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Norrmejerier
Ekonomisk förening
Norrmejerier Ek. Förening ägs av cirka 460 lokala bönder varav 380 aktiva mjölkleverantörer i
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Jämtlands län. Norrmejerier förädlar årligen cirka 205 miljoner kg mjölk vid mejerierna i Umeå,
Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som
mjölk, fil, grädde och ost. Norrmejerier sysselsätter drygt 500 årsanställda och omsätter ca 1,9
miljarder kronor per år.

Ett hållbart Norrland som vi kan
vara stolta över – nu och i framtiden
Norrmejeriers Hållbarhetsredovisning är vårt sätt att berätta om hur vi gör gott för Norrland nu och i framtiden.
För oss är hållbarhet inte det ena eller det andra. Miljömässig hållbarhet går hand i hand med ekonomisk och
social hållbarhet.
Norrmejerier är en självklar del av Norrland och vi är
övertygade om att vi gör skillnad och är del i ett ansvar
för Norrlands framtid.

ner, såväl i Norrland som att minska den gemensamma
och globala klimatbelastningen.
Vi strävar efter att bidra till Sveriges miljömål och till
FNs globala hållbarhetsmål. Det gör vi med både stora
och små medvetna val. Exempelvis i det stora med en fossilfri energiförsörjning och i det lilla där vi så långt det
är möjligt, använder digitala verktyg för att överbrygga
avstånd mellan våra verksamheter.

En övergripande och hållbar dimension är att erbjuda
mejeriprodukter med ett norrländskt ursprung och av utmärkt kvalitet. Norrmejerier är en del av en framtida och
trygg norrländsk livsmedelsförsörjning.

Social och norrländsk hållbarhet

Investering i Norrlands framtid
Norrmejeriers mål är att nu och i framtiden vara ett självständigt och lönsamt mejeriföretag. Ägarskapet finns i
Norrland i de norrländska mjölkbönderna.
Det innebär att alla norrlänningar, med sitt val i mejerihyllan kan vara en del i en cirkulär ekonomi. Varje mjölkliter, ostbit eller smörpaket, är en investering i
Norrlands framtid med lönsamma mjölkföretag, en levande landsbygd med öppna landskap och en biologisk
mångfald.

Självklart norrländskt ursprung
Så långt det är möjligt använder Norrmejerier norrländska resurser. Självklart är all mjölk från Norrland och
energin som driver mejerierna är ursprungsmärkt från
Norrland.
Norrmejerier samarbetar med norrländska åkerier för
hämtning av mjölk vid gårdar och för distribution av
kylda livsmedel i Norrland. Genom medvetna val, vill vi
bidra till att arbetstillfällen stannar i Norrland.

Vi vill vara den goda arbetsplatsen, där vi tillsammans
tar ansvar för företagets värden i form av glädje, stolthet
och flexibilitet och ett företag där man som medarbetare
kan utvecklas som människa och växa i sitt arbete.
Våra insatser har också betydelse för många fler. När
vi erbjuder sponsring då har vi valt att rikta den mot
barn och unga i de fyra nordliga länen. Norrmejeriers
sponsring består i att erbjuda stärkande mjölk till aktiviteter som anordnas för barn och unga.
Vi har också ett nära samarbete med Hjältarnas hus
som arbetar med att underlätta tillvaron för sjuka barn
och deras familjer när de vistas vid Umeå universitetssjukhus.

Gör gott för Norrland
Sammanfattningsvis är hållbarhet för Norrmejerier en
väv av målmedvetna insatser i avsikt att göra gott för
Norrland.
De tre hållbara dimensionerna av ekonomisk, miljömässig och social hänger tätt samman och man hittar
spår av dem genom hela vår Hållbarhetsredovisning. Vi
önskar dig en god läsning och ett fortsatt gott samarbete
på vår gemensamma Hållbarhetsresa.

Miljö- och klimatval för framtiden
Norrmejerier har en lång tradition av att pröva vad som
är möjligt för bästa miljö- och klimatval. Vi vill göra vad
vi kan för att säkra framtiden för kommande generatio-
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Minskade utsläpp av transporter
Samtransport, optimering av leveranser
och körsträckor ger
en besparing i körda
mil på norrländska
vägar och minskade
utsläpp av fossila
gaser.

Biologisk mångfald och
hållbar policy
Ekologisk Mellanmjölk i ny
god förpackning.
Växtbaserad biokork
och ytskikt av
förnybar råvara.
Lätt att återvinna

Förnybar energiförsörjning

Sponsring
Norrmejerier har
sponsrat cirka 200
aktiviter för barn och
unga med mjölk.

Norrmejerier stöttar
Hjältarnas hus med information på våra mjölkpaket och en
julgåva. I december gjordes en
överenskommelse att sponsra
med mjölk.

El vind och vatten

ts

e
Pell
r
Fjär

e

värm

Värmeåtervinning

4

30
PP 20

17

TO

Produktion av biogas

I topp bland
hållbara företag
Norrmejerier hamnar
på plats 6 när svenskar
rankar hållbara
livsmedelsföretag och
plats 20 bland 286
företag i olika branscher.

Naturens rika mångfald
Det norrländska jordbruket är en bevarare av
många arter av växter, insekter och fåglar som
inte längre finns på andra ställen i Sverige.
Foto: Jörgen Wiklund

Hållbart Norrmejerier
Norrmejerier är med mjölkbönder och verksamhet vid mejerierna en självklar del av Norrland.
Vi kan göra skillnad nu och i framtiden, såväl för miljön som för de samhällen vi lever och verkar i
och Norrmejerier fortsätter hållbarhetsarbetet för att säkra kommande generationers livsvillkor.
Vårt hållbara arbete har en avgörande betydelse för företagets lönsamhet och de norrländska
mjölkböndernas framtid.
Jag är mycket nöjd med att vår energiförsörjning har blivit fossilfri och dessutom med ett
norrländskt ursprung. Vi begränsar fossila utsläpp från transporter med optimering av körsträckor
och alternativa bränslen. Det arbetet fortsätter och kan ge ytterligare förbättringar.
Vår vision är att bli ett ledande kretsloppsmejeri, där vi ännu bättre tar
tillvara mjölkrester i vår mejeriproduktion. Mejeriprodukter kan också vara
både bekväma och klimatsmarta, vilket vi bevisar med vår nya förpackning
till Ekologisk Mellanmjölk.
Tillsammans med alla som lever och verkar här i norr, vill vi fortsätta att
göra gott och göra hållbara val för vårt eget Norrland. Ett norrländskt val i
mejerihyllan är en investering i Norrlands framtid.
Anders Fredriksson, vd Norrmejerier

