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Her er 
Merkur-
nettverket 

580 nærbutikkar 
580 lokalsamfunn
60 bokhandlar
10 Merkur-konsulentar



Handle lokalt – velg nærbutikken





• Faghandel er kritisk truga i mange kommunesenter
• Servicetilbodet er i ferd med å bli redusert
• Nærbutikkar slit med underskot eller svak økonomi

Når sevicetilbodet forsvinn

Folk har blitt meir opptatt av lokal handel



Auka interesse 
for lokal handel

• Lokal handel har blitt viktig 
stoffområde

• Fleire og fleire oppslag



Det lokale kretsløpet



Kundens val

Handle lokalt
Nærbutikk

Handle billig
Rema, Kiwi, Extra

?
?

?



Lokal handel =
lokal investering

• Større lokal handel gir lokal vekst og gir 
bygda betre servicetilbod 

• 40 pst. handelslekkasje ganske vanleg
• Opptil 70 pst. lekkasje nokre stader
• Sentrumsnære butikkar slit mest



Fakta om Merkur-butikkar
• 25 prosent av butikkane går med underskot
• 50 prosent av butikkane går i null eller har ei lite overskot
• 25 prosent av butikkane har bra lønnsomheit

• Ca 10 av 580 Merkur-butikkar blir  nedlagt kvart år
• … men mange av butikkane gjenoppstår gjennom folkeleg mobilisering



• Nærbutikken er nøkkelinstitusjon i 
mange små lokalsamfunn

• Butikken gjer bygda meir attraktiv for 
fastbuande, besøkande og bedrifter

• Avgjerande for at folk skal bu og trivast 
på bygda

• Siste skanse i lokalsamfunn som har 
mista skule og barnehage

Butikken er hjartet i bygda

Servicesenter som formidlar
varer og tenester

Møteplass for unge og gamle

Nav i lokalsamfunnet



Eksempel: Kvammen, Askvoll
• Bygda eig butikken og allaktivitetshuset
• Seniortreff og laurdagskafe kvar veke
• Samarbeid med lag og organisasjonar
• Treningsstudio, fotterapi og fysioterapi
• Post, pakker, tipping og apotekvarer
• Kommunalt servicepunkt/tenester
• Bibliotektilbod, turistinformasjon mm
• Serviceskyss og levering av daglegvarer 

til eldre heimebuande



• Handelslekkasje er største trugsmål for små nærbutikkar
• Netthandel er største trugsmål for mange fagbutikkar

Lokal handel er avgjerande



Aktuelle problemstillingar
• Korleis har det gått med butikken på bygda? Korona-effekt?
• Kva seier kjøpmannen og kundane?
• Korleis går det med butikkane i sentrum? Tomme lokale?
• Kva skjer med fagbutikkane? Kva for tilbod forsvinn? Kvifor?
• Kor stor er handelslekkasjen? Kvar blir pengane av?

• Handlar kommunen lokalt…? Går kommunale innkjøp til nærmaste storby?



Takk for meg!


	Lokal handel – levande lokalsamfunn
	Lysbildenummer 2
	Handle lokalt – velg nærbutikken
	Lysbildenummer 4
	Når sevicetilbodet forsvinn
	Auka interesse for lokal handel
	Det lokale kretsløpet
	Kundens val
	Lokal handel =�lokal investering
	Fakta om Merkur-butikkar
	Butikken er hjartet i bygda
	Eksempel: Kvammen, Askvoll
	Lokal handel er avgjerande
	Aktuelle problemstillingar
	Lysbildenummer 15
	Vedlegg
	Nøkkeltall Dagligvare

