Creating Shared Value
og Bærekraft
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I 2021 bød COVID-19-pandemien nok en gang på
utfordringer, men Nestlé fortsatte å øke takten på
bærekraftarbeidet vårt . Å holde ansatte trygge og
samtidig sikre at forbrukerne hadde tilgang til maten og
drikken vår forble sentralt for Nestlé over hele verden.
Klimaendringene påvirker i økende grad bøndene og lokalsamfunnene
vi jobber med. Forvitring av skog, land, jord og vannveier truer
levebrød og utgjør en risiko for tilgangen på kvalitetsmat til gode
priser. Med utgangspunkt i Klimaveikartet (Net Zero Roadmap) vårt,
tar vi grep for å hjelpe til med å håndtere disse truslene ved å fremme
regenerative matsystemer.
Å fremme regenerative matsystemer i stor skala er veien videre for å
møte folks ernæringsbehov samtidig som verdens befolkning vokser.
Derfor tilbyr vi bønder teknisk, vitenskapelig og økonomisk støtte for å
begynne å ta i bruk regenerativ landbrukspraksis, for å belønne dem
for både kvalitetsråvarer og miljøvennlige valg. For å akselerere
transformasjonen mot netto nullutslipp og regenerative matsystemer,
investerer vi ca. 12 milliarder kroner innen 2025 i regenerativt
landbruk. Innen 2030 skal 50 prosent av nøkkelingrediensene vi
kjøper være dyrket med disse metodene. Dette vil bidra for å nå
ambisjonen vår om å halvere klimagassutslippene våre innen 2030 og
nå netto null innen 2050.
Menneskerettigheter er avgjørende for å muliggjøre en rettferdig
overgang til regenerative matsystemer. I desember 2021 lanserte vi
vårt nye rammeverk og veikart for å sikre menneskerettigheter i
verdikjedene våre. Med dette rammeverket, og gjennom samarbeid, vil
vi forbedre due diligence-prosesser og utvikle handlingsplaner for å
håndtere menneskerettighetsutfordringer.
Vi fortsetter også arbeidet vårt for å eliminere avskoging i våre
primære forsyningskjeder for kjøtt, palmeolje, papirmasse og papir,
soya og sukker innen 2022. Innen 2025 har vi samme mål for våre
kaffe- og kakaoforsyningskjeder.

Antall årsverk: 169
Hovedkontor: Lysaker

I 2021 inngikk vi et samarbeid med finske Baltic Sea Action Group for å øke tilgangen til produkter
som er dyrket regenerativt.

Vi jobber hver dag for å møte
forbrukeres etterspørsel og ta
ansvar for for planeten ved å
utvikle produkter som både
smaker godt og er sunne,
samtidig som i minimerer
deres miljøpåvirkning.
Vi bekreftet i 2021 også vår
globale støtte til UN Global
Compact og ble igjen kåret til
et LEAD-selskap som en
anerkjennelse av vår
pågående vilje til å bidra til å
nå FNs bærekraftsmål. Her i
Norge var vi aktive i UN Global
Compacts «Løsningsplattform
for bærekraftige matsystemer»
og i S-Food, et
bærekraftsnettverk for norsk
mat- og serveringsbransje.
Dette fordi vi vet at vi ikke kan
nå målene våre alene.

Kategorier: Kaffe, barnemat,
dyremat, frokostblandinger,
sjokolade, vegetariske og
veganske produkter, kulinariske
produkter, medisinsk ernæring

Gjennom samarbeid vil vi kunne
fremskynde en rettferdig overgang,
samtidig som vi beskytter, fornyer og
gjenreiser planeten og sikrer et
matsystem som kan brødfø kommende
generasjoner.
Dokumentet du nå leser er et
sammendrag av vår globale
bærekraftsrapport, Creating Shared
Value and Sustainability Report 2021.
Her finner du også både norske og
nordiske eksempler på hvordan vi i
Nestlé utøver samfunnsoppdraget vårt.

Les vår utfyllende,
globale bærekraftsrapport ved å
scanne QR-koden.

«Til tross for et utfordrende år i 2021,
håndterte vi situasjonen med pandemien på
en veldig god måte. Vi holdt våre ansatte
trygge og opprettholdt et høyt nivå av
leveringssikkerhet av varer til alle norske
forbrukere. Jeg er stolt over at vi lyktes med
dette.»

