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Innledning 

Ekte Eiker er både navnet på foreningen Ekte Eiker og varemerket/fellesmerket Ekte Eiker.  

Dette heftet inneholder viktig informasjon for deg som er bonde og produsent i Øvre og 

Nedre Eiker, og som allerede har tatt i bruk - eller som vurderer å søke om å ta i bruk - 

fellesmerket Ekte Eiker. 

Ekte Eiker er en forening i utvikling, og slik vil det derfor også være med dette heftet. Siste 

versjon finner du alltid på vår hjemmeside www.ekteeiker.no. 

Ekte Eiker er et beskyttet varemerke, eid og kontrollert av foreningen Ekte Eiker. Dette 

innebærer at du må være medlem i Ekte Eiker for å kunne benytte designprofil, logo og 

slagordet Ekte Eiker for å markedsføre dine produkter. Kravene som stilles til bønder som er 

medlem i Ekte Eiker kan du lese mer om i dette heftet. 

Som medlem får du tilgang til en rekke salgsfremmende profileringsverktøy under 

fellesmerket Ekte Eiker, samtidig som du fritt kan markedsføre dine produkter under egne 

varemerker.   

Som medlem forventes det at du alltid viser, omtaler og fremmer fellesmerket Ekte Eiker på 

en positiv måte, sammen med ditt/dine egne merkevarer. 

 

A. Om Ekte Eiker 

Ekte Eiker ble stiftet 25. august 2015, inspirert av engasjerte bønder fra Øvre og Nedre Eiker, 

og en økende etterspørsel etter lokale landbruksprodukter. Stifterne bak Ekte Eiker er 12 

lokale bønder fra Øvre Eiker. Du finner til enhver tid en oppdatert liste over medlemmer og 

styre på www.eikteeiker.no. Styret velges av og blant medlemmene. 

Formålet med Ekte Eiker 

 Ekte Eiker skal bidra til å fremme salget av det beste av landbruksprodukter fra Øvre og 

Nedre Eiker. 

 

B. Kriterier for å være medlem i Ekte Eiker 

Hovedkriterier 

 Du må være bonde i Øvre Eiker eller Nedre Eiker.   

 Råvarene og en vesentlig del av innsatsfaktorene i bondens produkter skal kunne knyttes 

til Øvre og/eller Nedre Eiker. 

 Alle innsatsfaktorene skal være sporbare.  

http://www.ekteeiker.no/
http://www.eikteeiker.no/
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 Produksjonen/foredlingen skal foregå i Øvre og/eller Nedre Eiker, og holde høy 

håndverksmessig standard. 

Det er styret i Ekte Eiker som godkjenner nye bønder/medlemmer og deres produkter under 

merkenavnet Ekte Eiker. Ved godkjenning har styret ansvar for å gjøre en helhetlig og 

balansert vurdering, jfr. hovedkriteriene over.  Søknadsskjema finner du på 

www.ekteeiker.no, og søknad sendes til post@ekteeiker.no. 

Også etter at du er godkjent kan du fritt velge hvilke distribusjons- og salgskanaler du måtte 

ønske, så lenge distribusjonen og salget foregår i tråd med Ekte Eikers vedtekter og oppfyller 

innholdet i siste versjon av dette veiledningsheftet (se www.eikteeiker.no).  

Styret skal til enhver tid vurdere helheten i markedet, og kan på dette grunnlaget begrense 

antall bønder som tas opp som medlem i Ekte Eiker.  

 

C. Etisk handel 

Foreningen Ekte Eiker støtter etisk handel, og bidrar til å fremme ansvarlige leverandør-

kjeder som har forpliktet seg til å ivareta internasjonalt anerkjente menneske- og 

arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. For råvarer som 

importeres fra landbruket i andre deler av verden anbefaler Ekte Eiker derfor at 

leverandører som kan dokumentere at produksjonen foregår etter sosialt, økonomiske og 

miljømessig bærekraftige prinsipper foretrekkes.  

 

D. Smaksprøver og servering over disk 

Medlemmer som produserer og selger konsumvarer oppfordres til å tilby smaksprøver, for å 

fremme salg, og for å skape en hyggelig og raus atmosfære omkring både egen merkevare og 

fellesmerket Ekte Eiker.  

 

E. Deltagelse under andre fellesmerker 

Det påhviler ikke medlemmene noen begrensninger når det gjelder deltagelse under andre 

fellesmerker som Bondens Marked, Eventyrsmak, m.fl., med mindre bruken av disse 

merkene er til hinder for bruken av fellesmerket Ekte Eiker.  

 

 

http://www.ekteeiker.no/
mailto:post@ekteeiker.no
http://www.eikteeiker.no/
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F. Ekte Eiker er primært en felles merkevare for god mat og drikke-kultur 

Kjernen i merkevaren Ekte Eiker er mat og drikke-produkter, som dermed skal utgjøre 

hovedtyngden av produsent og produktspekteret.  

For å vise mangfoldet i landbruket på Eiker skal det likevel gjøres plass til også andre typer 

varer og tjenester som for øvrig oppfyller kriteriene, f.eks. husflid, kunsthåndverk, juletrær 

og ulike former for gårdsturisme (listen er ikke uttømmende).  

Produkter som frambys for salg skal ha en sterk og tydelig tilknytning til lokalt landbruk 

og/eller representere en sterk stedsidentitet. 

 

G. Lover og regler skal følges 

Alle medlemmer som selger varer og tjenester under fellesmerket Ekte Eiker plikter å følge 

norske lover og forskrifter som følger av egen næringsvirksomhet.  

