Creating Shared Value
Bæredygtighed 2021

Vi fortsatte vores bæredygtighedsinitiativer i 2021, til
trods for at Corona-epidemien var med til at gøre det til
endnu et udfordrende år. Vores ansattes sikkerhed og at
sikre vores kunders adgang til mad-og drikkevarer er
fortsat helt centralt for Nestlés aktiviteter på globalt
niveau.
Klimaforandringerne påvirker i højere og højere grad de landmænd og de
samfund, som vi arbejder med på verdensplan. Nedbrydning af skov, land,
jord og vandveje truer landmændenes levebrød og kan være med til at
besværliggøre deres adgang til kvalitetsfødevarer. Som en del af vores
globale Net Zero (netto nuludledning) Climate Roadmap, tager vi nu de
nødvendige skridt for at adressere netop disse udfordringer, ved at
arbejde på at fremme regenerative fødevaresystemer.
At fremme regenerative fødevaresystemer er vejen frem for at
imødekomme menneskers behov for god ernæring fremadrettet,
efterhånden som verdens befolkningstal vokser. Med det i tankerne,
tilbyder vi vores landmænd teknisk, videnskabelig og finansiel støtte til at
overgå til regenerative landbrugsmetoder, ved både at belønne dem for
kvalitetsråvarer og de miljømæssige fordele, de bidrager til.
For at accelerere transformationen til at nå net zero og overgå til
regenerative fødevaresystemer, så vil vi investere CHF 1,2 milliarder frem
til 2025 i regenerative landbrugsmetoder og vi vil sikre at 50% af vores
nøgleingredienser er dyrket gennem regenerativt landbrug inden 2030.
Dette vil bidrage til vores målsætning om at halvere vores udledning af
drivhusgasser i 2030 og nå net zero i 2050.
Menneskerettigheder spiller en helt central rolle for at skabe en fair
overgang til regenerative fødevaresystemer. I december 2021, lancerede vi
vores nye Human Rights Framework and Roadmap. Ved at implementere
dette, og gennem stærke samarbejder, vil vi styrke vores due diligence og
udvikle handlingsplaner for at løse de udfordringer vi har på området.
Vi fortsætter også vores arbejde for at eliminere afskovning i vores
primære forsyningskæder inden for kød, palmeolie, papirmasser og papir,
soja og sukker inden 2022. Inden 2025 vil vi opnå det samme for vores
kaffe- og kakaoforsyningskæder. I løbet af de seneste 10 år har vi arbejdet
hårdt for at vurdere og adressere risikoen for afskovning sammen med
vores partnere og leverandører, samt direkte med landmændene og de
samfund, som de er en del af.
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Landeschef: Thomas Blomqvist
Hovedkontor: København (også
Nordisk hovedkontor)

I 2021 startede vi et nordisk samarbejde med Baltic Sea Action Group i Finland for fremadrettet at
kunne dyrke lokale råvarer gennem regenerativt landbrug

Vi lytter fortsat til vores kunders
efterspørgsel og gør vores del for
planeten, når det kommer til at
udvikle produkter, der både har god
smag og næring og samtidig har en
reduceret påvirkning af miljøet.
I 2021 bekræftede vi vores vores
støtte til FN’s Global Compact, der
endnu engang har udnævnt os til et
“LEAD company” og dermed blevet
anerkendt i vores arbejde for at
hjælpe med at nå FN’s Verdensmål.
Derudover har vi støttet
distribueringen af COVID-19
vacciner gennem en donation på
14,5 millioner DKK til Go Give Onekampagnen, der blev lavet af World
Health Organization Foundation for
at støtte COVAX AMC; et
verdensomspændende initiativ, der
sigter mod at skabe lige adgang til
vacciner.

Kategorier: Kaffe, plantebaserede
fødevarer, babymad, dyrefoder,
morgenmadsprodukter,
chokolade, medicinsk ernæring og
kulinariske produkter (foodservice) .

Vi ved, at vi ikke kan nå vores mål
alene. Når vi arbejder sammen på
tværs, så kan vi opnå den nødvendige
bæredygtige omstilling samtidig med
at vi sikrer at fødevaresystemer
fortsat kan nære mennesker i
generationer fremover.
Dette er et nordisk resumé af vores
globale bæredygtighedsrapport,
Creating Shared Value and
Sustainability Report 2021, og her vil
du finde en række eksempler på
vores globale, nordiske og danske
aktiviteter fra det seneste år.

Vil du vide
mere, kan du
finde den fulde
globale rapport
ved at scanne
QR-koden her.

