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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 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 2015 
 

Mindretallsregjeringen av Høyre og Fremskrittspartiet (med Venstre / KrF som støttepartier), 
gjorde Stortinget til en viktig påvirkningsarena også i 2015. BROD hadde hovedfokus på to saker: 
Fjerning av grunnavgiften og større differensiering mellom øl- og brennevinsavgiftene. I tillegg kom 
sluttføringen av samarbeidet med HOD / Helsedirektoratet om nye forskrifter om alkoholreklame. 
 
I den siste saken fikk vi gjennomslag, ved at forskriften om alkoholreklame ble betydelig endret 
f.o.m. 1. november 2015. 
 
I den andre fikk vi mye verbal støtte fra hele den partipolitiske skala, inkludert sentrale 
regjeringspolitikere, men avgiften ble beholdt i sin helhet (og indeksregulert) i statsbudsjettet for 
2016. Utviklingen i ettertid (fallende oljepriser, økende ledighet og flyktningkrise) gjør det mer 
utfordrende å få fjernet en avgift som vil gi regjeringen liten politisk gevinst og betydelig provenytap.  
 
Folkehelseutfordringer knyttet til konsum av 
sukker, fett og salt har preget den politiske 
debatten, svært ofte med fokus på 
sukkerholdig brus. Helse- og omsorgsminister 
Bent Høie inviterte produsentene til 
samarbeid med myndighetene for å redusere 
inntaket av disse stoffene. BROD samarbeidet 
nært med NHO Mat og Drikke og andre 
produsenter om en felles bransjestrategi for 
sunnere kosthold. Felles tiltak skal lanseres i 
løpet av 2016. 

 

 
Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU) hadde flere saker til behandling i 2015, men få av dem gjaldt 
BRODs medlemmer. Samlet sett har MFU styrket bransjens omdømme og ført til bedre forankring i 
bedriftene av regelverket for markedsføring mot barn og unge. HOD skal i løpet av 2016 gjennomføre 
en evaluering av MFUs virksomhet, før det besluttes om ordningen skal videreføres.  
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Alkoholpolitikken har vært preget av regjeringens samarbeidserklæring med Venstre og KrF som 
slår fast at "hovedlinjen i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast". Dette har gitt lite rom for bedringer i 
bransjens rammevilkår, utover det gjennombruddet endringene i reklameforskriften innebar. 
Regjeringspartiene, spesielt FrP, har også presset gjennom saker av liten eller negativ betydning for 
BROD, noe som har provosert KrF og redusert rommet for å få gjennomslag for BROD-saker, spesielt 
på avgiftssiden. Det gjelder særlig beslutningen om å utvide taxfree-kvoten for vin, men også 
utvidelse av Vinmonopolets åpningstider og gårdssalg av sterksider.  
 
På emballasjesiden skjedde det i 2015 betydelige endringer, ved at alle produsenter i praksis har 
gått over fra Ref-PET til NR-PET for brus og vann og vedtatt å gå over fra ombruks- til 
resirkuleringsglass på alle aktuelle drikkevarer innen kort tid. 
 

På den positive siden kan bl.a. følgende noteres: 
 

 Endringene i reklameforskriften innebærer ingen oppheving av reklameforbudet med gir 
produsenter, importører, salgs- og skjenkesteder adgang til å gi nøktern produktinformasjon og 
vise bilder av alkohol på "plattformer forbrukere aktivt oppsøker". I praksis gir dette en stor 
utvidelse av informasjonsmuligheten på hjemmesider, i menyer, i brosjyremateriell, på festivaler 
mm. Sosiale medier omfattes ikke. 

 Tillitsforholdet mellom BROD og Helsedirektoratet er betydelig forbedret. Det er jevnlig dialog og 
BRODs synspunkter blir hensyntatt og har gitt flere positive endringer. 

 Bransjen har god synlighet og tillegges relevans i offentlig debatt. 

 Veksten for småskalabryggerier fortsetter og styrker omdømmet til bransjen som helhet. 

 Det var volumvekst i kategoriene øl, cider og energidrikker. 

 Både brus og energidrikker hadde (til dels betydelig) vekst for sukkerfrie varianter: Sukkerfri brus 
+ 2,5 %, sukkerfrie energidrikker + 29,6 %. 

 
 

 
 
1. november 2015 ble det åpnet adgang til å gi nøkterne produktomtaler og vise nøytrale bilder 
av øl i glass og emballasje på bryggerienes hjemmesider. 
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På den negative siden kan bl.a. følgende noteres: 
 

 Regjeringen har ennå ikke gitt signal 
om lettelse i noen av de avgiftene som 
rammer drikkevare-bransjen (produkt-
avgiften, grunn-avgiften, alkohol-
avgiften). 
 

 En eksplosiv vekst i grensehandel og 
organisert smugling rammer bransjen 
direkte og fremmer kriminalitet, økt 
tilgjengelighet og økende miljøutslipp. 
Imidlertid er det tungt å få saken opp 
på den politiske dagsorden. 

 

 Omsetningen av brus og vann går ned. 
Det siste skyldes trolig at Isklar (som 
ikke vil rapportere salgstall til BRODs 
statistikk) har tatt markedsandeler. 

 
 
I 15-årsperioden 1999 til 2014 ble tollbeslaget 
av øl ellevedoblet (1.057 %), mens beslagene 
av vin økte marginalt og spritbeslagene sank 
betydelig.

2.1. STATSBUDSJETTET FOR 2016 
 
Regjeringen Solberg foreslo i statsbudsjettet for 2016 ingen endringer i avgifter som berører BROD, 
ut over indeksregulering av avgiftene. Dette var skuffende, men ikke overraskende, gitt at 
regjeringen valgte avgiftskutt på områder som ga større politisk uttelling.  
 
BROD spilte en aktiv rolle under budsjetthøringer i Stortingets Finans-, Nærings- Helse- og 
Justiskomité med hovedvekt på kravet om fjerning av grunnavgiften. Her ble det særlig pekt på det 
totale avgiftstrykket, som gir økt smugling og grensehandel. 
 
I finanskomiteen ble det også løftet fram forslag om reduserte ølavgifter og avgiftsreduksjon for 
småskalaprodusenter.  
 
 

2.2. SMÅSKALABRYGGERIER: MEDLEMSVEKST og STYRKET OMDØMME 
 
BRODs medlemsvekst fortsatte i 2015. Foreningen fikk 29 nye medlemmer, mistet fire og hadde 
dermed 100 medlemmer ved utgangen av 2015, mot 75 ved utgangen av 2014.  

