Vår handlingsplan för
klimAtarbete
på Arlagårdarna
Vi ökar vårt engagemang inom
hållbarhet

EN ÖVERBLICK
Brev från Peter Giørtz-Carlsen
Experter förutspår att världens befolkning kommer att uppgå till 10 miljarder 2050, vilket skapar
en stor utmaning att förena ett växande behov av livsmedelsproduktion med ett ökande behov av
hållbart producerad mat. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation menar att mejeriprodukter spelar
en viktig roll i en hållbar kost, och det är därför vi, som världens fjärde största mejeriföretag, vet att vår
position medför ett ansvar.

Ett djärvt engagemang
Vi har arbetat med att bli allt mer hållbara under många år. Mjölken från Arla är redan bland den mest
klimateffektiva i världen, med ett CO2-utsläpp som är 50% lägre än det globala genomsnittet (1,15 kg
mot 2,5 kg). Trots detta måste vi, eftersom krav från konsumenter, kunder och regeringar förändras,
och eftersom vi förstår mer om vår planet och dess behov, utvecklas ännu mer och ännu snabbare.

Vår strategi för framgång

Skapad i samarbete med våra ägare Arlabönderna, bygger vår handlingsplan för klimatarbete
på Arlagårdarna på våra framgångar och är mycket mer än bara en företagsstrategi skapad av
tjänstemän. Vi utvecklar Arlagården och integrerar den med ett förstärkt och globalt program för
klimatberäkningar och skapar en digital plattform för management på gårdarna som kommer att bli
ett kraftfullt och faktaladdat verktyg. Denna strategi ger en effektiv och transparent möjlighet till ännu
högre hållbarhet på Arlagårdarna: en väg som kommer att bygga ännu större förtroende hos kunderna
till och hjälpa bönder över hela världen att förbättra sin effektivitet och lönsamhet.
Vår plan är ambitiös, men denna ambition kommer från erfarenhet, förståelse och förtroende för vår
verksamhet, liksom från tron på de miljontals konsumenter och kunder som delar vår önskan om en
mer positiv framtid.

Vår överblick visar hur vår handlingsplan
för klimatarbetet på Arlagårdar kommer
att driva förbättringar i hela vår värdekedja
och hjälpa oss att nå vårt globala mål om
netto noll klimatavtryck senast 2050.

Vår plan består av tre huvuddelar:
1. En uppdaterad version av
kvalitetsprogrammet Arlagården®
med ett större fokus på hållbarhet.
2. Ett globalt program för
klimatberäkningar, som ger kraftfulla
data och stöd för att underlätta för
Arlas ägare att minska sina utsläpp
ytterligare.
3. En digital plattform för
gårdsmanagement, som stödjer Arlas
ägare och möjliggör faktainsamling,
benchmark och förbättringar på både
gårds- och branschnivå.

Arla ska ha netto noll
klimatavtryck globalt
senast 2050 - i Sverige
innebär det senast 2045.

ARLAGÅRDEN®
UTVECKLING FÖR ATT
FORTSÄTTA LIGGA I TÄTEN
KVALITETSPROGRAM
SEDAN 2003

BENCHMARKING
GLOBALT

10 000
BÖNDER I
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FLEXIBEL

ANSVARSFULL

I ljuset av detta fastställde vi under 2019 vårt globala mål att ha netto noll klimatavtryck senast
2050. Vi stärker vårt engagemang för hållbarhet i hela vår verksamhet, och kommer att fortsätta
att överträffa nationella standarder vilket gynnar alla i vår värdekedja, från ägare och kunder till hela
mejeriindustrin och världens befolkning. Med 10 000 mjölkbönder i sju länder, är vi helt klart i en unik
position för att kunna göra en betydande skillnad.

Utmaningen för hållbarhet är
brådskande och global, vilket kräver
stora, snabba åtgärder. Just nu har
näringslivet i hela världen både ett
stort ansvar och ett utmärkt tillfälle
att göra en positiv skillnad. Därför har
vi vårt globala mål att ha netto noll
klimatavtryck senast 2050. En del i
detta är klimatarbetet på Arlagårdar
för att ytterligare förbättra de effektiva
program som vi redan har på plats.
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LÄNDER

RELEVANT

INDUSTRILEDANDE

FÖLJER ARLAGÅRDEN ®
STARKARE TILLSAMMANS

ÖKAD FOKUS på
HÅLLBARHET

GLOBALA
KLIMATBERÄKNINGAR

DIGITAL PLATTFORM

Reviderade och uppdaterade standarder

ARLAGÅRDEN®
Farm Management Platform

Mandatory

Voluntary

Support tools
MANUALS

ARLAGÅRDEN®
FARM MANAGEMENT
PROGRAMME
Core requirements

ARLAGÅRDEN®
PLUS
BEST PRACTiCE

CLiMATE
CHECK

LEARNiNG

ADViSORY

ONE REPORTiNG TOOL
for audit & self-assessment

Tack för ditt fortsatta förtroende i arbetet med oss.
Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor.

