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Mills er en familieeid, norsk bedrift som har evigheten som perspektiv. Vi har aldri vært 
opptatt av kvartalsresultater, men av langsiktig verdiskaping. Hvordan vi jobber for å nå målene 
våre er dermed viktig for oss. Dette har vi omtalt som ansvarlighet i mange tiår. I dag kaller vi 
det bærekraft. Rammene er FNs bærekraftmål og vår bærekraftstrategi er relativt omfattende. 
Vi har pekt ut satsningsområder der vi – i kraft av hvem vi er – kan og bør gjøre en stor for-
skjell. Områdene har ambisiøse målsetninger og årlige tiltaksplaner som er naturlig integrert i 
våre prosesser. 
 
I 2019 har vi feiret konkrete resultater av vårt langsiktige og målrettede arbeid mot en mer 
bærekraftig forretningsmodell. Jeg har lyst til å løfte frem tre høydepunkter, koblet til hvert 
sitt bærekraftmål.

I perioden 2015-2018 halverte vi vårt matsvinn i produksjonen. Vi er veldig 
stolte av å være første norske matprodusent som klarte dette. Undertegnede 
og bærekraftsjef i Mills, Emilie Olderskog, ble invitert til å snakke om dette 
under Arendalsuka, sammen med blant annet Landbruks- og matminister 
Olaug Bollestad (bilde til høyre).

For at våre merker skal være relevante for dagens og morgendagens 
forbrukere, må de settes i en større kontekst enn bare smak og kvalitet. 
Produktene skal være gode valg for den enkelte og for planeten. Et strålende 
eksempel på dette er vår nye serie Plantego’. De gode grønnsakspåleggene 
gjør det enkelt og smakfullt å spise plantebasert – et bedre valg for både 
klima og egen helse.

FNs bærekraftmål nr 17 – samarbeid for å nå målene – er bærebjelken i vårt 
arbeid med bærekraft. I 2019 meldte vi oss inn i UN Global Compact, som 
vi tror vil bli en stadig viktigere aktør også i Norge. Vi har tett bærekraft-
dialog med våre kunder og vi har startet flere viktige samarbeid med våre 
leverandører for å nå målsetninger vi har satt oss.  

Dette var en smakebit av hva du finner i denne rapporten. God lesning!

Knut K. Heje, administrerende direktør Mills AS

LANGSIKTIG ANSVARLIGHET  
GIR RESULTATER
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425
ANSATTE

3
FABRIKKER

1349
LEVERANDØRER

164
MILLIONER 
SOLGTE 
PRODUKTER

86%
PLANTEBASERTE 
RÅVARER

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. 

DETTE ER MILLS
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ANSVAR GJENNOM HELE  VERDIKJEDEN

PRODUKTUTVIKLING PRODUKSJON SALG MARKEDSFØRING FORBRUKERSERVICEINNKJØPINNOVASJON
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FABRIKKER OG  
KONTORER I AGRA

Finneidfjord

Fredrikstad
Stockholm

Albyberg

Gotland
Århus

Roskilde
Havnsø

Langeland

Graasten

Kolobrzeg

Drammen Oslo

Vidsel
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ET FAMILIEEID, 
SKANDINAVISK 
KONSERN

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 og 
K-Salat, remoulader og dressinger 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.

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 holder vi hus fremdeles, og produserer og 
markedsfører flere av landets mest kjente og kjære 
matvarer under merkevarene Delikat, Mills, Vita 
 hjertego’, Soft Flora, Olivero, Plantego’ og Melange.  
Vår hovedoppgave er å gjøre det enklere for dagens  
og fremtidens  generasjoner å samles rundt sunn og  
god mat.