 

Følgende meldte seg ut: 
- Fjellbryggeriet (Opphør / eierskifte) 

- Halden Mikrobryggeri (Vil ikke oppgi salgstall) 

- Granås Gård (Kom ikke i produksjon) 

- Union Bryggeri (Opphør / eierskifte) 
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Av de 29 nye medlemmene er samtlige småskalabryggerier: 

Aja Bryggeri   Drammen 
Ansnes Brygger   Hitra 
Baatbryggeriet   Vestnes 
Bryggeri 13   Tromsø 
Eiker Ølfabrikk   Mjøndalen 
Eldhuset Bryggeri  Overhalla 
Fet Hjemmebryggeri  Fetsund 
Gloppen Hotell   Sandane 
Graff Brygghus   Tromsø 
Granås Gård   Hegra 
Hunsfos Bryggeri  Vennesla 
Lysefjorden Mikrobryggeri Ytre Arna 
Låven Mikrobryggeri  Sylling 
Mikromeyer Bryggerhus Spydeberg 
Moe Gårdsbryggeri  Leinstrand 
Mosjøen Mikrobryggeri  Mosjøen 
Nordgåren Gårdsbryggeri Sømna 
Northern & Co   Fedje 
Norumbryggeriet  Sørum 
Qvart Ølkompani  Kristiansand 
Reins Kloster   Rissa 
Senja Handbryggeri  Senja 
Små Vesen Bryggeri  Aurdal 
St. Hallvard Bryggeri  Oslo 
Svalbard Bryggeri  Longyearb. 

Svensefjøset   Lier 
Telemark Mikrobryggeri Skien 
Tya Bryggeri   Øvre Årdal 
Voss Fellesbryggeri  Voss 

 

 

Medlemsutviklingen i BROD 2002 – 2015.  
(Blå = totalt, rød = småskalaprodusenter.)

 
Det økende antallet småskalabryggerier, samt salgsveksten for disse, fikk stor medieoppmerksomhet 
også i 2015. Det er skapt en positiv interesse for øl som har hevet omdømmet for både bransjen og 
kategorien. Utviklingen av stadig nye øltyper har også virket stimulerende på store og mellomstore 
etablerte bryggerier og medvirket til sterkere satsing på produktutvikling. 

I 2015 kartla BROD 1.437 genuint ulike øl i Norge, hvorav 1.284 var brygget ved småskalabryggerier.  
 
BRODs sysselsettingsundersøkelse viste at småskalabryggeriene ved utgangen av 2015 sto for 20 
prosent av årsverkene knyttet til ølbrygging i Norge, til sammen ca. 266 årsverk, en vekst fra 213 
årsverk i 2015. 
 
I samme periode ble sysselsettingen hos de fire største medlemmene (+ Grans Bryggeri) redusert fra 
2.870 til 2.571 årsverk på grunn av strukturendringer og økt automatisering. (Disse tallene omfatter 
også brus- og vannproduksjon.) 
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2.3. SALGSUTVIKLING I 2015 

For tredje år på rad var det økning i ølsalget etter fire sammenhengende år med fall i salget på opptil 
3,6 prosent årlig (2011). Øl later til å være på offensiven i forhold til vin og brennevin for første gang 
på over 20 år.  
 
Vinmonopolets brennevinssalg falt i 2013 med -0,6 %, mens vinsalget falt med -1,3 % % etter tre tiår 
med gjennomgående kraftig vekst. Samtidig steg det totalet ølsalget med +1,1 % og polets sterkølsalg 
med +12,1 %.  
 
Dermed fortsetter den utviklingen som begynte i 2014. Det er nå grunnlag for å slå fast at overgang 
fra vin og brennevin til øl, fører til redusert totalkonsum av alkohol i befolkningen. 
 
Økningen i grensehandel, tax free-salg og organisert smugling gjør imidlertid at anslag over konsum 
er beheftet med usikkerhet. Taxfree-salg domineres av vin og sprit, mens øl er den raskest økende 
kategorien når det gjelder tollbeslag. Ølbeslagene er ellevedoblet de siste femten årene, mens vin- 
og spritbeslagene er stabilt lave.  
 
Salgsutviklingen i 2014 var også positiv for cider (+ 6,8 %) og energidrikker (+ 6,7 %) mens brussalget 
faller for femte år på rad (-2,4 %). Vannsalget sank med – 4,8 % etter å ha hatt vekst de tre 
foregående år. Trolig skyldes det at (Isklar som ikke rapporterer sag til BROD) har tatt markeds-
andeler.  
 

2.4 MARKEDSUTVIKLINGEN FOR HÅNDVERKSØL 
 
Småskalabryggerienes markedsandel har hatt 
jevn vekst i flere år, men det er verdt å merke 
seg at den prosentvise volumveksten er i ferd 
med å flate ut:  
 
2011: + 26 % 
2012: + 20 % 
2013: + 39 % 
2014: + 40 % 
2015: + 23 % 
 
I første kvartal 2016 var volumveksten på vel 
10 % i forhold til samme kvartal i 2015. 
 
Investeringene, produksjonskapasiteten og 
ambisjonsnivået blant småskalabryggeriene 
har vokst betydelig, spesielt i perioden 2014- 
15.  I tillegg har antallet aktører økt kraftig. 
Det kan anslås at den totale kapasiteten  
er i ferd med å bli minst dobbelt så stor som 
det markedsutviklingen krever. 

 

 

 
Samtidig vinner importøl markedsandeler på Vinmonopolet, en utvikling som også kan spre seg til 
uteliv og dagligvare, mens de mellomstore og store bryggeriene har betydelig volumvekst for nye 
spesial- og premium øl. 
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Det er grunn til å regne med en konsolidering av småskalamarkedet i Norge, slik det har skjedd i 
andre land som ligger foran oss i utviklingen. Dette er først og fremst en utfordring for bryggerier 
med stor gjeldsbyrde, nye bryggerier som ikke er etablert i markedet, men har foretatt store 
investeringer og etablerte bryggerier som har foretatt eller planlegger nyinvesteringer.  
 
Utviklingen i 2015 viste også en dreining i forbrukeradferd, ved at de fleste større småskalabryggerier 
med nasjonal distribusjon tapte volum og markedsandeler, mens mellomstore småbryggerier med 
sterk lokal forankring hadde markert framgang. Det er for tidlig å si om dette er en varig trend. 
 
 

ØL:   + 1,13 % 
 
Ølsalget økte i 2015 med +1,13 % (255 millioner liter totalt), mot en vekst på 2,44 % i 2014. Av 
dette hadde norskbrygget øl en vekst på 1,71 %. 
 