Vi fortsetter å støtte opp om FNs
Bærekraftsmål og jobber hardt for å
nå dem.

Ernæring

Nestlé for
Sunnere Barn

Bærekraftig
produksjon

Menneskerettigheter

Unge i
arbeid

Vi jobber for å lage trygg,
velsmakende og bærekraftig
mat som er bærekraftig,
næringsrik, tilgjengelig og til
riktig pris. Vi skal gi god og
riktig informasjon om
produktene våre, markedsføre
dem ansvarlig og fremme et
sunt kosthold gjennom
utdanning, vitenskap og andre
initiativer.

Programmet Nestlé for
Sunnere Barn forener alle våre
tiltak for å hjelpe foreldre med
å oppdra sunnere barn og
inspirere barn

Vi sikter mot at
100% av våre
viktigste råvarer
(målt i volum)
skal være
bærekraftig
produsert innen
2030. Vi skal
bygge
bærekraftige og
robuste
verdikjeder der
bønder og miljøet
er trygt.

Innen utgangen
av 2022 vil vi
annonsere
handlingsplaner
for våre ti mest
fremtredende
utfordringer
(salient issues) og
rapportere
fremgang innen
2025.

Innen 2030 er
ambisjonen vår å ha
hjulpet 10 millioner
unge verden over
med tilgang til
arbeidsmuligheter.

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

Natur

Klima

Vann

Emballasje og
sirkularitet

Å levere på klimaforpliktelsene våre
kan gi positive bieffekter for naturen
og biologisk mangfold gjennom
aktiviter som:

Vi sikter mot netto
nullutslipp av
klimagasser innen 2050,
samtidig som vi vokser:

– 100% avskogingsfri primærverdikjeder innen utgangen av 2022
for kjøtt, palmeolje, papir og
papirmasse, soya og sukker. Kaffe
og kakao innen utgangen av 2025.

– Innen 2025 skal vi
redusere egne utslipp
med 20% fra 2018-nivå

Nestlé Waters skal bruke
sin kunnskap og erfaring
til å bidra til regenerering
av lokale vannsykluser
gjennom implementering
av over 100 prosjekter
ved deres 48 anlegg
innen 2025. Hele Nestlé
vil fortsette å jobbe for
effektiv bruk av vann i
egen virksomhet og i
forsyningskjeden.

Innen 2025 skal 100% av
emballasjen vår være
gjenvinnbar eller gjenbrukbar,
og vi skal også redusere
bruken av jomfruelig plast.

– Plante 200 millioner trær innen
2030
– Implementere Forest Positivstrategien vår for å sikre og
gjenreise skog og økosystemer.

– Innen 2030 skal vi
redusere egne utslipp
med 50% fra 2018-nivå
– Innen 2050 skal vi nå
netto null

Vi skal nå
netto null
innen 2050
I 2020 lanserte vi Klimaveikartet vårt, i tråd
Science Based Targets-initiativets retningslinjer.
Ved hjelp av denne vitenskapsbaserte
strategien, legger vi karbontoppen bak oss på
veien mot å innfri utslippsreduksjonsmålene
våre for 2025 og 2030.

Utslippsstrategi
En detaljert analyse av
klimagassutslippene våre sett opp mot
2018-nullpunktet, viste at 95% av
utslippene kom fra aktiviteter lenger opp
i forsyningskjeden vår (som landbruk og
transport), mens bare 5% kom fra vår
egen virksomhet. Meieri- og
husdyringredienser er vår største
enkeltkilde til utslipp – og står for omtrent
halvparten av utslippene forbundet med å
produsere produktene våre. Derfor må vi
først og fremst fokusere på
forsyningskjeden vår oppstrøms for å nå
netto null-ambisjonen vår. Dette førte til
at vi utviklet to strategiske tilnærminger
for å redusere Scope 3-utslippene våre:
Forest Positive og regenerativt landbruk
(se flere detaljer på neste sider).

