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1. Forretningsbeskrivelse  
 

VISJON  
Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) skal være pådriver for å styrke bransjens anseelse, for på den måten 
å bidra til bedre rammebetingelser og økt verdiskapning for medlemsbedriftene.  
 

FORRETNINGSIDÈ 
Foreningen skal være talerør for felles interesser, nasjonalt kompetansesenter og nettverks-knutepunkt for 
bryggeri- og drikkevarebransjen i Norge.  
 

OMDØMME 
Foreningen skal oppfattes som  

- fremtidsrettet  

- proaktiv og modig  

- kompetent og troverdig 

 

2. Trender og saker i 2018 
 

1. januar 2018 ble avgiften for alkoholfrie drikker økt med 40 prosent (42,3 prosent etter indeksering). 
Avgiftsvedtaket høsten 2017 førte til at BROD med øyeblikkelig virkning la samarbeidet med myndighetene 
om Intensjonsavtalen for sunnere kosthold, på is. Senere gikk også NHO Mat og Drikke til midlertidig 
terminering av samarbeidsavtalen. 
 
Arbeidet for å reversere avgiftsøkningen var den 
altoverskyggende bransjesaken i løpet av 2018. 
Aktiviteten i grensehandelsalliansen  (Handel og 
kontor, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddel-
arbeiderforbund, Virke, NHO Service og Handel og 
NHO Mat og Drikke) ble trappet opp og alliansen 
kom til å spille en betydelig rolle som opinions-
påvirker. BROD bidro aktivt inn i alliansen og holdt 
et høyt aktivitetsnivå i form av medieutspill og 
møter med sentrale politikere. 
 
Hovedsporet i medie- og lobbyarbeidet var å 
påvise at avgiftsøkningen førte til betydelig økning 
i grense- og netthandelen og dermed bidro til å 
undergrave så vel norsk næringsliv som folkehelse 
og proveny til staten. 
 
I tillegg ble avgiftsøkningen klaget inn til ESA av 
NHO MD som ulovlig statsstøtte (til produsenter av 
sammenliknbare produkter som ikke er ilagt 
avgift). 

 

 
 
Medlemmene i Stortingets finanskomité ble bestukket med 
brus fra Oskar Sylte og konfekt fra Hvals Sjokoladefabrikk da 
de skulle drøfte den sk «sukkeravgiften». Her er Abid Q Raja 
(V), Oskar Dag Sylte jr og Rune Forsberg fra Hval.  (Foto Hege 
Ramseng) 

 
I løpet av høsten 2018 ble det stadig klarere at BRODs medlemsbedrifter var delt i synet på en avgift som 
differensierer mellom sukkerholdige og sukkerfrie drikker. Ringnes mente en differensiert brusavgift er 
konsistent med regjeringens ønske om å vri forbruket i retning sukkerfri drikke. De øvrige brusprodusentene 
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pekte på at bransjen har oppnådd store resultater uten avgiftsinsentiver og at en evt. differensiering må 
konsekvensutredes, bl.a. med fokus på grensehandelseffekten og konkurransesituasjonen i Norge. 
 
Styret i BROD fattet 23.09.18 følgende enstemmige vedtak: 

1. BROD støtter fullt opp om Grensehandelsalliansens og NHOs krav om full reversering av 

avgiftsøkningen som ble innført ved årsskiftet. Samtidig må 350-kronersgrensen for avgiftsfri 

netthandel fjernes. 

2. Eventuelle endringer i næringens rammevilkår må være forutsigbare og bygge på kunnskap om 

avgiftenes konsekvenser for verdiskaping, grensehandel, lønnsomhet i norsk produksjon, mangfold i 

bransjen og næringens allerede vellykkede arbeid med sukkerreduksjon. Slike endringer kan ikke 

innføres uten tilfredsstillende tid for omstilling. 

Heller ikke BROD/Infinitums forslag om å erstatte grunnavgiften på emballasje med en materialavgift 
(sirkulæravgift) som gir redusert avgift ved bruk av resirkulert materiale, fikk gjennomslag.  
 
I 2018 fikk BROD gjennomslag for kravet om reduserte alkoholavgifter for småskalabryggerier. BRODs 
forslag ble i sin helhet vedtatt i Statsråd høsten 2018 og implementeres 1. januar 2019. 
 
For øvrig skjedde det ikke alkoholpolitiske endringer av betydning i løpet av året.  
 
På den positive siden kan bl.a. følgende noteres: 
 

 Regjeringen besluttet høsten 2018 å innføre 
reduserte alkoholavgifter for småskala-
bryggerier f.o.m. 01.01.2019. Avgifts-
reduksjonen følger til punkt og prikke det 
forslaget BROD har arbeidet for siden 2014. 

 

 Samarbeidet med NHO Mat og Drikke, Virke 
og NNN er betydelig styrket, spesielt på 
bakgrunn av avgiftsøkningen og samarbeidet 
om Grensehandelsalliansen.   
 

 BROD har et godt nettverk på regjeringsnivå, i 
Stortinget og blant andre beslutningstakere. 
Vi får lett kontakt med nøkkelpersoner, nyter 
tillit og blir lyttet til. 

 
 Tillitsforholdet mellom BROD og sentrale 

myndighetsorganer (Helsedirektoratet og 
Skattedirektoratet) er godt, til tross for at 
folkehelsesamarbeidet med HOD er lagt på is. 

 
 

 
 
Baatbryggeriet på Vestnes på Sunnmøre er blant de 
mange som vil nyte godt av lavere ølavgifter.  (Foto: 
Hege Ramseng)

 
 Bransjen har i flere år hatt god synlighet i media og offentlig debatt, men sukkeravgift og grensehandel 

ga kraftig vekst i medieomtale i 2018. Det ble registrert 1.113 medieoppslag der BROD var kilde og / eller 
referanse, mot 663 i 2017. Dette er en økning på 68 prosent.  
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 Det tropiske klimaet gjennom mange sommermåneder ga betydelig vekst i alle drikkekategorier unntatt 
brus. Brussalget ble likevel bedre enn forventet, gitt avgiftsøkningen fra 01.01.18 og kraftig vekst i grense- 
og netthandel. 

 

 Det var volumvekst i fire av fem kategorier: Øl, cider, vann og energidrikker.  
 

 Eksporten av øl økte med nesten 70 prosent. 
 

 Sukkerfri brus passerte for første gang 50 prosent andel av det norske brusmarkedet. I 2018 sto brus 
med søtningsstoffer for 52 prosent av salget. Ingen andre land i verden er i nærheten av en slik andel for 
sukkerfritt.  

 
 

På den negative siden kan følgende noteres:  
 

 Avgiftsøkningen på brus la beslag på svært mye av BRODs ressurser gjennom hele 2018, men vi lyktes ikke 
i å få reversert avgiftsøkningen i løpet av året, til tross for omfattende innsats og nært samarbeid med 
NHO, NNN og Virke. 
 

 Til tross for bred alliansebygging og langvarig lobbyarbeid for materialavgiften på drikkevareemballasje, 
har det ikke kommet positive signaler fra regjeringen. Motviljen fra Finansdepartementet later til å ha 
dempet interessen også i stortingspartiene.  

 
 Lervig Aktiebryggeri meldte seg ut av BROD, dels fordi de ikke ønsker å rapportere salgstall, dels fordi de 

mener BROD ikke ivaretar de største småskalabryggeriene godt nok. Dette er en utfordring foreningen må 
ta på alvor. 
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 Økende grensehandel er en stor kommersiell utfordring, spesielt for brus. Imidlertid er det vanskelig å få 
eksakte tall over omfanget, produktfordelingen og sosioøkonomiske faktorer knyttet til grensehandelen. 

 

 Brussalget falt i 2018 med 4,3 prosent, hvilket er oppsiktsvekkende med tanke på betydelig vekst for vann, 
alkoholfritt øl, cider og energidrikker. Økt grensehandel er sannsynlig årsak. 

 

 

 Tollvesenets beslag av alkohol ble tilnærmet 
halvert fra 2017 til 2018. Ifølge Tollvesenet 
skyldes dette dyktige medarbeidere og godt 
samarbeid med etatene i Sverige og Danmark. 
Dette er det ingen grunn til å feste lit til. Norsk 
Tollerforbund hevder at ledelsens tolkning av 
beslagstallene er usann. Sannheten er heller 
at grenseovervåkingen er betydelig redusert, 
med den følge at et i utgangspunktet lett spill 
for smuglerne er gjort enda lettere.  
 
Etaten har tidligere opplyst at østeuropeiske 
smugler-nettverk driver omfattende kontra-
etterretning mot politi og toll i Norge. 
Ølsmugling har siden årtusenskiftet hatt den 
sterkeste veksten og det er grunn til å anta at 
dette rammer direkte norske bryggerier og 
arbeidsplasser, samtidig som barn og ungdom 
i økende grad eksponeres for smuglervarer.  