Dermed har det vært jevn vekst i fire år på råd etter til dels kraftig nedgang de tre foregående år. 
BROD har f.o.m. 2014 også registrert forholdet mellom importert og norskbrygget øl. Totalvolumene 
f.o.m. 2014 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. Fra samme tidspunkt er det også 
registrert eksport og gjort uttrekk for småskalabryggerienes andel. 
 
Småskalabryggeriene sto i 2015 for 3,56 % av totalvolumet, etter en volumvekst på 22,5 % i forhold 
til 2014. De store og mellomstore bryggeriene hadde et svakt fall i volum (- 0,37 %) mot en vekst på 
1,6 % i 2014. 
 
Eksport av norsk øl økte med 5,67 % i 2015 til et volum på 4,6 millioner liter. Dette må først og 
fremst tilskrives bedre utvalg og eksponering i taxfree-butikkene. 
 

BRUS:   – 2,44 % 
 
Salget av brus falt med – 2,4 % i 2015 mot -1,4 % i 2014. (466 millioner liter totalt). Dermed har det 
vært sammenhengende nedgang i seks år på rad.  
 
Vanlig brus falt med -5,7 %, mens sukkerfri brus hadde en salgsøkning på 2,53 %. Sukkerfritt utgjorde 
42 prosent av bruskonsumet i 2015. 
 
Brus tilsatt fruktjuice ble innført som kategori i 2015 med historiske tall f.o.m. 2014, men dette er en 
liten kategori og utgjorde kun 0,6 % av konsumet. Kategorien falt med -15,1 % i 2015. 
 

VANN:   - 4,76 % 
 
Det registrerte salget av vann falt med -4,76 % mot en vekst på 1,52 % i 2014. (88 millioner liter 
totalt).  
 
Det knyttes stor usikkerhet til disse tallene, ettersom Isklar ikke vil oppgi tall til BRODs statistikk, men 
antas å ha hatt en betydelig vekst i sin markedsandel. 
 

CIDER:   + 6,80 % 
 
Salget av cider økte med + 6,8 % mot + 11,5 % i 2014. (10,7 millioner liter totalt).  En jevn, årviss 
økning ser ut til å fortsette.  Historiske tall fra Brewery International (Bulmers) inngår f.o.m. 2014. 
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ENERGIDRIKKER: + 6,66 % 

Salget av energidrikker økte med 6,66 % i 2015.  (18,9 millioner liter totalt).   
 
Sukkerfrie energidrikker økte sitt volum med 29,6 %, mens sukkerholdige økte med 4,4 %. De 
sukkerfrie variantene sto i 2015 for 11 prosent av energidrikkonsumet. 
 
Kategorien ble innført 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. 
 
 
 
 
 

3. Aktiviteter i 2015 
 
BROD har også i 2015 fulgt to hovedlinjer i det daglige arbeidet, som også avspeiles i ansvars-
delingen mellom prosjektleder Hege Ramseng og daglig leder Petter Nome: 
 

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

 
Dette vil i praksis ofte gli 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 og det er økende behov 
for medlemsservice, både fra gamle og nye medlemmer, spesielt når det gjelder forståelsen av 
lovverk.  
 
 

3.1. ANSVARLIGHET, STRATEGI OG RAMMEVILKÅR 

Styrets strategiseminar 26.01.15 samlet seg om følgende målsetting: 

"Gjennom lokal verdiskapning, ansvarlig markedsføring, gode øyeblikk og skånsom 
miljøbelastning skal BRODs medlemmer bidra til bedre helse for folk flest." 

Dette avspeiler en felles forståelse av at bransjens største utfordringer mht samfunnsansvar og 
omdømme er knyttet til helse. Bransjen er produktene, i første rekke brus (med sukker) og øl (med 
alkohol.) 

Hvis BROD skal få gjennomslag for bedrede rammebetingelser, må bransjens krav og ønsker bygge 
opp under samfunnets målsettinger, spesielt i forhold til helse. Samtidig må bransjen være villig til å 
akseptere reguleringer og avgifter, hvis disse er kunnskapsbaserte. 

BROD konsentrerte seg om to topprioriterte hovedsaker i 2015: 

1. Fjerning av grunnavgiften. (Miljøbegrunnelse) 
2. Større avgiftsdifferensiering mellom svak alkohol (øl) og sterk alkohol (brennevin). 

(Helsebegrunnelse) 
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I tillegg var følgende saksområder prioritert; 

1. Oppfølging av forskriftsendring mht forbudet mot alkoholreklame. 
2. Avgiftsreduksjon for småskalaprodusenter. 
3. Beredskap mot forverrede rammevilkår som er symbolpolitiske, ikke kunnskapsbaserte. 
4. Kontinuerlig omdømmebygging for alle produkter og bransjen generelt, knyttet til 

ansvarlighet og livskvalitet. 

3.1.1. GRUNNAVGIFTEN 

I løpet av 2015 inviterte BROD finansminister Siv Jensen og et tyvetalls stortings-representanter på 
besøkt til medlemsbedrifter. I de fleste tilfeller var også lokale ordførere, rådmenn og andre 
lokalpolitikere til stede, samt mange lokale medier. 

Over alt hadde vi ett budskap: Grunnavgiften er kontraproduktiv og utdatert, den rammer norsk 
industri i konkurranse med grensehandel og organisert kriminalitet og må fjernes. Tross betydelig 
verbal sympati underveis, ble avgiften beholdt i budsjettet for 2015. Begivenheter i ettertid (fallende 
oljepriser, økende ledighet og flyktningkrise) gjør det nå krevende å bli kvitt grunnavgiften, men 
parallelt i 2015 ble det (fra Infinitums side) arbeidet for et alternativt regime for emballasjeavgifter, 
som danner grunnlag for BRODs strategi i 2016. 

På tross av nederlaget mht grunnavgiften, var bedriftsbesøkene av stor verdi for bransjen. Sentrale 
stortingspolitikere fikk oppleve bransjen på nært hold, knyttet kontakter og fattet interesse og 
sympati. Lokale politikere opptrådte hele veien som pådrivere for sin lokal bedrifts interesser. Både 
produsentene og politikerne fikk store, positive oppslag i lokale medier. BROD fikk utvidet og styrket 
sitt politiske nettverk. 

 

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) og BRODs Hege Ramseng besøker Evan Lewis og Ægir 
Bryggeri i Flåm. 
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3.1.2. DIFFERENSIERING MELLOM SVAK OG STERK ALKOHOL 

Dette er en gjenganger på BRODs agenda, men foreningen har de siste årene ligget lavt fordi 
utsiktene til gjennomslag har vært små. Imidlertid har spørsmålet blitt aktualisert ved at flere partier, 
i første rekke Høyre, har tatt opp spørsmålet, med en helsebegrunnelse: Det er en målsetting å 
stimulere konsum av svak alkohol framfor sterk. 

