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Bærekra ft = konkurran sekra ft
2018 var året der FNs bærekraftsmål ble satt tydelig på agendaen hos oss i Mills. Vi valgte ut de
målene hvor vi kan og skal gjøre en særlig innsats. Disse målene danner rammeverket for vår
reviderte bærekraftstrategi, som har høye ambisjoner frem mot 2025. Hver generasjon bør ha
som mål å overlevere jorden i bedre stand enn man selv mottok den, og på samme måte tenker
vi i Mills. Men skal vi nå dette målet, så krever det samarbeid mellom både næring og
myndigheter. På sommerens Norway Cup, ble vi invitert med på bransjens «Bærekraftslag». Med
Erna Solberg som lagleder spilte vi på lag med både kunder, leverandører og konkurrenter - for å
belyse næringslivets viktige rolle for å løse samfunnsutfordringer, sammen.
2018 var et bra år i Mills, med gode resultater både økonomisk og for mennesker og miljø.
Bærekraft ble sterkere forankret i organisasjonen, blant annet med opprettelsen av stillingen
som bærekraftsjef i vårt eierselskap Agra. Dette gjør det lettere å drive et målrettet og
koordinert arbeid med bærekraft i Mills og i våre svenske og danske søsterselskaper. I løpet av
høsten gjennomførte vi en bred interessentdialog som hjalp oss å velge de mest vesentlige
innsatsområdene for oss. Våre resultater på disse områdene vil gjøre det mulig å stadig levere
produkter, som er bedre for deg og bedre for planeten.
Å bidra til en bedre folkehelse har lenge ligget i kjernen av vår virksomhet. I tillegg er det viktig
for oss å ta ansvar gjennom hele verdikjeden – fra fabrikkene våre i Norge til leverandørene vi
kjøper fra i inn- og utland. I tillegg skal vi bli enda flinkere til å samarbeide med omverdenen for å
oppnå ambisiøse målsetninger raskere. Vi skal ligge i forkant av forventningene til våre kunder og
forbrukere, og våre medarbeidere kommer til å oppleve enda mer mening med å gå på jobb.
Jeg er stolt av fremskrittene vi har gjort det siste året og målsetningene vi har satt oss frem mot
2025. God lesning!
Knut K. Heje, administrerende direktør Mills AS
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Stryhn’s – Madglæde i generationer
Med sin lange historie er navnet Stryhns nærmest blevet en
institution i dansk fødevareproduktion. Vi producerer og
markedsfører mærkerne Stryhn’s leverpostej, Jensens
Køkken, Graasten salater, K-Salat samt Langelænder pølser.
Alle mærker med en lang tradition for høj ensartet kvalitet,
god smag og ikke mindst en madglæde, der i generationer
har gjort os til en del af danskernes hverdag.

ET FAMILIEEID,
SKANDINAVISK
KONSERN

Omsetning

887 MNOK
Antall ansatte

389

Mills AS – kjente og kjære matvarer
Mills AS er et norsk, familieeid mat- og merkevarehus som
ble etablert på Grünerløkka i Oslo i 1885. Der produseres
og markedsføres flere av landets mest kjente og kjære
matvarer under merkevarene Delikat, Mills, Vita hjertego’,
Soft Flora og Melange.

Omsetning

2.040 MNOK
Antall ansatte

385

Foodmark – tradisjoner fra 1937
Vår populära rödbetssallad känner nog de flesta
igen. Men allt startade redan i 1937 med att herr
och fru Rydberg gjorde egen majonnäs som de
började sälja i en fiskeaffär på Söder i Stockholm.
Den himmelska smaken gjorde snabbt succé!

Omsetning

754 MNOK
Antall ansatte

219

AGRAS BÆREKRAFTLØFTE
Vi får smilet frem i hverdagen ved å levere produkter
som er bedre for deg og bedre for planeten.