FOODMARK – TRADITIONER FRÅN 1937
Foodmarks historia sträcker sig ända till 1937 då  makarna 
Rydbergs började tillverka majonnäs i sin lilla fiskbutik på 
Södermalm i Stockholm – en  majonnäs som snabbt kom 
att bli en av de främsta i Sverige. Idag  producerar och 
marknadsför Foodmark AB flera av Sveriges mest kända 
och älskade livsmedel under varumärkena Rydbergs, 
Lohmanders, Fjällbrynt och Delikatessfabriken. Vi saluför 
även produkter från våra systerbolags varumärken så 
som Mills, K-Salat och Jensens Køkken. 

Omsetning 

1298 MNOK

Antall ansatte 

372

Omsetning 

2 083 MNOK

Antall ansatte 

425

Omsetning 

758 MNOK

Antall ansatte 

264



8

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

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 
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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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FOKUSOMRÅDE RISIKO VÅR PÅVIRKNING RESULTAT 2019 MÅLSETNINGER FOR 2025

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. 
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RESULTATER 2019
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ÅRET SOM GIKK

8 15 ALLE 98 21
NYE PLANTE-

BASERTE 
 PRODUKTER

% REDUSERT EMBALLASJE- 
LEVERANDØRER

% MSC- 
SERTIFISERTE 

RÅVARER

TONN SALT

LANSERT VANNFORBRUK RISIKOVURDERT ØKT TIL REDUSERT
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BEDRE FOR DEG

Vi skal kontinuerlig gjøre våre 
 produkter bedre for deg.  

Her ser du noen av resultatene  
fra 2019 som bidrar til å oppfylle 

dette løftet.

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

Vi har også laget et nytt verktøy for å 
 monitorere utviklingen av salt og mettet fett i 
produktene våre. Dette hjelper oss å finne nye 
tiltak for å oppnå målene i bransjens intensjons-
avtale for et sunnere kosthold. 

PLANTEBASERT
Bærebjelken i vår utvikling skal fortsatt 
være plantebaserte produkter. En av 
 nylanseringene i 2019 var serien Plantego’ 
 – plantebasert pålegg til brødskiva. Grønnsaks-
påleggene kommer med smakene grillet  paprika, 
 avokado og rødbeter, og er helt  veganske. 
Under merket Vita hjertego’ lanserte vi en 
populær  grønnsakspostei og sunnere varianter 
av klassikerne rødbetsalat og italiensk salat.

VIT DIN VERDI OG SAMARBEID MED LHL
Høyt kolesterol er en av de viktigste risikofak-
torene til hjerte- og karsykdom. Mills inngikk 
i 2019 et samarbeid med Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke (LHL), for å øke bevisst-
heten rundt egne kolesterolverdier i et folke-
helseperspektiv. 

I 2019 startet vi prosjektet «Vit din verdi» ved 
å gjennomføre 2000 kolesterolmålinger hos 
bedrifter i Østlandsområdet. Resultatet viser at 
sunnere produkter og livsstilsråd vil kunne ha 
stor innvirkning på folkehelsen. 

FETE FAKTA
Mills har revidert sitt undervisningsmateriell 
«Fete fakta» i Mat og helse i skolen i 2019. 
Materiellet er oppgradert og finnes nå i digital 
versjon. Vi ønsker å legge til rette for at  ungdom 
tar helsemessige riktige matvalg når det 
 kommer til næringsstoffet fett.

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.
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Høyt kolesterol er en av de viktigste risikofaktorene 
for hjertesykdom og 60% av alle nordmenn over 
40 år har for høyt nivå. I 2019 ønsket Mills å gjøre 
folk mer bevisste på å vite sin verdi, og vise hvor 
enkelt det er å få lavere kolesterol. 

VIT DIN VERDI 
KOLESTEROLKAMPANJE

Helse- og ernæringssjef i Mills, Marte Gjeitung 
Byfuglien gjennomfører kolesterolmåling blant 
Mills-medarbeidere i Oslo

DETTE GJORDE VI
Høyt kolesterol kan ikke kjennes på kroppen, 
men kan måles ved en enkel blodprøve. 