BROD har valgt å ikke fronte spørsmålet i offentlig debatt, men heller operert i kulissene som 
premissleverandør overfor Høyre og andre partier. Bl.a. har vi pekt på at dette også handler om 
distriktsutvikling og styrking av arbeidsplasser i Norge. 

BRODs vurdering er at det er i ferd med å åpne seg et politisk vindu, men at saken er tjent med at 
den frontes av politikere, ikke av bransjeinteresser. En tilspisset debatt mellom norske bryggerier og 
vin- og brennevinsaktørene, vil neppe tjene vår sak. 

3.1.3. AVGIFTSREDUKSJON FOR SMÅSKALABRYGGERIER 

Generelt reduserte ølavgifter har høyest prioritert når det gjelder alkoholavgifter. Spørsmålet om 
reduserte alkoholavgifter for småskalabryggerier, er imidlertid tatt opp både av mange BROD-
medlemmer og flere politiske partier. Slike avgiftsreduksjoner er gjennomført i 21 EU-land i hht 
"Council Directive 92/83/EEC av 19.10.1992". 

Strukturen i norsk bryggerinæring og det høye avgiftsnivået tilsier at det må utvikles en avgiftsmodell 
som er særegen for Norge. BROD styre samlet seg i 2015 om et forslag som innebærer gradvis 
fallende avgiftsreduksjon opp til et årsvolum på 200.000 liter i klasse D. Dette forslaget skal sikre 
flere vitale bransje- helse-, nærings- og finanspolitiske interesser: 

- Ordningen skal ikke føre til at forbrukerne får billigere øl. 
- Ordningen skal stimulereproduksjon av butikkøl framfor sterkøl. 
- Ordningen skal gi reelt insentiv til nyetablerte virksomheter og bidra til økt sysselsetting. 
- Ordningen skal ikke virke konkurransevridende. 
- Ordningen skal ikke fungere som subsidie til veletablerte virksomheter 
- Ordningen skal gjøre det minst mulig smertefullt å vokse. 
- Ordningen skal ha minimal provenyeffekt. 

3.1.4. FORSKRIFTSENDRINGER OM ALKOHOLREKLAME 

Endringene som trådte i kraft 1.11.2015 var en varslet seier, men endringene var på mange områder 
mer positive enn man på forhånd hadde forventet. Viktigst var gjennomslaget for å vise bilder av 
produkter på hjemmesidene, både i form av packshots og serveringsglass. I tillegg ble det gitt utvidet 
adgang til bruk av generiske bilder. 

I forbindelse med implementeringen av forskriftsendringene, har BROD brukte mye energi på å 
informere medlemmene om hvor grensene går, med sikte på lik og lovlydig praksis fra alle 
medlemsbryggerier. Dels handler dette om bransjens omdømme overfor myndigheter og 
offentlighet, dels om å sikre lik konkurranse mellom alle aktører. 

Dette arbeidet har gitt gode resultater, både ved at medlemmene i hovedsak holder seg innenfor 
lovens rammer, og ved at myndighetene har merket seg bransjens selvjustis og vilje til å rette seg 
etter regelverket.  

Det nye regelverket åpner samtidig for uklarhet og skjønn på mange områder. Helse-direktoratet er 
innforstått med bransjens utfordringer og har lagt opp til halvårlige dialog-møter der erfaringer deles 
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og forskriften evalueres. Det er flere eksempler på at denne dialogmodellen øker muligheten for å ta 
opp uklarheter og rette opp urimeligheter. 

Beregnet ut fra produksjonsvolumer i 2015 med avgiftssatsen for 2016, er statens provenytap ved en 
slik ordning beregnet til 5,7 millioner kroner. I budsjettsammenheng er dette minimalt. Det søkes 
politisk støtte for forslaget i alle partier, med statsbudsjettet for 2017 som første målsetting. 

3.1.5. BEREDSKAP MOT FORVERREDE RAMMEVILKÅR / SYMBOLPOLITIKK 

Den helsepolitiske interessen var i 2015 særlig rettet mot brusprodukter og energidrikker. Et forslag 
om økte brusavgifter i statsbudsjettet for 2016 falt. Flere forslag fra kostholdseksperter og –aktivister 
om aldergrenser og andre reguleringer av energidrikker har aldri nådd fram til politisk behandling. 

BROD ønsker at drikkevarebransjen skal spille en proaktiv rolle i arbeidet for bedre kosthold, men har 
sterkt advart mot følelsesstyrte, symbolpolitiske beslutninger.  Vi støtter opp om den samarbeids-
linjen Helse- og omsorgsminister Bent Høie har tatt initiativ til. Samtidig forsøker vi å slå ned på å 
rette opp feiloppfatninger i den offentlige debatten. 

Et faktaark om energidrikker, utarbeidet av alle energidrikkprodusenter i fellesskap, er eksempel på 
det siste.  

 

 

 

 
 
BRODs faktaark om energidrikker ligger ute på Drikkeglede, er distribuert til alle energidrikk-
leverandører og skal fungere som et felles faktagrunnlag i offentlig debatt. Kildegrunnlaget er bl.a. 
Vitenskapskomiteen for Matsikkerhet og EFSA. 
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3.2.  FOR HØY ALKOHOLPROSENT I DAGLIGVAREHANDELEN 

Høsten 2015 ble det avdekket at flere av BRODs småskalabryggerier leverte øl til dagligvarehandelen 
med alkoholprosent høyere enn 4,7 prosent. Styret ba administrasjonen umiddelbart informere 
dagligvarekjedene og sette i gang egne undersøkelser.  

Dagligvarekjedene, helsedirektøren og tolldirektøren umiddelbart ble varslet, med informasjon om at 
BROD straks ville sette i gang testing av alt tilgjengelig Klasse D-øl og holde dem løpende informert. 
Samtlige uttrykte tillit til BRODs planlagte håndtering.  

De påfølgende to ukene samlet BROD inn øl fra 49 medlemsbryggerier over hele landet og 
gjennomførte testing i samarbeid med Ringnes. Vi testet 156 ulike Klasse D-øl, hvorav 138 fra 
småskalabryggerier, med følgende resultat: 

For svakt øl (under 4.0 %)    5 øl 
4,0 % – 4,7 %   52 øl 
4,7 % – 5,2 %    31 øl 
5,2 % – 6,0 %    38 øl 
6,0 % – 7,0 %      4 øl 
Over 7,0 %      8 øl 

De største overskridelsene var fordelt på to bryggerier, som begge ble kontaktet av BROD og bedt om 
umiddelbart å trekke tilbake alt øl fra butikkene. Det skjedde og det ene bryggeriet ble nedlagt med 
øyeblikkelig virkning og lagt ut for salg. 

