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Årets leverandørpris til Stange 

Det ble løkprodusentene på Kaaterud Gård som stakk av med årets hederspris 
som den beste norske leverandøren til BAMA i 2015.  

 

Det var tre sterke kandidater, fra tre forskjellige produksjonsmiljøer i Norge, som 
konkurrerte om årets pris etter en grundig evaluering og vurdering ut fra kriterier som 
produktkvalitet, markedsorientering, samfunnsansvar og service. 

Om begrunnelsen for at prisen gikk til Kaaterud Gård, sier juryen følgende: 

Fra gården Øvre Kaaterud i Ottestad dyrker og pakker Per Otto Landfald og sønnene Niels 
Henrik og Ole Theodor delikatesseløk og sjalottløk, som den primære produksjonen. De 
startet opp med denne løken i småskala da Arne Brimi hadde TV-programmet Gutta på tur, 
midt på 90-tallet. Brimi har vært en god ambassadør for gården og den anvendelige løken.  

I2006 etablerte de et eget pakkeriselskap, der hovedformålet er å sortere, videreforedle og 
pakke små løktyper for det norske marked. I tillegg til egen produksjon importerer og pakker 
de også to sorter hvitløk. 

Det er i dag 6. generasjon som driver gården. De utviser stor fagkunnskap, har meget god 
markedsforståelse og gode samarbeidsevner.  

Det var et overrasket brødrepar som tok i mot årets hederspris.  



-Som far, er vi både overrasket og stolte. Det er slett ikke en selvfølge å bli nominert, 
aller minst å vinne en slik pris blant så mange dyktige produsenter. 

-Samtidig som prisen gjør oss stolte, gir den oss mulighet til å jobbe målrettet med 
noe som er meningsfullt, nemlig å dyrke jorda og produsere sunn, norsk løk. Vi har 
trua på fremtiden, jobber hardt og deler denne prisen med våre ansatte i pakkeriet og 
gårdsdriften, sier Ole Theodor Landfald.  

Gartnerhallen og BAMA har i siden 1998 hatt et godt og måldrevet 
verdikjedesamarbeid, noe som gjenspeiles i mer enn en dobling av omsetningen på 
produsentleddet i denne perioden. 

- Hensikten med prisen ”Årets leverandør” er å gi en tydelig anerkjennelse av det 
flotte arbeidet som norske produsenter gjør rundt i Norge, og kåre årets beste 
leverandør. BAMA håper og tror dette også inspirerer alle våre leverandører til 
ytterligere forbedringsarbeid, sier informasjonssjef Hanne Linnert i BAMA.  

Leverandørprisen ble delt ut for femte gang under Gartnerhallens seminar på 
Lillestrøm 9. november.  

De øvrige nominerte var Skjærgården Gartneri i Åsgårdstrand (vårløk) og Snarum 
Gartneri i Lier (urter).  

Billedtekst:  

Fra v: Espen Gultvedt, norskansvarlig i BAMA, Øyvind Brisaa, konserndirektør 
BAMA, Niels Henrik Landfald, Ole Theodor Landfald og Rune Flaen, administrerende 
direktør i BAMA. (foto: BAMA) 
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For mer informasjon, kontakt: 

Ole Theodor Landfald, 41332953  

Hanne Linnert, informasjonssjef BAMA, tlf. 907 96 901 

 

 

 

 