Ny revisionsmodell som garanterar efterlevnad
och skapar kontinuerlig förbättring:
Kvartalsvis egenkontroll | externa revisioner | 48 timmars
framförhållning för stickprovskontroller

Med vänliga hälsningar,

Peter

Årliga egenkontroller
Rådgivningsbesök & rådgivning
Baserad på International Dairy Federation
Lansering stöds av ekonomisk ersättning

Erbjuda bönderna
det de behöver för att
kunna uppfylla sina krav

RESULTAT
2030

Peter Giørtz-Carlsen
Ansvarig för Arla, Europa

KOLDIOXIDREDUKTION

Större öppenhet och
HÖGRE
FÖRTROENDE
HOS KUNDER

Global samverkan och
MER FLEXIBLA
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR
BÖNDERNA

Viktiga data från olika
lantbrukare, dela kunskap
för att skapa
STÄNDIGA
FÖRBÄTTRINGAR

MORE TO COME ...

30%
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vi förändras
Världens befolkning förväntas nå 10 miljarder 2050, från 8 miljarder
2018. Denna tillväxt kommer att bidra till den pågående försämringen
av miljön och utarmning av naturresurser, två faktorer som sätter
press på världens livsmedelsproduktion i en tid då efterfrågan på
livsmedel är på uppgång. För att kunna tillhandahålla näring till
denna snabbt växande befolkning, flyttar vi hållbarhet högt upp
på vår dagordning, för att minska vår inverkan på miljön och skapa
förbättringar i hela vår värdekedja.

Att gå LÄNGRE

Tydlig strategi

På Arla är vi inte nöjda med att bara bocka
av listan; vi är stolta över att göra rätt för
oss och går längre än lagstiftningens
krav och nationella standarder. Sedan
2005 har vi minskat våra CO2-utsläpp från
produktion, förpackning och transport
med 22%, och i dag är 89% av våra
förpackningar återvinningsbara. Nu strävar
vi efter netto noll klimatavtryck senast
2050. Genom att stärka vår hållbarhet kan
vi bidra till att säkra en positiv framtid för
vår omvärld, samtidigt som vi genomför
förbättringar och effektivitet i hela vår
värdekedja. Från vårt eget varumärke och
Arlabönderna, till våra kunders företag och
deras kunder i sin tur, kommer vi att hjälpa
till att göra mejeri till en bestående styrka.

Att uppnå netto noll klimatavtryck är ett
stort steg, men med en tydlig strategi och
viktiga milstolpar, är det något som vi är
perfekt positionerade för att göra:

Milstolpar

Vi driver förändring med 2 viktiga initiativ:
• Utveckla Arlagården - Vårt
kvalitetsprogram, lanserat 2003,
utvecklas för att prioritera hållbarhet
som hjärtat av vår verksamhet.
• Gemensamma, samordnade
klimatberäkningar
- kommer att hjälpa ägarna att bli ännu
mer klimateffektiva genom detaljerad
benchmarking och skräddarsydd
praktisk vägledning.

2030

minskat svinn &

koldioxidreducering

Tillsammans är vi
starkare
Idag kommer en stor del av vår
miljöpåverkan från gårdarna där mjölken
produceras. Med 10 000 bönder i sju
länder som alla arbetar tillsammans
för samma ändamål, har vi en unik
möjlighet att göra märkbar skillnad.
Vår handlingsplan för klimatarbete på
Arlagårdar har skapats med kontinuerligt
samarbete inom hela kooperativet,
vilket säkerställer att våra förändringar är
realistiska och möjliga för att ge högsta
klimatpåverkan och störst värde och
effektivitet för alla.

50%
30%

Vi flyttar upp hållbarhet på
vår dagordning, minskar
vår miljöpåverkan medan vi
genomför förbättringar över
hela vår värdekedja.

