
Klima (miljø)utfordringer 
sett fra en matprodusents 
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Improving everyday life with 
healthier and more enjoyable 

local brands
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Orkla’s forretningsområder
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Gränges

Corporate Centre and Group Functions

Orkla 
Investments

Hydro Power

Financial Investments

Real Estate

Sapa JV (50%)

Jotun (42.5%)

Orkla 
Foods

Operating 
revenues:

9.797

EBITA:
1.275

Orkla 
Confectionery 

& Snacks

Operating 
revenues:

4.784

EBITA:
682

Orkla
Home & 

Personal

Operating 
revenues:

4.770

EBITA:
823

Orkla 
International

Operating 
revenues:

2.644

EBITA:
-86

Orkla 
Food 

Ingredients

Operating 
revenues:

5.998

EBITA:
288

2013; NOK million



Samfunnsansvar og bærekraft

Bærekraftig 
produksjon er den 
eneste akseptable 
modell for 
fremtidig vekst
Peter A. Ruzicka
President & CEO
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Eksempel: Merkevarer basert på fisk
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Bærekraftstemaer for Orkla

• Matsikkerhet
• Helse og ernæring
• Ansvarlig innkjøp
• Ytre miljø
• Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
• Utvikling av medarbeidere og kultur
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Samarbeid for en bærekraftig fremtid

Vår holdning til ansvarlig 
innkjøp

Overutnyttelse av naturressurser 
og brudd på arbeidstaker- og 
menneskerettigheter er ikke 
forenelig med en bærekraftig 
fremtid. Orkla skal innen 2020 

sørge for at alle innkjøp skjer i tråd 
med Orklas etiske leverandørkrav 

og prinsipper for bærekraftig 
produksjon.
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Lokal produksjon – lokale merker
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Eksempel; Etiske retningslinjer i Axellus

• Axellus follows Orklas CoC principales
 Applies for all new contracts with suppliers
 Applies both externally and internally

• CoC developed after international standards:
 Orkla’s CoC is based on UN declarations, core ILO conventions, and UN 

Global Compact’s 10 principles for sustainable development, which Orkla
has signed up to. 

 This CoC is aligned with Orkla’s Goals and Values, and other key 
governance documents.

• When selecting suppliers, in addition to other competition aspects, Axellus will 
consider compliance with CoC. 

• Risk evaluation according to defined Risk Matrix
• Ethical Self Asessment - Sedex
• Ethical Audits via Intertek (e.g. Sub supplier Fish Oil)



Med mål om å redusere miljøbelastningen

Vår holdning til verdens 
klimautfordringer

Utfordringen med de globale 
klimaendringene er et felles 

samfunnsansvar, der alle må 
bidra. Orkla skal drive en sunn, 

langsiktig og bærekraftig 
virksomhet. Vi jobber for at vår 
virksomhet ikke skader miljøet.
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Orkla’s
produksjons fotavtrykk
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LCA som verktøy
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Fra SIK-studie 2013

Klimafotavtrykk for råvarer Klimagassutslipp - tonn CO2-ekv



LCA som verktøy
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Fra SIK-studie 2013

Klimafotavtrykk for råvarer Klimagassutslipp - tonn CO2-ekvTotalt utslipp – tonn CO2-ekv (2013):
- Egen produksjon (scope 1 & 2) ~   260 000 tonn
- Mat-råvarer ~1 000 000 tonn
- Emballasje ~   100 000 tonn
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Merkeordninger?
Sertifisering?



16

Merkeordninger?
Sertifisering?



Sertifisert kakao
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100% av all kakao til Nidars produksjon
er UTZ sertifisert.

Målet er å øke andelen UTZ sertifisert 
kakao i andre relevante matvarer.



Palmeolje strategi
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Vi forplikter oss til å bryte forbindelsen mellom våre produkter og avskoging. Vi har 
en ambisjon om å bidra til å bevare regnskogen. Der det er mulig vil vi derfor erstatte 
palmeolje med alternativer som er bedre ut i fra et helse- og miljøperspektiv.



For Axellus er det viktig å ha kontroll med kvalitet og produksjonsforhold ikke 
bare i egen produksjon, men også hos leieprodusenter og råvare leverandører. 

Bærekraftig verdikjede – produksjon av tran
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Utnytter råvaren maksimalt

• Kontinuerlige 
forbedringsprosjekter

 Kildesortering av avfall

 Gjenvinning av biprodukter til 
bruk som bioenergi, biogass etc. 
Axellus har en gjenvinningsgrad 
på >95%

 ENØK-prosjekter i fabrikkene

 Bruker egenprodusert 
biodiesel

• Sertifisering



LCA data for sjømat og fiskeoljer

Fra SIK-studie 201321



Innovasjon – nye produkter
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Oppsummering

23

• Verden står overfor omfattende bærekraftsutfordringer som vil få betydning 
for Orkla og det samfunnet vi er en del av.

• Gjennom bevisst ressursbruk, tydelige krav til leverandører og samarbeid vil 
vi bidra til bærekraftig produksjon i våre leverandørkjeder.

• Gjennom systematisk forbedringsarbeid, både i egen produksjon og i 
samarbeid med leverandører, skal vi redusere matsvinn, effektivisere  
energiforbruket og begrense klimagassutslippene relatert Orklas produkter.

• Orklas bærekraftsstrategi skal sette tydelig retning for arbeidet og vil ha 
konkrete mål og ambisjoner.



Takk for 
oppmerksomheten

.
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