Fremgang
Ved å skalere opp tiltak for å kutte utslipp
i egen virksomhet og forsyningskjeden
vår, har vi lagt utslippstoppen bak oss
etter to år på rad med utslippsreduksjoner, samtidig som
produksjonsvolumene våre har økt. Vi har
redusert de absolutte klimagassutslippene våre med 4,0 millioner
tonn. I 2018 ble nullpunktutslippene for
2018 for Klimaveikartet vårt justert fra 92
millioner tonn til 93 millioner tonn, blant
annet grunnet oppkjøp og salg. Uten tiltak
ville volumveksten vår ha økt utslippene
våre til 98,4 millioner tonn innen
utgangen av 2021. Mens utslippene våre
ved utgangen av 2021 på 94,4 millioner
tonn fortsatt var høyere enn i 2018, er vi
på en tydelig nedadgående kurve. Vi
fortsetter å rulle ut klimaprogrammet vårt
for å redusere utslippene så mye som
mulig, med mål om netto null senest i
2050.
I tillegg til å redusere utslippene, krever
en fremtid der den globale
gjennomsnittstemperaturen forventes å
stige med 1,5 grader at mat- og
landbruksselskaper investerer i
karbonfjerning knyttet til verdikjeden sin.
Gjennom skogplantingsprogrammet vårt
har vi allerede begynt denne prosessen,
og initiert prosjekter som vil binde 9,7
millioner tonn CO2-ekvivalenter over
prosjektene levetid.

Vi skal nå netto nullutslipp
innen 2050 senest, selv om
virksomheten vår fortsetter
å vokse
Innen 2025, skal vi redusere våre absolutte
utslipp med 20% fra 2018-nivå

”

Innen 2030, skal vi redusere våre absolute
utslipp med 50% fra 2018-nivå

Vi skal oppnå og sikre en
100% avskogingsfri
primærverdikjede
innen 2022, for kjøtt, palmeolje, papirmasse og
papir, soya og sukker. Innen 2025 for kaffe og
kakao.

Klimaveikartet vårt gir
både retning og tydelige
tiltak for å nå netto null
senest i 2050.

Dette er en global
ambisjon, men også vi i
Norden spiller en viktig
rolle, og jobber hardt
med tiltak som støtter
opp om målet.”

Ulla Luhtasela
Nordisk Bærekraftsansvarlig

Dette gjør vi

i Norden

Logistikk

Innkjøp

Sirkulærøkonomi

Lokalt fokus

Vi skal dekarbonisere
logistikken vår og fase
ut fossilt drivstoff
innen 2025.
Kaffemerket vårt
Zoégas har allerede én
elektrisk lastbil, og vi
er i god gang med å
bytte ut den norske
bilflåten vår med
elektriske kjøretøy.

Sammen med Baltic Sea
Action Group (BSAG)
trener vi opp finske
bønder som leverer
ingredienser til merkene
Piltti, Oscars og Puljonkii
jordbrukspraksis som
bedrer jordhelsen.

Vi oppfordrer
forbrukerne våre til å
sortere og gjenvinne
mer emballasje
gjennom samarbeidet
vårt med appen
Bower (se mer side 6).

Vi har fått gjennomført
tre livssyklusanalyser
(LCA) av tredjeparter
for våre lokale
merkevarer. Disse
analysene gir nyttig
innsikt og retning til
det videre arbeidet for
å redusere
fotavtrykket vårt.

Vi har besøkt nesten
19.000 gårder som
leverer kaffe til Zoégas,
og tilbyr opplæring til
bøndene.

92% av emballasjen
solgt i Norden er
designet for
gjenvinning. Målet er
100% innen 2025.

Leder vei i Norden
Nestlé jobber for å bidra til en felles forståelse og bygge
kunnskap om klimatiltak og regenerativt landbruk i
Norden:
I april 2021 var Nestlé vertskap for et webinar om regenerativt
landbruk og løsninger for mer klimavennlig matproduksjon for
aktører fra hele Norden, inkludert organisasjoner, politikere,
akademia og de store dagligvarekjedene. Arrangementet var et
lett i målsetningen vår om å øke kjennskap til og kunnskap om
potensialet som ligger i regenerativt landbruk.