2025

100%

återvinningsbart
förpackningsmaterial
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UTVECKLA
Arlagården

Från och med 2020, med fortsatt
koncentration på mjölkkvalitet och
livsmedelssäkerhet, kommer nya
Arlagården att ha ett bredare perspektiv
och mer flexibelt förhållningssätt.
• Reviderade och uppdaterade
standarder kommer att driva fram
förbättringar, ökad transparens och öka
efterlevnaden av fyra kritiska områden:

Mjölkkvalitet Djurvälfärd
& livsmedelssäkerhet

Klimat &
natur

Människor

En ny revisionsmodell kommer att ge
mer transparens:
– Egenkontroll av management och
dokumentation samt av gården och
rutiner genomförs var 3:e månad
– Externa revisioner minst vart
3:e år
– Fokusrevisioner för att hantera
tänkbara problem
– 48 timmars varsel för slumpmässigt
gjorda kontroller

•

FLEXIBEL

Mer kontroll för
bönderna över
hur de uppfyller
Arlagårdens
standarder

Kraven kommer att ge Arlabönderna
större frihet att besluta om bästa
sättet att uppfylla standarder på deras
enskilda gårdar

Mer relevant för branschen och ännu
lättare för kunder och konsumenter att
förstå, så kommer nya Arlagården att
hjälpa oss till starkare, och mer pålitliga
relationer med kunder och konsumenter.

Inkluderar
nuvarande miljö och
djurvälfärdsaspekter
från konsumenter,
kunder och
myndigheter

MER

Ett bredare, och
mer relevant
perspektiv

•

Vår strategi grundar sig
på rigorösa standarder
för att hjälpa till
att genomföra en
betydelsefull
förändring.

BENCHMARKING
RELEVANT

Med en utsläppsintensitet på mindre än hälften av det globala
genomsnittet, är mjölken vi producerar redan en av världens mest
klimateffektiva. Det beror på att vi är fast beslutna att genomföra
en positiv förändring. Vår nya strategi stämmer inte bara med
nationella standarder, den tar även inspiration från andra hårda
standarder, inklusive dem från International Dairy Federation,
för att hjälpa oss gå ännu längre. Arlagården inriktade sig först
på mjölkkvalitet, livsmedelsstandard och djurens välbefinnande.
Under 2003 var den branschledande, och i dag ska vi förstärka
kvalitetsprogrammet ytterligare.

INNOVATIV

Ett större fokus på hållbarhet

Den nya digitala
plattformen för
management på
gårdarna kommer
att hjälpa ägarna att
få tillgång till viktiga
resurser och rapportera
om sina framsteg

ANSVARSFULL
En ny revisionsmodell för Arlagården®
där ägarna säkrar och visar att
gällande regler efterlevs
hela tiden

Delad kunskap genom
best practice ger möjlighet
till förbättringar
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KLiMATBERÄKNiNGAR
En global lösning för en global utmaning

Integrerade i det uppdaterade kvalitetsprogrammet Arlagården kommer vårt
nya klimatberäkningsverktyg hjälpa oss att stärka vårt hållbarhetsarbete på väg
mot netto noll. Genom att ge ägarna möjlighet att få en detaljerad bild av sina
gårdars avtryck kan de påverka sin dagliga verksamhet, identifiera möjligheter,
fatta välgrundade beslut och mäta förbättringar över tid.

Baserade på robusta standarder från
International Dairy Federation (IDF)
uppfyller våra klimatberäkningar
myndigheternas krav. Det hjälper oss
också att visa våra framgångar för kunder,
konsumenter och samhället i stort.

BEST PRACTICE,
i större skala

Klimatberäkningar kommer
att förbättra gårdarnas
klimatpåverkan och visa
våra framgångar för kunder,
konsumenter och samhället i
stort.

+5 000
klimatberäkningar är
redan genomförda med
respektive lands modeller

Olika nationella klimatberäkningsverktyg
har redan hjälpt mer än 5 000 bönder,
men för att stödja vårt hållbarhetsmål
kommer vårt klimatberäkningsprogram
från 2020 att förstärkas, bli globalt och
erbjudas till alla Arlas ägare i varje land
som vi verkar i. För att underlätta arbetet
för ägarna har vi skapat en toppmodern
digital plattform för gårds management,
som ger dem det de behöver för att arbeta
med klimatberäkningar.

Hur DET FUNGERAR
Vårt klimatberäkningsverktyg har
utformats för att hjälpa Arlabönderna att
mäta och minska sin klimatpåverkan.
• Ägarna samlar data över viktiga
områden, såsom:
– Foderkonsumtion
– Energiförbrukning
– Gödningsmedel
– Avkastning
– Besättning
– Gödsellagring & användning
– Sålda produkter (mjölk, kött,
grödor)
• Ägarna lägger in data på Arlagårdens
digitala plattform, därefter skapas en
rapport som ger en detaljerad bild av
gårdens koldioxidavtryck.
• De inlämnade uppgifterna
resulterar i ett rådgivande besök
där en extern specialist ger råd och
rekommendationer för gården.
Det ger en möjlighet till att utbyta
erfarenheter, leverera skräddarsydda
tips och stötta ägaren att genomföra
förbättringar.