Hållbar norrländsk mejeriförening
Norrländsk mjölkproduktion är och kommer även i framtid att vara en självklar del i en svensk
livsmedelsstrategi och en viktig del i en gemensam livsmedelsförsörjning i Sverige och Europa.
Vi mjölkbönder behövs för maten vi äter men också helt avgörande för en attraktiv och levande
landsbygd med öppna landskap och en biologisk mångfald. Arter av växter, insekter och fåglar som
finns hos oss har blivit mer sällsynta på andra håll och vi har ett ansvar att bidra till ett framtida
bevarande av hotade arter.
Mjölkproduktion är en del av kretsloppet och i Norrland har vi de allra bästa förutsättningar för
odling av foder och för djuren välfärd. Vi har betesmark med gott om frisk luft och god tillgång till
vatten. Dessutom har vi mjölkproducenter som gillar sitt jobb och gör sitt yttersta för djur, natur och
människor.
Vår mjölk är av god kvalitet som vi låter förädla i Norrmejerier som är vår gemensamma
mejeriförening. Att driva en mejeriförening i kooperativ anda och i ett lokalt perspektiv, är en
långsiktigt hållbar företagsform.
Den lokala förankringen har såväl styrkor som utmaningar. Den främsta styrkan
är att det finns en stark förståelse i Norrland för betydelsen av valet i mejerihyllan.
Den lojaliteten är vi oerhört tacksamma för och gör att vi står relativt starka
när världsmarknadspriser rasar. Å andra sidan tar vår återhämtning något
längre tid när priser i omvärlden stiger snabbt.
Norrmejerier är en stark norrländsk aktör som nu och i framtiden kommer
vara en del i ett hållbart Norrland. Det är min fulla övertygelse.
Ulla Bergström, ordförande Norrmejerier
och mjölkbonde i Svensbyn, Piteå kommun
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Om Norrmejeriers Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisningen är framtagen i syfte att uppfylla våra intressenters förväntningar och har tagit intryck av GRI Standards.
I vår Hållbarhetsredovisning berättar vi om våra utmaningar och begränsningar, men också om vad vi uppnått
och vilka möjligheter vi har med vårt hållbarhetsarbete.
Framför allt är vårt hållbarhetsarbete en förutsättning
för företagets och våra medlemmars lönsamhet.
Vi vill att all kommunikation om såväl företaget som
hållbarhetsarbete ska vara transparent, och vara lätt att
förstå.
Vi ser Norrmejerier som en självklar del i en norrländsk
livsmedelsproduktion och en del i det norrländska samhället. Men också som en del i en svensk, europeisk och
global mejerinäring.
Därför strävar vi efter att data ska vara lätta att förstå
och gå att sätta in i sitt sammanhang och vara jämförbara
med andras hållbarhetsarbete.
Vi vill följa data under en följd av år, men det är oundvikligt att data kommer bytas ut och läggas till vartefter
teknik och metoder utvecklas.
Norrmejeriers Hållbarhetsredovisning uppdateras en
gång om året och utgör ett komplement till Norrmejeriers Årsredovisning och Norrmejeriers Uppförandekod.
Norrmejerier har tagit intryck av GRI Standards för

hållbarhetsredovisning och har gjort ett urval avvägt
utifrån relevanta intressenter, i vilket sammanhang företaget och medlemmarna är verksamna och utifrån ett
lönsamhetsperspektiv för ägarna, de norrländska mjölkbönderna.

Intressenter
Norrmejeriers intressenter är alla de som har förväntningar på företaget eller organisationen. Det är allt från ägare
som förväntar sig en god ersättning för sin mjölk, konsumenter som har förväntningar om att Norrmejerier ska
erbjuda mejeriprodukter av utmärkt kvalitet till myndigheter som kontrollerar att vi följer lagkrav och intresseorganisationer som ställer krav på bästa miljöhänsyn.
Hur våra intressenter uppfattar att vi uppfyller deras
förväntningar är avgörande för Norrmejeriers lönsamhet
och har en direkt inverkan på mjölkböndernas inkomst.
Vi är måna om att ha en öppen och transparent dialog
med alla som hör av sig till oss.
Vi uppskattar frågor vilket gör att vi kan förbättra oss
och utveckla produkter och sortiment men också hur vi
jobbar med hållbara frågor för Norrland.

Intressentanalys hållbara miljöfrågor
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Utsläpp växthusgaser
Biogasproduktion
Biologisk mångfald
Livscykelanalys, kretslopp
Ansvar i värdekedjan
Miljövänligt förpackningsmaterial
Ekologisk produktion
Mjölkgårdens miljöbelastning
Mejeriets miljöbelastning
Miljövänliga kemikalier
Resurshushållning
Transporternas miljöbelastning
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Varumärken
Norrmejerier®
Norrmejerier® är norrlänningarnas mest älskade varumärke och erbjuder produkter för sin hemmamarknad i Sveriges fyra nordligaste län. Norrmejeriers produkter utgör ett
lokalt sortiment med utmärkt kvalitet med ambitionen att
vara det självklara och främsta valet i mejerihyllan.
I sortimentet ingår allt från mjölk i olika fetthalter, fil,
yoghurt, produkter för matlagning, matfett, ost med mera.
Dessutom ett brett urval av laktosfria respektive ekologiska produkter.

Västerbottensost®
Västerbottensost® betraktas av konsumenter som en symbol för Västerbotten och är ett av Sveriges mest omtalade
och rekommenderade varumärken. Försäljningen ökar stadigt både nationellt och på exportmarknaden. Sortimentet
har utvecklats med Västerbottensost® Extra Lagrad och
Västerbottensost® Vindelnrökt. Norrmejerier är sedan
början av 90-talet Kunglig hovleverantör av Västerbottensost®.

Verum Hälsofil® och Verum Hälsoyoghurt®
Verum Hälsofil® och Verum Hälsoyoghurt® erbjuder ett
sortiment av produkter gjorda av norrländsk mjölk, syrade med unika mjölksyrabakterier för välmående, något vi
kallar #Filgood från Norrland.
Verum Hälsofil och Hälsoyoghurt erbjuder produkter i
många smaker för olika tillfällen, exempelvis laktosfritt,
ekologiskt, yoghurtkvarg och drickyoghurt. Verum Hälsofil® och Verum Hälsoyoghurt® erbjuds till konsumenter
i hela Sverige.

Fjällfil® och Fjällyoghurt®
Fjällfil® och Fjällyoghurt® erbjuds till konsumter i hela
Sverige med ett sortiment som står för naturligt, äkta och
guldkant på alla Sverige frukostbord. Fjällfil är känd för
sin unika spritsighet och finns även som ekologisk.

Gainomax®
Gainomax® är Norrmejeriers varumärke inom sportnutrition med fokus på hälsa och återhämtning i samband med
träning. 2017 firade Gainomax® 20 år som ett av Sveriges
starkaste varumärken inom sport och hälsa. Gainomax®
sortiment utvecklas och nya produkter tas fram för ökade
marknadsandelar inom segmentet sport och hälsa.

Norrmejerier stödjer Reklamombudsmannen
i arbetet med en ansvarsfull marknadsföring.

