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Nestlé. Griper mulighetene og kraften 
i mat for å øke livskvalitet, i dag og for 
kommende generasjoner. 
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Nestlé. Griper mulighetene 
og kraften i mat for å øke 
livskvalitet, i dag og for 
kommende generasjoner.

Ryggmargsrefleksen vår var å støtte samfunnene vi er 
til stede i og hjelpe samarbeidspartnerne våre.  
Vi gikk tidlig sammen med Den internasjonale Røde 
Kors- og Røde Halvmånebevegelsenfor å bidra til 
deres aktiviter for å lette presset på helsevesenet 
og hjelpe folk som ble ekstra hardt rammet av 
pandemien. I Norge bidro vi med midler til Røde 
Kors, blant annet for å fremskynde digitalisering av 
tilbudene deres, samt produkter til hjelpekorpset. 

Det er særlig i utfordrende tider vi kan vise hvordan 
næringslivet kan være en positiv drivkraft i samfunnet. 
Det er dette Creating Shared Value (CSV) alltid har 
handlet om; å bruke energi og ressurser der vi har 
størst positiv innvirkning på mennesker og kloden.

I fjor gikk tiden ut for mange av forpliktelsene våre 
overfor samfunnet. Vi har hatt fremgang på alle 
områder og innfridd flertallet av forpliktelsene.  
Det er vi stolte av. Nå intensiverer vi innsatsen for  
å tette gapene som gjenstår.

2020 var et ekstraordinært og utfordrende 
år. COVID-19-pandemien påvirket alles liv 
og skapte både ustabilitet og usikkerhet. 
Nestlé svarte umiddelbart, og med klare 
prioriteringer og konkrete tiltak holdt vi 
våre ansatte trygge og sikret forsyningen 
av viktige mat- og drikkevarer til 
forbrukere.

Til tross for betydelige utfordringer det foregående 
året, har vi har fortsatt å svare på forbrukernes krav 
og ta ansvar for kloden ved å utvikle produkter som 
både smaker godt og er sunne, og samtidig minimerer 
miljøpåvirkningen. For eksempel har vi investert 
betydelig i plantebaserte produkter, og lanserte i 2020 
blant annet den populære Sensational Burger fra 
Hälsans Kök. 

Vi fortsatte også å skape muligheter for unge 
mennesker. Midt i pandemien skalerte vi opp tilbudet 
om nettbasert opplæring for å sikre kontinuitet 
praksis- og lærlingprogrammene våre.

Vi har samtidig gjort betydelige fremskritt på reisen 
mot bærekraftig emballasje. Dette inkluderer en 
investering på 260 millioner kroner (26,4 millioner 
CHF) i fondet Closed Loop Leadership Fund for å lede 
skiftet fra jomfruelig til resirkulert plast godkjent for 
matemballasje.

I 2020 bekreftet vi støtten vår til UN Global Compact 
og ble igjen utnevnt til LEAD-selskap, som en 
anerkjennelse av innsatsen vår for å bidra til å oppnå 
FNs bærekraftsmål. Vi definerer nå nye ambisjoner. 
De vil utfordre oss til å strekke oss lenger og handle 
raskere, for å sikre fremdrift innen sosiale utfordringen 
og støtte opp om et sunt matsystem.

Vi har allerede satt nye forpliktelser for å oppnå 100% 
gjenbrukbar eller resirkulerbar emballasje innen 
2025. I tillegg skal vi nå netto null klimagassutslipp 
innen 2050, støttet av et klimaveikart med konkrete 
milepæler for å redusere utslipp, både i og 
utenfor virksomheten vår. Aktivitetene inkluderer 
å samarbeide med 500 000 bønder og 150 000 i 
overgangen til regenerativ jordbrukspraksis, planting 
av hundrevis av millioner av trær og samtidig fullføre 
selskapets overgang til 100% fornybar elektrisitet 
innen 2025.

Rapporten du nå leser, er et sammendrag av vår 
globale samfunnsrapport, Creating Shared Value and 
Sustainability Report 2020. Her finner du flere konkrete 
eksempler på aktiviteter i Norge, Norden og globalt. 
For mer detaljer og innsikt, vil vi anbefale å besøke 
nestle.com. 