Bæredygtighed står aller-øverst på vores
agenda i Nestlé Danmark. Vi har meget
ambitiøse mål og krav til os selv og vores
produktion og det skal vi blive ved med. Vi er
på en rejse mod en stadigt mere bæredygtig
forretning og jeg er særlig stolt over vores
stærke indsatser og forpligtelser på
klimaområdet

Vi støtter fortsat FN’s Verdensmål og arbejder
dedikeret for at bidrage til at nå dem. I kraft af
vores forretnings omfattende størrelse og
kompleksitet så er alle verdensmål nogle vi i et
vist omfang direkte sigter mod gennem vores
bæredygtighedsinitiativer.
I Danmark er det primært de verdensmål, der
handler om klimaindsatser, ansvarlig produktion,
afskaffelse af fattigdom, bæredygtig energi og
sundhed, som vi fokuserer på.

Nestlé Danmark er aktive medlemmer af
Dansk Initiativ for Etisk Handel, Tænketanken
Frej, Samuelsens Fødevarepolitiske Netværk,
Food and Bio Cluster, Dansk Industris
bæredygtighedsnetværk,
Mærkevareleverandørernes CSR gruppe,
BOFA, Sustainable Food Week og mange
flere.
Vi engagerer os i arbejdsgrupper og projekter
på tværs for at styrke vores CSV indsatser.

Ernæring

Sundhed

Bæredygtig
produktion

Menneskerettigheder

Muligheder
for unge

Vi sigter efter at lave sikker,
smagsfyldt og bæredygtig
mad, der er tilgængeligt og
overkommeligt at betale. Det
er vigtigt, at vi sørger for
præcis og relevant information
om vores produkter, at vi
markedsfører dem
ansvarsfuldt og at vi opfordrer
til sunde kostvaner gennem
uddannelse, ernæringsvidenskab og andre initiativer.

Vores Nestlé for Healthier
Kids program samler alle
vores aktiviteter, der støtter
forældre og omsorgspersoner til at inspirere børn
til at leve sundere liv.

Vores mål er at
100% af vores
primære råvarer
skal produceres
bæredygtigt inden
2030.

Vores ambition er at hjælpe
50 millioner børn med at leve
sundere liv frem til 2030.

Vi sigter mod at
opnå bæredygtige
og modstandsdygtige fødevareforsyningskæder,
der kan bidrage til
at beskytte både
miljøet og vores
landmænd.

Vores Indkomst
Accelerations
Program vil sikre
mulighed for leveløn til alle kakaobønderne i vores
forsyningskæde
inden 2030. Inden
udgangen af 2022
vil vi offentligt
lancere handlingsplaner for hvert af
vores 10 markante
emner og rapportere
vores fremskridt i
forhold til disse
inden 2025.

Det er vores
ambition, at vi
inden 2030 vil
hjælpe 10
millioner unge
mennesker på
verdensplan med
at få adgang til
økonomiske
muligheder.

Natur

Klima

Vand

Emballage og
cirkularitet

At leve op til vores klimamål vil bringe
en række fordele for naturen og
biodiversiteten gennem aktiviteter som:

Vi sigter mod at nå net zero
(netto nul udledninger) inden
2050, også selvom vores
virksomhed vokser. Vores
delmål ledende op til 2050
er:

Vi vil fortsætte med at
anvende vores ekspertise
hos Nestlé Waters til
regenerering af lokale
vandkredsløb mere end
48 steder verden over
inden 2025.

Inden 2025 skal 100% af
vores emballage være
enten genanvendeligt
eller genbrugeligt, og vi
vil reducere brugen af
jomfruplast med en
tredjedel.

– Inden udgangen af 2022 vil vores
primære forsyningskæder være 100%
afskovningsfrie inden for palmeolie,
papir, soja og sukker. Kaffe og kakao vil
være afskovningsfrie ved udgangen af
2025.
– Inden 2030 vil vi have plantet 200
millioner træer.
– Vi overgår til en Forest Positive
strategi, der vil hjælpe med at bevare
og genoprette skove og økosystemer

– Inden 2025 vil vi have
reduceret vores udedninger
med 25% sammenholdt med
vores udledninger fra 2018.

– Inden 2030 vil vi have
halveret vores udledninger
sammenholdt med vores
udledninger fra 2018.

På tværs af Nestlé vil vi
fortsætte med at arbejde
for at opnå en god
forvaltning af
vandressourcer i hele
vores drift og landbrugsforsyningskæder.