Fremmer
regenerative
matsystemer i stor skala
Å transformere matsystemene er avgjørende for å løse
klimarelaterte utfordringer og innfri FNs Bærekraftsmål
innen 2030.
Nestlé er klar over at det haster. Med
utgangspunkt i vårt langvarige mål om å
skape felles verdier, Creating Shared Value,
tar vi skrittet videre fra bærekraft mot
regenerering: å bidra til å beskytte, fornye og
gjenopprette miljøet; styrke levebrødet til
bøndene; og øke livskvaliteten til familiene
deres.
Vi tror vi kan ha størst umiddelbar og
langsiktig effekt ved å prioritere regenerativt
landbruk, som kan bidra til å forbedre
jordhelsen, gjenopprette vannsykluser og øke
det biologiske mangfoldet på lang sikt. Dette
arbeidet bygger videre på programmer som
Nestlé Cocoa Plan, Nescafé Plan og
Nespresso AAA. Resultatet vil danne
grunnlaget for bærekraftig matproduksjon og
bidra til at vi når klimamålene våre.

For å sikre en rettferdig overgang, er det
avgjørende at vi støtter bøndene rundt om i
verden som påtar seg både risiko og kostnader.
Derfor investerer vi ca. 12 milliarder NOK i tre
hovedområder innen 2025, for å hjelpe bøndene
med å ta i bruk praksis som kan gjøre jordbruket
regenerativt:

Her i Norge var vi våren 2021 en aktiv deltaker i UNs Global
Compacts «Løsningsplattform for bærekraftige matsystemer»,
som blant annet førte til en koalisjon for å fremme regenerativt
landbruk i Norge. Nestlé finansierer oppstarten av koalisjonen,
som har som mål å øke kunnskap og kompetase om regenerativ
landbruk blant norske bønder. Flere av Norges største
matvareprodusenter er med i dag med i prosjektet.
I Finland samarbeider Nestlé med Baltic Sea Action Group
(BSAG), en uavhengig ideell stiftelse, for å bekjempe
klimaendringer og eutrofiering av Østersjøen. Som deltager i
BSAGs Carbon Action Platform og ved å ta et Baltic Sea
Commitment, tilbyr Nestlé Finland opplæring og støtte til bønder i
overgangen til metoder som kan bidra til å gjøre landbruket
regenerativt. Ingrediensene vil bli brukt i den lokale produksjonen
for barnematmerket vårt Piltti og Puljonki, som leverer krafter og
fonder – også til det norske markedet.

Å beskytte og gjenreise skog og naturlige
økosystemer er en sentral del av Nestlés
forpliktelse til netto nullutslipp og
overgangen til regenerative matsystemer.
Vår Forest Positive-strategi, lansert i juni 2021, bygger videre
på et tiårs erfaring med å eliminere avskoging i verdikjeden
vår. Forest Positive betyr å fra å kun håndtere risiko for
avskoging til å skape positive ringvirkninger i områdene vi
kjøper inn fra.
Vår Forest Positive-strategi har tre pilarer og skal:
•

Sørge for avskogingsfrie primær-verdikjeder for kjøtt,
palmeolje, papir og papirmasse, soya og sukker innen
utgangen av 2022 (97.2% I 2021).

•

Bidra til å gjenreise skog og naturlige økosystemer i
verdikjeden vår, inkludert å plante 20 milloner trær
årlig, samtidig som vi respekterer rettighetene til
lokalbefolkningen og samfunnene deres.

•

Jobbe med myndigheter, leverandører og andre større
prosjekter for bidra til å transformere områdene vi
kjøper inn fra.

Regenerativt landbruk i Nestlé
Biologisk mangfold
Øke biologisk mangfold blant planter og
dyr over og under jordoverflaten

Jordsmonn
Skalere opp jordbrukspraksis
som bidrar til bedre jordhelse

• Siste forskning og teknologi
• Investeringsstøtte
• Bedre pris for råvarer dyrket
med disse metodene
Definisjonen vår av “regenerativt” har røtter i
landbrukspraksis, men inneholder mye mer. For å
sikre mat til kommende generasjoner må vi
strekke oss lenger enn å bare unngå skade – til å
ha en positiv effekt på matsystemene i stor skala.

Forest positive

Vann
Redusere bruker av kjemikalier, optimere
bruk og økologisk gjødsel, biologisk
skadedyrskontroll og irrigasjonsteknikker

Husdyr
Integrere husdyr og gressing
i landbruket når mulig

Gjennom vårt globale
skogplantingsprogram skal vi plante 200
millioner trær innen 2030 i områder der
ingrediensene våre dyrkes. Dette er en
sentral del av vår Forest Positive-strategi.

