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UTFORDRINGER, RESULTATER OG MÅL FOR 
 HOVEDOMRÅDENE I VÅR BÆREKRAFTSTRATEGI

FOKUSOMRÅDE RISIKO VÅR PÅVIRKNING RESULTAT 2019 MÅLSETNINGER FOR 2025

SUNNERE 
 PRODUKTER

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. 

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 kan 
 påvirke forbrukerne gjennom å 
 inspirere til et sunt kosthold samtidig 
som vi  fortsetter arbeidet med å 
redusere salt og mettet fett i våre 
produkter. 

Vi har fortsatt forbedringen av våre  produkter 
for å redusere salt, fett innhold og mettet fett. 
Ved å justere saltmengden i Melange margarin 
har vi kuttet forbruket med 21 tonn på ett år. 
Forbedrings prosjekter på Melange, Soft Flora 
Original, Soft Flora Spesial og Olivero beger 
har  kuttet ca. 180 tonn mettet fett til den 
norske  befolkning på årsbasis. 

Etablert nytt verktøy for å  monitorere 
 utviklingen av salt og mettet fett i  produktene 
våre samt gjennomført «Vit din verdi» 
 kolesterolkampanje.

•  Retningslinjer for helse og ernæring 
er en integrert del av innovasjons-
prosessen, og brukes som en  førende og 
aktiv del av utviklings arbeidet. 

•  Oppnå mål i intensjonsavtalene (salt 
og mettet fett) basert på konstante 
årsvolum. 

•  Lansere flere plantebaserte  produkter.

MATTRYGGHET 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. 

Som matprodusent har vi et 
vi et stort ansvar for at våre 
 varer  produseres på en sikker 
måte. Kravene vi stiller til våre 
 leverandører kan også være med på 
å forbedre mattrygghet bakover i 
verdikjeden. 

FSSC 22 000-resertifisert alle 3  fabrikkene. 
Gjennomført  leverandørrevisjoner  og konsern 
 internrevisjoner i hht plan, med gode resultater.

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

• Tilbakekallinger av utrygge produkter. 
•  Alle Mills produksjonsanlegg er 
 sertifisert etter trygg mat standarden 
FSSC 22 000, og blir revidert årlig.

ANSVARLIG  
ARBEIDSGIVER

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 risiko-
gruppen for å falle ut. Sykefraværet er 
høyt.

Som en stor arbeidsgiver i våre lokal-
miljø har vi et ansvar å gi våre med-
arbeidere en trygg arbeidsplass, hvor  
de kan trives og utvikles. 

I løpet av 2019 har vi etablert nye etiske 
 retningslinjer, strategi for lærlinger og årshjul 
for intern kommunikasjon. Vi har også etablert 
en policy for mangfold og gjennomført gode 
tiltak under  satsningen «Aktiv og sunn i Mills».

•  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. 

ETIKK OG MILJØ 
I  LEVERANDØR- 
KJEDEN

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

Gjennom våre mange leverandører 
påvirker vi arbeidere og lokalmiljø 
i store deler av verden. Ved å velge 
gode leverandører og stille tydelige 
krav kan vi påvirke positivt. 

Vi har gjort en risikovurdering av alle våre 
kontrakterte emballasjeartikler og revidert vår 
Code of conduct. Vi har etablert ny innkjøps-
policy og utviklet verktøyet Råvare4kanten, 
for å vurdere bærekraftsaspekter ved råvarene 
våre. Dette vil gjøre oss i stand til å ta bedre 
valg og jobbe med forbedringsprosjekter 
sammen med leverandørene våre. I 2019 ble 
det foretatt 25 revisjoner og fabrikkbesøk hvor 
etisk handel var en del av oppfølgingen.

•  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.
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EMBALLASJE Beregninger viser at vi hvert år over-
forbruker 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. 

Vi sender ut et høyt antall 
emballasje artikler på markedet 
hvert år.  Forbedringer som mindre 
 materialbruk og bytte til materialer 
som lar seg  gjenvinne har derfor en 
stor påvirkning. 

Vi har gjort flere emballasjer mulig å gjenvinne 
gjennom bytte fra sorte lokk samt endret 
materiale i etiketter. Vi har tatt Plastløftet 
samt vært en del av Forum for sirkulær plast-
emballasje og bidratt i lanseringen av «Veikart 
for sirkulær plastemballasje i Norge». Vi deltar 
i to nye forskningsprosjekter ReducePack og 
FuturePack.

•  All vår produktemballasje skal bli 
gjenvinnbar og gjenvunnet materiale skal 
benyttes der det er mulig. 

•  Vi skal redusere mengde emballasje 
uten at det går på bekostning av kvalitet, 
mattrygghet og matsvinn. 

•  Vi skal ha lansert innovative og 
bærekraftige emballasjekonsepter 
slik at alle produkter har tydelige 
 forbedringer ift muligheter avdekket i 
vårt  analyseverktøy Bærekraft4kanten. 

MATSVINN 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.

Vi har mulighet til å redusere store 
mengder matsvinn, både i vår egen 
produksjon men også hjemme hos 
forbrukeren. Noe av de viktigste vi 
gjør er å sørge for en emballasje som 
sikrer kvalitet og god holdbarhet 
på  produktene. Produktet skal også 
være enkelt å få ut av emballasjen.

Matsvinnet endte svakt opp 3%. Vi har redusert 
matsvinnet kraftig de siste årene og jobber nå 
med å holde dette stabilt lavt. I 2019 innførte 
vi supplerende holdbarhetsmerking, best før 
 – ofte god etter, på mange av våre produkter. 

•  Oppnå nye, ambisiøse målsetninger for 
ytterligere reduksjon etter at halvering 
ble oppnådd i 2019. 

•  Gjøre det enklere for forbruker å 
redusere eget matsvinn. 

AVFALL, 
 FORURENSNING, 
CO2 OG 
 RESSURSBRUK

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. 

Vi kan påvirke dette området direkte, 
gjennom vår produksjon og transport 
og indirekte gjennom hvilke råvarer 
og emballasje vi velger å kjøpe inn. I 
vårt klimaregnskap står råvarene for 
det desidert største klimaavtrykket. 

I vår produksjon ble totalt vannforbruk 
 redusert med 15% mens total avfallsmengde 
økte med 4%. Sorteringsgraden var 85% mot 
85,9% i 2018. Vi har økt andelen plantebaserte 
råvarer, noe som gir et lavere klimaavtrykk. 

•  CO2-nøytral produksjon og redusert 
avfall og ressursbruk. 

SAMARBEID OM  
Å NÅ MÅLENE

Matproduksjon representerer en 
betydelig del av utfordringen hva gjelder 
klima, biologisk mangfold og helse. 
 Matbransjen har en rekke felles mål. Hvis 
hver aktør skal finne sine egne løsninger 
på disse, risikerer man ineffektive 
 prosesser og tiltak. 

Gjennom innovativ dialog og smart 
samarbeid med våre interessenter 
når vi våre og deres målsetninger 
raskere.

Mills ble i 2019 medlem av UN Global 
Compact – verdens største bedriftsinitiativ 
for bærekraft med over 10.000 bedrifter i 160 
land. Vi har målrettet dialog med leverandører, 
kunder og andre viktige interessenter og er 
bevisste på å delta aktivt i viktige fora for vår 
bransje. 

•  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. 


