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Bergans of Norway  
Policy for bærekraftig forretningspraksis  
 
 

Innledning 
Bergans of Norway har blitt drevet av dedikerte og lidenskapelige friluftsfolk i over 100 år. Vi 
er avhengige av både mennesker og natur. Vi trenger naturressurser for å lage produktene 
våre og mennesker for å designe, produsere og distribuere dem. Vi lever av produkter som 
skal brukes ute i naturen av turglade folk. Derfor må vi bidra til å ta vare på mennesker og 
natur som påvirkes av virksomheten vår, for både dagens og fremtidens generasjoner.  
 
Bergans jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, 
samfunn og miljø. Dette policy-dokumentet, inkludert våre etiske retningslinjer for 
leverandører (Code of Conduct for Suppliers) danner grunnlaget for bærekraftsarbeidet i 
verdikjeden vår.  
 
Bergans anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, 
som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige 
generasjoners mulighet til å få dekket sine. Bergans har som visjon å «lede og inspirere mot 
en bærekraftig fremtid». FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig 
utvikling. Bergans jobber aktivt med bærekraftsmålene, og ser på dem som et godt verktøy 
for å sette bærekraftsarbeidet vårt inn i en større sammenheng. Vi ser særlig bærekraftsmål 
nummer 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), 13 
(klimatiltak) og 17 (samarbeid) som vesentlige for vårt arbeid. 
 
Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Bergans seg til å jobbe aktivt med 
aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.  Aktsomhetsvurderinger er en 
risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen 
virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og 
samarbeidspartnere følger samme tilnærming.  
 

Krav til egen virksomhet 
Bergans erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på 
mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i 
leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår 
egen virksomhet: 
 
Aktsomhetsvurderinger 
Bergans skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil 
si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø, 
og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, 
og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ 
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påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å 
gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er 
leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.    
 
Ansvarlig innkjøpspraksis 
Bergans anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for 
bærekraftig forretningspraksis. Bergans skal tilpasse vår innkjøpspraksis slik at vi styrker, og 
ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode 
forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med 
leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i 
leverandørkjeden. 
 
Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon 
Bergans støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt 
arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante 
interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis. 
 
Leverandørutvikling og partnerskap 
I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med relevant kompetanseheving 
eller ressurser som setter våre leverandører i stand til å etterleve Bergans krav til forhold i 
leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for godt samarbeid med leverandører 
som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og 
miljø i leverandørkjeden. 
 
Antikorrupsjon 
Bergans, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige 
pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for 
egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører. Dette står nedfelt i Bergans’ 
etiske retningslinjer for ansatte (personalhåndboken). 
 
Land under handelsboikott 
Bergans, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere 
som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter. 
 
Krav til forhold i leverandørkjeden 
Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk 
for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører, derunder prinsipper for bærekraftig 
forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.  
 
Våre leverandører skal:  
• Følge våre etiske retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig 

forretningspraksis. 

https://www.bergans.com/pub_docs/files/PDF/Bergans-CodeOfConduct-v202018.pdf
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• Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for 
negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik 
påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de 
berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er 
leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.    

• Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom 
samarbeid. 

• På oppfordring fra Bergans kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt 
underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene. 

 
Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve 
retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.   
 
 
Vedtatt av styret i Bergans of Norway 31.01.2020  
 
 
Vedlegg: Bergans Code of Conduct for suppliers 