Emballasje
og sirkularitet
Emballasje, og særlig håndtering av brukt
plastemballaje, er en betydelig
samfunnsutfordring. Gjennom avansert forskning,
transformasjon av emballasjen og bidrag til å
utvikle infrastruktur for resirkulering, jobber vi mot
en fremtid der ikke noe av emballasjen vår ender
som deponi eller forsøpling i naturen.

Øker innovasjonstakten
I Nestlé bruker vi mange ulike emballasjematerialer som alle må
oppfylle strenge krav til matsikkerhet. Samtidig tar vi viktige skritt mot
å nå målet om at all emballasjen vår skal være designet for gjenvinning
innen 2025, og vi samarbeider med myndigheter og andre aktører i
utviklingen av nødvendig infrastruktur som vil muliggjøre effektiv
resirkulering.

Emballasje står for rundt 10% (eller 9,5 millioner tonn CO2 e) av
karbonfotavtrykket vårt i scope. Forbedring av emballasjedesign,
produksjonsprosesser, resirkuleringsrater og etterhåndtering kan
derfor ha en betydelig innvirkning på veien mot å nå netto nullutslipp
innen 2050. Emballasje er viktig for oss, og gjennom innovasjon søker
vi å minimere dens miljøpåvirkning.
Forskningsinsituttet Nestlé Institute of Packaging Sciences støtter oss
ved akselerere emballasjeinnovasjon og som gjør at vi kan levere på
forpliktelsene våre. Det ble innviet i 2019, og er det eneste
forskningsinstituttet av sitt slag i næringsmiddelindustrien.
Instituttets team av forskere er dedikert til å utføre banebrytende
forskning på sikkerheten og funksjonaliteten til nye bærekraftige
emballasjematerialer, inkludert papir. De bidrar til overgangen fra
multimateriale til monomateriale polymerer i emballasjen vår. Andre
innovasjonsområder inkluderer mer forenklet emballasje, refillløsninger, alternative leveringsløsninger og høyytelsesteknologi for
papiremballasje samt økende mengde resirkulert og biobasert innhold
og komposterbare og biologisk nedbrytbare materialer.
Teamet samarbeider med mer enn 200 andre emballasjeeksperter
gjennom Nestlés globale FoU-nettverk, samt med
forskningsinstitusjoner, oppstartsbedrifter og leverandører for å teste
banebrytende emballasjeløsninger.

Strategien vår
Bedre emballasje

Mindre emballasje

1

Redusere

Redusere bruken vår av
plastemballasje og særlig
jomfruelig plastemballasje

2

Redusere og refill

Skalere opp gjenbrukbare
og refill-løsninger for
emballasje

3

Redesigne

Vise vei for alternative
emballasjematerialer
utviklet for resirkulering

Vi skal gjøre 100% av
emballasjen vår gjenvinnbar
eller gjenbrukbar
innen 2025
.

Vi skal redusere bruken av
jomfruelig plast med én
tredel innen 2025

Nordiske partnerskap for økt
resirkulering
Nestlé er medlem av Grønt Punkt Norge. Gjennom
det årlige emballasjevederlaget vi betaler til dem,
bidrar vi å dekke kostnadene knyttet til retur og
gjenvinning av emballasjen vi setter ut på det
norske markedet. Vi har også signert Plastløftet, og
forpliktet oss til å til å redusere avfallet fra
plastemballasje.

Som et ytterligere tiltak for å sørge for at
emballasjen vår ender på rett sted, har
Nestlé gjennom merkevarer som Nescafé,
Nespresso og Purina inngått et samarbeid
med Bower. Bower-appen gjør at
forbrukere kan samle poeng og belønnes
gjennom riktig kildesortering.

Som en del av Nestlés bærekraftsforpliktelse
samarbeider vi også med TMR, en svensk
produsentansvarsbedrift. Vi medfinansierer en ny
linje for mekanisk resirkulering, som i løpet av 2022
vil kunne resirkulere fleksibel plastemballasje.
Anlegget benytter seg av moderne teknologi som
muliggjør effektiv resirkulering til høykvalitets
råmateriale til nye plastprodukter.