Nestlé i Norge
 
Etablert: 1898
Antall ansatte: 168
Landssjef: Vladimir Wendl
Hovedkontor: Lysaker,  
Bærum kommune 
Kategorier: Kaffe, barnemat, 
dyremat, frokostblandinger, 
sjokolade, kulinariske produkter, 
veganske måltidsløsninger, 
medisinsk ernæring

Nestlé i Norden
 
Hovedkontor: København
Antall kontorer: 5
Antall fabrikker: 4
Antall ansatte: 1400
Regionssjef: Torben Emborg

”Vi overkom de ekstreme 
utfordringene 2020 bød på ved  
å handle raskt og effektivt.  
De fremste prioritetene våre var 
gjennom hele året å holde de 
ansatte trygge, støtte samfunnet 
rundt oss og sikre god vareflyt – til 
glede for norske forbrukere. Jeg er 
stolt over at vi lyktes med dette.”

Vladimir Wendl
Landssjef
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80 millioner barn verden over har mottatt 
ernæringslære og vi har lansert over 4000 nye næringsrike 
mat- og drikkevarer siden 2016, med støtte fra initiativet 
Nestlé for Sunnere Barn. 

Siden 2018 har Nestlé samarbeidet med Norges 
Friidrettsforbund og friidrettsklubber over hele Norge for 
øke kunnskap om ernæring og introdusere norske barn til 
friidretten gjennom lek og moro – under Nestlé for Sunnere 
Barn-paraplyen. I løpet av tre år har over 16.000 barn vært 
med på Landslagets Friidrettskole (tidligere Nestlé-Lekene), 
og i 2020 utvidet vi med gratis, digitale treningstilbud for 
familier for å inspirere til aktivitet i trygge omgivelser.

Enkeltmennesker og familier

Nestlé er med på dugnaden for å bedre det norske 
kostholdet, både gjennom Saltpartnerskapet og 
Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. 

Vi jobber målrettet – både i Norge og globalt – for 
å redusere mengden salt, sukker og mettet fett i 
produktene våre, samtidig som vi tilsetter mer fullkorn 
og grønnsaker. Dette gjør vi alltid uten å gå på 
kompromiss med smaken. 

Sunnere  
og mer 
velsmakende 
produkter350 millioner  

foreldre i 35 land nådde vi i 2020 
med kampanjen #cooktogether. 

I Norge markerte vi International 
Chefs Day med et digitalt kokkekurs 
for barn, sammen med Nestlé for 
Sunnere Barn-ambassadøren vår, 
hekkeløperen Amalie Iuel.

Involver 
barna i 
matlaging

Nestlé for 
Sunnere Barn

Alle bilder er tatt før COVID-19 pandemien
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Lokalsamfunn

127 550 barn  har 
vi siden 2012 skjermet fra 
barnearbeid, blant annet 
gjennom inntektsgenerende 
aktiviteter, utdeling av 
skoleutstyr, oppussing og 
bygging av skoler. 

Bekjemper 
avskoging
90% av råvarene våre som utgjør 
særlig fare for avskoging (palmeolje, papir, 
soya, kjøtt og sukker) var ved utgangen av 
2020 avskogingsfrie. I løpet av de siste ti 
årene har vi benyttet en rekke ulike verktøy 
og tilnærminger, inkludert kartlegging 
av forsyningskjeden, risikovurderinger, 
sertifisering, satellittovervåking og direkte 
arbeid på bakken, for å sikre at råvarene vi 
benytter ikke er koblet til avskoging.

Muligheter 
for alle
Nestlé skal være et godt sted å jobbe, og vi 
skal bidra et mangfoldig arbeidsliv der alle er 
inkludert og får like muligheter.  
Vi har et særlig fokus på kvinners muligheter 
i arbeidslivet – både globalt og i Norge, og 
jobber systematisk for å eliminere ubevisste 
fordommer. I 2020 var 45% av Nestlés 
ansatte i ledende roller kvinner. 

Gjennom det globale initiativet Nestlé Needs 
Youth jobber vi for å hjelpe unge mennesker 
inn i arbeidslivet. Siden 2014 har vi tilbudt 
mer enn 43 000 praktikantstillinger globalt 
og skapt over 100 000 jobbmuligheter for 
unge under 30 år.   

235 millioner  
kaffeplanter av høy kvalitet har de siste 
ti årene blitt distribuert gjennom  
The Nescafé Plan til kaffebønder for  
å sikre bedre avlinger og inntekt.  
Det er 15 millioner mer enn den 
opprinnelige planen. The Nescafé Plan 
er det største bærekraftsprogrammet 
for kaffe i verden, og sikre 
kvalitetskaffe i dag – og i fremtiden.