Testresultatene var ferdig sent mandag kveld 21.09. Tolldirektør Bjørn Røse og Helsedirektør Bjørn 
Gulvog ble informert tidlig tirsdag morgen og det ble avtalt møte med begge direktorater for å 
diskutere videre framdrift. Dagligvarekjedene ble informert samme morgen.  

Samme formiddag avholdt BROD presse-
konferanse der resultatet av testingen ble 
presentert. Vi ga overfor media uttrykk for at 
overskridelsene var uakseptable og at vi ville 
sette i gang øyeblikkelige tiltak for hindre 
gjentakelser i fremtiden. Mediedekningen var 
massiv, men nøktern, samme dag og døde 
raskt hen. 

Samarbeidet med Helsedirektoratet og Toll- 
og avgiftsdirektoratet var under hele 
prosessen preget av åpenhet fra BRODs side 
og forståelse fra direktoratenes. Helse-
direktoratet valgte å gi "amnesti" for allerede 
distribuert øl som var målt til under 6,0 %, 
mens Tolldirektoratet varslet flere "risiko- og 
vesentlighetsbaserte" kontroller i fremtiden. 
 
 
NRK, TV2 og samtlige nettaviser hadde 
løpende dekning av saken 21. september. Etter 
et par dager døden saken i media. 
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Alle BRODs medlemsbryggerier viste hele veien stor vilje til samarbeid og gjennomgang av egne 
rutiner for brygging og kvalitetssikring. Alle de store bryggeriene, inkludert Grans Bryggeri, som ikke 
er medlem  i BROD,  var meget imøtekommende mht testing og rådgivning. 
 
Episoden ble en test på BRODs evne til krisehåndtering og det er vår vurdering at bransjen kom 
styrket ut av saken. Kompetanseutveksling og rådgivning skjedde løpende på kryss og tvers i 
bransjen. Alle handlet uselvisk, ut fra et felles ønske om bevare næringens omdømme. Tillits-
forholdet mellom bryggeriene og myndighetene ble heller styrket enn svekket. 
 
Samtidig var hendelsen en vekker, både for enkeltaktører og BROD sentralt. I løpet av 2016 vil det bli 
tatt nye stikkprøver med det formål å kunne informere allmennheten om at alkoholstyrken på alt øl 
er under kontroll. 
 
 

3.3 OMDØMMEBYGGING  

Alkoholprosent-saken ble i seg selv et omdømmeprosjekt, men BROD videreførte også i 2015 
arbeidet med å bygge nettverk og allianser i reiselivs- og serverings- og dagligvarebransjen. 

Mediemessig er øl inne i en meget positiv utvikling, med stor oppmerksomhet rundt ølkultur, mang-
fold, produktinnovasjon og småskalabryggerier. BROD benyttes flittig som kilde og kommentator. Det 
største presset har også i 2015 vært mot brus og energidrikker. 

 
3.3.1. ØL OG DAMER 

"Øl og damer"-arrangementene, rettet mot 
kvinnelige beslutningstakere i næringslivet, 
journalister, bloggere, toppolitikere, event-
arrangører og andre opinionsledere har vært 
ubetinget suksess og ble videreført i 2015 med 
3 arrangementer i Oslo og Bergen som samlet 
over 100 kvinner. 
 
I tillegg var BROD initiativtaker og arrangør for 
et 8. mars-arrangement på utestedet 
Verkstedet i Oslo, der kvinnelige bryggere fra 
Ægir og Færder lanserte sitt 8. mars-øl «Embla 
Basil Blonde». Ølarrangementer 8. mars blir 
stadig mer utbredt i Europa og har også blitt 
et stort nett-fenomen. Dette er noe BROD bør 
hekte seg på. 
 
 
 
 
Ringnes` stemningsskaper Sigrid Strætkvern er 
sentral hver gang det dreier seg om øl og 
damer. 
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3.3.2. MATSTREIF 
 
For femte gang samarbeidet BROD med Innovasjon Norge om presentasjon av øl under Matstreif på i 
Oslo. 35 av BRODs medlemsbryggerier deltok, hvorav 24 med egne stands. Vi presenterte 182 ulike 
produkter, hvorav 162 øl og 20 alkoholfrie drikker. Ca. 200.000 gjester besøkte Matstreif. 
Ølavdelingens lokalisering på Aker Brygge var ikke optimal pga manglende nærhet til Rådhusplassen, 
lite plass og dårlige toalettfasiliteter. Arrangementet i 2016 vil bli flyttet til Kontraskjæret og BROD vil 
overta en større del av ansvaret for gjennomføringen fra Innovasjon Norge.  

 
3.3.3. JULEØLPREMIERE 
 

 
 

Juleølpremieren 2015 ble arrangert i 
samarbeid med Ølakademiet på Vulkan i Oslo. 
280 påmeldte gjester, 24 bryggerier og 90 
ulike øl er ny rekord. Et svært vellykket 
arrangement med gjester fra bl.a. media, 
kunder og Stortinget. Stortingsrepresentant 
Trine Skei Grande ble kåret til Årets Ølhund.  
 
 
 
Ølhund-trofeet var tradisjonen tro en 
karikaturtegning fra VG-tegner Roar Hagen.

 

3.3.4. KONFERANSER, FESTIVALER, MESSER, NETTVERK 
 
BROD har deltatt og holdt foredrag på konferanser i flere ulike nettverk, bl.a. NHO reiseliv i Midt- 
Norge, Det Norske Måltid (Stavanger), Grüne Woche (Berlin). NMBU (Campus Aass), Gamle Vefsn 
Akevittforening, Helse Stavanger, NHO Service, Norsk Automatiseringsforum, Bryggerhøjskolen 
(København), Bergen Ølfestival, Matstreif (Oslo), Matkonferanse NHO / NILF, Den norske Klubb i 
Cote dAzur (Antibes), SAS-pilotenes Veteranforening, Menys VIP-kunder, Norges Banks Pensjonist-
forening, Merkurprogrammet (Bergen). 
 

3.3.5. MEDIA 

I løpet av året var det langt over tusen oppslag i nettaviser, lokal- og riksaviser, livsstils- og 
bransjemagasiner, radio og TV der BROD var omtalt. Oppslagene er i all hovedsak positive eller 
nøytrale, med unntak for oppslagene om energidrikker og brus med og uten sukker. BROD brukes 
ofte som kilde og referanse i saker som angår bransjen og våre produkter og inviteres til debatter i 
ulike medier. 