BEDRE FOR DEG

BEDRE FOR PLANETEN

Vi skal kontinuerlig forbedre våre produkters
innvirkning på folkehelsen

Vi skal kontinuerlig forbedre vår påvirkning på
mennesker og miljø - i våre virksomheter og i
vår leverandørkjede

MILLS – FØR OG NÅ
Helt siden starten i 1885 har Mills vært en norsk familiebedrift, med hovedkontor på Grünerløkka i Oslo.
På våre tradisjonsrike fabrikker i Drammen og Fredrikstad lager vi fortsatt de kjente merkevarene som vi
alle er vokst opp med. Vår visjon er å gjøre det enkelt for dagens og fremtidige generasjoner å
samles rundt sunn og god mat. Det betyr at vi leverer sunne og gode produkter til norske forbrukere produsert på en så bærekraftig måte som mulig.
Under er noen nøkkeltall som beskriver en av Norges største matprodusenter i 2018.
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Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

BÆREKRAFT I MILLS
Helt siden starten i 1885 har det vært viktig for oss i
Mills AS å drive ansvarlig, på en måte som gir positiv
verdi for samfunn og miljø. I dag kaller vi dette for vårt
bærekraftarbeid.
Vi skal fortsette å bidra til å løse lokale og globale
utfordringer, spesielt innenfor områder hvor vi kan ha
stor påvirkning. Vi bruker FNs bærekraftmål* som
rammeverk for vår bærekraftstrategi. Vi har valgt ut de
målene som er mest forretningskritiske for oss og som vi
kan påvirke gjennom vår leverandørkjede, vår
produksjon og gjennom produktene vi selger.
*I september 2015 vedtok 193 medlemsland i FN 17 bærekraftmål på vegne av
verden. Målene fungere som et felles universelt rammeverk for stater, næringsliv og
sivilsamfunn.

Emilie Olderskog tiltrådte i en nyopprettet stilling
som bærekraftsjef for Agra i juni 2018. Norskeide
Agra består av mat- og merkevareprodusentene
Mills i Norge, Stryhns i Danmark og Foodmark i
Sverige. Strategiprosesser for bærekraft ble
gjennomført i alle selskapene høsten 2018
og samarbeid og erfaringsdeling på tvers av
landegrenser og selskaper blir viktig for å nå
våre ambisiøse mål.

INTERESSENTDIALOG OG VÅRE MEST VESENTLIGE
OMRÅDER
I forbindelse med en revidering av vår bærekraftstrategi høsten 2018, gjennomførte
Mills en bred interessentdialog om bærekraft. Gjennom møter og spørreundersøkelser
fikk kunder, medarbeidere, forbrukere, organisasjoner, myndigheter,
fagforeninger og leverandører dele sine meninger rundt hvilke bærekraftområder
som er viktigst for Mills å prioritere framover.
Felles for alle områdene som ble rangert, er at de er viktige og at vi jobber med dem
i dag. Likevel vil det være områder hvor det er ekstra viktig å ha høye ambisjoner.
Derfor ville vi ha hjelp med å prioritere de aller viktigste områdene, hvor Mills kan
og bør gjøre en forskjell. Neste steg var å involvere ledelse og ressurspersoner bredt
i organisasjonen for å vurdere hvor vesentlige de ulike områdene er for Mills.
Resultatet finner du under.

H OV E D O M R Å D E N E
I V Å R B Æ R E K R A F TS T R AT E G I
F R E M M OT 2 0 2 5
Vi gjør det enkelt for dagens og
fremtidens generasjoner å samles
rundt sunn og god mat.

SUNNERE PRODUKTER

MATTRYGGHET

Mills skal være matvareprodusenten
som fremmer folkehelse gjennom å
tilby sunnere og plantebaserte
produkter og setter forbrukeren i
stand til å ta bevisste valg.

Vi skal engasjere hele verdikjeden med
vår sterke kultur for mattrygghet - fra
jord til bord.

EMBALLASJE

ETIKK OG MILJØ I
LEVERANDØRKJEDEN

Vi skal begeistre forbrukerne
med den mest appellerende,
funksjonelle og bærekraftige
emballasjen på det norske markedet.

Vi skal gjennom aktivt og godt lagspill med
våre leverandører, bidra til et mer
bærekraftig landbruk og fiske, anstendige
arbeidsforhold og god dyrevelferd i hele
vår leverandørkjede.

MATSVINN

ANSVARLIG ARBEIDSGIVER

Gjennom innovativt lagspill, skal vi
halvere matsvinn i egen verdikjede og
bidra til at kunder og forbrukere
kaster mindre av våre produkter.

Vi skal være blant Norges mest ansvarlige
og attraktive arbeidsgivere.

AVFALL, FORURENSNING,
CO2 OG RESSURSBRUK

SAMARBEID

Vi jobber mot en CO2-nøytral
produksjon og redusert avfall og
ressursbruk.

Gjennom innovativ dialog og smart
samarbeid med våre interessenter når vi
våre og deres målsetninger raskere.
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BEDRE FOR DEG
Vi skal kontinuerlig gjøre våre produkter
bedre for deg. Her ser du noen av
resultatene fra 2018 som bidrar til å
oppfylle dette løftet.