Vi jobber også for å gjøre emballasjen vår
mer bærekraftig. I 2021 gikk alle
Smarties-produktene over til resirkulerbar
papiremballasje. Samtidig kuttet vi hele
17.5 tonn plast i Norden ved å bytte til
resirkulerbar monoplast i de populære
refillposene til Nescafé Gull.

4

Resirkulere

Bygge infrastruktur som
bidrar til en avfallsfri fremtid

Bedre systemer

5

Endre adferd

Bidra til ny adferd for oss
selv, partnere og forbrukere

Mat og riktig ernæring er grunnleggende
for helse, trivsel og glede, og er en del av
den kulturelle identiteten vår.

#1

Gjennom å fremme sunn ernæring, gi
nøyaktig og relevant informasjon om
produktene våre og markedsføre dem på en
ansvarlig måte skal Nestlé hjelpe
mennesker og familier med å leve sunnere
liv på. Vi har forpliktet oss til å utvikle
produkter som er bra for deg og bra for
planeten.

Sunne og velsmakende
produkter
Nestlé Norge har signert Intensjonsavtalen for et
Sunnere Kosthold, og bidrar aktivt i dugnaden for å
bedre den norske folkehelsen.
Det gjør vi blant annet ved å redusere sukker og salt i
produktene våre. Mellom 2014 og 2020 kuttet vi mer
enn 99.000 tonn sukker globalt. I 2021 innfridde vi
vår forpliktelse om å kutte ytterligere 5% sukker.
Samtidig har vi økt mengden grønnsaker, belgfrukter,
fullkorn og nøtter i produktene våre.
Nestlé har svart på WHOs oppfordring til
næringsmiddelindustrien, og forpliktet oss til å kutte
salt. Dette inkluderer standardiserte, trinnvise,
frivillige mål om å redusere salt i våre globale,
populære produkter innen 2025 og 2030 i viktige
kategorier.

”

Access to Nutrition Index
ranking

Nestlé for
Sunnere Barn
Nestlé for Sunnere Barn (N4HK) er et globalt initiativ med mål
om å hjelpe foreldre med å oppdra sunne og glade barn. I
samarbeid med nasjonale friidrettsforbund i Norden har vi
nådd ut til titusenvis av barn og deres familier for å fremme
programmets fire hovedpilarer:
1)
2)
3)
4)

spise mer frukt og grønnsaker,
drikke mer vann,
spise passe porsjonsstørrelser og
bevege seg mer.

I Norge samarbeider vi med Norges Friidrettsforbund, og
sammen med friidrettsklubber over hele landet arrangerer vi
friidrettsskoler for norske barn. Pandemien la i 2021
naturlige begrensninger på aktivitetsnivået, men vi nådde
likevel snaue 5.000 barn med våre programmer. Siden 2018
har 21.000 norske barn blitt aktivert gjennom N4HK.

Å kutte saltinntaket er ett av de
mest effektive helsetiltakene du
kan gjøre. Vi vil gjøre det lettere
folk å kutte ned på saltet, men ikke
på den gode smaken. Små grep
holder ofte lenger. Derfor
reduserer vi saltmengden i
produktene våre steg for steg, år
etter år.”

Per Frank,
Nordisk
Ernæringsansvarlig

Trening for ansatte med
hekkeløper Amalie Iuel

Access to Nutrition Index rangerer verdens største mat- og
drikkevareselskaper etter deres bidrag til å løse utfordringer
som overvekt, kostholdsrelaterte sykdomdommer og
underernæring.
I 2021 toppet Nestlé for andre år på rad ATNI Global
Index,etter å ha vært topp 3 siden 2013. Dette er en
anerkjennelse av ernæringsstrategien vår og tiltakene vi
gjennomfører for å utvikle en sunnere produktportefølje. Vår
skåalte PPP-strategi for å gjøre næringsrike produkter mer
tilgjengelig til rimeligere priser for de som trenger det mest
ble anerkjent som bransjeledende.

Fullkorn

som hovedingrediens
I følge Verdens Helseorganisasjon bør vi spise mer
fullkornsprodukter, fordi de bidrar til å redusere risikoen
for å utvikle kroniske sykdommer som fedme, hjerte- og
karsykdommer og type-2 diabetes. Forskningen er klar
på at fullkorn bør inngå som en viktig del av et balansert
kosthold, og derfor har Nestlé tatt viktige skritt for å
tilsette mer fullkorn i alle frokostblandingene våre det
siste tiåret, også i søtere produktene med kakaosmak.