 

3.3.6. DRIKKEGLEDE og FACEBOOK 
 
BRODs hjemmeside  www.drikkeglede.no ble oppgradert i 2015 med forbedret design og mer stoff. 
Det ble også satt i gang arbeid med å utvikle brukerforum og elektroniske medlemsdata. 
Forskriftsendringene om alkoholreklame omfatter imidlertid ikke bransjeorganisasjonenes 
nettsteder.  Øl- og brusvelgeren ble besluttet fjernet, også fordi det er for ressurskrevende å gi 
løpende oppdatering av medlemmenes produktporteføljer.  
 

http://www.drikkeglede.no/
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Drikkeglede brukes stadig som referanse av eksterne stakeholdere og er flittig sitert i media, i studier 
og eksamensoppgaver på universiteter og høgskoler. Samtidig antas sosiale medier å ha tatt over en 
god del av trafikken fra hjemmesidene.  
 
Drikkeglede på Facebook hadde ca. 10.100 følgere ved utgangen av 2015. FB-siden har etablert seg 
som et aktivt forum for diskusjon om drikkevarer og aktiviteten øker stadig. 
 

3.3.7. SALGSSTATISTIKKEN PÅ DRIKKEGLEDE 
Etter at BRODs salgsstatistikk ble strukturert i 2010, har det skjedd store endringer i drikkevare-
markedet. Det ble derfor gjort endringer i flere kategorier og innført nye: 
 
ØL:  

- Splitt mellom norskbrygget og importert øl. 
- Månedlig uttrekk av småskalabryggerienes andel av norskbrygget øl 
- Eksport som ny kategori. 

 
BRUS: 

- Juicebrus som ny kategori. 
 
ENERGIDRIKKER: 

- Ny kategori som omfatter totalsalg fra alle leverandører, inkludert Red Bull, Multibev og 
Brewery International. 

- Splitt mellom sukkerholdige og sukkerfrie energidrikker 
 
Dette innebærer en kraftig kvalitetsbedring av det statistiske materialet. I de nye kategoriene er 
historiske tall registret f.o.m. 01.01.2014. Den kategorien som framstår som utilfredsstillende er 
VANN. Det lyktes ikke BROD å få Isklar og Voss Vann til å rapportere sine salgstall. 

 

3.3.8. INFOGRAFIKK 
I 2015 ble det satt i gang et utviklingsarbeid for lett tilgjengelig infografikk på sentrale 
bransjeområder. Grafikken skal omfatte nøkkeltall i bransjen (produksjon, sysselsetting, aktører osv), 
verdiskaping, helsedata mm. Arbeidet skal være sluttført høsten 2016 og vil være dynamisk, dvs at 
alle data kan oppdateres løpende.  

 
 
3.4 HANDELENS ØLSALGSRÅD 
Petter Nome representerte BROD i Handelens Ølsalgsråd (HØR) i 2015.  HØR utarbeidet i 2015 en 
helt ny utgave av «Ølsalgsskolen», myntet på alle ansatte i Dagligvarehandelen. Skolen er utformet 
som et animert nettspill på sosiale medier og lanseres i 2016. Målet er å få til en kraftig forbedring av 
ID-kontrollen i handelen. 
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3.5.  SAMARBEID MED NHO MAT OG DRIKKE  
Samarbeidet med NHO Mat og Drikke som ble innledet per 1. januar 2004 ble videreført i 2013 for 
fortsatt å oppnå synergieffekter i næringspolitiske spørsmål og en bedre oppgavefordeling mellom 
de to foreningenes arbeid for bryggeriene.  I 2015 ble NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke 
fusjonert.  
 
På forhånd var det knyttet usikkerhet til fusjonen, men erfaringene så langt er positive. Det skyldes 
ikke minst en offensiv og inkluderende ledelse. BROD har i 2015 hatt et nært samarbeid med NHO 
Mat og Drikke, spesielt i forhold til partnerskapsprosjektet om kosthold som ble initiert av helse- 
og omsorgsministeren.  
 
NHO Mat og Drikke har levert personal-, økonomi- og administrative tjenester samt kontorlokaler i 
henhold til egen avtale mellom Bryggeri- og Drikkevareforeningens Servicekontor AS og NHO Mat og 
Drikke.  
 
 

4. Internasjonalt samarbeid  
 
Simen Revold og Petter Nome representerte BROD i Brewers of Europe, mens Nome og Stein 
Rømmerud 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.  
 
BoE hadde i 2015 hovedfokus på sin alleuropeiske kampanje (Love Beer) for å heve ølets omdømme i 
Europa, samt spørsmålet om ingrediens og innholdsmerking av alkohol. 
 
Arbeidet i UNESDA er sterkt preget av økende politisk press for avgifter og reguleringer av 
sukkerholdig brus. UNESDAs respons har vært intensivert aktivitet for å få nasjonale organisasjoner 
til å vedta forpliktende løfter om redusert sukkerkonsum fra bransjens produkter. Flere land i Europa 
+ USA og Canada har vedtatt slike commitments.  
 
Terje Aass representerte BROD i styret i Den Skandinaviske Bryggerhøjskole (SBH) i København. 
 
Harald Bredrup, Petter Nome og Hege Ramseng representerte BROD i ”Nordisk samarbeid – stående 
utvalg”. Utvalget ble i 2015 utvidet til å omfatte hele den nordiske grupperingen i BoE, dvs 
Storbritannia og Irland i tillegg til de nordiske landene. I 2015 var det to møter. 
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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. 

5.1. RETURPROSENTER 

BROD skal arbeide for en høyest mulig returprosent på ombruksflasker, samt gjenvinningsflasker og 
boks. 

Ombruksemballasje: Deltakerne i BRODs pante- og retursystem for ombruksflasker for 2015 viser en 
samlet returprosent på godt over 100 %. Returprosenten er spesielt høy med bakgrunn i overgang til 
gjenvinningsflasker. 

Gjenvinningsemballasje: Infinitum har godkjent 95 % retur på boks og 95 % retur på gjenvinnings 
plastflasker. Norsk Glassgjenvinning har godkjent en returprosent på 90 % for gjenvinningsglass. 
Selskapene arbeider kontinuerlig med tiltak for å opprettholde/forbedre returtallene. 