I samarbeid med LHL gjorde vi 2000 kolesterol-
målinger hos 19 utvalgte bedrifter.  Alle 
 deltakerne fikk målt total kolesterol, dårlig 
kolesterol (LDL) og godt kolesterol (HDL). I 
tillegg fikk alle deltakerne kostholdsveiledning av 
helsepersonell.  

HVA SLAGS BEHANDLING KAN SENKE 
KOLESTEROLET?
Små grep i kostholdet og aktivitet gir resultater. 
Høyt inntak av mettet fett øker det dårlige 
 kolesterolet (LDL). Et bytte fra matvarer med 
høyt innhold av mettet fett til matvarer med 
umettet fett vil kunne redusere kolesterolet. Et 
enkelt grep kan være å bytte ut smør som inne-
holder animalsk, mettet fett med plantebasert 
margarin med høyt innhold av rapsolje. 

Fysisk aktivitet øker det gode kolesterolet 
(HDL). Nok en grunn til at voksne bør være 
fysisk aktive minst 30 minutter om dagen. 

HVA VISTE RESULTATENE?
Resultatene i undersøkelsen viser at mange har 
for høyt kolesterol, og at dette gjelder fra tidlig 
alder. Nesten halvparten av de målte i alderen 
30-39 år hadde høyere total kolesterol enn 
det som er anbefalt. Av denne gruppen hadde 
igjen hele 66% forhøyet LDL-kolesterol. Det er 
gunstig å holde det dårlige kolesterolet så lavt 
så mulig, så lenge som mulig. Det vil si at hvis du 
oppdager forhøyet LDL-kolesterol i tidlig alder 
og gjør tiltak, har du redusert risiko for hjerte- 
og karsykdom.  

HVORFOR GJØR MILLS DETTE?
I vår bærekraftstrategi står FNs  bærekraftsmål 
nr. 3, Bedre helse, høyt på agendaen. Vi ønsker å 
inspirere til å måle kolesterolverdier for å ha et 
bevisst forhold til kost- og livsstils endringer. Som 
en stor matvareprodusent har vi muligheten til 
å påvirke folkehelsen, og i flere tiår har vi jobbet 
for å tilby sunnere produkter i tråd med helse-
myndighetenes kostholds anbefalinger. Vi har 
jobbet med forskningsbaserte innovasjoner som 
Vita hjertego’ som beviselig senker kolesterolet 
og vi har byttet ut mettet fett med umettet fett 
i svært mange av våre produkter. 
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Mills er stolt samarbeidspartner til Sunnere barn – et 
kunnskapsløft for bedre kosthold og økt  matglede blant 
alle barn i barnehage og SFO. God helse starter tidlig!

SAMARBEID FOR  
SUNNERE BARN

I 2019 har nærmere 4000 ansatte og 35 000 barn vært med på SunnereBarn. 

SunnereBarn er en del av det nasjonale kompetanseprosjektet «Fra kunnskap 
til handling», som har fokus på å fremme gode kostholdsvaner og forebygge 
 fremtidig livsstilssykdom blant barn og unge. De tilbyr kurs, opplærings-
materiell og kunnskap som letter og effektiviserer arbeidet med mat og 
måltider i barnehager og SFO. Helse- og ernæringssjef i Mills, Marte Gjeitung 
 Byfuglien, er en ressursperson inn i arbeidet.

SunnereBarn har utviklet et  enkelt skåringsverktøy som evaluerer  hvordan 
barnehagen og SFO jobber med mat og måltid. «Måltidssjekken» gjøres 
ved oppstart, deretter årlig og er  gjennomført i over 200 barnehager og 50 
SFO. Etter deltagelse i SunnereBarn ser vi tydelig fremgang gjennom blant 
annet økt bruk av pålegg og margarin merket med Nøkkelhull, økt inntak av 
frukt og grønt og økt fiskeinntak med opp mot 20%. Samtidig skårer både 
ledelse og ansatte høyere på kunnskap og bruk av faste handlelister.