MINDRE SALT

PLANTEBASERT

Gjennom de siste årenes arbeid med
saltreduksjon har vi oppnådd våre
målsetninger. I 2018 har vi jobbet med
å bevare og fremme smak i produkter hvor
saltinnholdet tidligere er redusert. Vi jobber
også med å introdusere nye produkter med
mindre salt.

Bærebjelken i vår utvikling skal fortsatt
være plantebaserte produkter. En av
nylanseringene i 2018 var Delikat
«grønnere middag»-varianten Bulgur og
Blomål, som gjør det enklere for nordmenn
å lage middager med mer grønnsaker.

MINDRE METTET FETT

UNDERVISNING OG
OPPLÆRING

Reseptoptimalisering på to av våre
produkter i 2018 har alene ført til en
reduksjon av mettet fett på det norske
markedet på over 73 tonn. I tillegg jobber
vi målrettet med å flytte forbrukere fra fast
til flytende margarin, et alternativ som
inneholder betydelig mindre mettet fett.

Mills tilbyr undervisningsmateriellet
«Fettskolen» til alle elever i 9. klasse, i faget
Mat og helse. Vi underviser også
masterstudenter i ernæring på høyskoler
og universiteter i produksjon av margarin.
Egne ansatte holdes løpende faglig
oppdaterte innen ernæring.

MATTRYGGHET
Alle Mills produksjonsanlegg er sertifisert
etter Trygg mat-standarden FSSC 22 000,
og blir revidert årlig. Med dette jobber vi
systematisk for å sikre at alle våre
produkter er trygge å spise og at de har
riktig kvalitet.

Vi samarbeider med SunnereBarn for
å fremme gode kostvaner hos barn i
barnehager og SFO. Prosjektet inngår i det
nasjonale kompetanseprogrammet «Fra
kunnskap til handling» og de lanserte sin
kompetansepakke www.sunnerebarn.no i
2018. Prosjektet har inngått en 3-årig avtale
med Fus- og Espira barnehagene.

S Y S T E M AT I S K A R B E I D
M E D R E D U K S J O N AV
M E T T E T F E T T F O RT S E T T E R
Inntaket av mettet fett i befolkningen er høyere enn
anbefalt og vi har tatt vårt ansvar for å bidra til at
forbrukerne spiser mindre mettet fett.

3 måter å redusere mettet fett
Vi arbeider på 3 ulike måter når vi bidrar til ytterligere reduksjon av mettet fett i margarin:
forbedringer, konverteringer og innovasjon. På hver sin måte kan de bidra til å redusere
inntaket av mettet fett.

Forbedringer – I 2018 jobbet vi systematisk med å forbedre reseptene til Soft flora.
Andelen av mettet fett i Soft flora bordmargarin ble redusert fra 14% til 12%, dvs. 14%
mindre mettet fett. I Soft flora steke & bake ble andelen mettet fett redusert fra
31% til 29%. Reseptendringer medførte 73 tonn lavere inntak av mettet fett.

Konverteringer - Vi går systematisk til verks for å flytte forbrukere til sunnere
All vår innovasjon og
produktutvikling er forankret i vår
misjon og i helsemyndighetenes
kostholdsanbefalinger.

I 2018 har Mills jobbet videre
med å tilby forbrukerne sunnere
produkter ved å redusere
innholdet av mettet fett. Dette
har vi gjort på ulike måter innen
kategorien margarin.

produkter. Et eksempel er hvordan vi jobber med å flytte forbrukere fra fast Melange til
flytende Melange. Hver kilo som blir konvertert, gir en reduksjon i mettet fettinntak på
78%. Både våre innovasjoner, butikkampanjer og reklamemidler er de siste årene rettet
mot å få forbrukere over på bedre varianter.

Innovasjoner – Alle våre nylanseringer er forankret i vår misjon og i myndighetens
kostholdanbefalinger. Vår siste nylansering, Olivero, er et produkt som har smaks- og
bruksegenskaper mange setter pris på og som inneholder mindre mettet fett enn
hovedalternativet. En slik innovasjon kan derfor bidra til å redusere inntaket av mettet fett.

Bytt-ut-prinsipp
Nyere kunnskapsoppsummeringer viser at utskiftning av mettet fett med innhold av
flerumettet fett reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer (Kostråd om fett,
Nasjonalt råd for ernæring 2017). Vårt systematiske arbeid på dette området har pågått
i flere år. Siden vår hovedråvare nå er rapsolje, har vi store muligheter for å tilby
produkter med et høyt innhold av umettet fett. Vi fortsetter å gjøre små justeringer i våre
resepter som kan gi helsegevinster på nasjonalt nivå.