 

H.  Forsikring 

Det enkelte medlem har ansvaret for forsikring av egne produkter og evt. skade på tredje-

person - såkalt ansvarforsikring. Den enkelte produsent/medlem må også påse at egne 

ansatte og medhjelpere er forsikret.    

 

I. Felles profil og egen opptreden 

Ekte Eiker skal forbindes med gode opplevelser, produkttrygghet og høy håndverksmessig 

standard gjennom hele verdikjeden. Det er viktig at alle som opptrer på vegne av 

merkevaren Ekte Eiker identifiserer seg med dette, og opptrer deretter.  

Medlemmene skal i samråd med Ekte Eiker bidra til å formidle den gode historien bak det 

enkelte produkt – det være seg egne eller andres produkter under Ekte Eiker-merket, og på 

den måten bidra til å fram-snakke både Eiker og Eikerbøndenes mangfoldige produksjon.   

Alle medlemmer plikter å gjøre aktiv og synlig bruk av Ekte Eikers designprofil, logo og 

slagord, ved hjelp av de profileringsproduktene som til enhver tid er tilgjengelig. 

Ved salg av produkter under Ekte Eiker skal det alltid legges stor vekt på: 

 Imøtekommenhet og serviceinnstilling.  

 Orden og renslighet. 

 Innbydende og profesjonell presentasjon av produktene. 
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 God produktinformasjon og tydelig prising. 

 Punktlige leveranser. 

 Følge opp kundehenvendelser på epost/mobil utenom ordinær åpningstid.  

 

J. Innmeldingsavgift og årskontingent/serviceavgift 

Det er årsmøtet som legger de økonomiske rammene for innmeldingsavgift og 

årskontingent/serviceavgift. Det er årsmøtet som tar stilling til disponeringen av 

innmeldingsavgift, årskontingent/serviceavgift og øvrige inntektskilder foreningen har, 

gjennom budsjettvedtak.  

 

Medlemskapet i Ekte Eiker er gyldig når styret har godkjent søknad om medlemskap og 

innmeldingsavgiften og årskontingent/serviceavgift for innmeldingsåret er betalt. 

Innmeldingsavgiften er et engangsbeløp, årskontingent/serviceavgift påløper årlig, i tråd 

med foreningens vedtekter. 

 

Medlemskap gir stemmerett i årsmøtene, og muligheter for å stille til valg.  

 

Årskontingenten/serviceavgiften skal dekke styrets årlige utgifter til utvikling og drift av bl.a. 

felles hjemmeside, felles profilering i sosiale og andre medier, samt medlemmenes tilgang 

på profileringsprodukter som bæreposer, bannere, brosjyrer, klistremerker som gjøres 

tilgjengelige for medlemmene. Årskontingenten/serviceavgiften må være betalt før man gis 

anledning til å ta i bruk tilgjengelige profileringsprodukter, og produsent og produkt 

profileres på hjemmeside og i mediene. 

 

Utgifter til kjøp av profileringsprodukter som brosjyrer, klistremerker, T-skjorter, bannere, 

plakater, roll-ups, m.m. regnes som forbruksvarer, og dekkes av den enkelte produsent og 

medlem. Styret skal legge forholdene til rette slik at disse produktene er enkelt tilgjengelige 

for det enkelte medlem. 

 

Øvre Eiker kommune kan etter søknad gi tilskudd til gjennomføring av oppgaver knyttet til 

utviklingen av Ekte Eiker som organisasjon og som merkevare. Kommunalt tilskudd ytes ikke 

til ordinære driftsoppgaver. 

 

K. Utmeldelse 

Et medlem kan når som helst melde seg ut av Ekte Eiker, uten kompensasjon. Alle 

medlemsfordeler opphører umiddelbart, sammen med medlemmets forpliktelser. 
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L.  Utestenging fra Ekte Eiker 

Ved følgende forhold kan styret med alminnelig flertall utestenge et medlem fra videre 

deltagelse i Ekte Eiker og bruk av fellesmerket Ekte Eiker: 

 Ved brudd på lover og regler som følger av egen næringsvirksomhet, jfr. pkt. H.  

 Ved brudd på vedtekter og/eller veiledningshefte, og/eller lovlig fattede årsmøte og/eller 

styrevedtak med utgangspunkt i disse dokumentene.  

 Dersom et medlem/andelseier slutter seg til et annet fellesmerke som er til hinder for 

bruken av Ekte Eiker. 

 Ved annen form for illojal opptreden.  

Før styret treffer slikt vedtak skal det avholdes et møte med medlemmet, slik at saken først 

kan belyses på en tilfredsstillende måte. Det skal føres referat fra møtet, som skal signeres 

av alle møtedeltagerne. Dersom medlemmet ikke ønsker å delta på et slikt møte kan styret 

utestenge vedkommende uten opphold. 

Et medlem som er utestengt av styret kan klage og be om få sin sak framlagt for årsmøtet, 

senest 3 måneder etter at styret har fattet sitt vedtak. Saksbehandlingen skal da være 

skriftlig. Vedtak om utestenging av et medlem i et årsmøte krever alminnelig flertall.     

Ved utestenging er medlemmet automatisk utmeldt av Ekte Eiker, uten kompensasjon. 

 

M. Vedlegg 

 Vedtekter  

 Søknadsskjema for medlemskap – for nye produsenter/medlemmer 

 Diplom/medlemsbevis 

  

 

 

 

 

 

 