5.2. MATERIALSELSKAPER 

BROD ønsker å effektivisere og utvikle de ulike materialselskapene gjennom aktivt eierskap. Våre 
styremedlemmer i Infinitum, Norsk Glassgjenvinning og Grønt Punkt Norge ivaretar BRODs interesser 
i de respektive selskapene. 

5.3. RENTPACK og NEWPACK 

Omsetningen i liter i Rentpacks gjenbruksflasker falt med ca. 79 prosent fra 2014 til 2015 som følge 
av overgang til annen emballasje. Totalt ble det omsatt 23 millioner liter i selskapets flasker i 2015.  
Selskapet forventer fortsatt nedgang i omsetningen på flasker de nærmeste årene da brukerne har 
meddelt at man går over til gjenvinningsflasker.  

Totalt falt selskapets omsetning i liter på ytteremballasje med 18 prosent sammenlignet med 2015. 
For 2016 forventes en mindre reduksjon i omsetningen på ytteremballasje med bakgrunn i overgang 
engangsflasker og dermed mindre behov for ombruks ytteremballasje. Omsetningen på lanserte 
kvartbrett og 1/8-brett for store gjenvinningsflasker har stabilisert seg på et betydelig nivå. Totalt ble 
det omsatt ca. 375 mill. liter i/på selskapets ytteremballasje i 2015.  

Da omsetningen på Rentpacks flasker vil reduseres i årene fremover vil selskapet i større grad dreie 
sin virksomhet over 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 aktivitet i 2015 
og på samme nivå som i 2014. Newpack forestår også utveksling av emballasje mellom de ulike 
produsentene, samt tilhørende logistikktjenester. 

Totalt var aktiviteten i selskapene samlet på samme nivå i 2015 som i 2014.  

For øvrig vises det til Rentpacks og Newpacks regnskaper for 2015. 
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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 Drikke-
vareforeningens medlemsgrunnlag er produsenter av øl, brus og vann med produksjon i Norge. 
 
I 2014 har administrasjonen bestått av daglig leder (Petter Nome) og prosjektleder (Hege Ramseng), 
som begge har klart definerte arbeidsoppgaver: 
 
Daglig leder: Utredning, politisk påvirkning, offentlig debatt, medieutspill, nasjonal og internasjonal 
representasjon, salgsstatistikk, medlems- og publikumsservice.  
Prosjektleder: Omdømmeprosjekter, mediepleie, drift av hjemmesider og Facebook, nasjonal 
representasjon, medlems- og publikumsservice. 
 
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 2014 besto administrasjonen I BROD av følgende ansatte:  
 
Petter Nome   Direktør, Bryggeri- og Drikkevareforeningen.  
Hege Ramseng  Prosjektleder, Bryggeri- og Drikkevareforeningen 
 
Morten Sundell  Emballasje- og logistikksjef, BROD og daglig leder, Rentpack AS.  
Stig Hellerud   Logistikkansvarlig Rentpack AS  
Ine Schøyen   Logistikkmedarbeider, Rentpack AS  
 
 

6.1 MEDLEMMER 

Bryggeri- og Drikkevareforeningen fikk 29 nye medlemmer i 2014, mens fire meldte seg ut. 
Medlemstallet økte dermed fra 75 til 100 medlemmer. 
 
BRODs medlemmer pr. 31.12.2015 (nye medlemmer i grønt): 
 

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

4. Ansnes Brygger    Hitra 

5. Arendals Bryggeri    Arendal 

6. Atna Øl AS     Atna i Østerdalen 

7. Austmann Bryggeri   Trondheim 

8. Balder Brygg     Leikanger i Sogn og Fjordane 

9. Berentsens Brygghus    Egersund 

10. Bryggeri 13    Tromsø 

11. Brygghus 9    Trondheim 
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12. Bådin Bryggeri    Bodø 

13. Baatbryggeriet    Vestnes 

14. Christiansand Brygghus   Kristiansand 

15. Coca-Cola Enterprises Norge  Lørenskog   

16. Crowbar og bryggeri    Oslo 

17. Ego Brygghus    Fredrikstad 

18. Eiker Ølfabrikk    Mjøndalen 

19. Ekspedisjonen Skjenkestove  Lofthus  

20. Eldhuset    Overhalla  

21. Espedalen Fjellbryggeri   Espedalen i Oppland 

22. Fet Hjemmebryggeri   Fetsund 

23. Finnskogen Bryggeri   Åsnes, Finnskog 

24. Finse 1223 Microbryggeri   Finse 

Fjellbryggeriet    Åmotsdal 

25. Færder Mikrobryggeri   Tønsberg 

26. Garasjebryggeriet   Haugesund 

27. Gjerberg Bryggeri    Rakkestad i Østfold 

28. Gloppen Hotell    Sandane 

29. Graff Brygghus    Tromsø 

30. Grim & Gryt Økobryggeri  Hareid 

Granås Gård    Hegra 

31. Grünerløkka Brygghus   Oslo 

32. Hadeland Håndverksbryggeri  Gran 

Halden Mikrobryggeri   Halden 

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

34. Hemnes Mikrobryggeri   Hemnesberget 

35. Hubertus Bryggeri   Lesja i Gudbrandsdalen 

36. Hunsfos Bryggeri   Vennesla 

37. Hønefoss Brygghus    Hønefoss 

38. Haandbryggeriet    Drammen 

39. Inderøy Gårdsbryggeri    Inderøy i Nord Trøndelag 

40. Kinn Bryggeri     Florø 

41. Klostergården Håndbryggeri   Frosta i Nord Trøndelag 

42. Kofoedbryggeriet   Skjærhalden i Østfold 

43. Kongsberg Bryggeri (Opsahlgården) Kongsberg 

44. Larvik Mikrobryggeri   Larvik 

45. Lauvanger Mikrobryggeri  Tennevoll 

46. Lervig Aktiebryggeri AS    Stavanger 

47. Lillehammer Bryggeri    Lillehammer 

48. Lindesnes Bryggeri   Spangereid i Lindesnes 

49. Lindheim Ølkompani   Gvarv 

50. Lofotpils    Svolvær 

51. Lysefjorden Mikrobryggeri  Ytre Arna 

52. Laagen Bryggeri   Sør-Fron 

53. Låven Mikrobryggeri   Sylling 

54. Macks Ølbryggeri    Tromsø 

55. Macondo (Schouskjelleren)  Oslo 

56. Mikromeyer Bryggerhus  Spydeberg 

57. Moe Gårdsbrygeri   Leinstrand 
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58. Mosjøen Mikrobryggeri   Mosjøen 