HVA SKJER VIDERE?
GreeNudge og SunnereBarn- prosjektet fikk nylig innvilget midler fra Norsk 
 Forskningsråd til en PhD kandidat som skal jobbe med å evaluere effekten av 
kunnskapsløft knyttet til kosthold i barnehage og SFO. Samarbeidspartnere av 
SunnereBarn, blant annet Mills, gjør det mulig å tilby dette viktige kunnskaps-
løftet. Les gjerne mer på sunnerebarn.no

VISSTE DU AT:
•  90% av 4-åringer og 9-åringer 

spiser for lite frukt og grønnsaker.
•  Barn i snitt spiser halvparten 

så mye fisk som anbefalt, og at 
 forbruket har sunket siden 2000.

•  Siden 2000 har inntaket av grovt 
brød økt for både 4-åringer og 
9-åringer.

•  20% av barna i småskolealder er 
overvektige.

Kilde: Undersøkelsene Norkost og 
Ungkost
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BEDRE FOR 
PLANETEN

2019 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

MSC-SERTIFISERING
98% av våre marine råvarer er nå MSC- 
sertifisert, noe som betyr at de kommer fra 
bærekraftig fiske. Hoveddelen av våre innkjøp på 
dette området består av torskerogn fra skrei og 
vårgytende sild. Disse er fisket langs norske-
kysten. Vår sildefabrikk er også MSC-sertifisert. 

ANSVARLIG ARBEIDSGIVER
Sykefraværet i 2019 endte på 5,6% – noe 
 dårligere enn målsetning for året. Selv om vi 
 arbeider målrettet for å unngå ulykker med 
fravær, økte antallet fra 8 i 2018 til 15 i 2019. 

Fabrikkene våre i Drammen og Fredrikstad har 
hatt til sammen fire lærlinger. 88 medarbeidere 
deltok på lederutvikling og interne kurs i løpet 
av 2019.

ETIKK I LEVERANDØRKJEDEN
Vi jobber systematisk med risikobildet i 
vår egen leverandørkjede, og for å sikre at 
 leverandørene etterlever våre krav til etikk 
og miljø. I 2019 har vi gjennomført en risiko-
vurdering av alle våre leverandører av emballasje 
og vi har oppdatert vår Code of conduct. 

Gjennom Agra-konsernet er Mills medlem 
av organisasjonene Sedex og Etisk handel 
Norge. I 2019 ble det foretatt 25  revisjoner 
og fabrikkbesøk hvor etisk handel var en 
del av  oppfølgingen. Vi har også etablert en 
ny innkjøps policy og utviklet et nytt verktøy, 
 Råvare4kanten, for å vurdere ulike bærekrafts-
aspekter ved råvarene våre.

ENERGI,  VANN OG MATSVINN
Totalt vannforbruk ble redusert med 15% 
mens total avfallsmengde økte med 4%.  
 Sorteringsgraden var 85% mot 85,9% i 2018. 
Matsvinnet endte svakt opp 3%. Vi har redusert 
matsvinnet kraftig de siste årene, og jobber nå 
med å holde dette stabilt lavt. 

EMBALLASJE
All pappemballasje vi benytter er FSC-sertifisert. 

I 2019 var vi en del av Forum for sirkulær 
 plastemballasje som lanserte «Veikart for 
sirkulær plastemballasje i Norge». På neste 
side kan du se noen av våre egne tiltak for økt 
 materialgjenvinning av vår plastemballasje. 
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ENDRING AV FARGE PÅ SILDEBØTTER OG LOKK 
Fargen på 1,3 kg sildebøtter og lokk ble endret fra sort til blå, slik at de kan leses i 
sorteringsanleggene og bli sortert og resirkulert. 

ERSTATTET SORTE SMÅ SALATLOKK MED TRANSPARENTE LOKK
I 2019 erstattet vi sorte lokk med transparente lokk på de små tilbehørssalatene 
våre. De sorte lokkene ble ikke lest i sorteringsanleggene, mens de transparente 
lokkene blir riktig lest og sortert. 

