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1. Hva er bærekraft?

4. Hva kan DU gjøre?3. Noen av løsningene

2. Utfordringene rundt bærekraft og mat



UN definition of  sustainable 
development:

Meeting the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs. 

The following three factors must be considered to create sustainable 
development:

Social - Environment - Economy





Hvilke bærekraftsområder møter Mills i sin drift?



Harvard Business 

Review, December 2002

Winner of the 2006 

McKinsey Award

Winner of the 2011 

McKinsey Award

Corporate 

Philanthropy

Corporate 

Social 

Responsibility 

Evolution of Thinking

Creating 

Shared Value

Harvard Business 

Review, January 2012



If you´re not here to improve

society, why should you be 

here?

Paul Polman, CEO Unilever

Business for Peace Honouree 2015



Utfordringer



Utfordringer knyttet til 

mat og en bærekraftig utvikling

Matproduksjon står for 

25% av de globale 

CO2-utslippene

Vi trenger å produsere 

70% flere
matkalorier innen 2050

Estimater viser at vi i 2050 

kommer til å produsere 

30% mindre mat grunnet 

klimaendringer

Overvekt og 

livsstilssykdommer 

er verdens største 

helserisiko

30-50% av all 

produsert 

mat blir 

kastet Utrygg mat kan 

føre til sykdom og død -

gjennom kontaminering, 

manglende 

allergenhåndtering eller 

bevisst matsvindel

Mikroplast truer 

både livet i havet og

matsikkerheten

80% av 

fiskebestandene er 

overfisket







Løsninger



2015 – et vendepunkt for verden?







Kilde: stockholmresilience.org
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Internasjonale initiativer som Mills følger

Rammer for rapportering

Stiller krav til våre 

leverandører om 

menneskerettigheter, 

arbeidsforhold, beskyttelse 

av miljø og anti-korrupsjon

Bidra til en 

bærekraftig 

utvikling



purecsr.no







BÆREKRAFT I MILLS

Vår misjon:

Vi gjør det enkelt 

for dagens og 

fremtidens 

generasjoner å 

samles rundt sunn 

og god mat
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En samling av noen av 
våre nyere bærekraft-

case 
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LEVERANDØROPPFØLGING 

Mills er medlem i Initiativ for etisk handel 
og benytter systemet Sedex til å jobbe 
strategisk med leverandøroppfølging. 

Alle nye leverandører blir prekvalifisert via 
systemet og alle eksisterende 
leverandører skal være registrert i Sedex
innen 2020. I dag er leverandører som 
dekker 85% av vår innkjøpsverdi 
registrert. Vi bruker en risikobasert 
tilnærming og følger opp 
høyrisikoleverandører tett. Ca 30 
revisjoner gjennomføres årlig. Rundt 60% 
av Mills sine leverandører er Nordiske, 
med tilhørende lav risikoprofil.



TRANSPORT

All torskerogn som benyttes i Mills kaviar 
har siden 1992 blitt transportert til og fra 
vårt rognlager i Nordland ved hjelp av 
Fineide transport (her representert ved 
sjåfør Trond). Den lokale aktøren holder til 
vegg i vegg med vårt lager på kaia. 
Selskapet har kun fast ansatte fra 
nærmiljøet og har god kontroll på kjøre-
og hviletid. Bilene skiftes ut hvert femte år 
og blir stadig mer miljøvennlige. Ved retur 
fra kaviarfabrikken i Fredrikstad tar de 
med varer for ASKO nordover.

Mills har i tillegg et oppfølgingsprogram 
ovenfor våre mindre transportavtaler.



DYREVELFERD

Alt av egg og svinelever i vår produksjon 
kjøpes fra Nortura. 

Vi kjøper i dag egg fra frittgående høns og 
har blitt lovet at Nortura kan levere hele 
vårt volum fra 1. januar 2020. I tillegg 
bruker vi økologiske eggeplommer i vår 
økologiske majones. 

Nortura holder oss godt oppdatert 
vedrørende dyrevelferd i norsk 
svineproduksjon. Neste revisjon 
gjennomføres i 2019.



EMBALLASJE I

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. 

Produkt:

Bærekraft4kanten
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EMBALLASJE II

• I samarbeid med Grønt Punkt deltar Mills i 
prosjektet «Design for gjenvinning». Ett 
konkret case har vært å øke 
materialgjenvinningen av flasker for flytende 
Melange. Utfordringen som ble kartlagt var at 
«sleeven»/etiketten var i et annet 
plastmateriale enn selve flasken, noe som ga 
utfordringer i optisk sortering.

• Mills sitt emballasje-team har derfor jobbet 
frem en ny sleeve i samme type plast som 
selve flasken. Dette gjør at flaskene fremover 
kan materialgjenvinnes og bli til nye 
plastprodukter.

• Våre emballasjeeksperter deltar jevnlig i 
forskningsprosjekter og forum og 
samarbeider gjerne om felles utfordringer i 
hele verdikjeden.
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Vi gjør det enkelt 

for dagens og 

fremtidens 

generasjoner å 

samles rundt sunn 

og god mat

Kostråd nr. 8:

Velg matoljer, flytende margarin og 
myk margarin, fremfor hard 

margarin og smør. 
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Mills har redusert innholdet av mettet fett og salt 
i produktene betydelig de siste ti årene

Salt:

Total reduksjon 

på 25% 

(180 tonn 

redusert årlig 

konsum)

Mettet fett:

Total reduksjon 

på 19% 

(1000 tonn 

redusert årlig 

konsum)



Mills sitt fokus innenfor helse og ernæring

Forskning og 

dokumentasjon

Myndighetsarbeid

Intensjonsavtalen

Næringslivsgruppen på 

matområdet

Folkeopplysning/

kommunikasjon



HALVERING AV 
MATSVINN INNEN 2030

Vi har forlenget holdbarheten på både 
Delikat salater og Mills Polarkaviar. Nå 
jobber vi med muligheten for å merke 
produktene med alternativ 
holdbarhetsmerking. 

I samarbeid med kundene våre, kan 
matsvinnet kuttes ytterligere. Innsyn i våre 
kunders lagerstatus for produkter med 
kort holdbarhet, vil gi bedre prognoser for 
optimal produksjon. Dette vil resultere i 
enda ferskere varer med bedre 
restholdbarhet, samtidig som vi sammen 
reduserer store mengder matsvinn. 



SAMARBEID MED 
MATSENTRALEN OG 
MATVETT

Mills inngikk i 2014 en avtale med 
Matsentralen.

Siden da har vi hatt regelmessige 
leveranser av mange ulike produkter* -
totalt ca 100 paller pr år. 

Oppfølgingsmøter er gjennomført for å 
forbedre rutiner og øke samarbeidet.

*ikke salgbare fordi de har passert detaljistdato, men fortsatt innenfor 

best-før dato.

Mills er også støttespiller til Matvett. 



Fra holdning til 
handling
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DE VIKTIGSTE OMRÅDENE

INNEN ANSVARLIGHET

IFØLGE NORDISKE

FORBRUKERE

oppgir at bærekraftsaspektet påvirker

deres kjøpsmønster Etterspørselen

skapes av at 

konsumenten blir

bevisst

– og det skjer sakte

men sikkert!

oppgir at de er villige til å betale 10% 

mer for bærekraftige alternativer

FORBRUKERPERSPEKTIVET 2018

av de spurte oppgir at de er opptatt av

og snakker om bærekraft i det daglige
64%

73%

42%







Takk for meg!

emilie.olderskog@mills.no 

99638449