Styrker 
levebrødet 

Kampen  
mot 
barnearbeid

Alle bilder er tatt før COVID-19 pandemien
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Kloden vår

For å gjøre det enklere for folk flest å 
redusere kjøttinntaket, fortsetter Nestlé 
å lansere innovative og velsmakende 
plantebaserte matvarer. Det er bedre 
både for oss mennesker og kloden. 

Merkevaren vår Hälsans Kök er ledende 
innen kategorien frossen vegetarmat i 
Norge, og i 2020 lanserte vi blant annet 
nyheten Sensational Burger. 

Nestlé etterstreber å redusere utslipp knyttet til transport av 
produktene våre, og flytter derfor transport bort fra veinettet óg 
bytter til alternativt drivstoff og elektriske kjøretøy, når det er mulig.  

Zoégas, vårt Helsingborg-baserte kaffehus, har siden oktober 2020 
benyttet en elektrisk lastebil for all transport av kaffe fra fabrikken til 
distribusjonslageret. Overgangen gir en betydelig reduksjon i utslipp 
fra transporten vår av Zoégas-kaffe i Sverige. I Norge begynte vi 
i 2020 overgangen til elektriske biler for selgerne våre over hele 
landet.  

37% nedgang i 
drivhusgassutslipp per tonn 
produkt siden 2010. 

Med lansering av vårt Net Zero 
Roadmap, klimaveikartet vårt, 
setter vi kursen mot halvering 
av utlippene innen 2030 og 
nettonull innen 2050. 

88% av emballasjen vi benytter 
globalt (målt i vekt) er gjenbrukbar eller 
gjenvinnbar, og innen 2025 skal vi nå 100%. 

Samtidig investerer vi i infrastrukturbygging 
for innsamling, sortering og resirkulering 
over hele verden. I Sverige investerte vi i 
2020 sammen med resirkuleringsselskapet TMR i et nytt 
resirkuleringsanlegg for plast emballasje. På den danske 
øya Bornholm jobber vi sammen med partnere på et 
prosjekt for å gjenbruke plastemballasje og skape verdens 
første avfallsfrie samfunn. 

Her i Norge har vi signert Plastløftet, og jobber sammen 
med en rekke norske bedrifter for å bidra til en mer  
sirkulær plastøkonomi. 

Reduserer 
kjøttinntaket

Elektrisk transport

Slutter 
sirkelen

Klima- 
lederskap

Alle bilder er tatt før COVID-19 pandemien
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Hva nå?
Samfunnsoppdraget vårt er å gripe 
kraften og mulighetene i mat og 
øke livskvalitet for alle, i dag og for 
kommende generasjoner. Og matens 
fremtid står på spill – fra næringsinnhold 
til sikker tilgang og overkommelige 
priser for alle. 

Nå som verdens øyne og vår felles 
innsats rettes inn mot å forhindre 
temperaturøkning og reversere årevis 
med tap av biologisk mangfold, er 
samfunnsoppdraget vårt viktigere enn 
noensinne. I 2021 er det duket for en 
rekke globale begivenheter, fra FNs 
toppmøte om mat til Konvensjonen om 
Biologisk Mangfold og UNFCCC COP26. 
Det er også året Nestlé skal se fremover 
og publisere nye forpliktelser. 

Nestlé har ikke bare forpliktet seg 
til å nå netto nullutslipp på tvers av 
hele virksomheten vår innen 2050; vi 
har også lansert et detaljert veikart 
for hvordan vi skal innfri denne 
forpliktelsen. Helt siden oppstarten for 
155 år siden har Nestlé jobbet for å være 
en positiv drivkraft, og utgangen av 2020 
markerte en milepæl med avslutningen 
av forpliktelsene våre for forrige tiår. Nå 

Vi gjør alt dette fordi vi som 
selskap er bygget på filosofien vi 
kaller Good Food, Good Life; det er 
rett og slett en sterk sammenheng 
mellom mat og livskvalitet. 

skal vi videre. For å lykkes vil det kreve 
radikale grep langs hele verdikjeden, fra 
å bytte til fornybar energi i fabrikkene 
og kontorene våre, til nye, innovative 
emballasjeløsninger for produktene våre, 
og arbeid med leverandører og bønder 
for å gjøre matsystemet vårt sikkert også 
i fremtiden.

Faktisk kommer størstedelen av 
klimaavtrykket vår fra jordbruket – det 
handler om hvordan råvarene som brukes 
i produktene våre dyrkes og produseres. 
Dette er grunnen til at vi har sterk tro på 
mer regenerativ landbrukspraksis.