 
Kilde: Tolletaten

 
 Småskalabryggeriene hadde i 2018 en negativ markeds- og volumutvikling for første gang siden 

registreringen begynte i 2009. Ifølge BRODs statistikk falt volumet med 10,4 prosent, mens 
markedsandelen falt fra 4,4 til 3,9 prosent. Justert for manglende rapportering fra Lervig, var volumsvikten 
på ca. 6 %. 
 

 

2.1. STATSBUDSJETTET FOR 2019 
 
I Statsbudsjettet for 2019 ble avgiftsøkningen på sjokolade og sukkervarer reversert, mens økningen på 
alkoholfrie drikker ble beholdt. Årsaken er etter alt å dømme at godteriavgiften er i klar konflikt med ESAs 
bestemmelser om konkurranse i EUs indre marked.  Det samme kan gjelde for drikkevareavgiften, men 
denne saken er ikke like klar. 
 
I tillegg ble indekseringen av avgiftssatsene videreført (+ 1,4 til 1,5 %). Samlet sett øker avgiftsgapet mellom 
Norge og nabolandene, spesielt for alkoholfrie drikkevarer. 
 
16.11. 2018 nedsatte regjeringen et utvalg som "skal vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og 
alkoholfrie drikkevarer. Utvalget skal særlig vurdere om avgiftene kan og bør utformes slik at de i større 
grad tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål". 
 
For øvrige innebar 2019-budsjettet ikke vesentlige endringer i bransjens rammevilkår. 
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2.2. SMÅSKALABRYGGERIER: MEDLEMSVEKST, MEN FLERE KONKURSER 

BRODs medlemsmasse økte fra 134 medlems-
bedrifter i 2017 til 135 ved utgangen av 2018. Ni 
medlemmer meldte opphør (Bryggerhuset 
Kvinesdal, Voss Fellesbryggeri, Randhav Bryggeri, 
Northern & Co, Bakke Brew, Skavli Brygghus, 
Valdres Gardsbryggeri, Siste Sang og Hemnes 
Mikrobryggeri), to meldte seg ut (Lervig 
Aktiebryggeri og Rena Bryggeri), og ett ble 
ekskludert pga manglende produksjon på eget 
anlegg (Homborsund Bryggeri). Samtidig kom 13 
nye medlemmer til. 

(Medlemsoversikt på side 22.) 

 

Dermed har det vært 18 konkurser i løpet av 2017 
og 2018. Dette er som forventet, gitt en åpenbar 
overetablering, hardere konkurranse og økende 
prispress.   

 

Likevel: Småskalabryggeriene og aktivitetene de 
skaper lokalt, fikk stor oppmerksomhet også i 
2018. Det er skapt økende interesse og 
engasjement for øl, noe som har hevet omdømmet 
for både bransjen og kategorien.  

 

 

 
2.3. SALGSUTVIKLING I 2018 
En ekstraordinær varm og tørr sommer ga kraftig salgsvekst og rekordnivåer i alle drikkekategorier unntatt 
brus. Det siste antas å skyldes økende netthandel og grensehandel med Sverige. 

 

 Ølsalget økte med 3,5 prosent i forhold til 2017 og salgsvolumet var dermed det høyeste noensinne. 
Forrige rekordår var 2016.  

 Salget av cider økte med 11,7 prosent fra fjoråret, som også var rekordhøyt. 

 Brussalget falt med 4,3 prosent og det laveste registrerte volumet på ti år. 

 Vannsalget økte med 16,8 prosent til rekordhøyt nivå. 

 Salget av energidrikker økte med 21 prosent, også det til rekordhøyt volum. 
 
 

ØL:   + 3,5 % 
 
Med vel 271 millioner solgte liter totalt, er dette det beste året noensinne for norske bryggerier når det 
gjelder volum. Etter en volumnedgang på – 8,3 prosent i perioden 2009 til 2012, har det fra 2012 til 2018 vært 
en volumvekst på 17,7 prosent. 
 
Veksten i 2018 var særlig markant for alkoholfritt øl: Pluss 12,9 prosent. Dette har nok sammenheng med 
tropesommeren.  
 
Eksporten av øl fra Norge økte med 69,1 prosent i 2018. Volumet er lavt (vel 5 mill. liter), men veksten avspeiler 
økt satsing på eksportmarkeder for mellomstore bryggerier og de største småskala-bryggeriene. (BRODs 
registrering omfatter nå kun reell eksport, ikke taxfree og leveranser til skipsfarten.) 
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SMÅSKALABRYGGERIENE:  - 13,5 % 

Småskalabryggerienes markedsandel har hatt kraftig vekst i flere år, men i 2018 falt både markedsandel og 
volum. Salgsveksten var helt oppe i 54 prosent i 2012, men sank i fjor for første gang siden målingene begynte:
 
2011: + 43 % 
2012: + 54 % 
2013: + 38 % 
2014: + 35 % 

2015: + 24 % 
2016: + 16 % 
2017: + 19 % 
2018: -    6 % (Justert for manglende Lervig-tall) 

 
Fenomenet er kjent fra markeder som ligger før Norge i utviklingen av håndverksøl: Etter en periode med 
kraftig vekst, kommer det utflating eller endog nedgang, før utviklingen igjen snur i positiv retning. 

Årsaken er trolig sammensatt, men her er noen mulige forklaringer: 
- Etter en periode med mye medie-hype svekkes interessen i mainstream-markedet. 
- Det enorme mangfoldet mht bryggerier og øltyper kan skape forvirring og usikkerhet hos forbrukerne, 

spesielt pga det høye prisnivået. De tar ikke sjansen på å kjøpe noe de ikke vet hva er. 
- Økende tilbud av håndverksøl og håndverks-hybrider fra de store bryggeriene til lavere priser, presser 

småskalaprodukter ut. 
 

 
Det er grunn til å forvente en konsolidering av småskalamarkedet i Norge i de nærmeste årene.  I tillegg til 
vekst i antall aktører, og økende konkurranse fra større bryggerier, er det også økende pris-konkurranse 
småskalabryggeriene imellom.  
 
 

CIDER:   + 11,1 % 
 
Med ett unntak (2015: - 1 prosent) har cider hatt uavbrutt vekst siden registreringen startet i 2009.  Cider 
utgjøres i all hovedsak av sk industriell cider fra de store produsentene og importørene, men også 11 av BRODs 
småskalaprodusenter rapporterte salg av cider i 2018. Disse volumene er imidlertid svært små.  
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BRUS:   - 4,3 % 

 
Med et fall på 4,3 prosent og et volum på vel 460 
millioner liter, er dette det svakeste brussalget 
siden den elektroniske registreringen ble innført i 
2009. Brussalget hadde en vekst på 3,1 prosent fra 
2015 til 2017, men for øvrig er det jevnt fallende 
salg siden 2010. Fra 2010 til 2018 har brussalget 
falt med -  7,4 prosent.     
 
Fallet for brus antas å ha direkte sammenheng med 
økende nett- og grensehandel.  
 
I tillegg til de store bryggeriene og de "klassiske" 
brusprodusentene, rapporterte åtte småskala-
bryggerier brussalg i 2018. Volumene er imidlertid 
ubetydelige.   
 
Sukkerholdig brus falt med – 10,7 prosent, mens 
sukkerfri brus hadde en salgsvekst på + 2,4 
prosent. Sukkerfritt utgjorde 51,7 prosent av 
brussalget i 2018. 
 
Brus tilsatt fruktjuice ble innført som kategori i 
2015 med historiske tall f.o.m. 2014, men denne 
kategorien utgjorde i 2018 under 0,3 % av 
konsumet etter en vekst på to prosent. 

 

 
 

Veksten i grensehandel med brus fikk stor medie-
oppmerksomhet gjennom hele 2018. Her fra dn.no.

VANN:   + 16,8 % 
 
Veksten på 16,8 prosent er formidabel, etter at vann i flere år har hatt en ujevn salgsutvikling. Volumet på 
nesten 102 millioner liter er all time high og 7,3 prosent høyere enn det forrige rekordåret, som var 2014. 
Tropevarmen har formodentlig æren. 
 
 

ENERGIDRIKKER: + 20,0 % 
 
Salget av energidrikker økte med 20 prosent i 2018 mot 17,3 % i 2017.  (30,7 millioner liter totalt).   
 
Sukkerfrie energidrikker økte med 79,8 prosent, mens sukkerholdige økte med + 15,9 prosent. Veksten for 
sukkerfritt har sammenheng med introduksjon av en rekke nye produkter. De sukkerfrie variantene sto i 2018 
for 12 prosent av konsumet av energidrikker, mot åtte prosent i 2017. 
 