Monitorering
For å dokumentere om våre tiltak bidrar til bedre folkehelse, har vi iverksatt monitorering
av vår margarinkategori. Vi kan derfor måle i hvilken grad våre tiltak faktisk fører til lavere
inntak av mettet fett hos norske forbrukere.

Leder helse og ernæring i Mills,
Marte Gjeitung Byfuglien

ANSVARLIG ARBEIDSGIVER
MSC-SERTIFISERING

BEDRE FOR
PLANETEN
2018 har gitt gode resultater på alle
områder i vårt arbeid med å kontinuerlig
forbedre vår påvirkning på mennesker
og miljø i våre virksomheter og i vår
leverandørkjede

97% av våre marine råvarer er nå MSCsertifisert. Hoveddelen (70%) av våre
innkjøp på dette området består av
torskerogn fra skrei og vårgytende sild.
Disse er fisket langs norskekysten. Vår
sildefabrikk er også MSC-sertifisert.

ETIKK I
LEVERANDØRKJEDEN
Vi jobber systematisk med risikobildet i vår
egen leverandørkjede, ved å sikre at
leverandørene etterlever våre krav til etikk
og miljø. I 2018 har vi gjennomført en
risikovurdering av alle våre leverandører og
produkter. Dette har gitt oss et godt
grunnlag for videre arbeid i 2019.

Gjennom Agra-konsernet har Mills vært
medlem av Initiativ for Etisk handel (IEH)
siden 2014, og vi utarbeider en årlig rapport
for vårt arbeid for etisk handel. I 2018 har
vi økt kunnskapsnivået hos nøkkelpersoner
i Kvalitet og Innkjøp ved å delta på kurs hos
IEH med etisk handel som tema. Vi har
foretatt 6 revisjoner og fabrikkbesøk hvor
etisk handel var et viktig tema.

Sykefraværet i 2018 endte på 5,4% - en klar
forbedring fra 6% i 2017. Selv om vi
arbeider målrettet for å unngå ulykker med
fravær, økte antallet fra 7 i 2017 til 8 i 2018.

Fabrikkene våre i Drammen og Fredrikstad
har hatt til sammen seks lærlinger. 12 av 18
nye ansatte ved Oslo-kontoret i 2018 var
kvinner. 92 medarbeidere deltok på interne
kurs og lederutvikling i løpet av 2018.

ENERGI, VANN OG MATSVINN
Det totale energiforbruket ble redusert med
1,2% mens det totale vannforbruket økte med
4,3%.
Vårt totale matsvinn ble redusert med 11%.

EMBALLASJE
Vårt emballasjeteam har
utviklet et verktøy for
vurdering av
bærekraftparametere i alle
våre emballasjeartikler.
Bærekraft4kanten gir en
tydelig score på hver artikkel
og er et godt grunnlag for
innovasjon og forbedringer.

Bærekraft4kanten
Produkt:
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Design for gjenvinning
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Materialbruk

PLASTINNOVASJONE R
Delikats unike emballasje er lett å kjenne igjen. Med fullt innsyn
i begeret er de gode råvarene godt synlige.
Det som ikke er like synlig, er at kjernen i begeret har blitt mye
bedre for miljøet. Mellom 70-80% av plasten vi bruker i dette
begeret kommer nå fra resirkulert plast!
For å sikre at begeret blir mest mulig miljøeffektivt, er vi
avhengige av at våre forbrukere er flinke til å rengjøre
og resirkulere det som plast etter bruk.

FØRST UTE MED
M I L J Ø S M A RT F O L I E
P Å F LY T E N D E
MARGARIN
Mills har økt gjenvinnbarheten på 145 tonn plastflasker.
Vi deler gjerne våre erfaringer for å inspirere flere
bedrifter til å designe for gjenvinning.
En enkel, men avgjørende
emballasjeendring har økt
materialgjenvinningen på noen
av våre mest solgte produkter.
Høsten 2018 lanserte vi en
nesten usynlig redesign av
våre flytende margarinflasker.

Fagsjef emballasje
i Mills, Ole Kristian Vestbekken

Den helt nye folien ser
uforandret ut, men ved å gå
over fra PET til PP, ender
flaskene i riktig plastsortering
på gjenvinningsanleggene.