Foto: Jan Lindmark
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Norrmejerier 2017 i sammanfattning
Omvärlden och Norrland
Under 2017 har en återhämning skett på den globala
mjölk- och mejerimarknaden. I Sverige har efterfrågan
ökat på lokala mejeriprodukter och speciellt produkter
med högre fetthalt. Sammantaget har det haft en positiv
inverkan på prisbilden för mejeriprodukter överlag.

Ersättningen för mjölken
Norrmejerier har under 2017 höjt avräkningspriset i flera
steg. Första januari ökade baspriset med 30 öre, i augusti
med 10 öre och september ytterligare 20 öre. I december
fattade styrelsen beslut om en ökning av priset med 20 öre
från första januari 2018. Höjningar av baspriset omfattar
såväl konventionell som ekologisk mjölkråvara.
I augusti gjordes en justering nedåt av ekotillägget med
10 öre.

Förändrat konsumtionsmönster
Norrmejerier har kompenserat minskad försäljning av
mjölk och fil med en ökad försäljning inom laktosfria
produkter och ett helt nytt yoghurtsortiment, som nu är
marknadsledande i Norrland på en-literssegmentet.
Efterfrågan på matlagningsprodukter har varit stigande och fettet i mjölkråvaran har inte räckt till hela sortimentet. Smör av konventionell råvara har därför inte
producerats. Istället har Ekologiskt Smör och Norrgott
haft en stark försäljning.

stark men samtidigt växer marknaden snabbt. Gainomax tar sikte på 2018 med lansering av nya produkter
och smaker inom befintligt sortiment.
Satsningar på Verum Hälsofil och Verum Hälsoyoghurt har gett en ökad försäljning på riket och sortimentet
av yoghurt och fil har en positiv utveckling.
Försäljningen av Fjällfil fortsätter en stadigt pågående
ökning. Försäljning av Fjällfil Hjortron ökade med över
40 procent.

Mjölkinvägning
Tack vare tillskott av nya medlemmar har Norrmejerier
hållit emot i en nationellt minskande invägning. I januari
2017 blev ytterligare 20 jämtländska gårdar medlemmar
i Norrmejerier. Under sommaren skedde också ett trendbrott med en stabiliserad invägning inom befintligt område. Total invägning under året 205,9 Mkg mjölk, vilket
är en ökning med två procent jämfört med föregående år.

Ägarskap och styrning
Norrmejerier är en ekonomisk förening som ägs gemensamt av de norrländska mjölkbönderna.
Tio geografiskt indelade medlemskretsar utser ombud
till fullmäktigekonferenser och en årlig stämma. Stämman
är högsta beslutande organ och väljer ledamöter till Norrmejeriers styrelse. Norrmejerier följer föreningslagens regelverk för redovisning.

Starka varumärken på riket och export

Risk

Försäljningen av Västerbottensost är stark och har under
2017 fortsatt öka. Under våren 2017 ökade därför takten
på ystning vid mejeriet i Burträsk. Västerbottensost har
fått ett flertal utmärkelser och hamnade på femte plats
när svenskar rekommenderar varumärken.
Konkurrensen inom sportnutrition fortsätter att vara

2017 har en prisuppgång skett på världsmarknaden och
som följd har prisbilden på mejeriprodukter i Sverige
stärkts. En risk kan vara fortsatta globala svängningar
på världsmarknaden. Förväntat är en hög efterfrågan på
mejeriprodukter med lokalt ursprung.

Affärsorganisation
2017 har präglats av en organisatorisk
anpassning till strategier som antagits
av styrelsen.
Affärsområden har bildats för Färskvaror, Ost & Pulver, Lego & EMV, Gainomax och Export. Arbetet har fortsatt för ökad lönsamhet med högre produktivitet inom samtliga områden, ett
arbete som fortsätter under 2018.

Norrmejeriers styrelse
VD

Affärsområde
Ost

Affärsområde
Export

Affärsområde
Gainomax

Affärsområde
Lego/EMV
Färska

Produktion

SCM

Suply Chain Management

Finans/IT
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Affärsområde
Färskvaror

HR

Medlemsservice

Kvalitet/miljö

FoU
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Norrmejeriers uppdrag och strategier
Vårt uppdrag/affärsidé
Vi ska tillgodose konsumenternas och kundernas
önskemål om färska, lokalproducerade och unika
mejeriprodukter av utmärkt kvalitet och smak och
därmed skapa bra förutsättningar för en livskraftig
mjölkproduktion i Norrland.

Vår mission
Vi gör gott för Norrland – ett levande Norrland som vi
kan vara stolta över.
· Vi gör mjölkbaserade produkter av
utmärkt kvalitet och smak.
· Vi agerar med ett långsiktigt och hållbart
perspektiv i hela värdekedjan från hage till mage.
· Vi gynnar den norrländska regionen genom
att skapa arbetstillfällen, öppna landskap och
kortare transportsträckor av livsmedel.

Vårt övergripande mål
Vi ska vara ett självständigt och lönsamt mejeriföretag
som gör gott för Norrland och därmed för oss själva.
För det krävs solid finansiering, god ägaravkastning och
stabil invägning av mjölk.

Övergripande strategier till 2020
Vi ska vara ett mejeriföretag där långsiktigt
hållbarhetsarbete, såväl finansiellt, socialt och
ekologiskt, genomsyrar hela verksamheten. För oss är
hållbarhet förenat med långsiktig lönsamhet.
De övergripande fokuspunkterna är:
· Ökad betalningsförmåga per invägd kg mjölk.
· Ökad produktivitet och utnyttjande av tillgångar.

Norrmejerier Verksamhetspolicy
Norrmejerier ska skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland genom att tillgodose
konsumenternas och kundernas önskemål om färska, lokalproducerade och unika norrländska mejeriprodukter
av utmärkt kvalitet.
Vi gör gott för Norrland – ett levande Norrland som vi
kan vara stolta över.
Vi ska i vårt arbete ha som utgångspunkt kunders och
konsumenters krav och förväntningar samtidigt som vi
ska förvissa oss om att vi följer samhällets legala krav,
etiska normer och andra krav som berör vår verksamhet.
Vi ska tillsammans verka för att skapa ett arbetsklimat som genomsyras av glädje, stolthet och flexibilitet.
Vi ska dagligen arbeta med ständiga förbättringar som
involverar och engagerar samtliga medarbetare. Varje
ledare ska på ett personligt, aktivt och synligt sätt driva
den processen.
Vi ska i hela vår verksamhet, genom tydliga mål och
med bibehållen affärsmässighet, verka för en långsiktig
och hållbar mjölkproduktion, förädling, distribution och
försäljning.
Vi ska i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete tillgodose livsmedelssäkerhet samtidigt som vi ska erbjuda goda
och så naturliga produkter som möjligt.