BROD etablerte statistikk for kategorien i 2015 med historiske tall tilbake f.o.m. 2014 I tillegg til fire 
energidrikkprodusenter i BRODs medlemsmasse, rapporterer også Red Bull, Multibev, Brewery International 
og Grans. Statistikken skal dermed gi et fullstendig bilde av markedsutviklingen. Det som kompliserer bildet 
noe er introduksjon av en rekke nye koffeinholdige, funksjonelle drikker, som ikke defineres som energidrikker 
og heller ikke rapporteres til BROD. 
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3. Aktiviteter i 2018 
 
BROD har også i 2018 fulgt to hovedlinjer i det daglige arbeidet, som også avspeiles i ansvarsdelingen mellom 
prosjektleder Hege Ramseng og daglig leder Petter Nome: 
 

1. Bedrede rammevilkår og offentlig debatt (PN) 
2. Omdømmebygging for bransjen og produktene (HR) 

 
Dette glir i praksis ofte over i hverandre, spesielt når det gjelder pleie og oppfølging av media, 
foredragsvirksomhet, deltakelse på events osv., men har likevel gitt gode føringer for arbeidet.   
 
Tilveksten av nye medlemmer har også ført til flere administrative oppgaver. Det er merkbart økende behov 
for medlemsservice, både fra gamle og nye medlemmer, både når det gjelder forståelsen av lovverk og en 
rekke praktiske spørsmål. 
  
 

3.1. STRATEGI OG HANDLINGSPLAN for 2018 
 
Handlingsplanen for 2018 bygde på BRODs strategi for 2017-2022. Her heter det at BRODs bransjemål er å 
skape best mulig politiske og sosiale forutsetninger for at bransjen skal lykkes kommersielt. 

Av dette følger følgende hovedstrategi: Målrettet og konstruktivt samarbeid med besluttende myndigheter 
for å bedre den norske drikkevarebransjens rammevilkår. 

 
 
 

Handlingsplan for 2018 

 

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 – målsettinger 

 
PRODUKTAVGIFTEN FOR ALKOHOLFRIE DRIKKER 

- Reversering av produktavgiften for alkoholfrie drikker. 

- Lettelser i særavgiftene for å styrke konkurransekraften for norske produsenter. 

MATERIALAVGIFTEN 
- Gjennomslag for materialavgiften i RNB-19 

REDUSERT ALKOHOLAVGIFT FOR SMÅSKALABRYGGERIER 
- Gjennomslag for avgiftsreduksjon i RNB 

 

Statsbudsjettet for 2019 – målsettinger 
 

- Helhetlig gjennomgang av særavgiftene. 

- Reversering av produktavgiften for alkoholfrie drikker.  

- Redusert ølavgift. 
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BRODs seks søyler 

 

1. MEDLEMSSERVICE (Solid støtte i drikkevarebransjen)  
Målsetting: 

1. Styrke lojaliteten hos eksisterende medlemmer 

2. Være attraktiv for potensielle medlemmer. 

Aktiviteter: 

1. Løpende oppfølging av henvendelser fra medlemmene. 

2. Løpende informasjonsmailer om saker av betydning for medlemmene. 

3. Initiativ for forenklede rapporteringsrutiner til Skatt og Helsedirektoratet. 

5. Videreføre workshop-gruppene for øl og brus. 

9. Tilrettelegging for Matstreif og juleølpremieren 
 

2. KUNNSKAPSBASERT KOMMUNIKASJON 
Målsetting: Bygge troverdighet hos myndigheter, media og andre stakeholders. 

Aktiviteter: 

1. Oppdatert og etterrettelig info på Drikkeglede bl.a. infografikk og kobling til informasjonsbaser i BoE og 

UNESDA.   

2. Løpende kunnskapsproduksjon, bl.a. i samarbeid med NHOMD og andre samarbeidspartnere 

 

3. KONSTRUKTIVT SAMARBEID MED MYNDIGHETENE 
Målsetting: Gjenreise samarbeidet med HOD hvis avgiftspolitikken reverseres og videreføre samarbeidet 

med andre myndighetsorganer.  

Aktiviteter: 

1. Aktivt sak-til-sak-samarbeid med politisk ledelse i FIN, (HOD), LMD, NFD og KLD. 

2. Aktivt sak-til-sak-samarbeid med sentrale forvaltningsorganer, særlig Skatt og HD 

3. Lobbyarbeid mot sentrale politikere i Helse, - Miljø- og Finanskomiteen. 

4. Deltakelse i konferanser / seminarer med sentrale politikere til stede. 

5. Aktiv deltakelse i Stortingshøringer, særlig i forbindelse med statsbudsjettet. 

6. Stortingets Ølklubb. 
 

4. ALLIANSER MED ANDRE NÆRINGSLIVSAKTØRER 
Målsetting: Øke muligheten for politisk gjennomslag gjennom bredest mulig allianser. 

Aktiviteter: 

1. NHO Mat og Drikke 
- Grensehandelsalliansen 

- Uformell, daglig påvirkning.  

- Aktiv deltakelse i MFU og gjenopptakelse av samarbeidet med HOD hvis avgiftspolitikken reverseres. 

2. NHO  
- Løfte BROD / NHOMD-saker opp på NHOs sentrale agenda.  

3. Virke  
- Aktiv alliansebygging i fht samarbeidssaker.  

- Aktiv deltakelse i Handelens Ølsalgsråd.  
 

5. ALLIANSER MED ANDRE SENTRALE STAKEHOLDERE 
Målsetting: Øke muligheten for politisk gjennomslag gjennom allianser med personer og organisasjoner som 

kan bidra med kunnskap og tilføre BROD økt troverdighet. 

Aktiviteter: 

1. NNN / LO 

- To årlige kontaktmøter mellom BROD og NNN. Mulige temaer: Smugling/grensehandel,  

   avgifter, miljø og sirkulær økonomi. 

2. Ekspert- og forskermiljøer 

- Generelt: Aktivt konsultere eksperter for å sikre kunnskapsbasert kommunikasjon,  bygge  
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  nettverk gjennom deltakelse i relevante konferanser og seminarer om alkohol, ernæring,  

  miljø og sirkulær økonomi. 

- Brus og helse: Involvere eksperter i politiker- og myndighetskontakt. 

- Alkoholpolitikk: Identifisere alternative,  kunnskapsbaserte stemmer. 

- Miljø / sirkulær økonomi: Identifikasjon av og involvering i prosjekter og miljøer som kan knyttes til 

BRODs kjernevirksomhet, bl.a. emballasje og resirkulering av mesk. 

- NIBIO / NMBU: Fortsette samarbeidet om bruk av norske råvarer i ølproduksjon. 

3. ACTIS (antialkohol-lobbyen) 
- Løpende kommunikasjon med Actis-lederen og felles utspill om saker der vi har felles  

   agenda. (Bl.a. taxfree-kvoter, ølsmugling, næringsdeklarasjon på øl, drikkekultur.) 

4. Helse-NGO ‘er 
- Søke støtte til BRODs arbeid for redusert sukkerinntak. 

5. Miljøorganisasjonene 

- Søke støtte til materialavgiften og bransjens resultater mht emballasjehåndtering og  

  resirkulering. 

 

6. GODT OMDØMME I OPINIONEN 

 
6.1 TRADISJONELLE MEDIER 

Målsettinger:   

- Bygge / bevare statusen som den sentrale kunnskapsbasen om bransjen og produktene. 

- Oppfattes som en interessant leverandør av viktige og interessante nyheter og  

  synspunkter. 

Aktiviteter:   

1. Løpende medieovervåkning (M-brain). 

2. Proaktiv distribusjon av pressemeldinger ved behov . 

3. Proaktivt innsalg av nyhetssaker: 

- Ny og interessant kunnskap som kan underbygge våre argumenter. 

- Politisk relevans / aktualitet. 

- Støtte fra andre samfunnsaktører i nærings- og arbeidsliv. 

- Støtte fra eksperter. 

- Eksterne, gjerne oppsiktsvekkende, alliansepartnere. 

4. Reaktivt: Tilgjengelighet, presisjon, etterrettelighet. 

 
6.2. DRIKKEGLEDE og SOSIALE MEDIER 

Målsetting:  

- Styrke og vedlikeholde interessen for drikkevarebransje og drikkekultur. 

- Nå ut med BRODs synspunkter til grupper som sjelden eller aldri bruker tradisjonelle   

  medier. 

Aktiviteter: 

- Løpende oppdatering av Drikkeglede og Facebookside. 

- Kompetanseheving på sosiale medier og mer aktiv bruk av disse. 
 
6.3. PUBLIKUMS- og EKSPERT - EVENT FOR (SUKKERFRI) BRUS 

Gjerne som markering av at sukkerfri brus har bikket 50 % av konsumet. Forutsetter entusiasme og 

medvirkning fra sentrale medlemsbedrifter. 

Målsettinger: Vise bransjens innsats for bedre ernæring og styrke omdømmet for sukkerfrie drikker. 