Ole Kristian Vestbekken er vår
fagsjef for emballasje i
innovasjonsavdelingen. Gjennom
Grønt Punkt Norges prosjekt
Design for gjenvinning, fikk han
mulighet til å teste emballasjen vår
på sorteringsanlegget til Tomra.
Her så Ole Kristian hvordan våre
margarinflasker i PP (polypropylen)
ble misforstått av maskinene som
leser plasttype, og dermed ofte ble
sortert sammen med feil
plastkvalitet. Ole Kristian likte ikke
det han så, og har siden jobbet
med å endre folien på
plastflaskene.
Testet seg frem til endelig
resultat
- I forkant av turen til Tyskland
hadde vi testet blant annet en
gjennomhullet folie som lett kan
rives av flasken. Men denne krever
at forbruker må rive den av når de
kildesorterer, og er dermed ikke
en fullgod løsning. Utfordringen ble
å finne en folie med tilstrekkelig
gode krympeegenskaper som
formet seg rundt flasken og
samtidig var kompatibel med
sorteringsteknologien. Etter

Tomra-besøket endte vi opp med
avgjørelsen om en polyolefinbasert
folie som er materialgruppen som
PP tilhører. Nå blir flaskene lest
som riktig materiale og havner da i
riktig materialstrøm og kan
gjenvinnes til nye produkter.
Sett Design for gjenvinning på
bedriftens agenda!
Utviklingssjef i Grønt Punkt Norge
Lars Brede Johansen, er imponert
over arbeidet bedrifter som Mills
gjør.
- Når Mills har startet produksjon
av PP-flasker med en folie som gir
riktig sortering, er det
inspirerende. Løsningen er særlig
viktig når vi vet at produsenter
over hele Europa bruker
heldekkende folier, og at deres
emballasje gjerne ender i samme
type sorteringsanlegg som
emballasjen fra Norge, sier
Johansen.

Våre tre beste tips
• Se på verdikjeden for hvert enkelt
plastmateriale. Da sikrer dere at
emballasjen er designet for
gjenvinning.
• Begynn gjerne med å se på
designmanualen fra Grønt Punkt
Norge. Den gir informasjon om hva
som påvirker materialgjenvinning av
ulike plastmaterialer.
• Gjør Design for gjenvinning til et
eget fokusområde i bedriften! Vi i
Mills har utviklet et eget
analyseverktøy for emballasje og
bærekraft.

HVORDAN VI SKAL
NÅ AMBISIØSE MÅL
RASKT
FNs bærekraftmål nr 17 – samarbeid for å nå målene
- er bærebjelken i vårt arbeid med bærekraft.
Vi søker aktivt samarbeid med alle ledd i vår verdikjede.
Ettersom vi all jobber for å oppnå mange av de samme
målsetningene, kan vi sammen oppnå mer – raskere.
I tillegg til å samarbeide med våre leverandører og kunder,
deltar vi i mange eksterne miljøer og organisasjoner som
bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Denne oversikten
ser du til høyre.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prosjekt FuturePack
Initiativ for Etisk Handel
Sedex
Emballasjekonvensjonen
IMACE
NHO Mat og drikke, vekst og innovasjonsutvalget og APU
NHO Mat og Drikkes Matpolitiske Utvalg
Emballasjeforsk
EGN nettverk
NTP (Norsk teknologiplattform)
Myndighetenes intensjonsavtaler for sunnere kosthold –
Saltpartnerskapet og mettet fett reduksjon
Kostforum
Intensjonsavtale for halvering av matsvinn
DLF
Global Shea Alliance og Round Table for Sustainable Soya

V I F E I R E T S TO R
M AT S V I N N R E D U K S J O N
M E D J U L E G AV E T I L
M AT S E N T R A L E N

Men det at vi, og bransjen generelt,
blir flinkere med matsvinn, har den
utilsiktede konsekvensen at det blir
mindre igjen til organisasjoner som
driver matutdeling. Derfor bestemte
vi oss for å gjøre en ekstra innsats
før jul, forteller Emilie.

– Dette bidrar til mye større
variasjon i matvareposene vi deler
ut, enn det vi har til vanlig. Nå kan
vi dele ut skikkelige julematkasser,
sier Irene Mathisen i
Frelsesarmeen, som står bak
Slumstasjonen.

Mills er fast bidragsyter til Matsentralen, men før jul
hadde vi mulighet til å produsere opp en ekstra julegave
som kunne gå videre til de mange organisasjonene som
henter hos Matsentralen.