Vi ska i vårt arbete använda ett systematiskt angreppssätt för att förebygga bränder, föroreningar, arbetsmiljöfaror, skador, ohälsa och energislöseri.
Vi ska ta största möjliga miljöhänsyn och arbeta aktivt med energieffektiviseringar, transportoptimeringar,
avfallsåtervinning och minska utsläpp.
Vi ska beakta livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö, energiprestanda och arbetsmiljö vid investeringar.
Vi ska vara certifierade inom FSSC 22000, ISO 14001,
ISO 50001 och KRAV för ekologiska produkter. Alla
våra mjölkleverantörer ska vara certifierade enligt Norrgården som är ett kvalitetssäkringssystem för norrländsk
mjölkproduktion där hänsyn tas till mjölkkvalitet, livsmedelssäkerhet, djuromsorg och ansvar för en hållbar
utveckling.
Vi ska ha en uppförandekod som på ett överskådligt
sätt sammanfattar våra viktigaste regler och riktlinjer.
Vårt kommunikationsarbete ska bidra till företagets
affärsutveckling. Vår interna och externa kommunikation ska präglas av en öppen dialog och förmedla våra
värderingar och vårt regionala engagemang.
Vi ska respektera personlig integritet och ta ansvar för
att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt enligt
gällande lagstiftning.
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Först i världen med extra
klimatsmart förpackning
Ekologisk Mellanmjölk fick en ny skruvkorksförpackning som är mer
klimateffektiv än äldre förpackning utan kork. Med moderna
material har det blivit bekvämt att vara klimatsmart.
Tetra Brik® Edge för Ekologisk Mellanmjölk har växtbaserad plast i såväl skruvkork som det yttre ytskiktet. Kartongen kommer från ansvarsfullt odlad skog och jämfört
med den gamla tegelstensliknande förpackningen, innebär bytet att andelen förnybart material har ökat från 82
till 92 procent.
Det här blev ett avgörande steg mot en långsiktig vision med en 100 procent förnybar förpackning som i sin
helhet är gjord av nordisk skog.

Återvinning

Växtbaserade korkar

Norrmejerier bjöd under hösten in norrländska barn
och elever i förskola och grundskola F-6 till Kartongmatchen. Kartongmatchen är en del i Norrmejeriers hållbarhetsarbete med avsikt att stimulera till återvinning av
förpackningar.
Kartongmatchen sker i samarbete med Tetra Pak och
Världsnaturfonden, WWF. Statistik från Tetra Pak visar
att endast 36 procent av Sveriges mjölkkartonger återvinns, men målet är att komma upp i minst 50 procent år
2020 enligt Tetra Pak.
Tanken är att barn och elever i Norrland ska få lära

Samtidigt byttes materialet i korkar till standard-, mellan- och lättmjölk. Samtliga korkar är numera gjorda av
växtbaserad plast.
Biobaserad plast innebär inte att den är nedbrytbar.
Den ska även i fortsättningen sorteras som plast för
återanvändning i nya plastbaserade produkter. De plastdetaljer som sitter fast på förpackningen, exempelvis
vätskebarriär i form av en plastfilm på kartongens inoch utsida tillsammans med den del av korken som är ingjuten i kartongen, sorteras bort i återvinningsprocessen
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Alla Norrmejeriers förpackningar är återvinningsbara
och de allra flesta sorteras också rätt av hushållen. Men
fortfarande slängs det förpackningar i naturen och en del
kastas bland det brännbara avfallet.
Vårt mål är att samtliga förpackningar som kommer
från oss, ska sorteras i rätt kärl för återvinning till nya
material.

Norrländsk kartongkreativitet
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sig mer om återvinning, samtidigt som de har roligt och
får släppa loss sin kreativitet genom att skapa någonting
med dryckeskartonger, innan de återvinns.
Någon vecka före jul utsågs klass fem i Ersmarks skola
till vinnare i Norrmejeriers pristävling. Vinsten var ett
tårtkalas för hela klassen.

Varje ny förpackning prövas noggrant
Vid varje val av ny förpackning prövas miljö- och klimataspekter. Det handlar både om förpackningens material
och hur den fungerar att packa i lasten.
En aspekt som har betydelse är också konsumenternas
önskemål och val i butiken. Till exempel ökar efterfrågan på bekväma förpackningsval som går att försluta.
Därför har det varit en oundviklig förändring att övergå
till skruvkork på förpackningar med mjölk. Hållbarhet
måste också värderas i det lokala valet och stödet till en
norrländsk mjölkproduktion.
Endast en liten del av Norrmejeriers mjölk förpackas
fortfarande i den traditionella tegelstensförpackningen.
Avsikten är att så snart det är möjligt även förpacka filmjölk i förpackning med kork.

Ekologiskt

15%

Norrmejerier har
medvetet ökat andelen
ekologisk mjölk
råvara med hjälp av
stimulanserbjudande
ekologisk mjölk, jämfört
under omställningstiden,
med 13 % 2016
vilket ett flertal
medlemmar har nappat på.
Ekologiska mjölkgårdar har tillkommit i
Jämtland och så gott som alla jämtländska
ekogårdar är medlemmar i Norrmejerier.
Jämfört med föregående år har Norrmejeriers
tillgång på ekologisk mjölkråvara ökat med 5 Mkg
under 2017 och antalet gårdar uppgår till 58.
Andelen ekologisk mjölkråvara uppgår till
15 procent för 2017, jämfört med 13 procent 2016.

Ett urval av KRAV-märkta eko-produkter

Sekundärförpackning
Mindre butiker beställer ibland färre förpackningar än
vad som ryms i en rullvagn. Då behöver vi kunna hålla
samman 8-10 förpackningar som en enhet. Det kallas sekundärförpackning.
Trots att wellpapp kan uppfattas som ett bra materialval, visar beräkningar att plast ändå blir ett bättre miljöval. Wellpapp har en högre materialvikt och är skrymmande i lasten på väg till mejeriet, vilket medför högre
utsläpp av CO2. Vår strategi är att behålla plasten runt
flerpack av mjölk.
För att minimera svinn av produkter som transporteras längre, kommer vi använda skyddande omslag av
wellpapp, runt flerpack av exempelvis Verum Hälsofil
som uppskattas av konsumenter i hela Sverige.
Vi kommer fortsätta att uppmana våra kunder att sortera all plast för återvinning. Plast får under inga omständigheter hamna i naturen.

Fakta bioplast
Bioplast, eller växtbaserad plast som används i förpackningar från Tetra Pak, tillverkas av sockerrör.
Att råvaran är växtbaserad innebär att man återanvänder den koldioxid som redan finns i atmosfären. Mer om Tetra Pak’s förpackningsmaterial går
att läsa på livscykelanalys på www.tetrapak.se
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Mindre inköpt energi
och dessutom fossilfri
Norrmejerier har under 2017 övergått till en fossilfri energiförsörjning med
sitt ursprung i Norrland. Vi är också stolta över att vi får ut ännu mer effekt
av biogasen och har därmed minskat behovet av inköpt energi.
Energiförsörjningen till Norrmejerier i Luleå, Burträsk
och Umeå är nu fossilfri och
dessutom med ursprung i
Norrland. Fossilfri energiförsörjning är en viktig milstolpe
efter flera års målmedvetet
arbete.
Våren 2017 byttes olja mot förnybar el vid Burträsk
mejeri. Enskilt har det bytet minskat Norrmejeriers klimatpåverkan från fossila energikällor, med 70 procent
2017, jämfört med 2016.
För 2018 innebär det ytterligare minskning då effekten
kan tillgodoräknas för hela året.