Aktiviteter: Planlegging og tilrettelegging i samarbeid med brusaktivister og media. 

 

6.4. ARENDALSUKA 

Målsettinger:  

- Posisjonere BROD og drikkevarebransjen som ansvarlig og relevant samfunnsaktør. 

- Fremme drikkevarebransjens syn i aktuelle politiske saker. 
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- Styrke omdømmet for bransjen og våre produkter 

- Bygge nettverk blant andre sentrale samfunnsaktører 

Aktiviteter: Daglige events for publikum og media med debatter og underholdning 

 
6.5. MATSTREIF i OSLO 

Målsettinger:  

- Styrke ølets posisjon som en viktig del av norsk kulinarisk kultur. 

- Synliggjøre ølets mangfoldige verden for brede forbrukergrupper (180.000 besøkende). 

- Gi medlemsbryggeriene en viktig arena for eksponering. 

- Legge til rette for nettverksbygging mellom bryggerier og lokale matprodusenter. 

Aktiviteter: Planlegging og tilrettelegging i samarbeid med Innovasjon Norge. 

 

6.6. JULEØLPREMIEREN 

Målsettinger:  

- Endre konseptet slik at det blir mer attraktivt for små aktører. 

- Skape blest rundt juleøl og vise mangfoldet i bransjen og juleøl-genren. 

- Videreutvikle arrangementet som et «must see, must be seen»-event for politikere, media, kunder (horeca og 

dagligvare), NGOer og andre samarbeidspartnere 

Aktiviteter: Frodig arrangement med øl, mat og underholdning, kåring av Årets Ølhund. 

 

6.7. DAMER OG ØL 

Målsettinger:  

- Styrke kunnskapen om, interessen for og gleden ved øl blant kvinner. 

- Løfte ølets status som en kultivert, kompleks og estetisk drikk. 

Aktiviteter: 

- Regionale brewmasters dinner for kvinnelige næringslivsledere, gründere, journalister,  

  bloggere, politikere, eventarrangører og meningsdannere med kåseri og smakinger, ledet 

  av kvinnelige bryggmestere.  

 
6.8. FOREDRAG OG PRESENTASJONER 
Målsetting: Øke kunnskapen om og interessen for øl og ølkultur i alle interesserte forsamlinger. 

Aktiviteter: Foredrag og presentasjoner på øl- og matfestivaler, under bedriftsarrangementer, i ølklubber, 

seniorforeninger, Rotary- Lions- og Odd Fellowklubber, menigheter (!) mm. (Stor pågang, vi vurderer ut fra 

målgruppe og reisetid.) 

 
6.9. FROKOST- OG KVELDSEMINARER 
Målsettinger: Styrke BROD relevans hos medlemmer, media, myndigheter, kunder og eksterne stakeholdere 

og nå ut med BRODs synspunkter i aktuelle saker. 

Aktiviteter: Arrangereres ut fra aktualitet og behov. 

 

 

 
3.2. AKTIVITETER I 2018 
 
BROD har i all hovedsak gjennomført aktivitetene i handlingsplanen. Unntakene er planene om et brus-event 
for å heve brusens omdømme og markere den massive overgangen til sukkerfri brus og planene om frokost- 
og kveldseminarer. Årsaken ligger hovedsakelig i stor aktivitet for å få reversert økningen i brusavgiften. 
Brusprodusentene viste heller ikke særlig entusiasme for et felles event.  
 
Den løpende kontakten med LO / NNN har heller ikke vært fulgt opp som planlagt. Til gjengjeld har vi hatt nær 
kontakt med fagbevegelsen via NHO MD og arbeidet for å få reversert økningen i brusavgiften. 
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3.2.1 Politisk påvirkning 
 
Økningen i produktavgiften for alkoholfrie drikker dominerte nesten totalt det politiske påvirkningsarbeidet 
i 2018. BROD samarbeidet nært med NHO Mat og Drikke og de øvrige partnere i Grensehandelsalliansen. Det 
ble gjennomført et stort antall møter med sentrale politikere og medietrykket var stort gjennom hele året. 
BROD engasjerte i deler av året kommunikasjonsbyrået Gambit v/ André Kolve for å utvikle lobby- og 
mediestrategi, samt skape og selge inn mediesaker. Dette ga stor effekt. Politiske resultater ble imidlertid ikke 
oppnådd. I Statsbudsjettet for 2019 ble avgiftsøkningen for sjokolade og sukkervarer reversert, mens økningen 
for alkoholfrie drikkevarer ble opprettholdt. 
 
På tross av at BROD (og NHO MD) har lagt folkehelsesamarbeidet med myndighetene på is, har BROD hatt 
hyppig kontakt med folkehelseminister Åse Michaelsen. Hun har stor tillit til vår bransje og et sterkt ønske om 
å gjenoppta samarbeidet. Foruten brusavgiften har vi bl.a. drøftet kravene om aldersgrense på energidrikker 
og den kaotiske situasjonen med brudd på reklameforbudet i sosiale medier. Vi tror denne kontakten er 
betydningsfull med tanke på å posisjonere BROD som en ansvarlig aktør som vil bidra for å nå overordnede 
samfunnsmessige mål. 
 
Energidrikker: Mattilsynet fikk i 2018 i oppdrag fra HOD å utrede risikoen ved konsum av energidrikker og 
behovet for regulering av markedsføring og omsetning, bl.a. ved 18-års aldersgrense (krav fra Forbrukerrådet). 
Utredningen munnet ut i en anbefaling fra Mattilsynet (2019) om i stedet å innføre en selvreguleringsordning. 
Folkehelseministeren forventes å gå inn for dette. 
 

 
 
Situasjonen i sosiale medier: BROD har sammen med VBF tatt opp saken flere ganger med HOD, først under 
statsråd Høie, siden under statsråd Michaelsen. Vi har foreslått at de regler som gjelder for hjemmesider også 
gjøres gjeldende for sosiale medier, i tro på at dette vil lette så vel forståelsen og respekten for regelverket, 
som håndhevingen. Statsråden har vist forståelse for vårt syn, men kan ikke love endringer. 
 
BROD og Infinitums modell for en materialavgift på emballasje som belønner bruk av resirkulert materiale, 
er i praksis skrinlagt av Finansdepartementet. BROD hadde i 2018 begrenset kapasitet til å følge opp denne 
saken, og anså dessuten at det var taktisk uklokt å ha fokus på andre saker enn brusavgiften. Imidlertid initierte 
BROD møter mellom to påfølgende Klima- og miljøministre med "emballasjealliansen" (BROD, Infinitum, NHO 
MD, Virke, NNN, Naturvernforbundet og NorgesGruppen). Statsråd Vidar Helgesen (H) var relativt avvisende 
med henvisning til FINs motvilje, mens statsråd Ola Elvestuen (V) var mer positiv og ga uttrykk for at han ville 
se forslaget som del av en helhetlig plaststrategi. KLD har likevel ikke tatt ytterligere initiativ, på tross av at 
Infinitum forsøkte å holde saken varm gjennom året. Denne saken bør ha BRODs prioritet framover. 
 
BRODs forslag om redusert alkoholavgift for bryggerier med under 500.000 liter i årsproduksjon ble foreslått 
i statsbudsjettet og implementert f.o.m. 01.01.2019. Dette er trolig første gang ølavgiften har blitt redusert 
siden alkoholavgifter ble innført i Norge. 
 
BROD spilte en aktiv rolle i høringene om statsbudsjettet, samt høring om avfallsmeldingen, høring om 
næringsmiddelindustrien, merking av energidrikker, KrFs representantforslag om nasjonal alkoholstrategi og 
overtredelsesgebyr ved brudd på alkohollovens reklameforbud.   
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3.2.2. Alliansebygging 
 
BROD hadde i løpet av 2018 særlig tett kontakt med NHO Mat og Drikke i forbindelse med kampanjen for å 
reversere økningen i brusavgiften. Indirekte samarbeidet vi dermed også med de andre partnerne i 
grensehandelsalliansen, spesielt Virke og NHO. Vi lyktes også, i samarbeid med NHO MD, i å få NHO sentralt 
til å fremheve reversering av avgiftsøkningen som en av tre sentrale saker for NHO i forbindelse med 
statsbudsjettet.  
 
NHO Mat og Drikke har levert kontorlokaler og personaltjenester i henhold til egen avtale mellom Bryggeri- 
og Drikkevareforeningens Servicekontor AS og NHO Mat og Drikke. I løpet av året opphørte NHO MDs 
leveranse av økonomitjenester og Haslestad Regnskap AS ble engasjert som regnskapsfører for Foreningen, 
Servicekontoret og Bryggerienes Arbeidsgiverforening (BAF). 
 
BROD har spilt en ledende rolle i «emballasjealliansen» (BROD, Infinitum, Virke handel, NHO MD, 
Naturvernforbundet og NorgesGruppen) og hadde i 2018 møter med to ulike klima- og miljøministre for å få 
fortgang i arbeidet med materialavgiften på emballasje. 
 