Ønskeliste
Dermed fikk Matsentralen og
Frelsesarmeens Slumstasjon
muligheten til å komme med en
ønskeliste fra Mills- og Delikatsortimentet.

Tiltaket har 3600 registrerte
brukere, eller gjester som
Mathisen sier.
– Hvor viktig er Matsentralen for
Slumstasjonen?
– Den er veldig viktig! Leveransene
vi får herfra innebærer at vi sparer
én million kroner årlig på
matbudsjettet. De pengene kan vi i

– Dette er en fantastisk julegave!
sier daglig leder Cristiano Aubert
i Matsentralen, mens han beskuer
pall på pall med varer fra Mills.
Her finnes leverpostei, sildeglass,
majones, margarin og mye mer.
– Dette er varer vi normalt aldri
har inne, fordi de er lite
svinnutsatt, forteller han.
Mindre svinn
– Bakgrunnen for det hele var at
vi fikk henvendelser fra veldedige
organisasjoner om
overskuddsmat. De opplever at
det er færre matvarer tilgjengelig
enn før, sier bærekraftsjef i Mills,
Emilie Olderskog.

– Det fikk oss til å gjennomgå
våre egne svinntall, som viser
oppsiktsvekkende gode
resultater. Siden 2015 har vi klart
å redusere vårt eget matsvinn
med hele 48%!

– Det har aldri skjedd før, det var
rett og slett en drømmesituasjon,
sier Cristiano Aubert, som fikk en
leveranse på tre tonn med Millsvarer som går videre til blant annet
Slumstasjonen. For én gangs skyld
var det ikke snakk om
overskuddsvarer, men varer
produsert spesielt for dem.
Større variasjon
For Slumstasjonen betyr
ekstraleveransen fra Mills mye.

stedet bruke på andre tiltak,
som kulturopplevelser for barn
og unge, forteller Mathisen.
Flere kan bidra
– Vi vil veldig gjerne inspirere
flere i bransjen til å gjøre som
oss. Matsentralen vil gjerne ha
samarbeid med enda flere aktører
i matbransjen som kan donere
overskuddsmat til dem.

Irene Mathisen, Slumstasjonen,
Emilie Olderskog, Mills og
Cristiano Aubert, Matsentralen
utenfor Matsentralens lager i Oslo

OM
ORGANISASJONEN

EIERSTRUKTUR

FAGFORENINGER

Mills AS er 100% eid av Agra Foods AS og er
et datterselskap i Agra konsernet. Agra har
sitt hovedkontor på Grünerløkka i Oslo.
Produksjonen i 2018 har foregått i
konsernets 10 fabrikker, fordelt på 4 land.
I Norge er det produksjonsvirksomhet i
Fredrikstad og Drammen.

Vår virksomhet er forpliktet til følgende avtaler:
•
Margarinoverenskomsten nr 152
•
Mat- og drikkeoverenskomsten nr 512
•
YS Salgsfunksjonærer Negotia
•
Forbundet for Ledelse og Teknikk nr 198

ORGANISERING AV
BÆREKRAFT

INFORMASJON OM ANSATTE

Følgende fagforeninger er aktive i virksomheten:
•
NNN Fredrikstad og Drammen
•
FLT Fredrikstad
•
Negotia Ytre Salg

Mills har 385 faste ansatte.

Bærekraft er organisert som en
konsernfunksjon i Agra, under Innkjøps- og
bærekraftdirektør Eirik B. Gjertsen og
Bærekraftsjef Emilie Olderskog. I Mills har
Forsyningsdirektør Stian K. Eilertsen et
overordnet ansvar for strategiområdet
Bærekraft, mens ansvaret for det operative
arbeidet ligger hos konserndirektører i
relevante avdelinger.

•
•

144 kvinner
241 menn

Bruken av vikarer ved sykdom formidles som
hovedregel via vikarbyrå.

ØKONOMISK OMSETNING 2018

BÆREKRAFTSTRATEGI

TNOK 2.056.372

I løpet av 2018 ble Mills sin
bærekraftstrategi revidert. Den nye
strategien gjelder til og med 2025.
Prosessen har vært bredt forankret i
ledelse og øvrig organisasjon. Strategien er
vedtatt i selskapsledelsen samt i
konsernledelsen (Agra).

OM RAPPORTEN

RAPPORTERINGSPERIODE

GRI-STANDARDEN

Denne rapporten inneholder resultater fra
kalenderåret 2018. Innholdet har blitt
utarbeidet gjennom bred involvering av
organisasjonen og dokumentet er behandlet
i styre og ledergruppe.