Vi vil opnå
NET ZERO
inden 2050
I 2020 lancerede vi vores Net Zero Climate
Roadmap , der er lavet ud fra retningslinjerne i
Science Based Targets initiative (SBTi).
Vores roadmap er en videnskabeligt baseret
plan, der udvider vores klimaambitioner.
Takket være denne plan har vi allerede taget
toppen af vores udledninger, og vi er på rette
vej, når det gælder om at nå vores mål i 2030
(halvering sammenholdt med 2018) og net
zero i 2050 (netto nuludledning).

Strategier for at
nå net zero
En detaljeret analyse af vores CO2
udledninger i 2018, viste at 95% af vores
udledninger kommer fra aktiviteter i
vores forsyningskæder (såsom landbrug
og transport) og kun 5% kommer fra
vores drift. Ingredienser fra dyr og mejeri
er vores primære årsag til CO2
udledninger og står alene for ca.
halvdelen af de totale emissioner, der er
forbundet med at producere vores
ingredienser. For at vi skal kunne nå
vores net zero ambition i 2050, har vi
identificeret, at vi primært må fokusere
på vores upstream forsyningskæder
(primær producenterne). Vi har derfor
udviklet to strategiske tilgange, der skal
tackle vores scope-3 udledninger: Forest
Positive og regenerativt landbrug (læs
mere om disse to tiltag på næste side).

Vi vil nå net zero (netto
nuludledning) inden 2050,
samtidig med at vores
forretning vokser
Inden 2025 vil vi reducere vores globale CO2
udledninger med 20 % sammenholdt med
vores tal i 2018
Inden 2030 vil vi halvere vores globale CO2
udledninger sammenholdt med vores tal i
2018

Vi vil fortsætte vores arbejde
med at sikre at vores primære
forsyningskæder er 100%
afskovningsfri

”

Vores globale klima roadmap er
både meget omfattende og
ambitiøst. Det er både et
privilegie og en positiv udfordring
at gøre forretning i et land med
nogle af de mest klimabevidste
forbrugere i verden og Nestlé
Danmark spiller en vigtig rolle i
den grønne, nødvendige
omstilling; også i et globalt
perspektiv. Helt konkret har vi i
Danmark og Norden meget
specifikke lokale handlingsplaner,
der skal bidrage til at infri vores
mål.”

Fremgang
Som et resultat af at vi har opskaleret
vores projekter, der skal reducere CO2
udledningerne i vores drift og
forsyningskæder, så har vi nu taget
toppen af vores CO2 udledninger to år i
træk, mens vores virksomhed fortsat er
vokset. Vi har reduceret vores absolutte
CO2 udledninger med 4 millioner tons.
Vores udgangspunkt for vores 2030 og
2050 mål er ændret fra 92 til 93 millioner
tons udledninger, grundet bl.a. salg og
opkøb.
Hvis vi havde ladet stå til - uden at have
igangsat klimavenlige tiltag - ville vores
vækst have bidraget til 98,4 millionr tons
inden udgangen af 2021. I stedet er den
på 94,4 millioner tons. Vi fortsætter med
at implementere vores CO2
nedbringende klimaprogram, der sigter
mod en netto udledning i 2050.

Ud over reduktion af vores CO2
udledninger skal vi også gøre en markant
indsats for at tackle den globale
opvarmning gennem reduktioner af
carbon i vores forsyningskæder. Gennem
vores skovplantningsprogram er vi
allerede begyndt denne proces og har
initieret projekter, som vil binde 9,7
millioner tons CO2 ækvivalenter over
projekternes levetid.

Torben Emborg
Market Head i Norden

Inden 2022 for kød, papir, soja og sukker og
inden 2025 for kakao og kaffe.

Hvad gør vi
i Norden?
Logistik

Indkøb

Cirkulær
økonomi

Lokale fokusområder

Vi vil decarbonisere vores
logistik og
udfase fossile
brændstoffer
inden 2025. Vi
har allerede en
elektrisk lastbil,
der bruges i lokal
transport af
vores Zoégaskaffe i
Helsingborg og
nogle af vores
transportbånd på
vores fabrikker
bruger biodiesel.

Vi har netop startet et lokalt
projekt med regenerativt landbrug
sammen med Baltic Sea Action
Group (BSAG) i Finland. Sammen
uddanner vi de landmænd, der
leverer kartofler, gulerødder og
løg til vores lokale brands Oscar
(dansk), Piltti, og Puljonki. Vi har
givet teknisk support og træning
til næsten 19.000 farme, der
leverer bønner til vores lokale,
svenske kaffebrand, Zoégas –
eksempelvis har vores partnere i
Rwanda nået ca. 10.000
husstande, der er med til at dyrke
kaffebønner, hvoraf 38% er
kvinder.