2020

Från år
kommer programmet att vara
globalt, fullt integrerat i
Arlagården och erbjudas
alla Arlagårdar

Snabbare process
för större
resultat
Arla är övertygade om fördelarna med
klimatberäkningsverktyget och ger en
ekonomisk ersättning på 1 eurocent
till ägarna för att stötta lanseringen.
Med så många Arlabönder över ett så
stort område, har vi ett gyllene tillfälle
att skapa en djup förståelse för global
best practice och dela kunskap för att
uppnå global förändring. Vårt förstärkta
klimatberäkningsverktyg kan hjälpa oss
att göra just detta, genom att samla in
data, skapa överblick och visa viktiga
förbättringar på gårdarna.
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Fördelarna är
lokala, globala
och VIKTIGA för
alla
Hjälper till att driva förändring i
hela mejeribranschen

Den ökade transparens och
efterlevnad som vår strategi
kommer att leverera kommer
att bidra till att ytterligare
stärka kundrelationer så att
våra verksamheter fortsätter
att utvecklas tillsammans.

Med världens befolkning uppskattad till 10 miljarder år 2050, är det
viktigt att näringslivet tar sin roll i utvecklingen av en mer ansvarsfull
och hållbar livsmedelsproduktion. Vårt nya klimatberäkningsprogram
har utvecklats i nära samarbete med ägarna för att grundligt förstå deras
dagliga verksamhet och de praktiska konsekvenserna av förändring,
för att säkerställa att nya Arlagården och programmet levererar med
enkelhet och pragmatism.

Detta samarbete har också drivit på
skapandet av en unik digital plattform
för att effektivisera Arlagården och
klimatberäkningsprocesser. Säker och
enkel att använda samlar plattformen
robust information som visar våra
standarder och prestationer samt ger
en kunskap som kan användas av ägare,
företaget, och alla bedömare och rådgivare
som stödjer bonden att fatta informerade
beslut. Detta kommer att hjälpa oss att
öka effektiviteten samt leverera våra
åtaganden.

Fördelarna tar inte slut där. Insamling
av detaljerad, högkvalitativ data från
10 000 ägare i 7 olika länder innebär
att vi kommer att skapa en av de största
datakällorna inom mejeriindustrin. Detta
kommer att ge oss en fingertoppskänsla
som kan användas inte bara för att göra
en betydande skillnad för vår egen
klimatpåverkan, i ett större perspektiv
kommer det att hjälpa oss att driva en
positiv förändring inom hela den globala
mejeriindustrin.

Fördelarna
med dessa data
är tydliga och
omfattande:
 kad transparens kommer att
Ö
stärka förtroendet bland våra
kunder och allmänheten.
 atasynlighet driver best
D
practice och effektivitet på
gårdarna.
	
Delad kunskap för
ökad hållbarhet inom
mejeriindustrin och en mer
positiv global inverkan.
		
Ökad hållbarhet kommer
att hjälpa oss att nå det
globala målet om netto noll
klimatpåverkan senast 2050.

ATT Göra skillnad utanför gården
Arla-kooperativets räckvidd ger oss möjlighet att leda storskalig förändring: vårt
arbete når dessutom långt utanför gårdarna. Vi skapar förbättringar och gör en
märkbar skillnad i hela vår värdekedja:
• Produktion och transporter
– Kontinuerlig ökning av energieffektivitet och förnybar energi i
kombination med netto noll- mål
– Ruttoptimering, alternativa bränslen och lastbilar samt logistiska
partnerskap
• Förpackning och matsvinn
– 100% återvinningsbara förpackningar och 20% CO2-minskning 2025
genom en strategi att eliminera, minska, förnya och återvinna.
– 50% minskning av svinn i vår produktion 2030
– Stödja kunder och konsumenter med best practice för märkning,
optimerade verktyg för tillgång och efterfrågan samt arbete inom
förpackningsstorlekar.
• Hälsa, inspiration och kommunikation
• Internationell mejeriutveckling

Denna övergripande och integrerade
strategi drivs av data, och hjälper oss
inte bara att säkra en mer positiv framtid
för våra egna varumärken och ägarnas
verksamhet. Den kommer också att göra
det möjligt för oss att få insikter, identifiera
best practice, dela kunskap och vägleda
både kunder och bransch mot en mer
hållbar verksamhet.
Till detta kommer den ökade transparens
och efterlevnad som skapas genom
våra förbättrade Arlagården-revisioner,
vilket kommer att hjälpa oss att stärka
kundrelationerna ytterligare, så att våra
verksamheter fortsätter att utvecklas
tillsammans. Vi tror att strategin kan ge
fördelar för många olika intressenter.

Vårt globala mål är netto noll klimatpåverkan senast 2050.
I Sverige är målet senast 2045.
Vi ökar vårt engagemang för hållbarhet, tillsammans!

Arla Foods
P O Box 4083
169 04 Solna
Sweden

+46 8789 5000
www.arla.se