Hege Ramseng deltok gjennom hele året i sentrale mat- og drikkenettverk som Matmerk, Innovasjon Norge, 
Norske Akevitters Venner, Nettverk for Norsk Mat- og Drikkekultur, Bygdekvinnelaget, Hanen og Landbruks- 
og matdepartementet 
 
I forhold til øvrige stakeholdere var det noe mer sporadisk kontakt enn tidligere år. Det skyldes aktiviteten 
rundt brusavgiften. BROD deltok på arrangementer i regi av, bl.a. Internationale Grüne Woche (Berlin), Det 
Norske Måltid, ENOVA-konferansen, årskonferansen i Hold Norge Rent og FOOD 2018. 

Petter Nome representerte BROD i Handelens 
Ølsalgsråd (HØR) i 2018. HØRs hovedfokus er 
fortsatt å styrke opplæringen av kassepersonalet i 
dagligvarehandelen, bl.a. gjennom markedsføring 
av den nye «Ølsalgsskolen», et animert nettspill på 
sosiale medier og ble lansert i 2016.  
 
 
HØRs ølssalgsspill på nett skal være et must for alle som 
sitter i kassa i dagligvarehandelen. 

 

 

3.2.3. Medlemsservice 

BRODs policy er å besvare alle forespørsler fra medlemmer mest mulig umiddelbart. Hvis vi ikke selv har 
kompetanse til å svare, f. eks. i bryggefaglige spørsmål, får vi rask og profesjonell hjelp fra flere medlemmer. 
 
BROD legger vekt på å utvikle egen bransjekunnskap og bygge nettverk medlemsbedriftene imellom, og 
besøker i stor utstrekning festivaler og andre arrangementer der medlemsbedrifter og viktige 
samarbeidspartnere samles. I 2018 deltok vi på åtte øl- og matfestivaler og besøkte 12 medlemsbedrifter.   
 
Gjennom 2017 arbeidet BROD med å utvikle autoriserte maler / nasjonale retningslinjer for intern-kontroll 
som oppfyller kravene i EUs HAACP-regulering. Dette resulterte i «Bransjeoverenskomst for produksjon av øl 
for små og mellomstore bryggerier». 20 bryggerier har foreløpig underskrevet tilslutningsavtale for 
bransjeoverenskomsten. I januar 2018 ble overenskomsten og tilslutningsavtalen gjort tilgjengelig på 
drikkeglede.no   
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3.2.4. Omdømmebygging 

Tradisjonelle medier 
I media fortsetter den positive utviklingen med stor oppmerksomhet rundt ølkultur, mangfold, 
produktinnovasjon og småskalabryggerier. BROD benyttes flittig som kilde og kommentator. De største 
kontroversene i 2018 var knyttet til alkoholfrie drikker, først og fremst gjaldt det avgiftsdiskusjonen, men også 
spørsmålet om regulering av salg og markedsføring av energidrikker. 
 
M-brains medieanalyse av BROD i 2018 viser bl.a. følgende: 

- I 2018 var det 1.113 medieoppslag om BROD-saker, en økning på 68 % fra 2017. 

- Det var 329 oppslag i riksmedia, en økning på 73 % siden 2017. 

- I riksmedier topper dagbladet.no, nrk.no og e24.no 

- I nettmedier topper nrk.no, dagbladet.no og dagligvarehandelen.no. 

- I papirmedier topper Nationen, Bergensavisen og VG. 

- Sukkeravgift og grensehandel dominerer oppslagene. 

- Andre sentrale temaer er økning i øl-konsumet (særlig alkoholfritt), CO2-mangelen og økt øl-eksport. 

- 34 % av omtalene var positive for BROD, 65 % var nøytrale og 1 % negative. 

 
Drikkeglede og sosiale medier 
Drikkeglede brukes stadig som referanse av 
eksterne stakeholdere og er flittig sitert i media, i 
studier og eksamensoppgaver på universiteter og 
høgskoler. Spesielt salgsstatistikken følges av 
medier og politikere.  I 2018 ble hjemmesiden 
løpende oppdatert, selv om hjemmesider åpenbart 
er i ferd med å miste relevans til fordel for sosiale 
medier.  
 
Drikkeglede på Facebook hadde i underkant av 
10.000 følgere ved utgangen av 2017. FB-siden har 
imidlertid ikke vekst og det virker åpenbart at 
BROD bør øke kompetansen og aktiviteten i sosiale 
medier.   
  
 
Matstreif 
Da BROD var med på Matstreif for første gang (2011) representerte dette et historisk gjennombrudd
for ølkulturens status i Norge. I årene som fulgte forble det et viktig arrangement, ikke minst som arena for 
nettverksbygging i politikk, næringsutvikling og matmiljøer. Siden har det dukket opp et mylder av øl-og-
matfestivaler over hele landet, og bryggeriene må prioritere knallhardt hvor de skal delta. 
 
Etter at nokså mislykket arrangement i 2017 med dårlig lokalisering, sviktende oppmøte og misfornøyde 
bryggerier fattet styret følgende vedtak: Styret forutsetter at ølavdelingen blir en integrert del av Matstreif 
for fremtiden. Hvis ikke er det ikke aktuelt for BROD å delta. 
 
Resultatet ble at bryggeriene fikk en sentral plassering på Rådhusplassen i 2018, men antallet deltakere ble 
skåret ned av plasshensyn. Samtidig sa de store bryggeriene fra seg sine plasser, for at flest mulig 
småskalabryggerier kunne delta.  10 bryggerier deltok etter først-til-mølla-prinsippet og de som ikke fikk plass 
står på venteliste til 2019. 
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Arendalsuka 
BROD deltok for første gang på Arendalsuka med egne arrangementer. I løpet av fire dager hadde vi åtte 
ulike arrangementer alene og sammen med andre. Hovedarrangementet, i samarbeid med NHO MD, NNN, 
Virke, Handel og Kontor, Matmerk og NHO Service og Handel hadde fokus på grensehandel. 
 

 
 
Med en blanding av hard politisk debatt, lettere emner, ølsmaking og quiz forsøkte BROD – med hell – å lokke publikum 
til Madam Reiersens Gastropub i Arendal. 

 
Vi deltok også i flere andre debatter og hadde uformelle samtaler med en lang rekke politikere. Fra BRODs 
side var Arendalsuka en ressurs- og arbeidskrevende, men nyttig pilot. For framtiden vil vi søke å samarbeide 
med flere andre stakeholdere om færre, men større arrangementer.   
 

Damer og øl 
Damer og øl"-arrangementene, rettet mot 
kvinnelige beslutningstakere i næringslivet, 

journalister, bloggere, toppolitikere, event-
arrangører og andre opinionsledere har etablert 
seg som en nasjonal merkevare for BROD. 
Arrangementene får til dels store medieoppslag og 
må noen ganger operere med ventelister. I 2018 
sto BROD bak seks arrangementer (Stavanger, 
Bodø, Sjue Gård i Vestfold, Mosjøen, Alta og 
Kristiansand). 
 

 
 
15 stortingskvinner, blant dem Hadia Tajik stilte til start 
da BRODs "Damer og Øl" inntok Stortingets Ølklubb.
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Juleølpremieren 
 
Juleølpremieren 2018 ble arrangert i samarbeid 
med Ølakademiet på Åpen Scene i Rockefeller-
bygningen. Gjestelista var nedskalert fra 350 til 
200 i forhold til fjoråret, primært for å kutte 
utgifter. Samtidig var småskalabryggerier invitert 
til å delta og levere øl uten kostnader.  
 
Det førte til markant oppsving i deltakelsen fra 
BROD medlemmer: 31 bryggerier stilte med juleøl 
mot 21 i 2017. Arrangementet ble en suksess og 
blant gjestene var Landbruks- og matministeren, 
et stort antall stortingsrepresentanter og politiske 
rådgivere, Oslos varaordfører, samt mange 
medier, kunder og andre samarbeidspartnere.  
 
Bergen Ølfestival ble utnevnt til Årets Ølhund 
2017 med bl.a. følgende begrunnelse: "Festivalen 
har fokus på håndverksøl og øl som et helhetlig 
kulturprodukt. Samtidig er den folkelig og har fått  
et velfortjent ry som Norges uten sammenlikning 
største og beste ølfestival. Bergen Ølfestival er et 
forbilde for alle som er opptatt av å spre kunnskap 
om øl som en grunnleggende del av norsk 
kulinarisk kultur og en evig kilde til glede og gode 
opplevelser." 