ENDRING AV MATERIALE I FOLIE TIL FLASKER MED FLYTENDE MARGARIN  
Materialet i folien på våre flasker ble endret fra PET til et polyolefinbasert materiale, og implementert 
på de ulike variantene i 2019. Endringen medfører at flaskene nå blir sortert riktig i de automatiske 
sorteringsanleggene, mens de tidligere ble sortert som PET og endte opp i feil materialstrøm.  

I tillegg har vi fjernet toppfilm på de aller fleste ferdigvarepaller ved fabrikken vår i Fredrikstad. Dette 
utgjør en reduksjon på hele 12,3 tonn plast fra 2017 til 2019.

Vi har en målsetning om at all vår emballasje skal bli 100% resirkulerbar. I dette arbeidet samarbeider 
vi tett med Grønt Punkt og renovasjonsanlegg for å sikre at emballasjen blir riktig lest og dermed også 
sortert slik at materialene kan bli nye produkter. Her er noen tiltak som ble gjennomført i 2019. 

EMBALLASJETILTAK MED EFFEKT

ÅRLIG VERDI
2,9 tonn sildebøtter og 
0,7 tonn sildelokk kan 

 materialgjenvinnes. 

ÅRLIG VERDI
1,1 tonn lokk kan 
 materialgjenvinnes.

ÅRLIG VERDI
153,3 tonn flasker og 
44 tonn korker kan 
materialgjenvinnes.
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NORSK MATBRANSJE 
 REDUSERTE SITT  MATSVINN 

MED 12% I PERIODEN 
 2015-2018. I SAMME  

PERIODE KLARTE MILLS  
Å HALVERE SITT  

MATSVINN. 

Innkjøpssjef grønnsaker, 
Hans Petter Arnet sjekker 
innhøsting av sylteagurker

VISSTE DU AT:
•    Delikat alltid har brukt «rare gulrøtter» i 

sine italienske salater. Dette er gulrøtter 
som ikke har den riktige størrelsen til å 
selges i butikk. 

•    Delikat sommersalat og potetsalat med 
agurk lages av agurker med «feil bøy». 

•    Selv om de ikke har perfekt utseende, så 
er råvarene like gode på smak. Vår inn-
kjøpssjef av grønnsaker, Hans Petter har de 
siste 33 årene reddet mengder med gode 
grønnsaker fra en skjebne som matsvinn.



21

12 år før fristen i bransjeavtalen.

SLIK HAR VI HALVERT MATSVINNET

1. BEDRE PLANLEGGING 
Jo bedre prognoser vi har, jo 
 riktigere mengde varer produserer 
vi. De siste årene har vi jobbet med 
å bedre kommunikasjon mellom 
avdelingene prognose, logistikk, 
planlegging og produksjon.

2. RIKTIG FØRSTE GANGEN
Alle feil i produksjon av mat vil føre 
til svinn. Derfor kaller vi vårt interne 
forbedringssystem for «Riktig første 
gangen». Her har opplæring og 
tydelige rutiner i produksjonen gitt 
god verdi. 

3. VARER I VERDIKJEDEN
Råvarer av riktig kvalitet er viktig for 
å unngå svinn. Det samme gjelder 
innsyn i våre kunders verdikjede 
og optimal lagerstyring hos oss 
selv. Godt samarbeid med både 
leverandører og kunder reduserer 
matsvinn underveis i verdikjeden. 

4. GOD MAT SKAL BLI SPIST
Vi har jobbet aktivt for at mer av 
det vi produserer kan bli spist av 
mennesker, selv om holdbarheten 
er litt kortere. Takket være et 
godt  samarbeid med Matsentralen 
blir overskuddsproduktene våre 
distribuert til ideelle organisasjoner 
som hjelper vanskeligstilte. I tillegg 
benytter vi alternative salgskanaler 
som tar imot varer med kortere 
holdbarhet. 
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OPPFØLGING AV VÅRE  
LEVERANDØRKJEDER

Mills har en målsetning om å bidra til et mer bærekraftig 
landbruk og fiske, anstendige arbeidsforhold og god 
dyrevelferd i hele vår leverandørkjede. Dette skal vi oppnå 
gjennom aktivt og godt lagspill med våre leverandører. Det 
siste året har Mills tatt store steg i riktig retning for å oppnå 
disse målsetningene. 

