg er glad for at lovforslaget nå er kommet på
plass, og
kan ikke
helt skjønne
hva
som
var
grunnen
til all støybent sofus
en. Det er
tranøy
en relativt
uskyldig lov som vil bidra
til ryddigere forhold i
dagligvarebransjen, sier
professor ved Høyskolen
i Hedmark Bernt Sofus
Tranøy.
Tranøy, som selv satt
i matkjedeutvalget og er
en av dem som har kritisert konsentrasjonen
i
dagligvarebransjen,
mener bråket som kom
i etterkant av utvalgets
forslag har skapt positive
endringer i bransjen.
– Slik som at kjedene
nå konkurrerer om å
være best på økologiske
matvarer, og andre mindre endringer, sier han.

Stanser ikke
Tranøy mener at utviklingen der de store blir enda
større kan ikke stanses
med et lovforslag, men
at en lov vil bidra til mer
ryddighet i bransjen.
– Det er bra at Konkurransetilsynet har fått
øynene opp for NorgesGruppen, og hvordan
de er i ferd med å spise
markedsandeler i kjedeleddet, sier han.

Leder av matkjedeutvalget Einar Steensnæs
(KrF) synes lovforslaget i
stor grad fanger opp det
matkjedeutvalget ønsket.
– Men skulle du ikke
ønsket deg en enda strengere lovgivning?
– Når alle aktørene har
omfavnet dette forslaget
er det så bra i seg selv
at det blir mindre viktig med enkeltting som
kunne vært annerledes,
sier Steensnæs.

Ivaretar seg selv
Andre er i tvil om det er
behov for en slik lov.
– I norsk rett er det
svært få tilfeller av
beskyttelsesregler
for
profesjonelle parter. De
reglene vi har er i stor
grad til beskyttelse av
forbrukere. Profesjonelle aktører i et avtaleforhold antas å kunne ivareta sine egne interesser,
sier jussprofessor Johan
Giertsen ved Universitetet i Bergen, og fortsetter:
– Det som kan begrunne en slik beskyttelse
er at det i noen sammenhenger kan være et
ubalansert styrkeforhold
mellom kontraktspartene. Det har vært diskutert i oljesektoren, der
små leverandører sitter
med at ujevnt styrkeforhold overfor eksempelvis
Statoil.
– Hvilken skjebne tror
du denne loven vil få?
– Med en ny regjering
er det ikke sikkert at
den blir vedtatt. Uansett
tror jeg en ny regjering
vil ha så mye å gjøre at
kanskje denne loven ikke
blir en prioritert sak, sier
Giertsen.

landets matvarebutikker dersom matkjedeutvalgets opprinnelige ønsker for dagligvarebransjen hadde blitt gjennomført. – Lovforslaget som nå
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