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Det har blitt viktigere for norske forbrukere å vite mer om matens historie og
opprinnelse. Ved å satse på varer fra mindre leverandører med lokal forankring
møter NorgesGruppen dette forbrukerbehovet. Samtidig hjelper dette små
produsenter med å øke inntjeningen og opprettholde lokale arbeidsplasser.
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• Å styrke lokale produsenter og leverandører utgjør en del av NorgesGruppens
samfunnsrolle. Som landets største dagligvarekjede og grossist er det viktig å bidra til at
også små leverandører får den plassen de fortjener i butikkhyllene. NorgesGruppen ser
det som sitt ansvar å bistå med rådgivning og kompetanse til lokalmatleverandørene og
skape arenaer for kompetansedeling.
• NorgesGruppen ønsker et mangfold av varer og leverandører i butikkene, og ser gjerne
at lokale leverandører blir regionale eller nasjonale. Det handler om evne til vekst med
tilstrekkelig råvaretilfang, men også om vilje til vekst. Ikke alle ønsker å bli store. For å
oppnå gode resultater av lokalmatsatsingen må både de små, de mellomstore og de
store leverandørene med.
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