 

 
 
BØs festivalgeneral Erik Aarebrot mottok trofeet av 
BRODs direktør, tradisjonen tro en karikatur ført i 
pennen av VGs Roar Hagen. (Foto: Hege Ramseng(

Stortingets Ølklubb 
I 2016 ble Stortingets Ølklubb stiftet og klubben hadde 37 medlemmer i 2018, fra samtlige stortingspartier 
unntatt MDG.  Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H, Rogaland) leder ølklubben.  I 2018 ble det avholdt 
to arrangementer: En damekveld på Sorgenfri restaurant med svært mange kvinnelige representanter fra alle 
partier til stede og en klubbkveld på Aass Bryggeri. Stortingets Ølklubb har etablert seg som en hyggelig arena 
for uformelt samvær på tvers av partigrensene, men også et utstillingsvindu for bransjen og norsk drikkekultur. 
Interessen for bransjen er stor, men problemet er å få samlet alle interesserte pga møtepresset på Stortinget. 

 
Foredrag og presentasjoner 
BRODs to ansatte holdt i 2018 flere titalls foredrag om ølkultur- og tradisjon for foreninger, bedrifter og ulike 
konferanser og deltok i flere ulike nettverk. 
 
Vi har holdt foredrag og deltatt i debatter bl.a. hos Folkehelseinstituttet, ACTIS, NORES, NHOMDs 
Sunnhetskonferanse, Levanger Ølforum, Bekkelaget Seniorsenter, Sogndal Kulturhotell, Norwegian Brewers 
Technical Conference, CraftCo-konferansen, Mosjøen Videregående Skole, GRO-nett (kvinnelige styreledere), 
Trondheim Mat- og Bryggerifestival, Arendalsuka, Sandvika Ølfestival, Utdanningsforbundet, Oktoberfest i 
Egersund, Bergen Ølfestival, Domstein i Ålesund, nyåpning av Austmann Bryggeri, Fylkesmannen i Rogaland 
(KORUS), Bergen Chamber of Commerce, NMBU, Matmerks fagdag i Grieghallen, Norsk Forening for Elektro 
og Automatisering, Movemberarrangement i Kristiansand, Fylkesmannen i Oslo (KORUS) og ølfestival i 
Honningsvåg.   
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3.2.5. Sikring av BRODs historiske arkiv 

BRODs historiske arkiver fra år 1900 til i dag befant seg inntil 2018 på tre ulike lagre i Oslo-området. Det 
dreier seg om mange hyllemetere med over 100 kartonger og titusener av dokumenter. BROD tok i 2018 
kontakt med Arkivverket (omfatter bl.a. Riksarkivet), som mente materialet har stor historisk verdi og bør 
sikres langt bedre for ettertiden.  Vi engasjerte så Stiftelsen Asta til å kartlegge arkivets for å vurdere 
bevaringsverdi og estimere kostnader.  
 
Asta konkluderte med at arkivet har stor historisk verdi og fikk oppdraget med ordning, registrering og 
klargjøring i hht Riksarkivarens bestemmelser, kostnadsberegnet til ca. 440.000 kr. Digitalisering av hele eller 
deler av arkivet vil gi høyere kostnader, avhengig av hvilken avtale vi gjør med Riksarkivet. 
 
Prosjektet finansieres av resterende midler fra BAF (Bryggerienes Arbeidsgiverforening) og salg av BRODs 
antikviteter. I tillegg blir det søkt om eksterne midler. (Kulturrådet bevilget i 2019 150.000 kr til prosjektet.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Internasjonalt samarbeid  
 
Harald Bredrup og Petter Nome representerte BROD i Brewers of Europe, mens Nome og Camilla Carlsson 
(CCEPN) var BRODs representanter i UNESDA.  
 
Både BoE og UNESDA er viktige arenaer for å følge utviklingen i EU mht bransjepolitiske spørsmål og generell 
faglig oppdatering.  
 

4.1 . Brewers of Europe 

"Inclusion" – inkluderingsprosjektet som tar sikte på å samle flere av de nye, uavhengige bryggeriene i BoE 
ble tildelt store ressurser i 2018. Det omfatter i første rekke bryggeriportalen BrewUp og arrangementet 
Brewers of Europe Forum i Brussel som gikk av stabelen i Brussel i juni. I 2018 ble det tatt initiativ for på 
etablere en europeisk organisasjon for "uavhengige bryggerier", "Independent Brewers of Europe", men 
dette framstår foreløpig som en løs plan, uten potensial til å lykkes.    
 
Ingrediens- og næringsinnholdsmerking er implementert av alle globale bryggeriaktører. 75 % av markedet i 
Europa har ingrediensmerking, 30 % næringsinnhold, og andelene øker. EU-kommisjonen ba alkohol-
produsentene presentere en skisse for selvregulering av merking i mars 2019. BoE har inntatt en ledende rolle 
i samarbeidet med vin og sprit og mener at slik selvregulering må følge samme prinsipper som EU-lovgivningen 
for matmerking. 
 
Retur og pant rykker oppover på dagsorden, ikke minst på bakgrunn av EUs plaststrategi. Stadig flere 
produsenter åpner for panteordninger. Norge (og Sverige) har tatt til orde for at BoE og nasjonale 
organisasjoner må revurdere sin motstand mot pant og se hvilke muligheter som ligger i at en ordning som 
eies og drives av produsenter og handel i fellesskap, er svært kostnadseffektivt og gir høy returgrad. Dette 
møtes nå med positiv interesse. 
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4.1.2. Nordic Group, BoE 

Nordic Group, Brewers of Europe (Norge, Sverige, 
Danmark, Finland, Storbritannia og Irland) 
erstattet I 2017 fullt ut «Nordisk Samarbeid – 
stående utvalg» som kun besto av de nordiske 
landene. Gruppa møtes to ganger årlig og har blitt 
et viktig forum for diskusjon om saker av felles 
interesse og samlet opptreden i BoE. Nordic Group 
hadde to møter i 2018. Første møte var lagt til 
Reykjavik, ettersom BROD var anmodet av Islandsk 
Industri og Brewers of Europe om å bidra til 
etableringen av en bryggeriforening i landet. Det 
ble også avholdt ett møte i København. 

 
Harald Bredrup, Petter Nome og Hege Ramseng 
representerte BROD i «Nordic Group, BoE».  
 
 

Bryggerirepresentanter fra Island, Sverige, 
Storbritannia, Irland, Danmark og Norge samlet foran 
bryggeriet Ölgerðin Egill Skallagrímsson. 

 
 

 

 
 

 

4.2. UNESDA (Soft Drinks Europe) 

Også i UNESDA har emballasje-saken har rykket raskt og høyt opp på dagsorden, etter at EU satte 
søkelyset på engangsplast og varslet omfattende tiltak. UNESDA har nå kunngjort følgende 
ambisjoner på vegne av sine medlemmer: 

- Innen 2025 skal 100 prosent av brusemballasje i PET-materiale bestå av resirkulerbar plast 
- Innen 2025 skal PET-flasker bestå av minst 25 prosent resirkulert materiale I gjennomsnitt.  
- Innsamlingsgraden av drikkevare-plast skal økes til 80 prosent innen 2022 og 100 prosent innen 2025 

i samarbeid med øvrige akører innenfor resirkulering av plast. 
- Gjenbrukesflasker skal benyttes der det gir miljøgevinst. 

For øvrig har UNESDA stor fokus på å redusere sukkerinntaket fra brus, og de fleste medlemsland har 
satt egne reduksjonsmål.  
 
 

4.3. Skandinavisk Bryggerihøjskole 

Hege Ramseng representerte BROD i styret i Den Skandinaviske Bryggerhøjskole (SBH) i København. 
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5. Emballasje og logistikk  
 
BROD skal arbeide for å effektivisere bransjens logistikkaktiviteter, herunder ved å se på nye 
forretningsmodeller og tilhørende vurdering av lastbærere og andre løsninger som medlemmene etterspør. 
BRODs overordnede mål på emballasjeområdet er høye returprosenter, lave vederlag og en økonomisk 
bærekraftig miljøsatsing, samt ingen konkurransevridning eller kryssubsidiering mellom materialslag/-typer. 
 

5.1. RETURPROSENTER 
 
BROD skal arbeide for en høyest mulig returprosent på ombruksflasker, gjenvinningsflasker og boks. 
 
Gjenvinningsemballasje: Infinitum har godkjent 95 % retur på boks og 95 % retur på gjenvinnings plastflasker. 
Sirkel Glass (tidligere Norsk Glassgjenvinning) har godkjent en returprosent på 93 % for gjenvinningsglass. 
Selskapene arbeider kontinuerlig med tiltak for å opprettholde/forbedre returtallene. 
 
Ombruksemballasje: BRODs pante- og retursystem for ombruksflasker ble besluttet avviklet med virkning fra 
1. februar 2018. Arbeidet med avvikling av pante- og retursystemet har pågått gjennom hele året etter at 
Miljødirektoratet besluttet at siste dato for utbetaling av pant til forbruker på ombruksflasker og tilhørende 
kasserer skulle være 31. august 2018. 
 