Vi opfordrer vores
forbrugere til at sortere
og genbruge emballage –
bl.a. gennem et nyligt
samarbejde med den
svnenske app, Bower, der
belønner forbrugerne
med point når de sorterer
og genbruger korerkt.
På nuværende tidspunkt
er 92% af vores
emballagee i Norden
lavet til at kunne
genbruges eller
genanvendes. Målet er at
nå 100% allerede i 2025.

Vi har fået udarbejdet 3
livscyklus analyser (LCA)
for lokale brands af en
tredjepart. Disse
udregninger guider os til
at fokuserer på hvilke
områder vi kan reducere
vores klimaaftryk.
Vores danske Nestlé
Professional (foodservice)
fabrik, der producerer
bl.a. vores premiumsuppe og fond-brand,
Oscar, udskiftede
allerede i 2021 alt deres
energiforsyning til 100%
vedvarende energi

Nordisk lederskab
Nestlé vil fremme den kollektive forståelse af
regenerativt landbrug og vi vil fortsætte med at sætte
fokus på tiltag, der reducerer klimaforandringerne.

Vi vil fremme
regenerativt
landbrug

•

In April 2021 var vi værter for et webinar om regenerativt
landbrug for Nordiske stakeholders, inklusiv organisationer,
forskere og vores kunder.

•

Vi samarbejder med the Baltic Sea Action Group (BSAG), en
Finsk uafhængig ikke-kommerciel fond, der arbejder for a
reducere klimaforandringer og eutrofiering af Østersøen.
Gennem vores deltagelse i BSAGs Carbon Action Platform og
etablering af en Østersøs Forpligtelse, bidrager Nestlé Finland
med træning og støtte til landmændene i deres overgang til
regenerativt landbrug. Ingredienserne fra den regenerative
produktion anvendes i vores Finske Piltti og Puljonki brands.

•

Det er essentielt at transformere vores fødevaresystemer hvis vi vil
adressere klimarelaterede udfordringer og nå FN’s mål for bæredygtig
udvikling.
Vi er bevidste om at det haster at få gang i
udviklingen. Med udgangspunkt i vores
forpligtelser for Creating Shared Value, er vi
gået ombord på en rejse, der går endnu
længere end “bæredygtighed”. Nemlig
regeneration. Vi vil hjælpe, beskytte, bevare
og genopbygge miljøet. Vi vil forbedre
bøndernes levevilkår og vi vil styrke
lokalsamfundenes well-being.

For at sikre en retfærdig udvikling, er det
afgørende at vi hjælper bønderne i vores globale
forsyningskæde, med de risici og omkostninger,
der er forbundet med transformationen. Derfor
investerer vi 8,7 milliarder DKK frem mod 2025
for at hjælpe bønderne med at tilpasse sig
regenerative praksis. Vi vil bidrage primært inden
for følgende:

Vi tror på, at vi skaber den bedste, mest
direkte og langsigtede effekt ved at prioritere
regenerativt landbrug, som kan hjælpe
jordens sundhed, genetablere vandets
kredsløb og styrke biodiversitet på lang sigt.
Dette arbejde bygger videre på eksisterende
programmer så som Nestlés Cocoa Plan,
Nescafé Plan og Nespresso AAA
Programmet. Resultatet af vores indsatser
inden for bæredygtig fødevareproduktion vil
ligeledes bidrage til at vi opnår vores
klimamål.

•
•
•

I Norge spillede Nestlé en aktiv rolle i FNs Global Compact
platform for bæredygtige fødevarer. Det førte til udarbejdelse
af en koalition, der skal promovere regenerativt landbrug.
Nestlé financierer lanceringen af koalitionen, som vil bygge
videre på indsigt fra BSAG samarbejdet.

Nestlés definition af
Regenerativt Landbrug
Biodiversitet
Øge plante- og dyrebiodiversiteten over
og under jorden.

Jord
Forøgelse af landbrugsmetoder, der hjælper
med at beskytte jordens sundhed og som
øger jordens organiske materiale.

State-of-the-art videnskab og teknologi
Investeringer
Udbetaling af bonus ved regenerative
landbrugsmetoder

Vores definition af regeneration har rødder i
landbrugsmetoder, men det indeholder meget
mere. For at sikre kommende generationers
adgang til fødevarer må vores tilgang gå længere
end ”ikke at gøre nogen skade”. Vi skal have en
positiv effekt på skalerbare fødevaresystemer.