Vi følger relevante GRI-disclosures i vårt
rapporteringsoppsett. En oversikt over
hvilke punkter vi rapporterer på, med
sidehenvisning, finnes på side 28.

RAPPORTERINGSRUTINER

FOTO

Mills har utarbeidet årlige rapporter som
har omhandlet miljø, HMS og sosialt ansvar
siden 2004. Rapporten for 2018 ble
styrebehandlet i april 2019.
Neste års rapport er estimert ferdigstilt
ved utgangen av første kvartal 2019.

Line Stenseth s. 3 og 17
Adobe Stock s. 6 og 18
Redink s. 5 (Mills) og 29
Annette Larsen s. 9 og 12
Eirik Nilssen s. 14 og 29
Hege S. Rognlien s. 21 og 24

KONTAKTPUNKT

TRYKKERI OG PAPIR

For spørsmål om rapporten, ta gjerne
kontakt med bærekraftsjef, Emilie
Olderskog emilie.olderskog@agra.no, eller
Fagsjef HMS, Paul Aitkenhead
paul.aitkenhead@mills.no

Denne rapporten er trykket digitalt hos
Isipisi på Edixon Papir.
Papiret har følgende sertifiseringer:

VEDLEGG

R E S U LTAT E R , U T F O R D R I N G E R O G M Å L F O R V Å R E V I K T I G S T E O M R Å D E R

RESULTATER

SAMFUNNSUTFORDRINGEN

MÅLSETNINGER
MOT 2025

Reduksjoner av fett og salt. Bidratt med forskning og utvikling
innen helse og ernæring ved å være medforfattere i ulike
publikasjoner.

Mat spiller en vesentlig rolle for helsen. Et usunt kosthold, sammen
med høyt blodtrykk og tobakk tar flest liv i Norge. Norge har
forpliktet seg til å redusere forekomsten av for tidlig død av de
ikke-smittsomme sykdommene hjerte- og karsykdommer, kols,
diabetes type 2 og kreft med 25% innen 2025.

Retningslinjer for helse og ernæring er en integrert del av
innovasjonsprosessen, og brukes som en førende og aktiv del
av utviklingsarbeidet. Oppnå mål i intensjonsavtalene (salt og
mettet fett) basert på konstante årsvolum. Lansere flere
plantebaserte produkter.

MATTRYGGHET

0 tilbakekallinger av utrygge produkter i 2018.
Alle Mills produksjonsanlegg er sertifisert etter trygg mat
standarden FSSC 22 000, og blir revidert årlig.

Utrygg mat kan føre til sykdom og i verste fall død. Dette kan
handle om kontaminering med bakterier, virus og muggsopp,
forurensing med uønskede stoffer, manglende allergenhåndtering
eller bevisst matsvindel eller sabotasje.

Opprettholde vår sterke kultur for mattrygghet
Vi bidrar til konkrete forbedringer hos aktører i vår verdikjede.

EMBALLASJE

Implementering av sleeve som gjør at flytende margarinflasker
sorteres i riktig materialstrøm i avfallssorteringsanleggene
Jobber med å komme oss ut av sort emballasje.
All papp-emballasje er FSC-sertifisert

Beregninger viser at vi hvert år overforbruker 1,6 ganger jordas
tilgjengelige ressurser i forhold til hva som er bærekraftig
forsvarlig. Avskoging skjer i et raskere tempo enn tidligere og årlig
havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Om få tiår
vil det være mer plast enn fisk i havene.

Lansert innovative og bærekraftige emballasjekonsepter slik at
alle våre produkter har tydelige forbedringer ift muligheter
avdekket i vårt analyseverktøy Bærekraft4kanten.

MATSVINN

Nedgang fra 2017 til 2018 på 11% totalt for alle tre fabrikker.
Reduksjonen fra 2015 til 2018 er 48 %.
Vi donerer ca 20 tonn, tilsvarende ca 100 000 forpakninger per
år til veldedige organisasjoner.
Det viktigste samarbeidet er med Matsentralen og vi ser på
muligheter for å øke samarbeidet fremover.

En tredjedel av all mat som produseres blir aldri spist. Dette er
både økonomisk, etisk og miljømessig problematisk. Verdien på
norsk, årlig matsvinn er 22 mrd og klimabelastningen tilsvarer 2%
av vårt nasjonale utslipp.