Fossilfri och
norrländsk
energi

Fossilfria energikällor
Norrmejerier använder för hela företaget, ursprungsmärkt el av förnybara energikällor (vind och vatten) från
Skellefteå Kraft. Luleå mejeri använder därutöver pellets
från Bioenergi i Luleå AB. Umeå mejeri använder Fjärrvärme från Umeå Energi, värmeåtervinning från mejeri-

processen och biogas från egen biogasanläggning. Umeå
mejeri använder oljepanna som reservkraft vid avbrott i
strömförsörjning eller extrem kyla.

Minskat behov av inköpt energi
2017 minskade Norrmejeriers behov av inköpt energi med 2,5 procent jämfört med 2016 och 6 procents
minskning jämfört med referensåret 2011. Inköpt energi
för 2017 motsvarar 78 GWh.
Behovet av mindre inköpt
energi är tack vare en ökad
produktion av biogas, förbättrad teknik att nyttja biogasen som energi i mejeriet Mindre inköpt energi –
och en mer effektiv återvinförändring sedan 2011
ning av värme i flera steg.

6%

Energisnåla åtgärder

Åtgärder har genomförts i form av mer energisnål utrustning, exempelvis oljefri tryckluftsutrustning med effektiv
energiåtervinning, kylutrustning för isvatten med lägre
energiförbrukning.
Ett internt rapporteringssystem gör att
Andel förnybara energikällor
97%
varje avdelning kan följa sin energi- och
91% 90% 89% 92% 92% 89%
vattenförbrukning mot styrande nyckel87%
82%
tal.
Arbetet för minskad energiförbrukning fortsätter genom energikartlägg-

50%

57%
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41%
2005 invigdes biogasanläggning vid Umeå
mejeri och under år 2008 installerades pelletseldning i Luleå. 2012 konverterades en av
oljepannorna vid Umeå mejeri till gaspanna för
förbränning av biogas. 2017 byttes oljepanna
till elpanna i Burträsk.
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Värmeåtervinning
Produktion av biogas

2017 blev Norrmejeriers energiförsörjning
fossilfri och dessutom med norrländskt ursprung. Energi från egen biogasanläggning
motsvarar 29 procent av förbrukningen vid
Umeå mejeri. Andelen inköpt energi har
minskat med sex procent sedan 2011.
Umeå mejeri använder oljepanna som reservkraft
vid avbrott i strömförsörjning eller extrem kyla.

ningar för smarta energilösningar. Vi kommer fortsätta
att fördjupa oss i arbetet med nyttjandegraden av vår
produktionsutrustning, så kallade TAK-värden.

Trots genomförda åtgärder och mindre inköpt energi
har Norrmejerier ökat sin energiförbrukning totalt med
0,4 procent jämfört med föregående år. Den totala förbrukningen uppgår till 108 GWh.
Anledningarna till en ökad energiförbrukning är
främst att Norrmejerier har tagit emot mer mjölkråvara och ett förändrat konsumtionsmönster med en ökad
efterfrågan på produkter med högre förädlingsgrad, exempelvis laktosfri mjölkdryck och fler specialprodukter i
mindre serier.

rierna i Burträsk och Umeå
Energi från biogas =
tas om hand i Norrmejeriers
egen biogasanläggning vid
Umeå mejeri.
Produktionen av biogas i
egen biogasanläggning har
av total förbr. i Umeå
ökat och tekniken att nyttja
energi från biogasen i mejeriet har förbättrats. Umeå mejeri använde hela 20 procent
mer energi från biogas under
2017, jämfört med föregående
år.
Energi från biogas motsvamer energi från biogas
rar nu 29 procent av Umeå
än föregående år
mejeris totala energibehov.

Ökad energiutvinning genom biogas

PFE-programmet

När man förädlar mjölk till mejeriprodukter blir det
oundvikligen rester som fortfarande är näringsrika.
Exempelvis blir det vassle över vid osttillverkning och
mjölkslattar uppstår när man bereder mjölken för olika
produkter.
Luleå mejeri levererar sina rester från produktionen till
den kommunala biogasanläggningen. Rester från meje-

Norrmejeriers deltagande i PFE, Program för energieffektivisering i energiintensiv industri, är avslutat och är i
rapporteringsfas.
Programperioden har varat mellan åren 2012–2017,
då ett större antal små och stora energibesparingar är
gjorda.

Mer mjölk ger högre förbrukning

29%

20%
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Mer vattenåtgång vid högre förädling
Mer mjölk och produkter med högre förädlingsgrad bidrar till att Norrmejerier ökar sin vattenförbrukning, trots åtgärder.
I vissa delar av världen råder det brist på vatten och speciellt rent dricksvatten. Torka och brist på rent dricksvatten kan leda till sjukdomar. Under flera somrar har det
också varnats om vattenbrist i södra Sverige.
I norra Sverige är tillgången på grundvatten god. Vatten som finns naturligt, kan i de flesta fall användas utan
rening till både växtodling och som dricksvatten för djur
och människor.
Norrländska mjölkproducenter har en naturlig och
tillräcklig tillgång på vatten till kor och växtodling, vilket ger Norra Sverige bra förutsättningar för mjölkproduktion.

Medveten vattenförbrukning
Till mejerierna används renat dricksvatten framförallt
vid diskning av rör och tankar. Även om dricksvatten
inte räknas som en bristvara hos oss, är en minskad vat-

tenförbrukning såväl en miljö- och hållbarhetsfråga som
ekonomisk.
Vi ser därför kontinuerligt över vår vattenanvändning,
exempelvis återvinns vatten som används vid disk och
sköljning av rör och tankar. Det finns ingen anledning att
alltid använda nytt dricksvatten.
Vid investering av ny utrustning är låg vattenförbrukning en viktig aspekt.

Liten ökning av vattenförbrukning
Förbrukningen av vatten har under 2017 ökat något
jämfört med 2016. Anledningar är en ökad invägning
av mjölk och konsumenternas efterfrågan på produkter
med en högre förädlingsgrad, till exempel laktosfri mjölk
och specialprodukter i mindre serier.
Produktbyten medför stopp för diskning. Fler produktbyten medför därför högre vattenförbrukning.