 

5.2. MATERIALSELSKAPER 
 
BROD ønsker å effektivisere og utvikle de ulike materialselskapene gjennom aktivt eierskap, med fokus på 
BRODs overordnede mål. Våre styremedlemmer i Infinitum og Sirkel Glass ivaretar BRODs interesser i de 
respektive selskapene.  
 

5.3. RENTPACK og NEWPACK 
 
Det var ingen omsetning i liter for Rentpacks ombruksflasker i 2018, som følge av overgang til annen 
emballasje og avvikling av pante- og retursystemet for ombruksflasker med virkning fra 1. februar 2018.  
 
Rentpacks fokuserer sin virksomhet mot bærende emballasje som displayløsninger, brett og lignende. 
Utfasingen av utrangert Rentpackemballasje utføres av datterselskapet New Packaging Solutions AS(Newpack) 
og Newpack har med bakgrunn i markedsendringene hatt en betydelig redusert aktivitet i 2018. Newpack 
forestår også utveksling av emballasje mellom de ulike produsentene, samt tilhørende logistikktjenester. 
Basert på endring i rutinene for utveksling, forventes minimal aktivitet i selskapet i 2019. 
 
Totalt var aktiviteten i selskapene samlet betydelig lavere i 2018 enn i 2017. For øvrig vises det til Rentpacks 
og Newpacks regnskaper for 2018.  
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6. Administrasjon og organisasjon  
 
Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) er organisert som en frittstående bransjeorganisasjon innenfor 
NHO-familien, i nært samarbeid med NHO Mat og Drikke. Bryggeri- og Drikkevareforeningens 
medlemsgrunnlag er produsenter av øl, cider, brus, vann og energidrikker med produksjon i Norge. 
 
I 2018 har administrasjonen bestått av daglig leder (Petter Nome) og prosjektleder (Hege Ramseng), som 
begge har klart definerte arbeidsoppgaver: 
 
Prosjektleder: Omdømmeprosjekter, mediepleie, 
drift av hjemmesider og Facebook, nasjonal og 
internasjonal representasjon, medlems- og 
publikumsservice 
 

 
 
 

 
Daglig leder: Utredning, politisk påvirkning, 
offentlig debatt, medieutspill, nasjonal og 
internasjonal representasjon, salgsstatistikk, 
medlems- og publikumsservice.  
 

 
 
Over: Petter Nome leder debatt med bl.a. Terje Aass og 
Trine Skei Grande under Arendalsuka. 
 
Til venstre: Hege Ramseng holder foredrag på Matmerk-
konferansen i Grieghallen i Bergen. 

 
 

Bryggeri- og Drikkevareforeningens årlige generalforsamling velger et styre på inntil 9 personer.  
 
Bryggeri- og Drikkevareforeningens Servicekontor AS er heleid av foreningen og utfører service-tjenester for 
foreningens medlemmer.  
 
Rentpack AS er heleid av Bryggeri- og Drikkevareforeningen gjennom Bryggeri- og Drikkevareforeningens 
Servicekontor AS og administrerer emballasjepooler med utleie av standardemballasje til alle interesserte 
aktører.  
 
Ved utgangen av 2018 besto administrasjonen I BROD av følgende ansatte:  
 
Petter Nome   Direktør, Bryggeri- og Drikkevareforeningen. (Nome meddelte styret i  

september 2018 at han ønsker avløsning som leder f.o.m. 01.01.2019.) 
Hege Ramseng  Prosjektleder, Bryggeri- og Drikkevareforeningen 
 
Morten Sundell fungerte som emballasje- og logistikksjef i BROD og daglig leder i Rentpack AS, men sluttet 
mot slutten av året og er så langt ikke erstattet. Ine Schøyen var logistikkmedarbeider (deltid) i Rentpack AS, 
men sluttet i 2018 og fikk nye oppgaver i NHO Mat og Drikke. 
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6.1 . MEDLEMMER 

Bryggeri- og Drikkevareforeningen fikk 13 nye medlemsbedrifter i 2017, mens 12 forlot foreningen av ulike 
grunner: Ni medlemmer meldte opphør (Bryggerhuset Kvinesdal, Voss Fellesbryggeri, Randhav Bryggeri, 
Northern & Co, Bakke Brew, Skavli Brygghus, Valdres Garsbryggeri, Siste Sang og Hemnes Mikrobryggeri), 
to meldte seg ut (Lervig Aktiebryggeri og Rena Bryggeri), og ett ble ekskludert pga manglende produksjon på 
eget anlegg (Homborsund Bryggeri). Medlemstallet var dermed 135 ved årets slutt, mot 134 i slutten av 2017. 

 
BRODs medlemsbedrifter pr. 31.12.2018 (nye medlemmer i grønt): 
 

1. 7 Fjell Bryggeri    Bergen 
2. Aja Byggeri    Drammen 
3. Amundsens Bryggeri og Spiseri   Oslo 

4. Arendals Bryggeri    Arendal 

5. Atna Øl AS     Atna i Hedmark 

6. Austmann Bryggeri   Trondheim 

7. B20 Mat og Brygghus   Tonstad 

8. Balder Brygg     Leikanger i Sogn og Fjordane 

9. Berentsens Brygghus    Egersund 

10. Bryggeri 13    Tromsø 

11. Bryggeri 7null4    Follebu i Oppland 

12. Bryggeriet Frøya   Dyrvik i Sør-Trøndelag  

13. Bømmeløen Bryggerhus  Bømlo i Hordaland   

14. Bådin Bryggeri    Bodø 

15. Baatbryggeriet    Vestnes i Møre og Romsdal 

16. Christianssand Brygghus   Kristiansand 

17. Coca-Cola Enterprises Norge  Lørenskog i Akershus   

18. Crowbar og bryggeri    Oslo 

19. Disko Brewing    Lier i Buskerud 

20. Doblougs Bryggeri   Ringebu i Oppland 

21. EC Dahls Bryggeri   Trondheim 

22. Ego Brygghus    Fredrikstad 

23. Eik&Tid     Oslo 

24. Eiker Ølfabrikk    Mjøndalen i Buskerud 

25. Ekangersmuget    Bergen 

26. Ekspedisjonen Skjenkestove  Lofthus i Hordaland 

27. Eldhuset    Overhalla i Trøndelag  

28. Espedalen Fjellbryggeri   Espedalen i Oppland 

29. Fet Hjemmebryggeri   Fetsund i Akershus 

30. Finse 1223 Microbryggeri   Finse i Hordaland 

31. Fjellbryggeriet    Tuddal i Telemark 

32. Fjord Bryggeri    Haukvika i Trøndelag 

33. Fjordfolk Mikrobryggeri  Sandefjord 

34. Fugl Fønix    Etne i Hordaland 

35. Færder Mikrobryggeri   Tønsberg 

36. Garasjebryggeriet   Haugesund 

37. Geiranger Bryggeri   Geiranger i Møre og Romsdal 

38. Gjerberg Bryggeri    Rakkestad i Østfold 

39. Gloppen Hotell    Sandane i Sogn og Fjordane 
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40. Graff Brygghus    Tromsø 