I 2018 ble det foretatt 6 revisjoner og fabrikkbesøk hvor etisk
handel var et viktig tema. Det ble ikke registrert noen alvorlige
avvik på etiske prinsipper hos noen leverandører i 2018.

Varer som norske bedrifter kjøper og selger kan være produsert
under ulovlige eller ikke bærekraftige forhold som følge av for
eksempel miljøkriminalitet, bruk av tvangsarbeid, barnearbeid,
helseødeleggende arbeidsplasser eller lønn under
fattigdomsgrensen.

Alle leverandører (også indirekte) er omfattet av
risikokartlegging og oppfølging. Samarbeider aktivt med
leverandører om forbedring og velger systematisk de som er
best på oppfølging av egen leverandørkjede.

Arbeidsmiljø: Sykefraværet i Mills var 5,4% (bedre enn
målsetting 5,5% og fjorårets resultat 6,0%)
Sikkerhet: Antall ulykker med fravær økte fra 8 i 2017 til 9 i
2018. Gjennom Agra Academy får ansatte tilgang til flere
utdanningsprogram.
Vi hadde 6 lærlinger ved våre fabrikker i 2018.

Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er både en forutsetning for
en bærekraftig utvikling, men samtidig en av de største
utfordringene for alle land fram mot 2030. I Norge står for mange
utenfor arbeidslivet og flere kan være i risikogruppen for å falle ut.
Sykefraværet er høyt.

Nullvisjon for ulykker og mål om en friskhetsgrad på 96%.
Anerkjent lærlingebedrift i lokalmiljøet i Drammen og
Fredrikstad. Sterkt og tydelig fokus på mangfold hva gjelder
kjønn og kulturell bakgrunn.

Totalt energiforbruk (kW pr tonn produsert vare) ble redusert
med 1,15%.
Totalt vannforbruk (pr tonn produsert vare) økte med 4,34%.
Den totale avfallsmengden ble redusert med 9,4% mens
sorteringsgraden ble noe lavere (85,9% I 2018).

Produksjon og forbruk av mat står for en fjerdedel av
klimagassutslipp og bruker store mengder vann. Kombinasjonen av
klimaendringer, befolkningsvekst og dagens system for
matproduksjon gir et press på mange råvarer og naturressurser.

SUNNERE
PRODUKTER

ETIKK OG MILJØ
I LEVERANDØRKJEDEN

ANSVARLIG
ARBEIDSGIVER

ENERGI
OG AVFALL

Ambisiøse målsetninger for ytterligere reduksjon etter at
halvering ble oppnådd i 2019. Har implementert merking- «ikke
dårlig etter» og evt. se/lukt/smak.

Jobber for en CO2-nøytral produksjon og redusert avfall og
ressursbruk.
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G R I - I N D I K ATO R E R I R A P P O RT E N
Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på
bærekraft. Rammeverket er utviklet etter forhandlinger mellom ulike grupper – næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og forskningsmiljøer.
Norske myndigheter har i mange år støttet GRIs arbeid med å utvikle felles internasjonale standarder for samfunnsansvarsrapportering, og
anbefaler rapportering etter GRI. Mills’ rapport for 2018 benytter rammeverket til GRI/G4 (Core). Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor i
rapporten informasjon for de ulike rapporteringspunktene er å finne.
GRI-INDIKATOR

FORKLARING

SIDEHENVISNING

ARBEIDSFORHOLD

102-41

Collective bargaining agreements

DIALOG MED
INTERESSENTER

102-12
102-13
102-29
102-37

External initiatives
Membership of associations
Identifying and managing economic, environmental, and social impacts
Stakeholders’ involvement in remuneration

EIERSTYRING

102-7

Scale of the organization

OM RAPPORTEN

102-46
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55

Defining report content and topic Boundaries
Changes in reporting
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content index

ORGANISASJON

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-8

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Information on employees and other workers

102-14
102-15
102-20

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities
Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics

3
12
25

302-4
303-5
305-5
306-2

Energy consumption within the organization
Water consumption
Reduction of GHG emissions
Waste by type and disposal method

19
19
28
28

PRIORITERINGER

SPESIFIKKE TEMA

25
23
23
12
13
5/25
26
26
26
26
26
26
26
30
5
2,4,8
4
4
25
25
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BEDRE FOR DEG

BEDRE FOR PLANETEN

Vi skal kontinuerlig forbedre våre produkters
innvirkning på folkehelsen

Vi skal kontinuerlig forbedre vår påvirkning på
mennesker og miljø - i våre virksomheter og i
vår leverandørkjede