Hushållning med resurser
Efterfrågan ökar på individuellt anpassade produkter i flera smaker och
förpackningsstorlekar. Det tycker vi är både kul och utmanande och
tvingar oss extra i att fundera över hur vi använder våra resurser.
Att inte förbruka mer än nödvändigt är en fråga som
gäller hela samhället. För oss handlar det om hur vi hanterar råvaror i våra mejerier, men också om hur länge
produkten är hållbar, vilka produkter vi erbjuder, förpackningarnas storlek och konstruktion.

Individuellt anpassade produkter
Idag efterfrågas produkter som är individuellt anpassade
i många olika smaker och med olika innehåll. Produkter ska ibland fungera att ta med i väskan för att ätas i
språng. Nya förväntningar ger därför krav på produktion i mindre serier, vilket utmanar tidigare arbetsmetoder och utrustning.
Vi har bestämt att vi ska utmana oss extra i att hushålla med allt från mjölkråvara, förpackningsmaterial och
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andra produkter som används i förädling av våra mejeriprodukter.
För att så småningom berätta hur det går, förfinar vi
just nu våra mätmetoder i detalj.

Kemikalier
Vi strävar kontinuerligt efter att välja hälso- och miljövänliga kemikalier, i så låga doser som möjligt, inom
ramen för kravet om livsmedelssäkerhet och den rengöringsprocess som är nödvändig för ändamålen.
Norrmejerier bidrar till det svenska miljömålet om en
giftfri miljö bland annat genom att ha en godkännandeprocess vid val av nya kemikalier. Vi undersöker noga kemikalernas egenskaper och gör riskbedömningar, i syfte
att minska utsläpp i luft, vatten och mark.
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Norrmejeriers avfall i ett kretslopp
En vision för Umeå mejeri är en ledande ställning som Sveriges kretsloppsmejeri. En egen biogasanläggning renar avloppsvatten och utvinner energi
ur näringsrika rester från mejeriproduktionen. Nästa steg är biogödsel som
en attraktiv och affärmässig produkt.
Norrmejeriers egen biogasanläggning vid Umeå mejeri
har flera funktioner. Dels utvinns energi ur näringsrika
rester från mejeriproduktionen. Läs mer om det under
avsnittet Energi.
Kvar blir ett renat avloppsvatten som kan hanteras av
det kommunala reningsverket.
Ytterligare en dimension är en rötrest som kan upparbetas till biogödsel i form av en attraktiv produkt. Det
är nästa steg i Norrmejeriers vision om att bli ett ledande
kretsloppsmejeri.
Frågan om att använda biogasen som ett hållbart drivmedel är en framtida möjlighet.

Nedbrytning av doftpartiklar
En luktrenare bryter ned doftpartiklar som därefter reduceras genom filtrering. En utmaning är att
biogasanläggningen vid Umeå mejeri innehåller
stor mängd fukt.
Lukten har minskat det senaste året och
ambitionen är att det ska bli ännu bättre, för vi
vill givetvis att det ska vara trivsamt i närheten av
Umeå mejeri och biogasanläggningen.

Naturlig råvara och näringsrika rester
Trots att mjölk är en naturlig råvara som är god
att äta, är rester från mejeriproduktion alltför
näringsrika för att släppas ut i naturen eller direkt
i avloppet. Exempelvis blir det kvar näringsrik
vassle när man tillverkar ost.
Biogasanläggningen vid Umeå mejeri tar emot
näringsrika rester från mejeriproduktionen i Umeå
och Burträsk. Luleå mejeri leverar sina rester från
produktionen till kommunal biogasanläggning.

Vassle
Umeå mejeri
Biogasanläggning
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98%

Vår målsättning är att minska mängden avfall relativt vår
produktion genom åtgärder.
Vi mäter totalt uppkommet
avfall per kg produkter som vi
avfall återvanns 2017
producerat.
jämf. med 95% 2016
Andelen av återvunnet avfall 2017 var cirka 98 procent jämfört med 95 procent
år 2016. Vår målsättning är att allt avfall ska återvinnas.

Avfallsåtervinning
Produkt
ion av biogas

Rötrest

Renat avlo
p

psvatten
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Mer i bilarna och färre mil
Norrmejerier har lyckats minska fossila utsläpp från transporter av
betydande storlek. Dels genom att köra färre mil, men också genom
byte av bränsle till HVO-diesel. Dessutom har mängden samtransporterat gods ökat med tolv procent.

12%

Norrmejerier hämtar sju procent av Sveriges totala
mjölkproduktion på nära halva landets geografiska yta.
Övriga svenska mejerier samsas om 93 procent av mjölken på resterande arealer.
På samma sätt är avstånden långa för leveranser av färdiga produkter. Norrland är glest befolkat, framförallt i
inlandet och det kan därför vara många mil mellan orter,
butiker och andra kunder.
Utmaningen är att transportera så mycket som möjligt
i varje bil med kortast möjliga körsträcka, att förbruka
så lite bränsle som möjligt och att använda bränsle med
bästa miljöval.

transporterat gods uppgår nu
till 60 procent av den totala
godsvolymen i Lincargos bilar.
Samtransporterat gods består av livsmedel från andra
mer samtransporterat
leverantörer. Det kan handla
gods jämf med 2016
om kött, blommor, grönsaker, bröd och fisk.
Många mindre serviceställen får sina färska livsmedel med Lincargos bilar. Lincargo hämtar även livsmedel
hos lokala livsmedelsproducenter för distribution inom
Norrland och vidare söderut.

Samtransport för miljön

Kortast möjliga körsträcka

Med samtransport menas att man tar med andra leverantörers gods i bilarna eller skickar eget gods med andra
transportörer. Under 2017 ökade volymen samtransporterat gods för Lincargo med 12 procent. Andelen sam-

För att beräkna kortast möjliga körsträcka har Lincargo utvecklat system för planering av rutter och kan med
GPS, följa varje bil med varje stopp och temperatur i
kylutrymmet.

Ansvar för
livsmedelsförsörjning
i Norrland
Norrmejerier tar ansvar för att
livsmedel kommer fram
oavsett om körsträckan är
lång. Norrmejerier gör ingen
skillnad på priset för sina
produkter i förhållande till
avstånd. Det är vårt sätt att
ta ansvar för att det ska vara
attraktivt att leva på landsbygden.

Foto: Per Lundström
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Norrmejeriers eget
transportbolag Lincargo
har tillgång till drygt
70 kylda lastbilar via avtal med ett tiotal norrländska åkerier.
Lincargo utför leveranser till 2 000 mottagare och
nära 5 000 leveranser per vecka. Lincargo hämtar
även in varor hos mindre livsmedelsproducenter.
På liknande sätt samarbetar Norrmejerier med
åkerier om 14 tankbilar för hämtning av mjölk
hos cirka 380 mjölkproducenter.