Vand
Reduktion af kemi i landbruget, optimering af
organisk gødning, anvendelse af biologisk
skadedyrskontrol og vandingsteknikker.

Husdyr
Integrere husdyr og optimere græsning i
landbrugs systemer hvor muligt

Forest Positive
Beskyttelse og genskabelse af skove og
naturlige økosystemer udgør en essentiel
del af Nestlés net zero ambition og
bidrager til overgangen til et regenerativt
fødevaresystem.
Vores Forest Positive strategi, der blev lanceret i juni 2021,
bygger vores på vores årti-lange arbejde for at sætte en
stopper for afskovning i vores forsyningskæder. Det, der
ligger i vores definition på Forrest Positive, går ikke kun på
indsatser mod afskovning, men betyder også at vi vil
påvirke vores bredere forsyningslandskab i en positive
retning:
Vores strategi for Forest Positive bygger på 3 søjler:
•

Opnå - og opretholde - afskovningsfrie
forsyningskæder inden for kød, palmeolie, papir,
soja og sukker ved udgangen af 2022 (97.2% er
opnået i 2021).

•

Aktivt hjælpe med at genopbygge nedbrudte skove
og naturlige økosystemer i vores forsyningskæder,
bl.a. ved at plante 20 millioner træer om året,
samtidig med at respektere oprindelige folks
rettigheder og lokalsamfund.

•

Arbejde med regeringer, leverandører og andre på
større projekter, der skal hjælpe landskaberne i de
områder, hvor vi køber ingredienser.

Vores globale Reforestation Program (GRP) har til
målsætning at plante 200 millioner træer inden
2030 i de områder, hvor vi dyrker ingredienser.
Dette er en del af vores Forest Positivity strategi.

Emballage
og cirkularitet
Emballage, og særligt håndtering af
plastikemballage, er et område for stor
samfundsmæssig bekymring. Gennem
avanceret forskning indenfor emballage,
udvikling af vores emballageportefølje og støtte
til udviklingen af genbrugsinfrastruktur,
arbejder vi for en fremtid hvor intet af vores
emballage ender på lossepladsen eller som
affald i naturen.

Innovation
Hos Nestlé anvender vi mange forskellige materialer til vores
emballage. Materialer, der skal opfylde strenge krav særligt inden
for fødevaresikkerhed og klima. Vi er på rette vej, når det gælder
om at nå vores mål om at have 100% genbrugelig eller
genanvendelig emballage i 2025, og vi arbejder med offentlige
myndigheder og andre interessenter for at udvikle den nødvendige
infrastruktur for effektivt materialegenbrug og genanvendelse.
Emballage står for ca. 10% (eller 9,5 million ton CO2 udledninger
globalt) ud af vores CO2 aftryk. Derfor er det helt essentielt at
forbedre vores emballagedesign, produktionsprocesse og selve
mængden af genanvendt emballage, i vores arbejde mod net zero i
2050. Emballage udgør et meget vigtigt element i Nestlés
forretning og derfor arbejder vi benhårdt på at udvikle innovative
måder for at minimere vores emballages påvirkning af miljøet.
Vores Nestlé Institute of Packaging Sciences gør det muligt for os
at sætte skub i emballageinnovation og leve op til vores
klimaforpligtelser. Instituttet, der blev åbnet i 2019, er det eneste
forskningscenter af sin slags indenfor fødevarebranchen.
Instituttets fuldtids videnskabsmænd er dedikerede til at skabe
nytænkende innovative løsninger, når det kommer til nye, sikre og
bæredygtige emballageløsninger – eksempelvis gennem nye
papiremballageløsninger og ændring fra multi-materialer til monomaterialer. Derudover kigger de på at simplificere vores emballage,
skaber design til genopfyldning, finder alternative
leveringsløsninger og øger mængden af bio-baseret, komposterbare
og biologisk nedbrydelige materialer.

Vores strategi består af fem dele:
Bedre emballage

Mindre emballage

1

Reducere

Reducere mængden af
plastikmballage generelt – med
fokus på at reducere jomfru plastik
(plast fremstillet af fossilt brændstof)

2

Reducere og refill

Skalering af genanvendelses - og
refill systemer, der sigter mod at
eliminere behovet for
engangsemballage

3

Redesign

Udvikle alternative
emballagematerialer der styrker
genanvendelsesandelen

4

Bedre systemer

Genbrug

5

Støtter infrastruktur der hjælper
med at skabe en affalds-fri
fremtid

Gentænke adfærd
Gentænke vores egen, vores
retail- partnere og vores
forbrugeres adfærd

100% af vores emballage
skal være genbrugelig eller
genanvendelig inden 2025
.

