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Bærekraft må sees i et helhetlig perspektiv
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Definisjon: 

Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å 

redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov»
(Brundtland «Vår felles framtid» 1987).
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Klima og miljø

• Felleskjøpet Agri stiller krav til råvarer, råvareleverandører og 

råvarebruk

• Felleskjøpet Agri sin ambisjon er å bruke sertifiserte råvarer

• Felleskjøpet Agri bruker stadig mer fornybar energi i egen drift, 

som biobrensel ved fabrikker og kornmottak

• Felleskjøpet Agri har kontinuerlig fokus på effektivisering av 

produksjonsprosesser som bidrar til høy utnyttelse av råvarer, 

mindre ressursbruk og lavere utslipp
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Utslipp og avfall

Felleskjøpet Agri har klare målsettinger om å minimere negative 

virkninger på klima og miljø, og har til enhver tid en plan for videre 

forbedringer innen områdene:

• Utslipp til luft

• Utslipp til vann

• Transport

• Avfall

• Vannforbruk
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Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter
og antikorrupsjon

Om menneskerettigheter:

All vår virksomhet skal være i henhold til FNs menneskerettighets-erklæring, FNs 

barnekonvensjon og ILO konvensjonene. Brudd på disse retningslinjene skal ikke forekomme 

i selskapet.

Arbeidstakerrettigheter:

• Våre medarbeidere skal behandles med respekt og gis ordnede arbeidsforhold

• Felleskjøpet anerkjenner organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger

• I tilfeller av konflikt med lokal lovgivning, vil lokal lovgivning gå foran

• Tvangsarbeid, barnearbeid og enhver form for diskriminering skal ikke forekomme

Antikorrupsjon:

Korrupsjon undergraver alle typer forretningsaktiviteter og fri konkurranse, og er forbudt i de 

land Felleskjøpet har virksomhet eller handler med. Korrupsjon er ødeleggende for de som 

rammes, for vårt omdømme og det utsetter selskapet og den enkelte medarbeider for 

betydelig risiko.

Felleskjøpet tar avstand fra alle former for korrupsjon, og vi vil i tilknytning til vår virksomhet 

aktivt arbeide for å bekjempe det
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Løsninger ligger i ikke fortiden, men i fremtiden

• Fra naturalhusholdning til industrisamfunnet

• 1,5 % av yrkesaktive kan agronomi
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Bærekraftig Bondenytte

• «Felleskjøpet Agri skal styrke medlemmenes økonomi på kort og 

lang sikt»

• Felleskjøpet Agri skal drive innenfor de rammer og regler som er 

satt for næringen som helhet, og i de produksjonsområdene

Felleskjøpet Agri opererer

• Felleskjøpet Agri skal strekke seg ekstra på utvalgte områder som 

miljø og klima hvor vi har et utvidet ansvar. 
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Presisjonsjordbruk

Felleskjøpet Agri er ledende leverandør i det norske markedet 

av utstyr til presisjonslandbruk!

Presisjonslandbruk:

• Teknologi for å oppnå optimal bruk

såvarer, gjødsel og plantevernmidler

• Reduserer unødig kjøring

• Sikrer bedre styring av utbytte

og kvalitet

 Dette mener vi blir helt sentralt i framtidens jordbruk
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Ta vare på dyrket mark!

Økt norsk matproduksjon er viktig for klima og miljø:

• Bevare og forsterke kanaliseringsordningen

/jordbruk over hele landet

• Hold jorda i hevd

• Sikre rekrutering til landbruket

• God agronomi (kunnskapsproduksjon)
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Utfordringer

• For stor import av råvarer (soya, palmeitin)

• Norsk landbruk «på hjul»

• Lønnsomhet i primærproduksjon

• Produksjon for lav i forhold til befolkningsvekst – lite bærekraftig 

og basere seg på import
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Hva gjør Felleskjøpet Agri

• ThermoSeed-behandling av såkorn

• Biobrensel som energikilde ved ti anlegg

• Sertifisering av råvareleverandører

• Mer effektiv transport

• Effektivisering av produksjon

• Cernova benytter ikke palmeolje og transfett i sin produkter

• Felleskjøpet Agri er medlem av Initiativ for etisk handel

• Egen forskningsavdeling innenfor kraftfor

• Deltagelse i forskningsprogrammet «Foods of Norway»
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Fremtiden ligger i bærekraft og god agronomi!