•  Vi har gjort en risikovurdering av alle våre kontrakterte 
råvarer og emballasjeartikler og følger opp høyrisiko-
leverandører ved god hjelp av Sedex og Etisk handel 
Norge. 

•  Vi har revidert vår Code of conduct – de etiske retnings-
linjene som våre leverandører må signere på. 

•  Vi har etablert en ny  innkjøpspolicy.
•  Vi har utviklet verktøyet  Råvare4kanten, for å vurdere 

ulike bærekraftsaspekter ved råvarene. Dette hjelper oss 
å ta bedre valg og finne forbedringsprosjekter sammen 
med leverandørene våre. 
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All Mills majones og majonesbaserte  produkter, 
inneholder nå eggeplommer fra norske 
frittgående høner. 

Overgangen er et viktig tiltak for å bidra til god 
dyrevelferd i vår leverandørkjede, i tråd med vår 
bærekraftstrategi. En frittgående eggeproduksjon 
gir hønene større mulighet til en naturlig adferd.

Egg er en fantastisk kraftpakke av en råvare 
som inneholder de aller fleste næringsstoffene 
kroppen trenger, som protein, D-vitamin, jern 
og B12-vitamin. Og selv om egg kanskje ikke det 
første du tenker på når du hører ordet Mills, er 
vi faktisk storforbrukere av egg – hele 100 000 
norske høner sysselsettes av Mills.

EGG FRA FRITTGÅENDE, 
NORSKE HØNER
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I mars 2019 ble Mills medlem av FNs Global Compact. Da FNs general sekretær Kofi 
Annan lanserte UN Global Compact i 2000, var målet å skape en global bevegelse 
av ansvarlige og bærekraftige  bedrifter, som skulle forme fremtidens næringsliv. FNs 
 organisasjon er nå verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft og over 10.000 
bedrifter i 160 land er medlemmer. FNs 10 prinsipper for et  ansvarlig næringsliv og 
Bærekraftsmålene går som en rød tråd gjennom alt arbeidet UN  Global Compact- 
bedriftene gjør. Vi håper å få med oss enda flere aktører fra matbransjen slik at det 
norske nettverket blir en handlekraftig arena for fremtidens løsninger.

MEDLEM I FNS  
GLOBAL COMPACT

MENNESKERETTIGHETER
1:   Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente 

 menneskerettigheter, og
2:   påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

ARBEID
3:   Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten  

til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
4:   sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
5:  sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
6:  sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
 
MILJØ
7:   Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
8:  ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
9:  oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

ANTIKORRUPSJON
10:   Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing 

og bestikkelser.

Bærekraftsjef Emilie Olderskog, Mills 
sammen med direktør i UN Global 

Compact Norge, Kim Gabrielli.

UN GLOBAL COMPACTS 10 PRINSIPPER 
FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV
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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 alle jobber for å oppnå mange av de samme målsetningene, kan vi 
sammen oppnå mer – raskere. 

I tillegg til dialog og samarbeid 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. 

HVORDAN VI  
SKAL NÅ  
AMBISIØSE MÅL  
RASKT

SAMARBEID FOR Å 
NÅ MÅLENE

Mills har representanter som deltar i flere eksterne miljøer og organisasjoner 
som har betydning for arbeidet med bærekraft.

•  Mills har vært en del av Forum for sirkulær plastemballasje og bidratt 
i lanseringen av «Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge» som 
ble overrakt Klima- og miljøminister Ola Elvestuen under Arendalsuka i august.

•  Mills har tatt «Plastløftet» som Grønt Punkt Norge lanserte i 2019 for å 
bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Fremtidens plastemballasje er  smartere, 
mer innovativ og bærekraftig. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå 
unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe 
norske bedrifter til å nå EU sine mål for 2025/2030. Mills har også signert på 
«Oslo næringslivs plastmanifest». 