Visste du at alle
frokostblandinger fra
Nestlé med det grønne
banneret på pakken
har fullkorn som
hovedingrediens, og at
Cheerios Havre
inneholder så mye som
92% fullkorn?

Kokkekurs for barn med
Nestlé for Sunnere Barnambassadør
Amalie Iuel

Mer
plantebasert
Gjennom merket vårt Hälsans Kök er vi kategoriledere på
frossen vegetarmat i dagligvarehandelen i Norge. Vi
utvider stadig utvalget vårt av plantebaserte produkter for
å møte den voksende etterspørselen, og lanserte i 2021
flere innovative plantebaserte alternativer på det
europeiske markedet, inkludert sjømat laget av tang, erter
og konjakkrøtter; egg laget av soya og omega-3 fettsyrer;
og melk laget av næringsrike gule erter. Vi ser videre på
et bredt spekter av nye bærekraftige råvarer for å kunne
gi våre forbrukere plantebaserte produkter med
høykvalitetsprotein og en sterk næringsverdi.

Sunnere husdyr
Vi mener at livet blir rikere med husdyr. Ambisjonen vår
er å bidra til bedre liv for husdyr gjennom velsmakende
og helsefremmende ernæring gjennom dyrematmerket
vårt Nesté Purina Petcare. Vi skal være innovative, og
jobber både med alternative proteinkilder, for planetens
skyld, og har utviklet et revolusjonerende produkt som
reduserer allergenene i kattens pels – for allergikerens
skyld.
Purina er brennende opptatt av husdyrs ve og vel. Derfor
har vi i flere år samarbeidet med dyrevelferdsorganiasjoner, inkludert Dyrebeskyttelsen her i Norge, og
i 2021 donerte vi over 380.000 porsjoner dyremat i
Norden.

Kraften i kaffe

Vi bidrar til å øke livskvaliteten i lokalsamfunn og støtter

en rettferdig overgang til regenerative matsystemer.
Mennesker er sentrale i denne
overgangen.
Bærekraftig produksjon, respekt for
menneskerettigheter og å investere i
kvinner og ungdom er selve kjernen i
Nestlés tiltak for å styrke levebrød og
lokalsamfunn.

Nestlé er verdens største kaffeinnkjøper, og vi
skal bruke størrelsen og innvår for å utgjøre en
positiv forskjell i bransjen.

Vi skal være en del av løsningen for å
redusere risikoen for barnearbeid,
forbedre dyrevelferd, øke bønders
inntekter og investere i neste generasjon.
Fra å gi tilgang til utdanning for barn,
bønder og lokalsamfunn, til å investere i
lokal infrastruktur, samarbeide med
partnere for å kartlegge forsyningskjeder
og levere råvaresertifiseringer, bruker vi
alle tilgjengelige verktøy for å støtte
lokalsamfunn og hjelpe dem til bedre liv.

Tetter inntektsgapet i kakao
Nestlé har gjennom programmet Nestlé Cocoa Plan
jobbet for å bekjempe risiko for barnearbeid i
kakaobransjen siden 2009.
Basert på erfaringene og kunnskapen vi har bygget opp,
med mer enn 159.000 barn skjermet for barnearbeid
siden oppstarten, lanserte vi i januar 2022 et ambisiøst
og helhetlig program utviklet for å takle rotårsakene til
barnearbeid. Gjennom The Income Accelerator Program,
som vi kaller det, vil vi betale kontantinsentiver direkte
til kakaodyrkende familier for aktiviteter som
skoleregistrering, bærekraftig landbrukspraksis,
agroskogbruk og inntektsdiversifisering.

Incentivene vil oppmuntre til atferd og landbruks-

Vi skal oppnå full sporbarhet
i forsyningskjeden vår
for kakao innen 2027

metodikk som er utformet for å bygge sosial og økonomisk
robusthet over tid.
Insentivene betales på toppen av bonusen introdusert av
regjeringene i Elfenbenskysten og Ghana, og Nestlé betaler i
tillegg en bonus for Rainforest Alliance-sertifisert kakao.
Innen 2030 er målet at alle kakaobønder i forsyningskjeden
vår for kakao skal være inkludert i programmet, der også
sporbarhet er en sentral del.
Nestlés innsats for å takle risikoen ved barnearbeid er validert
som bransjeledende og best i klassen av The Chocolate
Scorecard, en vitenskapelig analyse som sammenligner ulike
sjokoladeprodusenters bærekraftarbeid.

