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Nok mat – 60% mer innen 2050



For å lykkes, trengs en mer 

bærekraftig utvikling

En utvikling som tilfredsstiller dagens 

behov uten å ødelegge for fremtidige 

generasjoners muligheter til å 

tilfredsstille sine behov

Parallelt med det norske bondeidealet: 

✓ Gården skal overlates til neste 

generasjon i minst like god stand som 

da den ble overtatt
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Basert på grafikk av Jerker 

Lokrantz/Azote

for Stockholm Resilience Centre

BAMAs bærekraftstrategi 2018 - 2024

Ansvarlig grønn vekst



BAMAs løfte: 

Tilby de mest 

bærekraftige 

produktene
Ansvarlig 

grønn 
vekst

God 
produkt-
kvalitet

Bruk av 
fornybare 
ressurser

Overgang 
til sirkulær-
økonomi

BAMAs hovedmål:
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Forventninger til leverandører & underleverandører



Utvikle og innføre bærekraftsindikatorer

Som dokumentasjon på at vi holder det vi lover: 

• Vi vil tilby de mest bærekraftige produktene

• Vi forbedrer kontinuerlig bærekraftsprofilen til 

våre produkter

• Vi har med alle de tre aspektene (økonomi, sosiale 

forhold, miljø)

Som grunnlag for leverandørdialog og forbedringer i 

hele verdikjeden

Som grunnlag for mer målrettede kontroller og 

revisjoner, nasjonalt og internasjonalt



Potetens bærekraft fra jord til bord

Etisk produksjon

Verdiskapende

Næringsrik

Klimasmart

Bedre plantevern

Bedre kvalitet

Bedre lagring

Redusere svinn



God produktkvalitet forutsetter emballasje!

• BAMA skal benytte miljøriktige og 

ressursbesparende emballasjeløsninger

• Vår emballasje skal bidra til redusert 

produktsvinn i hele verdikjeden

• Vår emballasje skal fungere i butikk og 

friste til kjøp

• Vi bruker plast når det er nødvendig, 

men så lite som mulig

Vi har tydelige emballasjeretningslinjer 

for emballasjeendringer!



Redusert matsvinn siden 2016



50 % redusert matsvinn fra 2016 til 2025

Flere Berga-

produkter som 

skaper verdier for 

hele verdikjeden

Utnytter snåle 

grønnsaker og stilker 

i stapper, moser og 

grønnsaksblandinger

Utnytte potetsvinn 

(30%) til nye 

produkter eller 

salgbar vare

Nye Mjøsgrønt skal 

redusere svinnet med 

20 %



Potetens klimafotavtrykk



Vi vil ha de beste bøndene!



Risiko for en global matkrise

SMART 

JORDBRUK

NYE 

DIETTER

REDUSERT 

MATSVINN

DNV GL © 2016



Smart 
jordbruk



Nye
dietter



https://www.youtube.com/watch?v=6YUi9JLx0Ss



Vårt ansvar: Stimulere til økt 

forbruk av frukt, grønnsaker, bær 

og poteter

Vårt løfte: Tilby de mest 
bærekraftige produktene

Vår visjon: En sunnere og 

ferskere fremtid


