BÆREDYGTIGHED
STRATEGI OG RESULTATER

BÆREDYGTIG
VÆRDISKABELSE
Stryhns har arbejdet med at revidere vores bæredygtighedsstrategi
og forankre denne mod FN´s verdensmål for bæredygtighed.
Bæredygtighed kan gå hånd i hånd med konkurrencedygtighed.
Initiativer som øget effektivitet, lavere emballageforbrug og spild hjælper
både indtjening, miljø og samfund. Bæredygtig værdiskabelse er en
forudsætning for langsigtet vækst.
Stryhns er en af initiativtagerne bag ´Danmark mod madspild´
med et mål om at reducere madspild med 50% inden år 2030.
Derudover har vi en række tiltag i gang på vores fabrikker i forhold til
bl.a. energiforbrug, spildevand og waste management.
Arbejdsglæde og udvikling af medarbejdere på alle niveauer er
omdrejningspunktet for vores HR-Strategi.
Sundere alternativer og emballage er i fokus for vores
innovationsarbejde.
Men det kan ikke stoppe her. Vi skal kontinuerligt forbedre vores
påvirkning på mennesker, dyr og miljø i virksomheden og i
leverandørkæden.

Kristian Kornerup Jensen
Adm. direktør Stryhns A/S

VERDENSMÅL SOM
RAMMEN FOR VORES
STRATEGI

I 2015 vedtog 193 regeringsledere
17 mål for en bedre verden
inden 2030.
Verdensmålene giver et fælles rammeværk for os og vores
kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
Stryhns har valgt de mål, der er mest forretningskritiske for os, og
som vi kan påvirke gennem vores forsyningskæde, vores produktion
og gennem de produkter vi sælger.

Verdensmålene vil afskaffe fattigdom
og ulighed, sikre menneskers
livsgrundlag og begrænse
klimaforandringerne.
www.sdg-accelerator.org/global-goals

SUNDERE ALTERNATIVER
Sikre et sundere alternativ i alle kategorier med fokus på fedt, færre
E-numre og plantebaserede ingredienser.

HOVEDOMRÅDENE
I VORES
BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

EMBALLAGE
Vi arbejder mod at al vores emballage skal kunne genanvendes.
Overgang til emballage produceret af genanvendt materiale i takt
med teknologi og tilgængelighed.
Reducere mængden af emballage uden det går ud over kvalitet og
fødevaresikkerhed.
MADSPILD
Halvere færdigvarespild inden 2030.
Drive madspildsagenda i forhold til egne aktiviteter og ud mod kunderne.

AFFALD, FORURENING, CO2 OG RESSURCEFORBRUG
Arbejde hen mod klimaneutral produktion specielt med fokus på omlægning af energiformer, energioptimering, waste management og spildevand.

MADSIKKERHED
Vi arbejder systematisk for at alle vores produkter er trygge at spise,
og at de har den rigtige kvalitet.

2019-2025

ETIK OG MILJØ I LEVERANDØRKÆDEN
Give vores kunder og forbrugere sikkerhed for, at vi har kontrol over
www.sdg-accelerator.org/global-goals
risikobilledet i vores egen forsyningskæde. Sørge for, at leverandørerne
overholder vores etiske og miljømæssige krav.
www.sdg-accelerator.org/global-goals

www.sdg-accelerator.org/global-goals

ANSVARLIG ARBEJDSGIVER
Gennem investeringer i udvikling, uddannelse og anerkendende ledelse
skaber vi en virksomhed med høj arbejdsglæde og udviklingsmuligheder.
Vi tilbyder en attraktiv, ansvarlig og respektfuld arbejdsplads med et godt
og sikkert arbejdsmiljø.

RESULTATER
PRODUKTIONSSPILD
REDUCERET
MED 15%*

*2017-2018 ekskl. ny
fabrik i Havnsø
* Produktionsspild ekskl.
bage- og kogesvind samt
færdigvarespild, som
måles separat.

RESSOURCEFORBRUG
El-forbrug
reduceret 11%*
Gasforbrug
reduceret 14%*
*2016-2018 forbrug
per produceret kg. ekskl.
ny fabrik i Havnsø

AFFALD
HÅNDTERET SOM
BIOAFFALD
69%*

STRYHNS HAR
UDFASET BRUG AF
BURÆG

*Afsendt til
biohåndtering

* Henover
2016 og 2017

55%
MSCCERTIFICEREDE
MARINERÅVARER*

* I 2018

ARBEJDSGLÆDE
ØGET MED 4,5%*

* Ennova-måling 2013-2017

BEDRE FOR PLANETEN
Vores påvirkning på mennesker, dyr og miljø i
vores virksomhed og i vores leverandørkæde

GENANVENDT
MATERIALE I
EMBALLAGE
Stryhns anvender i dag genanvendt
materiale i flere emballager.
Aluminiumsbakkerne til leverpostej har
mellem 20% og 50% genavendt aluminium,
hvilket reducerer CO2-belastningen.
K-salat salatbægre og låg indeholder nu
71% genanvendt plast.
Alle vores kolli-kasser er lavet af FSC-godkendt
materiale og består af mellem 75% og
82% genanvendt materiale.

