


Foreningens formål

Bidra til videreutvikling og nyutvikling innenfor landbruksrelatert 
produksjon i regionen. 

Dette innebærer: 
• Bidra til å forbedre verdiskapning i eksisterende næringer både 

vare og tjenesteytende produksjon
• Skape grunnlag for ny næring innenfor landbruket
• Være en møteplass for alle landbrukets forskjellige aktører 

innenfor regionen



Styret for 2021 består av

• Mathea Storihle, Toten Bonde og Småbrukarlag
• Hans Christian Endrerud, jord- og skogbruker & Nordre Land 

Bondelag
• Ole Christian Hveem, gårdbruker & Østre Toten Bondelag
• Stine Røen, Gjøvik kommune
• Morten Kleven, Lena-Valle Videregående skole



Dagens tema «matdistribusjon og bærekraft»

Vi i GULL ønsker å belyse hvordan utfordringer med 
matdistribusjon kan løses best mulig i samarbeid mellom bl.a. 
produsent, grossist og butikker for å sikre produkter av god 
kvalitet til forbruker og bærekraft for bedrifter og samfunn! 



Hva er innebærer det at matdistribusjon skal 
forholde seg til bærekraft og bærekraftsmål?

20151987



Noen aktuelle 
problemstillinger

• Samarbeide om hva, med hvem og hvordan?

• Utenlandske aktører – produksjon, transport, distribusjon, salg

• Norskprodusert vs import - selvforsyning

• Bærekraftig transport, lagring, logistikk, sikkerhet/sårbarhet

• Redusere matsvinn

• Bærekraftig kosthold (jmf. Nasjonalt råd for ernæring 2017)

• Kompetanse om produktene



Nationen
23. januar 2022



Programmet:
Kl. 18.30 Velkommen ved GULL

Kl. 18.40 Innledning v/ ordfører Bror Helgestad – Østre Toten kommune

Kl. 18.50 Hvilke bærekraftutfordringer finnes ved lagring og distribusjon av 
norsk frukt og grønt av god kvalitet til forbrukeren? v/Mette Thomsen og Pia 
Thomsen - Nibio

Kl. 19.20 Hva er viktig for forbrukeren med tilgang på norsk frukt og grønt og bærekraft?

Kl. 19.30 Hvordan ønsker Bama å organisere lagring og distribusjonen av norsk 
frukt og grønt på en bærekraftig måte, og som sikrer forbrukere 
mat av god kvalitet? v/Norskansvarlig Espen Gultvedt

Kl.19.45 Hvordan ønsker Coop å organisere lagring og distribusjonen av norsk 
frukt og grønt på en bærekraftig måte, og som sikrer forbrukere mat av 
god kvalitet? v/Direktør for politikk og myndighetskontakt Ingvill Størksen

Kl. 20.00 Hva kan bonden gjøre for å bidra til en bærekraftig distribusjon av 
norsk frukt og grønt i et samarbeid med grossistene og butikk-
kjedene? v/Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming

Kl. 20.15 Drøfting og diskusjoner 

Kl 21.10 Oppsummering og avslutning

MATDISTRIBUSJON OG BÆREKRAFT – 25. JANUAR 2022