De nye forpliktelsene vår vil bygge videre 
på klimaveikartet vårt og innsatsen innen 
regenerativt jordbruk. De vil fokusere 
på hvordan vi må jobbe sammen for å 
skape en robust fremtid for kloden vår, 
ressursene og lokalsamfunnene som 
vi alle er avhengige av å mate verdens 
befolkning. 

Tiden er 
inne for å 
gjøre enda 
mer
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Våre forpliktelser og fremdrift i 2020

 Lansere flere 
næringsrike produkter, 
særlig for kommende 
mødre, ferske mødre, 
spedbarn og barn

 Videre redusere 
sukker, salt og mettet fett

 Øke mengden 
grønnsaker, fiberrike 
kornarter, belgfrukter, 
nøtter og frø i produktene 
våre

 Forenkle oppskriftene 
og fjerne kunstige 
fargestoffer

 Bekjempe 
underernæring gjennom 
berikning

 Bedre økonomien til 
bønder som leverer 
råvarer til oss

 Øke tilgang til mat og 
fremme et mer variert 
kosthold blant bønder 
som leverer til oss

 Implementere 
ansvarlige, sporbare 
innkjøp av råvarer i 
verdikjeden og fremme 
dyrevelferd

 Løpende styrke 
verdikjeden for råkaffe

 Rulle ut Nestlé Cocoa 
Plan blant kakaobønder 

 Jobbe for effektiv 
utnyttelse av vann og 
bærekraft på tvers av 
virksomheten

 Støtte opp under 
effektive retningslinjer og 
politikk for forvaltning av 
vann

 Samarbeide med 
leverandører, særlig  
innen landbruket

 Øke oppmerksomhet 
om beskyttelse av vann 
og bedre tilgang til vann i 
hele verdikjeden

 Analysere og fremme 
menneskerettigheter på 
tvers av virksomheten

 Styrke arbeidernes 
levebrød og beskytte barn 
i landbruket

 Etablere en kultur  
for integritet i hele 
virksomheten

 Tilby gode 
varslingsmekanismer  
for ansatte og eksterne

 Lede an i kampen mot 
klimaendringene

 Fremme et 
transparent, proaktivt og 
langsiktig engasjement i 
klimapolitikken

 Utvikle og dele 
ernæringskunnskap fra 
de første 1000 dagene og 
livet ut

 Drive biomedisinsk 
forskning for å utvikle 
helsefremmende 
produkter, personlig 
tilpasset ernæring og 
digitale løsninger

 Rulle ut Nestlé needs 
YOUth-initiativet på tvers 
av virksomheten

 Fremme 
kjønnsbalanse blant de 
ansatte og sikre kvinners 
muligheter

 Jobbe for sunne 
arbeidsplasser og 
sunnere ansatte

 Gjøre emballasjen vår 
mer miljøvennlig

 Redusere matsvinn og 
-avfall

 Bidra til meningsfull  
og presis informasjon og 
dialog om miljøet

 Beskytte 
naturressurser

Bidra til levedyktig 
distriktsutviking

Respektere  
og fremme 
menneskerettigheter

Fremme et verdig 
arbeidsliv og 
mangfold

Beskytte 
vannressurser

Bekjempe 
klimaendringer

Beskytte miljøetUtvikle, dele og 
anvende kunnskap

For lokalsamfunn
Bidrar til å skape levedyktige og robuste samfunn

For kloden
Beskytte ressurser og miljøet

For enkeltmennesker og familier
Bidrar til sunnere og bedre liv 

Inspirere til å leve 
sunnere liv

Tilby mer 
velsmakende og 
sunnere valg

 Anvende og forklare 
næringsinformasjon på 
forpakning, i butikk og på 
nett

 Gi råd om 
porsjonsstørrelse på 
forpakning

 Benytte markedsføring 
til å fremme et sunt 
kosthold og livsstil

 Hjelpe foreldre og 
lærere til å fremme sunn 
adferd blant barn

 Støtte opp om amming 
og fremme det gjennom å 
implementere 
bransjeledende 
retningslinjer for ansvarlig 
markedsføring av 
morsmelkerstatning 

 Inspirere folk til å drikke 
mer vann

 Inngå partnerskap for å 
fremme sunne matvaner

Ambisjonen vår mot 2030 er å hjelpe 50 millioner barn til 
sunnere liv 

Ambisjonen vår mot 2030 er å styrke levebrødet til 30 mill. 
mennesker i samfunn direkte knyttet til virksomheten vår

Ambisjonen vår mot 2030 er å jobbe for å eliminere 
virksomhetens effekt på miljøet

Status på våre forpliktelser

Oppnådd        Helt eller delvis oppnådd  
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