DANMARK MOD
MADSPILD

MADSPILD ET OMFATTENDE PROBLEM
I Danmark smides hvert år over 700.000 ton mad ud,
som kunne være spist.
Forbrugerne står for 36%, detailhandlen for 23% og
fødevareproducenterne
for 19%
madspild
Danmark.
I Danmark
smides hvert år over 700.000
tonafmad
ud, somi kunne
være spist.

Sammen med en række af landets førende virksomheder indgår
Stryhns som partner i et unikt projekt, hvor producenter og
detailhandel går sammen i et fælles initiativ i kampen mod madspild.
Organisationerne, Stop Spild Af Mad og Fødevarebanken, er deltagere i
dette ambitiøse partnerskab, hvor Stryhns og de øvrige virksomheder
forpligter sig til at halvere deres madspild frem mod 2030.
Der er tale om et banebrydende partnerskab, der under overskriften
’Danmark mod Madspild’ skal samle danske forbrugere og virksomheder i kampen mod madspild. Initiativet er det første af slagsen, der
samler fødevareaktører om at offentliggøre deres tal på madspild og
deltage aktivt i at mindske det.
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Forbrugerne står for 36%, Detailhandlen for 23% og Fødevareproducenterne for
19%
af madspild i Danmark.
SAMARBEJDE
MED FØDEVAREBANKEN
Stryhns arbejder målrettet for at reducere spild og har som mål at reducere
Stryhns har indgået et ‘donor’-samarbejde med FødevareBanken
færdigvarespild med 50% inden 2030 gennem flere tiltag.

om

levering af færdigvarer, der har overskredet gældende
datovareregler med vores kunder.

Stryhns har indgået et 'donor’-samarbejde med FødevareBanken om levering af
færdigvarer, der har overskredet gældende datovareregler med vores kunder.

Samarbejdet opstartes med leverancer af overskudsvarer fra Roskilde,
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Der arbejdes på at udvide samarbejdet til Langelands-fabrikken.

Der arbejdes på at udvide samarbejdet til Langelands-fabrikken.

Samarbejdet opstartes med leverancer af overskudsvarer fra Roskilde, Havnsø og
Gråsten-fabrikkerne til FødevareBankens lagre.

Der arbejdes på at udvide samarbejdet til Langelands-fabrikken.

Jens Nikolaisen, Supply Chain Manager,
Stryhns AS
”Mit primære fokus ligger på at sikre
leverancer af friske produkter til vores
kunder og forbrugere, men i arbejdet
med fødevarer med kort holdbarhed er
datovarer altid en udfordring. Vi arbejder
konstant med at reducere vores madspild
hos Stryhns, og her glæder det mig utrolig
meget, at vi har indgået et samarbejde
med FødevareBanken om donation af
overskudsvarer.”

BEDRE FOR DIG
Vores produkters betydning for folkesundheden

SUNDERE
ALTERNATIVER

PLANTEBASERET
Vi ønsker at tilbyde flere plantebaserede produkter og i
2018 lancerede vi Stryhn’s Grøntsagspostej, en
vegansk postej godkendt af dansk vegetarforening.
Selv om postejen er kødfri er den stadig en kilde til protein
og har en god smørbar konsistens.
Produktet er lavet på bl.a. bønner, kikærter og
rodfrugter med et strejf af paprika og indeholder
kun 10% fedt.
Flere ikke-animalske produkter er under udvikling til
lancering i 2019/2020

SUNDERE
ALTERNATIVER &
DYREVELFÆRD
ØKOLOGISK OG FRILAND
Stryhn’s Økologisk Leverpostej blev udviklet og
skabt i 2019 på en ambition om at levere et økologisk
produkt uden e-numre, sprøjtemidler og med
større hensyn til dyrevelfærd og miljø.
Men ambitionerne er større endnu, og derfor har vi et
mål om flere økologiske produkter i 2020.
I 2018 indgik vi en aftale om at udvikle en postej under
Slagtermester Andersen-mærket med frilandsgris fra
Peter og Lenes gård ved Give.
Grisen er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse og har
tre hjerter i dyrevelfærdsmærkningen, hvilket er den
bedst mulige mærkning.

BEDRE FOR PLANETEN

Vores produkters betydning for folkesundheden

Vores påvirkning på mennesker, dyr og miljø i
vores virksomhed og i vores leverandørkæde
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