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Choice Hotels Scandinavia vil bidra til å gjøre Norge til et økologisk
foregangsland

I tillegg til å drive gode hoteller og tilby våre gjester annerledes service, er vi i
Choice opptatt av å vise samfunnsengasjement. I mange år har vi blant annet
engasjert oss for miljøet. Nå ønsker vi å tilby flere økologiske produkter i våre
hoteller. Derfor er vi glad for at regjeringen har satt seg ambisiøse mål når det
gjelder vekst i produksjon og omsetning av økologisk mat.

Choice-kjeden ønsker å investere en betydelig innsats for å bidra til at det vi
oppfatter som en gryende grønn trend i Norge, blir en megatrend. Som et
samfunnsbevisst selskap har Choice-kjeden en målsetting om å ligge i forkant
av positive samfunnstrender gjennom handling. Og som Skandinavias største
hotellkjede med 153 hoteller og en årlig omsetning av mat for nærmere 700
millioner kroner, mener vi at vi er i en god posisjon til å bidra positivt ved å
påvirke etterspørselen etter økologiske produkter.

Bare i Norge har vi besøk av 2,2 millioner gjester årlig. Ved å gi våre gjester
muligheten til å velge økologiske alternativer fra våre menyer og buffeer, kan
vi bidra til at betydelig flere nordmenn faktisk spiser økologisk mat. Samtidig
kan vi aktivt bidra til at flere får et bevisst forhold til økologiske produkter.
Choice har som en sentral målseyting at de av våre gjester som ønsker det,
skal ha en reell mulighet til å velge å leve sunt - også når de bor på hotell,

Vi vet at nordmenn i økende grad etterspør økologiske produkter, og vi er
kjent med departementets mål om å legge til rette for at denne delen av
mattilbudet styrkes. I vårt prosjekt for å øke tilbudet av økologiske produkter,
har vi som tilbydere imidlertid gjort oss noen nyttige erfaringer. Det har blitt
tydelig for oss hvilke hindringer som er mest prekære på veien fra jord til bord.
Disse erfaringene ønsker vi å dele med departementet. Vi tror nemlig at de
viktigste årsakene til at Norge i beskjeden grad produserer og omsetter
økologisk mat er å finne i disse erfaringene. Vi tror dessuten at flere av
utfordringene kan ha forholdsvis enkle løsninger.

De største utfordringene vi ser er knyttet til ujevn distribusjon og for  høye
priser. Vi jobber derfor med våre leverandører for å oppnå en jevnere og
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bedre distribusjon og gunstigere prisbetingelser på økologiske produkter. Vi er
kommet et lite stykke på vei, men enkelte av hindringene klarer vi ikke å løse
på egenhånd. Med drahjelp fra politiske myndigheter tror vi imidlertid at det er
fullt mulig å fjerne flere av de markedsmessige flaskehalsene som står i veien
for at vi, som omsetningsledd og tilbyder ut til konsumenter, kan bidra til å
mangedoble antallet forbrukere av økologiske produkter.

Basert på de erfaringene vi har gjort oss, har vi forslag til hvilke grep som kan
gjøre våre egne økologiplaner realiserbare og samtidig forenkle regjeringens
arbeid for å nå målet om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket
skal være økologisk i 2015.

Torgeir Silseth (administrerende direktør i Choice) og undertegnende ber
derfor om et møte så snart som mulig med landbruks- og matministeren for å
legge frem våre konstruktive innspill til hvordan vi som omsetningsledd
sammen med regjeringen kan bidra til å oppnå et felles mål om mer økologisk
mat på norske matbord.

Vi imøteser departementets svar.
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