Vi vil reducere anvendelsen
af jomfruplast med en
tredjedel inden 2025

Øget genbrug og genanvendelse gennem nordiske partnerskaber
Som en del af Nestlés bæredygtighedsforpligtelser, støtter vi TMR, en svensk
organisation for producentansvar, finansielt,
i forbindelse med åbningen af et af Europas
mest moderne genbrugsanlæg der vil kunne
genbruge fleksibelt plastik i 2022. For
fremadrettet at sikre, at vores emballage
ender de rette steder, så har Nestlé og flere
af vores brands, inklusive Purina, Nescafé og
Nespresso, indgået et partnerskab med
Bower i Norden. Bower gør det muligt for
forbrugerne at optjene point og kuponer når
de sorterer deres affald korrekt.

Vi arbejder også
løbende på at gøre
vores emballage
mere bæredygtig.

I 2021 blev
emballage til alle
Smarties produkter
i Norden udskiftet
med genanvendelig
papiremballage.

I 2021 lancerede vi i Danmark
Nescafé Gold i en refill softpackemballage af monomateriale –
dvs. helt igennem lavet af kun
én type plastik.
Materialet er designet til
genanvendelse (og er langt
lettere end den tidligere
emballage), fordi det kan
affaldssorteres som plastik. Med
denne ændring alene, har vi
reduceret mængden af plastik
med 17,2 tons i Norden.
Vi arbejder nu på at tilbyde det
samme for samtlige Nescafé
produkter.

Nestlé Danmark indgik i
2021 et samarbejde med
Too Good To Go, en
organisation der kæmper for
at mindske madspild. Vores
plantebaserede brand,
Hälsans Kök, vil
implementere den nye
datomærkning ”Ofte god
efter” på en række
produkter.

På vores danske
kontorer har vi udskiftet
skraldespande med
affaldssorteringssystemer og allerede i
2020 eliminerede vi alt
engangsplastik.

Ernærings indexer

Fødevarer og god ernæring er fundamentalt
for vores sundhed, velbefindende, velvære
og ikke mindst menneskers kulturelle
identitet.
Den bedste måde vi kan hjælpe mennesker
og familier med at leve sundt på, er ved at
promovere god ernæring, give relevant,
korrekt information om vores produkter og
ved at markedsføre dem ansvarligt. Vi vil
producere produkter, der er gode for dig og
gode for vores planet.

Produkter med høj
ernæringsmæssig værdi
Reduktion af sukker og salt er central når det gælder
vores aktiviteter for at forbedre den overordnende
ernæringsmæssige profil af vores produkter. Mellem
2014 og 2020, har vi fjernet hvad der svarer til mere
end 99.000 tons sukker. I 2021 nåede vi vores mål om
at reducere yderligere 5%. På samme tid har vi tilføjet
grøntsager, bælgfrugter, nødder og frø til vores
produkter.
Nestlé har svaret The World Health Organization
(WHO)s opråb til fødevarebranchen om at udvikle en
global forpligtelse for at mindske indholdet af sodium.
Dette inkluderer standardiserede, gradvise, frivillige
mål om at reducere sodium i vores globale portefølje
inden 2025 og 2030 i centrale og populære kategorier

”

At reducere indtaget af salt
gennem sin kost er én af
de mest effektive måder at
fremme sin sundhed på. Vi
vil hjælpe vores forbrugere
med at reducere deres
natriumindtag på en nem,
men samtidig smagfuld
måde. Små ændringer er
ofte lettere at opretholde.
Det er derfor vi stille, men
konsekvent- år efter år reducerer mængden af
natrium i vores produkter”

Per Frank,
Nordic Nutrition & Public
Affairs Manager

#1
Access to Nutrition
Index Vurdering

Nestlé for
Healthier Kids

The Access to Nutrition Index bedømmer verdens største
fødevare producenters indsatser der adressere overvægt,
diæt-relaterede kronisk sygdomme og underernæring.
For andet år i træk, opnåede Nestlé i 2021 førstepladsen i
ATNI indexet efter at have været i top 3 siden 2013.
Bedømmelsen understreger relevansen af vores
ernæringsstrategi og politikker samt af vores
produktportefølje.

Vores Healthier Kids-program er vores globale initiativ, der
inspirer børn til sundere liv. Sammen med lokale
idrætsklubber i Norden har vi aktiveret mere end 100.000
børn i Finland, Norge og Sverige siden lanceringen af
programmet i 2014.
Programmet betstår primært af fire dele: spis mere frugt og
flere grøntsager, drik mere vand, spis passende portioner og
bevæg dig mere. I Norge har vi f.eks. inviteret skolebørn ind
til inspirerende ”Chef Days,” hvor børnene fik mulighed for
at lave forskellige plantebaserede retter sammen med
dygtige kokke.