41. Grünerløkka Brygghus   Oslo 

42. Gøtt-Øl     Nesbyen i Buskerud 

43. Hadeland Håndverksbryggeri  Gran i Oppland 

44. Hammerhead Brewing Company Trondheim 

45. Hansa Borg Bryggerier    Bergen / Sarpsborg / Kristiansand / Olden 

46. Harstad Håndverksbryggeri  Harstad 

47. HognaBrygg    Singsås i Trøndelag 

48. Holtens     Stavern 

49. Hubertus Bryggeri   Lesja i Oppland 

50. Hunsfos Bryggeri   Vennesla i Vest-Agder 

51. Haandbryggeriet    Drammen 

52. Håndbryggeriet En Liten Øl  Fitjar i Hordaland 

53. Inderøy Gårdsbryggeri    Inderøy i Trøndelag 

54. Jåttå Gårdsbryggeri   Stavanger 

55. Kinn Bryggeri     Florø 

56. Kjerlingland Brygghus   Lillesand 

57. Klostergården Håndbryggeri   Frosta i Trøndelag 

58. Kofoedbryggeriet   Skjærhalden i Østfold 

59. Kongsberg Bryggeri (Opsahlgården) Kongsberg 

60. Kringler Gjestegård   Maura i Akershus 

61. Kvernafossen Bryggeri   Sande i Sogn og Fjordane 

62. Larvik Mikrobryggeri   Larvik 

63. Lauvanger Mikrobryggeri  Tennevoll i Troms 

64. Lilland Hotell    Tau i Rogaland 

65. Lillehammer Mikrobryggeri  Lillehammer 

66. Lindesnes Bryggeri   Spangereid i Vest-Agder 

67. Lindheim Ølkompani   Gvarv i Telemark 

68. Lofotpils    Svolvær 

69. Lofthus Brygghus   Høydalsmo i Telemark 

70. Lom Bryggeri    Lom i Oppland 

71. Lysefjorden Mikrobryggeri  Ytre Arna i Bergen 

72. Låven Mikrobryggeri   Sylling i Buskerud 

73. Macks Ølbryggeri    Tromsø 

74. Mikromeyer Bryggerhus  Spydeberg i Østfold 

75. Mjøderiet AS    Bergen 

76. Moe Gårdsbryggeri   Leinstrand i Trøndelag 

77. Molo Brew    Ålesund 

78. Namdalsbryggeriet   Grong i Trøndelag 

79. Naustvika    Nyksund i Nordland 

80. Nedre Foss AS    Oslo 

81. Nordgården Gårdsbryggeri  Sømna i Nordland 

82. Nordkapp Nanobryggeri  Honningsvåg 

83. Norumbryggeriet   Sørum i Akershus 

84. Nua Brygghus    Mandal 

85. Numedal Stasjonsbryggeri  Rollag i Buskerud 

86. Nydalen Bryggeri & Spiseri  Oslo 

87. Nøgne Ø     Grimstad 
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88. Nøisom Bryggeri   Fredrikstad 

89. Odalsbryggeriet   Skarnes i Hedmark 

90. Olden Bryggeri    Olden i Sogn og Fjordane 

91. Oskar Sylte Mineralvannfabrikk  Molde 

92. Oslo Brewing Company   Oslo 

93. Oslo Mikrobryggeri    Oslo 

94. Pet Pack AS    Aurskog i Akershus 

95. Polden Bryggeri   Tromsø 

96. Qvart Ølkompani   Kristiansand 

97. RaRest (Amundsen Bryggeri & Spiseri) Oslo 

98. Reins Kloster    Rissa i Trøndelag 

99. Ringnes     Oslo / Larvik / Imsdal 

100. Roma Mineralvannfabrikk  Lillestrøm 

101. Røros F & B Group  Røros 

102. Sagene Bryggeri  Oslo 

103. Salamander Bryggeri  Sveio i Hordaland 

104. Salikatt Bryggeri  Stavanger 

105. Sandnes Kjøkkenbryggeri Sandnes 

106. Schouskjelleren   Oslo 

107. Senja Handbryggeri  Senja i Troms 

108. Skifjorden Bryggeri  Sørbøvåg i Sogn og Fjordane 

109. Skudenes Bryggeri  Skudneshavn 

110. Skjolden Mikrobryggeri  Skjolden i Sogn og Fjordane 

111. Smøla Mikrobryggeri  Smøla i Møre og Romsdal 

112. Små Vesen   Aurdal i Oppland 

113. Snåsavann   Snåsa i Trøndelag 

114. St. Hallvards Bryggeri  Oslo 

115. Stokvik Bryggeri  Velfjord i Nordland 

116. Stokkøy Bryggeri  Stokkøy i Trøndelag 

117. Stjørdalsbryggeriet  Stjørdal i Trøndelag  

118. Storm Brygghus   Kvenvær i Trøndelag 

119. Sundbytunet    Jessheim i Akershus 

120. Svalbard Bryggeri  Longyearbyen 

121. Telemark Kildevann   Fyresdal i Telemark 

122. Talas    Hamar 

123. Telemark Bryggeri  Skien 

124. Tonga Gardsbryggeri  Norddal i Møre og Romsdal 

125. Trollbryggeriet    Stranda i Møre og Romsdal 

126. Trondhjem Mikrobryggeri  Trondheim 

127. Trysil Bryggeri   Trysil 

128. Tya Bryggeri   Øvre Årdal i Sogn og Fjordane 

129. Veholt Mikrobryggeri  Skien 

130. Voss Bryggeri   Voss i Hordaland 

131. Wettre Bryggeri  Asker i Akershus 

132. Ægir Bryggeri    Flåm i Sogn og Fjordane 

133. Ølsmia    Vestby i Akershus 

134. Ølve på Egge Bryggeri   Steinkjer 

135. Aass Bryggeri.    Drammen 
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6.2. GENERALFORSAMLING 
Foreningens øverste organ er 
generalforsamlingen. Det ble avholdt ordinær 
generalforsamling i Bryggeriforeningen og 
Bryggeriforeningens Servicekontor AS 31. mai 2018 
hos Lofotpils / Thon Hotel Lofoten i Svolvær.  
 
26 av 134 medlemsbedrifter var representert på 
generalforsamlingen. De representerte til sammen 
68 av 153 stemmer. 
 
BRODs generalforsamling samlet utenfor Lofotpils i 
Svolvær 31. mai 2018.  

 
.

6.3. STYRE OG VALGKOMITÈ  
BRODs styre avholdt seks styremøter og behandlet 67 saker i 2018.  
 

Til styret i Bryggeri- Drikkevareforeningen ble følgende enstemmig valgt (endringer i rødt): 
 

Rolle Navn Selskap På valg Vara Vedtak 
Styreleder Harald Bredrup Mack 2020 Roger Karlsen Gjenvalgt  

Nestleder Anders Røed Ringnes 2020 Svein Serck-
Hanssen 

Gjenvalgt  

Styremedlem Harald Berentsen Berentsens 2019 Marianne 
Bergersen 

Ikke på valg 

Styremedlem Lars Giil Hansa Borg 2019 Alf Helge Halland Ikke på valg 

Styremedlem Johanna Ellefsen 
Rostad 

Ringnes 2020 Svein Serck-
Hanssen 

Gjenvalgt 

Styremedlem Christian Aass Aass 2020 Lauritz Aass Gjenvalgt  

Styremedlem Camilla Carlsson CCEPN 2020 Mette Winther 
Talberg 

Gjenvalgt 
 

Styremedlem Stein Rømmerud CCEPN 2019 Per Hynne, CCEPN  Ikke på valg 

Styremedlem Evan Lewis Ægir 2020 Espen Lothe, KINN  Gjenvalgt  

Observatør Morten Sundell Rentpack    

 
Valgkomiteen 

Rolle Navn Selskap På valg Vedtak 
Medlem Eivind Sundt Ringnes 2019 Gjenvalgt 

Leder Per Hynne CCEPN 2019 Gjenvalgt 

Medlem Espen Lohte Kinn 2019 Gjenvalgt 

 
Styret i Rentpack AS: Valgt av BRODs styre 

Rolle Navn Selskap På 
valg 

Valgkomiteens innstilling 

Styreleder Alf Inge Johannesen Hansa Borg 2019 Gjenvalgt 

Styremedlem Harald Berentsen Berentsens 2019 Gjenvalgt 

Styremedlem Lars Aarflot  Ringnes 2020 Ikke på valg 

Styremedlem Frode Dahl  CCEPN 2020 Ikke på valg 
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Eksterne verv: Valgt av BRODs styre 

Organisasjon Rolle Navn Vara På 
valg 

Valgkomiteens 
innstilling 

Infinitum Styremedlem Svein Serck-Hanssen, 
Ringnes 

Lars Aarflot, 
Ringnes 

2019 Ikke på valg 

Infinitum Styreleder Stein Rømmerud 
CCEPN 

Christian Aass, Aass 2020 Gjenvalgt 

Handelens 
Ølsalgsråd 

Rådsmedlem Petter Nome, 
BROD 

 
2019 Ikke på valg 

Handelens 
Ølsalgsråd 

Rådsmedlem Nils Nirisrud, 
Ringnes  

 
2020 Gjenvalgt 

Den Norske 
Bryggeriindustris 
Fond v NTNU 

 Tore Hage, Ringnes Olaug Flakne 2019 Ikke på valg 

Bryggeriindustriens 
Legat v NTNU 

 Tore Hage, Ringnes Olaug Flakne 2019 Ikke på valg 

Brewers of Europe Delegat Harald Bredrup, 
Mack 

 
2020 Gjenvalgt 

Brewers of Europe Delegat Petter Nome, 
BROD 

 
2020 Gjenvalgt 

UNESDA Observatør Camilla Carlsson, 
CCEPN 

 
2020 Gjenvalgt 

UNESDA Observatør Petter Nome, 
BROD 

 
2019 Ikke på valg 

Nordisk samarbeid 
(stående utvalg) 

Delegat Harald Bredrup, 
Mack 

 
2019 Ikke på valg 

Nordisk samarbeid 
(stående utvalg) 

Delegat Petter Nome, 
BROD 

 
2019 Ikke på valg 

Den Skand. 
Bryggerhøjskole 

Styremedlem Hege Ramseng, 
BROD 

 
2019 Ikke på valg 

 
Oslo, 09.05.2019
  

 
Harald Bredrup, 
styreleder  
  

  

 
 
 
 
Erlend Fuglum, 
direktør  

 
Petter Nome, 
direktør i 2018

 