•  Mills deltar i to forskningsprosjekter, FuturePack og ReducePack. 
 FuturePack undersøker muligheter for å gjøre plastemballasje mer bærekraftig, 
mens ReducePack undersøker muligheten for å erstatte plastemballasje med 
fiberemballasje.

Andre viktige fora vi deltar aktivt i:
•  Etisk Handel Norge
•  SEDEX
•  IMACE
•  Round Table Responsible Soy (RTRS) og Global Shea Alliance
•  NHO (Mat og drikke, vekst og innovasjonsutvalget, Matpolitiske Utvalg, APU, 

næringspolitisk utvalg, HR-Nettverk)
•  Myndighetenes intensjonsavtaler for redusert matsvinn og et sunnere kosthold
•  Øra Miljøutvalg og Fredrikstad Næringsforening - nettverk for industri og 

teknologi

17
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Mills fabrikker i Fredrikstad ble første bedrift som tegnet 
avtale med  Bypakke Nedre Glomma i Hjem-jobb-hjem-
prosjektet – et tilbud til bedrifter for å få flere til å bruke 
andre framkomstmidler enn bil til og fra jobb.

FABRIKKEN I FREDRIKSTAD 
FØRST UT I HJEM JOBB  
HJEM PROSJEKTET

– Dette er veldig positivt. Bedriftene er nøkkelen her, siden det er de 
arbeids reisende vi henvender oss til. Vi ønsker at flere skal velge  alternativer 
til bil mellom hjem og jobb. At Mills nå tar ansvar og melder seg som 
førstemann, er gledelig sier fylkesordfører Ole Haabeth, som undertegnet 
avtalen med Mills’ fabrikksjef i Fredrikstad, Eirin Skovly.
 
– For oss var dette naturlig å bli med på. Prosjektet passer rett inn i det vi 
jobber med for å være en ansvarlig arbeidsgiver, som både vil bidra til å ta 
vare på helsen til våre ansatte og på miljøet rundt oss sier Eirin Skovly. 

– Vi ser at det er flere som både tar buss og sykler i dag enn tidligere. De 
som tar buss, erfarer at de sparer en del penger på dette, og vi har fått flere 
ivrige syklister som sier at de opplever en tydelig positiv helseeffekt. 

I starten av prosjektet var det mulig å teste ulike typer el-sykler til og fra 
jobb. Dette ble populært.

– El-sykler av god kvalitet koster jo litt. Men vi tilbyr sterkt rabatterte sykler 
og en god betalingsløsning som gjør det mer overkommelig for de fleste, 
avslutter fabrikksjefen.
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OM 
ORGANISASJONEN

EIERSTRUKTUR
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 2019 har foregått i  konsernets 
11  fabrikker, fordelt på 4 land. I Norge er 
det produksjonsvirksomhet i Fredrikstad og 
 Drammen. 

FAGFORENINGER
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

Følgende fagforeninger er aktive i virksomheten:
•  NNN Fredrikstad og Drammen
•  FLT Fredrikstad
•  Negotia Ytre SalgORGANISERING AV BÆREKRAFT

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.

ØKONOMISK OMSETNING 2019
Omsetning: TNOK 2.083

INFORMASJON OM ANSATTE
Mills har 425 faste ansatte.

•  170 kvinner
•  255 menn

Bruken av vikarer ved sykdom formidles som 
hovedregel via vikarbyrå.

BÆREKRAFTSTRATEGI
I løpet av 2018 ble Mills’ bærekraftstrategi 
revidert, på bakgrunn av interessentanalyser 
og vesentlighetsvurdering. Den nye strategien 
gjelder til og med 2025. Prosessen var bredt 
forankret i ledelse og øvrig organisasjon. 
Strategien er vedtatt i selskapsledelsen samt i 
konsernledelsen (Agra). 
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OM RAPPORTEN

RAPPORTERINGSPERIODE
Denne rapporten inneholder resultater fra 
kalenderåret 2019. Innholdet har blitt   
utarbeidet gjennom bred involvering av 
 organisasjonen og dokumentet er behandlet  
i styre og  ledergruppe. 