Ambisjonen vår er å kjøpe inn
100% av kakaoen vår gjennom
Nestlé Cocoa Plan innen 2025.

De fire pilarene i Nestlés tilnærming til bærekraftige innkjøp

Åpenhet

Miljø

Menneskerettigheter

Dyrevelferd

Øke sporbarhet for
råvarene våre og forstå
hvor og hvordan de
produseres

Bidra til å bevare og
restaurere miljøet og
naturressurser

Beskytte og fremme
menneskerettigheter
i verdikjeden vår

Bidra til å bedre
hvordan dyrene i
verdikjeden vår
behandles

Allerede i 2011 lanserte vårt svenske kaffemerke
Zoégas initiativet Coffee by Women. Målet vårt
er å bidra til å gjøre kaffeproduksjon med
lønnsom og inkluderende – også for kvinner –
slik at kaffedyrking er et attraktivt yrke også i
fremtiden. Siden oppstarten har rundt 75.000
kvinnelige kaffebønder fått opplæring gjennom
Coffee by Women.
Også vårt desidert største kaffemerke, Nescafé,
tar et aktivt samfunnsansvar. Nescafé Plan er
verdens mest omfattende bærekraftsprogram
innen kaffe, og i perioden 2010-2020 nådde vi
over 900.000 bønder og plantet over 235
millioner nye kaffeplanter. Nye ambisjoner
lanseres høsten 2022.

Menneskerettigheter

En mangfoldig og

Gjennom innsatsen vår for
bærekraftige innkjøp har vi tatt
viktige skritt for å fremme
menneskerettigheter i
landbruket. I 2021 gjennomgikk
57.892 ansatte opplæring i
menneskerettigheter. Vi lanserte
også en detaljert handlingsplan
for arbeidsrettigheter i palmeolje.
Vi jobber mot en forsyningskjede
for palmeolje der alle arbeidere,
på alle produksjonsnivåer, jobber
og lever under trygge og sunne
forhold, har solide
arbeidskontrakter, får rettferdig
betalt, har rett til å kollektive
lønnsforhandlinger og har tilgang
til klagemekanismer.

Nestlé skal være en moderne og inkluderende arbeidsgiver, som gjenspeiler
mangfoldet blant forbrukerne våre. Totalt har vi i dag ansatte av 45 ulike
nasjonaliteter i Nestlé Nordics.

Innen utgangen av 2022 vil vi
publisere en dedikert
handlingsplan for de største
menneskerettighetsrisikoene
knyttet til virksomheten vår. Her
vil vi gå i detalj på strategien vår
for å evaluere, adressere og
rapportere om fremtredende
utfordringer (salient issues),
definere hva vi må gjøre på tvers
av verdikjeden vår, samt hvilke
kollektive handlinger som kan
iverksettes.

moderne arbeidsgiver
Vi tror på et arbeidsmiljø der samarbeid og fleksibilitet står i høysetet, og som
inspirerer ansatte og oppmuntrer til nytenkning. I juli 2021 implementerte Nestlé
en hybrid arbeidsmodell i Norden, for å kombinere den positive opplevelsen og
fleksibiliteten ved å jobbe hjemmefra med tilrettelegging på kontoret for
samarbeid og innovasjon, sosialisering, teambygging og bevaring av
bedriftskulturen vår.

Unge i arbeid
Nestlé har i snart et tiår jobbet for å
hjelpe unge mennesker med å få de
nødvendige ferdighetene for å lykkes
i arbeidslivet, både gjennom vårt
eget Nestlé Needs YOUth-initiativ og
partnerskapet The Global Alliance for
YOUth.
Vi er heldige som har lav
ungdomsledighet i Norge og Norden,
men vi står fast ved engasjementet,
da vi vet at unge bidrar med
nytenking og energi. De er en
avgjørende del av ethvert selskaps
langsiktige talentutviklingsplan. I
2021 ansatte Nestlé 121 ansatte
under 30 og engasjerte mer enn 90
praksisplasser og traineer i den
nordiske virksomheten vår.

