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BAMA gjør Norge ferskere og sunnere
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Bananer siden 1905
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Gartnerhallen

1130 produsenter
150 kommuner

Finnmark 3

Troms 24

Nordland 16

Nord Trøndelag 73

Sør Trøndelag 15

Hedmark 163

Akershus 23

Oslo 1

Østfold 58

Møre og Romsdal 39

Oppland 31
Sogn og Fjordane 198

Hordaland 130

Rogaland 64

Vest-Agder 9

Vestfold 134Telemark 82

Aust-Agder 32
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Stilk blomkål
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Norskproduksjon av søtpotet

 2-årig prosjekt GROFONDET

 Teste aktuelle sorter

 Kommersiell dyrking 2-5 år? 
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Kort & Godt skal..

..skape stolthet, bevissthet og kunnskap

om råvarer og produksjon i hele

verdikjeden

-
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Bøndene Råvarene Området Vekstforhold og sesong 
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- Smaken av verden25.10.2019

- Smaken av verden25.10.2019

Hvor på kloden dyrkes de aller beste 
råvarene akkurat nå?

I BAMA Storkjøkken stiller vi oss dette spørsmålet hele tiden, og med lang 
erfaring og dyktige leverandører i alle verdensdeler finner vi svarene raskt. 

Gjennom smaken av verden vil vi fortelle deg historien om bøndene som setter 
sin ære i å levere det aller beste – både når det gjelder de beste smakene, de 

mest innovative produktene og den beste kvaliteten. 

De beste råvarene til enhver tid.

Autumn Crisp fra Murcia - Spania

S M A K E N  A V  V E R D E N
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Norske råvarer

-

Innkjøp av lokal mat og drikke

Felles utfordringer som vi må 
løse sammen!

15

16



25.10.2019

9

Hvorfor koster økologisk litt mer?

Høyere produksjonskostnader

- Mer manuelt arbeid til ugrasfjerning

- Større krav til vekstskifte (krever større godkjent areal)

- Mindre areal å fordele faste kostnader på

Lavere avlinger

- Pga økt risiko for ugras, skadedyr og sykdommer

- Lengre veksttid gir fare for at produktene ikke rekker å bli ferdig

- Lengre veksttid gir kortere sesong for inntekter

Generelt risiko for lavere avlinger pga mindre effektiv gjødsel

Dårlige utbytte og økt risiko

- Få produktvarianter gir svakere 
totalutnyttelse av avling

- Risiko for at markedet ikke klarer 
å ta hele avlingen

- Mindre utbytte gir høyere 
lagerkostnad

Små serier

-Økte kostnader ute på jordet og i 
pakkeri

- Høyere emballasjekostnader

Spesialutstyr

- Økte kostander pga små enheter

- Dyrt utstyr

- I veksthusproduksjon er vekst-
medium dyrt

Omstillingskostnader og krav 
om separate foretak

- 2 års karenstid hvor produksjon skal 

være økologisk, men avlinger selges 
konvensjonelt

- En driftsenhet kan ikke drive både 
økologisk og konvensjonelt

Ca 25% av totale 

inntekter ekstra til 

arbeidskraft

25-30% lavere 

avling

Ca 5% høyere 

kostnader

Ca 25% høyere kostnader i 

veksthus, 5% på friland

2%

-

Er det mogleg å kjøpe lokalprodusert mat?

• Det er ikkje tillate å stille krav til lokalprodusert mat, eller at maten skal 
vere produsert i Noreg. 

• Det er mogleg å dele opp delkontraktar i ein og same konkurranse. 
Då kan du sikre at lokale leverandørar av enkeltprodukt kan levere 
tilbod på desse produkta.

(Frå Difi, annskaffelser.no  - fagsider om offentlige anskaffelser)
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Røde epler

Epler Oppr.land Gj.snitt Vår pris Enhet

EPLE RØDE ØKOLOGISK KG NO 12,0 KG/KS kr    48,42 KG

EPLE GRANNY SMITH 70/75 IT 13,0 KG/KS kr    36,00 KG

EPLE RØD AROMA NO 12,0 KG/KS kr    32,00 KG

EPLER RØD GRAVENSTEIN NO 12,0 KG/KS kr    32,00 KG

EPLER GOLDEN 70/75 IT 13,0 KG/KS kr    31,00 KG

EPLE ROYAL GALA 70/75 IT 13,0 KG/KS kr    28,50 KG

LAVPRIS EPLE RØDE 13 KG PL 13,0 KG/KS kr    23,81 KG
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