Ett antal större och mindre omläggningar har genomförts under året, där även butiker och andra kunder
fått förändrade leveransdagar och tider. Antalet mil har
minskat med 10 procent på områden där omläggningar
är genomförda. Ändring av leveranstider och dagar har
medfört större volym vid varje stopp.
Ytterligare större omläggningar fortsätter inom Norrmejeriers leveransområde unfärre mil på områden
der 2018.
med nya rutter
Utvecklat systemstöd för
överblick och mätbarhet ger också förutsättningar för
ytterligare förbättringar. Norrmejerier har trots omläggningar kunnat upprätthålla positionen med att erbjuda
bästa leveranstäthet.

10%

74 ton
Norrmejerier har köpt in två nya släp för hämtning av
mjölk i en storlek om 33 kubik, jämfört med 26 kubik i
Norrmejeriers befintliga släp. De nya släpen är ett led i
förberedelse inför att norrländska vägar ska bli tillåtna
för fordon om 74 ton. Större ekipage innebär färre mil på
väg, vilket är en miljöfördel. För att klara en tyngre vikt
har nya släp fem axlar istället för fyra.
Intransportbilar för hämtning av mjölk förnyas efter
3,5 år eller cirka 100 000 mil, men tankar och släp håller
mycket längre än så. En av Norrmejeriers släpvagnar har
rullat motsvarande 100 varv runt jordklotet och kommer
fortsätta i drift ytterligare ett tag.

Fossila utsläpp av transporter
Totalt har fossila utsläpp från Norrmejeriers transporter
minskat med 57 procent jämfört med basåret 2014. Vi
närmar oss och har förhoppningar att nå målet om att
minska fossila utsläpp från transporter med 70 procent
till 2020.
Minskningen av fossila utsläpp från transporter upp-

Ett flertal digitala program och verktyg ger Lincargo koll på varurlöden och transportsträckor. 
Foto Per Lundström.

nås dels genom transportomläggning som medför färre
mil och dels genom byte till HVO-diesel.
Norrmejeriers transporter
innefattar eget gods av mejeriprodukter, men också gods
genom samtransport som
ökat med 12 procent under
mindre fossila utsläpp
2017.
från transp. sedan 2014
Norrmejerier har bytt till
förnyelsebar diesel, HVO100 i tankstationer inne på mejeriernas område, i Luleå och Umeå.
Bytet av drivmedel i mejeriernas egna tankstationer
innebär att 72 procent av drivmedel för intransport av
mjölkråvara, är HVO-diesel. För uttransport och distribution av eget och samtransporterat gods är andelen
HVO 50 procent. Resterande tankning sker vid publika
tankstationer runt om i Norrland där HVO ännu inte
erbjuds. Vid uttransport av varor använder Norrmejerier
även två biogasbilar.

57%
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Volymen samtransporterat har under 2017 ökat med 12 procent och utgör nu hela 60 procent av den totala godsvolymen.

Foto: Per Lundström

Fakta HVO-diesel
HVO består av (hydrerade vegetabiliska oljor/ hydrogenated
vegetable oils). HVO100 är 100 procent fossilfri och förnyelsebar diesel. Drivmedlet bidrar till 90 procent reducering av
växthusgaser jämfört med fossil diesel. Bränslet har bra köldprestanda och förbränning med mindre sot och partikelutsläpp jämfört med vanlig diesel. Med HVO minskar mängden
kallstartrök och utsläpp av bland annat svavelgaser.

Det finns kritik mot HVO om miljö- och hållbara aspekter.
HVO i Norrmejeriers bilar innehåller inte palmolja, men en
restprodukt från palmoljetillverkning vid certifierade odlingar,
även kallad PFAD. Norrmejerier ställer krav om ursprung mot
leverantören.
Valet av HVO kan omprövas. Norrmejerier ser HVO som ett
första steg mot andra mer hållbara drivmedel.

Kronor per RCKm
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70 500
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2,60

60 500
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50 500
40 500
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10 500
500
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juni-17
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juli-17

aug-17
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okt-17

nov-17

dec-17

2,10

R12 Kr/RC-Km

Blå staplar visar antalet transporterade rullburar i standardstorlek per månad. Grön linje visar momentan kostnad per rullbur i standardstorlek. Den röda linjen är kostnad per rullbur som ett genomsnitt för de tolv senaste månaderna. Båda kurvorna har stadigt gått
ner i takt med genomförda transportomläggnngar. För Norrmejerier är hållbara livsmedelstransporter en förutsättning.
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Uppföljning och
ständiga förbättringar
Inget system är livskraftigt och fullt fungerande utan återkommande
och grundlig uppföljning. För att också säkerställa kvalitet, arbetsmiljö,
effektivitet krävs ytterligare system för att upptäcka avvikelser och
styra mot ständiga förbättringar.
Interna revisioner
Regelbundet utförs interna revisioner i verksamheten utifrån ett program utformat av Norrmejeriers kvalitetsavdelning. Interna revisorer utbildas och förbereds inför
årlig revision.

Interna revisorer är utsedda utifrån att de ska representera olika avdelningar. Ingen reviderar sitt eget ansvarsområde. Områden som omfattas av interna revisioner är
livsmedelssäkerhet, KRAV, miljö, energi och Norrmejeriers uppförandekod.

Internrevisorer går tillsammans med chefer och medarbetare igenom rutiner och arbetsmetoder för att upptäcka eventuella brister och
upprätta ett åtgärdsprogram för förbättringar. Internrevisioner är grunden för Norrmejeriers kvalitetsarbete. 
Foto Mariann Holmberg
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Nöjda efter flera dagar med extern revision och grundlig genomgång av verksamhetens miljö- och energiledningssystem för omcertifiering av ISO14001 och ISO50001. Göran Wahlström och Leif Samuelsson, revisorer vid RISE, Marie-Louise Berggren, miljöansvarig,
Claes Brannelid, energiansvarig och Anders Fredriksson, vd
Foto: Mariann Holmberg

Vid tillfället för den interna revisionen intervjuas chefen och andra medarbetare om olika områden. Därefter
görs en gemensam inspektion i verksamheten. Interna revisioner resulterar i åtgärder och förslag på förbättringar
och möjliggör att man upptäcker brister innan de leder
till mer allvarliga konsekvenser.
Under 2017 genomfördes 20 interna revisioner och två
informerande möten. Revisionerna resulterade i 26 avvikelser och 42 observationer. Merparten av upptäckta
avvikelser åtgärdades innan årsskiftet. Avvikelserna rör
exempelvis upplärning av ny personal, hantering av kemikalier, informationsflöden och rutiner.
Under året har fem nya revisorer tillkommit och ytterligare några revisioner än tidigare, har genomförts. Vad
som kan förbättras är att tydligare informera om nyttan
med interna revisioner och kommunicera avvikelser och
åtgärder på ett bättre sätt.