59. Namdalsbryggeriet   Grong 

60. Nordgården Gårdsbryggeri  Sømna 

61. Northern & Co    Fedje 

62. Norumbryggeriet   Sørum 

63. Nua Brygghus    Mandal 

64. Nøgne Ø     Grimstad 

65. Nøisom Bryggeri   Fredrikstad 

66. Ode Bryggeri    Nordre Frogn 

67. Oskar Sylte Mineralvannfabrikk  Molde 

68. Oslo Mikrobryggeri    Oslo 

69. Qvart Ølkompani   Kristiansand 

70. Reins Kloster    Rissa 

71. Rena Bryggeri    Rena 

72. Ringnes     Oslo / Trondheim / Larvik / Imsdal 

73. Roma Mineralvannfabrikk   Lillestrøm 

74. Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk  Røros 

75. Sagene Bryggeri   Oslo 

76. Senja Handbryggeri   Senja 

77. Skavli Brygghus    Evenskjer 

78. Smøla Mikrobryggeri   Smøla 

79. Små Vesen    Aurdal 

80. Snåsavann    Snåsa 

81. St. Hallvards Bryggeri   Oslo 

82. Stjørdalsbryggeriet   Stjørdal 

83. Storm Brygghus   Kvenvær 

84. Sundbytunet     Jessheim 

85. Svalbard Bryggeri   Longyearbyen 

86. Svensefjøset    Lier 

87. Telemark Kildevann    Fyresdal / Aurskog 

88. Telemark Mikrobryggeri  Skien 

89. To Tårn Bryggeri   Trondheim 

90. Trollbryggeriet     Stranda på Sunnmøre 

91. Trondhjem Mikrobryggeri   Trondheim 

92. Tya Bryggeri    Øvre Årdal 

Union Bryggeri / Det Lille Presseriet Skien 

93. Valdres Gardsbryggeri    Heggenes i Valdres 

94. Veholt Mikrobryggeri   Skien 

95. Voss Bryggeri    Voss 

96. Voss Fellesbryggeri   Voss 

97. Wettre Bryggeri   Asker 

98. Ægir Bryggeri     Flåm  

99. Ølve på Egge Bryggeri    Steinkjer 

100. 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 11. juni hos Macks Ølbryggeri i 
Nordkjosbotn i Troms. 
 
28 av 92 medlemsbedrifter var representert på generalforsamlingen. De representerte til sammen 78 
av 143 stemmer. 

 

 
BRODs generalforsamling samlet i kantina hos Macks Ølbryggeri i Nordkjosbotn i 2015. 
 

 

6.3. STYRE OG VALGKOMITÈ  

BRODs styre avholdt ett strategiseminar og fire styremøter og behandlet 50 saker i 2015.  
 
Følgende styre i BROD ble enstemmig valgt på generalforsamlingen i 2015: 
 

Rolle Navn Selskap På valg Vara Valgkomiteens 
innstilling 

Styreleder Harald Bredrup Mack 2016 Roger Karlsen Ikke på valg  

Nestleder Søren Brinck Ringnes 2016 Christian Granlund Ikke på valg  

Styremedlem Harald Berentsen Berentsens 2017 Marianne Bergersen Gjenvalg 

Styremedlem Lars Midtgaard Hansa Borg 2017 Alf Helge Halland Gjenvalg 

Styremedlem Simen Revold Ringnes 2016 Christian Granlund Ikke på valg  

Styremedlem Christian Aass Aass 2016 Lauritz Aass Ikke på valg  

Styremedlem Per Hynne CCEN 2016 Mette W. Talberg Ikke på valg  

Styremedlem Stein Rømmerud CCEN 2017 Vibeke Hansen Ikke på valg 

Styremedlem Evan Lewis Ægir 2016 Jens Maudal Ikke på valg  

Observatør Morten Sundell Rentpack    
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Følgende valgkomité i BROD ble enstemmig valgt på ekstraordinær generalforsamling  05.02.15: 

Rolle Navn Selskap På valg Valgkomiteens innstilling 

Leder Christian Granlund Ringnes 2017 Gjenvalg 

Medlem Per Hynne CCE 2017 Gjenvalg 

Medlem Tore Nybø Nøgne Ø 2017 Gjenvalg 

 

Til styre i Rentpack AS ble enstemmig valgt: 

Rolle Navn Selskap På valg Valgkomiteens innstilling 

Styreleder Alf Inge Johannesen Hansa Borg 2016 Ikke på valg 

Styremedlem Harald Berentsen Berentsens 2016 Ikke på valg 

Styremedlem Christian Granlund  Ringnes 2017 Gjenvalg 

Styremedlem Arild Anda Torgersen  CCEN 2017 Gjenvalg 

 

6.5 EKSTERNE VERV  

Styret har utpekt følgende til eksterne verv (tatt til orientering av generalforsamlingen): 
 

Organisasjon Rolle Navn Vara På 
valg 

Valgkomiteens 
innstilling 

Infinitum Styremedlem Christian Granlund, 
Ringnes  

Siv Grønning, 
Ringnes 

2017 Valgt 

Infinitum Styremedlem Stein Rømmerud 
CCEN 

Christian Aass, Aass 2016 Ikke på valg 

Handelens 
Ølsalgsråd 

Rådsmedlem Petter Nome, BROD  2017 Gjenvalg 

Handelens 
Ølsalgsråd 

Rådsmedlem Lars Vegard Vonen, 
Ringnes 

 2017 Gjenvalg 

Den Norske 
Bryggeriindustris 
Fond v NTNU 

 Tore Hage, 
Ringnes 

Olaug Flakne 2017 Gjenvalg 

Bryggeriindustriens 
Legat v NTNU 

 Tore Hage, 
Ringnes 

Olaug Flakne 2017 Gjenvalg 

Brewers of Europe Delegat Simen Revold, 
Ringnes 

 2016 Ikke på valg 
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Brewers of Europe Delegat Petter Nome, BROD  2016 Ikke på valg 

UNESDA Observatør Stein Rømmerud, 
CCEN 

 2016 Ikke på valg 

UNESDA Observatør Petter Nome, BROD  2017 Gjenvalg 

Nordisk samarbeid 
(stående utvalg) 

Delegat Harald Bredrup, 
Mack 

 2017 Gjenvalg 

Nordisk samarbeid 
(stående utvalg) 

Delegat Petter Nome, BROD  2017 Gjenvalg 

Den Skand. 
Bryggerhøjskole 

Styremedlem Terje Aass, Aass Rapportering til og 
fra BROD skjer 
gjennom Christian 
Aass 

2017 Gjenvalg 

 

Oslo, 03.05.2016 
 

       
 Sign. 
Harald Bredrup, styreleder     Petter Nome, direktør 
 