#1
Vi blev nummer 1 i World Benchmarking Alliance (organisation,
der sigter mod at forme den private sektors bidrag til at opnå
Verdensmålene) i kategorien ”Ernæring”

#2
Vi blev nummer 2 i World Benchmarking Alliance i
kategorien”Overall” ud af 250 af verdens største
fødevarebrands

I Nestle Professional Danmark
(Foodservice) sponsorerer vi – og
samarbejder vi med
Dysfagicenteret, der udvikler
synkevenlige fødevarer, som
bidrager til et markant bedre liv for
alle med dysfagi

Mere
plantebaseret
Vi er i gang med en hastig udvidelse af vores
plantebaserede produktportefølje. Vi ser heldigvis en
markant efterspørgsel på plantebaserede produkter
hos forbrugerne. I 2021 har vi forøget udvalget af
plantebaserede produkter i Norden, og på det
europæiske marked har vi lanceret adskillige
innovative plantebaserede alternativer– skaldyr lavet
af tang, ærter og konjac rod; æg lavet af soja og
omega-3 fedtsyre; og mælk lavet af ernæringsrige
gule ærter. Vi kikker derudover på en lang række af
bæredygtige råingredienser, så vi kan tilbyde vores
forbrugere plantebaserede alternativer baseret på
høj kvalitetsprotein og en høj ernæringsmæssig
værdi.

Sundere kæledyr
Vi mener at kæledyr er med til at forøge vores
livsglæde. Vores fokus er på at skabe mulighederne
for sundere liv blandt husdyr gennem kombinationen
af rigtig god smag og livsforbedrende ernæring. Vi
har forpligtet os til at være innovative og vi har
undersøgt mulighederne for at skabe produkter med
alternative kilder til proteiner. For at hjælpe
kæledyrsejere med allergi, har vi også lanceret et
revolutionerende produkt, der reducerer allergenerne
fra kattehår.
Det står vores hjerte meget nært at hjælpe hjemløse
katte og hunde i Norden, og gennem vores
længevarende samarbejder har vi i 2021 doneret
mere end 380.000 tons dyrefoder til dyreinternater.

Fremgang hos kaffebønder
Nescafe Plan har adresseret manglende ligestilling, afskovning, indkomstulighed og manglende
adgang til rent vand i over 10 år. Et par nylige eksempler på programmets fremskridt tæller:
•

•
•
•
•

I 2021 startede vi vores bæredygtighedsprojekt i Rwenzori regionen i Uganda. Ud over at
forbedre landbrugspraksis er programmet designet til at tackle den udprægede
forskelsbehandling blandt kønnene, der hersker i regionen. For at støtte lokalsamfundene
bidrager vi med adgang til rent vand til kaffebønder i regionen. 800 lokale familier behøver
ikke sende kvinder og børn 2 timer hver dag efter vand. Derudover tilbydes der undervisning i
vandets betydning.
1.038.904 frugttræer er distribuereret globalt til lokale kaffebønder.
2,8 millioner skyggetræer vil være distribueret ved udgangen af 2022.
Partnerskab etableret i 2021 mellem os og Røde Kors International og Røde Halvmåne.
Projektet sikrer sikkert vand og sanitet til cirka 38.000 mennesker
81,5% af al Nescafé kaffe var bæredygtigt produceret i 2021.

Vi hjælper og styrker lokalsamfund i overgangen til det
regenerative fødevaresystem. Ansvarlig produktion, respekt for
menneskerettigheder og investering i kvinder og unge
mennesker er kernen i Nestlés aktiviteter, der booster udvikling
i landområder og lokalsamfund.

En mangfoldig & moderne
arbejdsplads

Vi tror på at fødevarer kan bidrage til at forbedre livskvalitet og at vores kollegaer gør dette
muligt. Vi tilbyder en moderne og mangfoldig arbejdsplads, der afspejler den mangfoldighed vi
ser hos vores forbrugere, og vi skaber rammerne for et agilt, kollaborativt arbejdsmiljø, der
inspirerer vores kollegaer og opfordrer til innovation og kreativitet.