GRI-STANDARDEN
Vi følger relevante GRI-disclosures i vårt 
rapporteringsoppsett. En oversikt over hvilke 
punkter vi rapporterer på, med sidehenvisning, 
finnes på side 33

RAPPORTERINGSRUTINER
Mills har utarbeidet årlige rapporter som har 
omhandlet miljø, HMS og sosialt ansvar siden 
2004. Rapporten for 2019 ble styrebehandlet i 
april 2020.

Neste års rapport er estimert ferdigstilt ved 
utgangen av første kvartal 2021.

KONTAKTPUNKT
For spørsmål om rapporten, ta gjerne  
kontakt med bærekraftsjef, Emilie Olderskog 
emilie.olderskog@agra.no

FOTO
Isidor/Hausmann s. 1
Hege S. Rognlien s. 3 og 16
HyperRedink / Hampus Lundgren s. 4
Eirik Nilsen s. 8 
HyperRedink/Sara Johannessen s. 12
HyperRedink s. 17
Adobe Stock s. 20 og 23
Pernille Røe s. 24
Mills Fredrikstad s. 26
Truls Jenker s. 27 
Anette Larsen s. 29
HyperRedink / Hampus Lundgren s. 31 

TRYKKERI OG PAPIR
Denne rapporten er trykket digitalt hos RK 
Grafisk på Edixon Papir. 
Papiret har følgende
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VEDLEGG
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GRI-INDIKATOR FORKLARING SIDEHENVISNING

ARBEIDSFORHOLD 102-41 Collective bargaining agreements 28

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

25
25
25
22/24

EIERSTYRING 102-7 Scale of the organization 7/28

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

30
30
30
30
30
30
30
33

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

28
7
6
6
28
28

PRIORITERINGER 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
10/11
28

SPESIFIKKE TEMA 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

18/35
18/35
35
18

GRI-INDIKATORER I RAPPORTEN
Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et 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 samfunns-
ansvarsrapportering, og anbefaler rapportering etter GRI. Mills’ rapport for 2019 benytter rammeverket til GRI/G4 (Core). Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor i rapporten informasjon 
for de ulike rapporteringspunktene er å finne. 
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TOTAL MILLS, INKL. RÅVARER

Stationary combustion: 2,3 %

Transportation: 0,6 %

DH Nordic locations: 1,6 %

Electricity: 2,0 %

Stationary combustion: 39,5 %

Air travel: 8,7 %

Air Travel: 0,5 %

Refigerants: 7,3 %

Waste: 5,5 %

Raw material: 92,2 %

Transport raw material: 2,9 %

Electricity: 33,7 %

Business travel: 3,0 %

TOTAL MILLS, EKS. RÅVARER

KLIMAREGNSKAP

Vi har beregnet vårt klima-
regnskap for 2019. Underlaget 
er viktig i arbeidet med å sette 

reduksjonsmål i tråd med Science 
Based Targets og oppnå klima-
nøytral produksjon innen 2025.

61 099

3 565

tCO2e

tCO2e

TOTAL

TOTAL
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ENERGIFORBRUK (MWH) PR. TONN PRODUSERT VARE

MATSVINN (TONN) PR TONN PRODUSERT VARE

VANNFORBRUK (LITER) PR. TONN PRODUSERT VARE

Fredrikstad

Fredrikstad

FredrikstadKotobrzeg

Kotobrzeg

KotobrzegMills

Mills total (Fredrikstad, 
 Drammen og Kotobrzeg)

MillsDrammen

Drammen

Drammen

2015

2015

20152019

2019

20192016

2016

20162017

2017

20172018

2018

2018

1500
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0
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0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000
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BEDRE FOR PLANETENBEDRE FOR DEG

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 