Unge på arbejdsmarkedet

I 2021 kickstartede Nestlé et partnerskab med organisationen Lead the Talent (LTT), der hjælper
unge talenter med at udfolde deres potentiale på arbejdsmarkedet. Nestlé er en del af LTTs Job
Boost program, der er et intensivt træningsprogram i jobsøgning. Nestlé har deltaget og
bidraget i programmet Kick-off workshops, der fokuserer på at ændre ens mindset og giver
konkrete værktøj til jobsøgning. Nestlés rekrutteringsspecialister giver ligeledes 1:1 coachingsessioner til deltagerne, med det formål at afklare deres behov og jobsøgningsstrategier.

Hybrid arbejdsplads

I juli 2021 implementerede vi en Hybrid Working Model i Norden baseret på den positive
erfaring og fleksibilitet vi har oplevet de seneste år, hvor hjemmearbejde er blevet mere
integreret. Samtidig tager vores model hensyn til at nære Nestlé-kulturen på kontoret, hvor vi
fortsætter med at samarbejde om innovative projekter og nyder at socialisere i hverdagen.

•
•
•

I 2021 har vi ansat 121 medarbejdere under 30
Vi har engageret mere end 90 praktikanter i vores forretning
I alt er der 45 nationaliteter repræsenteret i Nestlé Norden

Modstandsdygtige
lokalsamfund i kakaosektoren
Vi vil opnå fuld sporbarhed i vores kakaoforsyningskæde inden udgangen af 2027.

100% af den kakao, vi bruger i vores produkter vil
være købt, gennem Nestlé Cocoa Plan inden 2025.

Ved at bygge videre på den viden vi har fået gennem vores omfattende Nestlé Cocoa Plan,
hvor mere end 29.800 i 2021 er blevet hjulpet gennem vores initiativ for at reducere risici
for børnearbejde (159.700 siden 2009), har vi for nyligt lanceret et meget ambitiøst og
holistisk program designet til at tackle de bagvedliggende årsager til børnearbejde. Dette
program hedder the Income Accelerator Program og blev lanceret i januar 2022 efter et helt
år med pilotprojekter med 1.000 kakaobønder. Programmet sigter mod at støtte bønderne
og deres familier i overgangen til mere bæredygtig kakaodyrkning. Programmet bygger på
to grundsten: Bekæmpelse af fattigdom og etablering af sporbarhed.
Premiums bliver udbetalt som kontant beløb til kvinderne i kakaofamilierne og beløbene er
udregnet nøje så de kan opnå en decideret leveløn hvis de f.eks. indmelder deres børn i
skolen, planter skyggetræer, luger og hvis de etablerer alternative kilder til øget
indkomstkilder end kakao. Nestlé bidrager med træning, skyggetræer, hjælper med
administration til skoleindmeldelse etc. for at facilitere aktiviteterne. Kontantincitamenterne
opfordrer således til at kakaobønderne udfører særlige aktiviteter, der er specifikt designet
til at opbygge social og økonomisk modstandsdygtighed over tid.
Den anden grundsten, sporbarhed, betyder at kakaobønderne kan spores fra lokalsamfund
til det endelige produkt. På nuværende tidspunkt blandes både certificerede og
konventionelle kakaobønder på fabrikkerne, men Nestlé er i gang med at transformere
forsyningskæden ved at sikre at bønnerne ikke blandes. Denne proces vil gøre
forsyningskæden langt mere transparent og give fuld sporbarhed inden udgangen af 2027.
Vores Income Accelerator program er bedømt af the Chocolate Scorecard – en akademisk
tredjepartsanalyse, der vurderer og rangerer de 20 største chokoladebrands
bæredygtighedsindsatser - som værende “industri-førende” inden for reducering af risici af
børnearbejde. Vores overordnede ranking ses nedenfor:

Menneskerettigheder
Vores indsatser inden for ansvarlig produktion har
resulteret i markant fremgang inden for promovering
af menneskerettigheder i vores landbrugsforsyningskæder.
I 2021:
•
Blev 57.892 Nestlé medarbejdere trænet i
menneskerettigheder
•
Lancerede vi en detaljeret arbejdstagerrettighedsplan for palmeolie. Vi arbejder hen
imod en forsyningskæde for palmeolie, hvor
alle– i alle led af produktionen – arbejder og bor
under sikre og sunde forhold og vilkår, har
kontrakter på deres arbejdsvilkår, bliver betalt
en fair løn, har ret til overenskomstforhandlinger
og til adgang til klagemekanismer.
•
Lancerede vi vores Forest Positive strategi, der
integrere yderligere beskyttelse af oprindelige
folks ansættelsesrettigheder, samtidig med at vi
hjælper smallholder bønder med bæredygtig
omstilling.