Externa revisioner
Återkommande genomförs externa revisioner, dels av
myndigheter som kontrollerar att lagkrav följs, men också av externa organ för uppföljning av certifieringar inom
livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö, energi och klimat.
2017 års revisioner av FSSC 22000 var så kallade omcertifieringsrevisioner, som görs vart tredje år och som
är mer omfattande än de revisioner som görs de andra
två åren.
Samtliga tre mejerier erhöll förnyade certifikat. Revisorerna framhävde speciellt medarbetarnas kunskap och
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engagemang och HACCP-arbetet som våra styrkor. Revisionerna gav också input till förbättringsarbete.
Samtidigt med FSSSC-revisionerna utfördes KRAV-revisioner på de två mejerier där KRAV-märkta produkter
tillverkas. Nya certifikat erhölls.
Vid 2017 års revision av
arbete med miljö, energi och
Förnyade
klimat får Norrmejerier ett
certifikat för
bra omdöme kring arbete med
ISO14001 och
små och stora förbättringar.
Det finns ett strategiskt anISO50001
greppssätt, vilket genomsyrar
hela verksamheten.
Revisionen resulterade i att Norrmejerier behåller
certifikat för miljöledning ISO14001 och energiledning
ISO50001.

Ofel
Norrmejerier använder Lean Production som arbetssätt i
hela företaget, något som vi kallar Ofel.
Ofel är Norrmejeriers sätt att motivera medarbetare
till att ständigt utmana och förbättra verksamheten.
Vi agerar, reflekterar och korrigerar avvikelser som en
naturlig del av det dagliga arbetet. Genom små förbättringar når vi mål och skapar bättre värde tillsammans.
Under 2017 har arbetet inletts för en vidareutveckling
av Ofel-arbetet under 2018. Intervjuer har genomförts
med olika avdelningar, där både bra och sämre erfarenheter tas tillvara inför framtiden.
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Säker mat ger
trygga konsumenter
Att arbeta med livsmedelssäkerhet är att ta varje litet steg i värdekedjan
på lika stort allvar, oavsett om man är mjölkproducent på en gård, arbetar inom mejeriet eller med våra transporter. Varje del måste fungera för
att löftet ska hålla.
Norrmejeriers produkter ska inte enbart smaka gott och
ha en attraktiv och funktionell förpackning, de ska alltid vara säkra ur hälsosynpunkt och upplevas som ett
tryggt val i mejerihyllan. Den norrländska konsumenten
är också noga med råvarans ursprung och att vi i alla led
arbetar etiskt och hållbart.
Därför är vårt arbete med livsmedelssäkerhet i hela
värdekedjan helt avgörande, ända från gården ut till
köksbordet där mjölken, filen eller osten ska konsumeras.

Verktyg för arbete med livsmedelssäkerhet
• Norrgården är Norrmejeriers kvalitetssäkringssystem
för norrländska mjölkgårdar. Att gården följer
Norrgården är ett krav för att få leverera mjölk.
Systemet är till för att Norrmejerier ska kunna
garantera mjölkkvalitet, livsmedelssäkerhet,
djuromsorg och miljöansvar. Norrgården innehåller
lagar, branschpolicys, riktlinjer och en hållbarhetspolicy för att uppmärksamma hållbara åtgärder på
gården.
• Mjölken kontrolleras och analyseras genom värdekedjan, från gård, i tankbilen, på mejeriet och i den
färdiga produkten.
• Självklart ska även alla ingående råvaror i våra produkter hålla utmärkt kvalitet. Vi jobbar därför aktivt
med leverantörsbedömningar på flera olika sätt.
• Kvalitetssystem på våra mejerier omfattar lagar,
branschkrav och egna regler utifrån säkerhet och
förväntningar från våra konsumenter och kunder.

• HACCP är väl implementerat som verktyg för att
kartlägga, bedöma och styra faror som är viktiga för
livsmedelssäkerhet.
• FSSC 22000 är en standard och certifiering för livsmedelssäkerhet som omfattar alla våra mejerier.
• KRAV är en standard och certifiering som gäller för
såväl mjölkgårdar som för mejeriet i arbetet med
ekologiska produkter och ekologisk mjölkråvara.
• Spårbarhet säkerställs genom ett datoriserat system
och journalföring som gör att vi kan spåra våra mejeriprodukter i hela kedjan från tillverkning, distribution och till kund. Råvaror och förpackningsmaterial
som tillhör en produkt kan spåras genom processen
och tillbaka till leverantör. Mjölken som används i
produkten kan spåras hela vägen tillbaka till gården.
• Rutiner för beredskap och krishantering gör att vi
har god beredskap för återkallelse och tillbakadragande vid eventuella kvalitetsproblem.
• System för avvikelser säkrar oss i vårt förbättringsarbete och att arbeta med förebyggande åtgärder på ett
strukturerat sätt.
• Utbildning är avgörande för bästa kvalitet. Av den
anledningen har en Norrmejerier Akademi inrättats.
Läs mer på sida 24.

Resultat 2017
Under 2017 hade vi ingen återkallelse relaterat till livsmedelssäkerhet. Vi hade en återkallelse relaterat till fel
datummärkning av produkt och fem tillbakadraganden
gällande kvalitet på produkt eller förpackning.
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Att besöka mejerierna i Umeå eller Luleå är populärt bland femteklassare. 

Foto: Erik Hillbom

Samhällsengagemang
Dagligen hör människor av sig och vill att vi ska engagera oss och delta i samhällsutvecklande aktiviteter. Vi
känner en stor värme och tacksamhet över det norrländska engagemanget.
Norrmejerier deltar också i sammanhang som lyfter
de norrländska mjölkbönderna och i frågor som rör förutsättningarna för mjölk- och mejeriproduktion i Norrland.
Samarbete förekommer med branschorganisationer
och andra regionala och lokala verksamheter.

Hjältarnas hus

Prioriterar barn och unga i Norrland

För tionde gången har LRF arrangerat, Jorden och skogen i stan, för barn i årskurs 4–6. Nära 2000 elever
besökte Forslunda gymnasium under en skoldag. Norrmejerier deltog med sin populära mjölkhävartävling som
ledde till kö för att häva ett glas uppfriskande mjölk.

Vi väljer att prioritera vår sponsring riktat mot barn och
unga i Norrland. Vi erbjuder föreningar att ansöka om
sponsring via vår hemsida. I huvudsak består sponsringen av mjölk som ett stärkande mellanmål i samband med
aktiviteter för barn och unga i de fyra nordliga länen.
Under 2017 har Norrmejerier bidragit med stärkande
och uppfriskande mjölk vid uppemot 200 aktiviteter för
barn och unga.
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Norrmejerier har fortsatt sin sponsring av Hjältarnas hus
vid Norrlands universitetssjukhus. Under året har vi berättat om Hjältarnas hus på mjölkpaket och istället för
julgåvor till kunder och samarbetsparter, skänker Norrmejerier en summa till projektet.
I december 2017 har en överenskommelse träffats om
att Norrmejerier bidrar med mjölk till sjuka barn och deras familjer under deras vistelse vid Hjältarnas hus i Umeå.

Grön skoldag

Femteklassare och andra besökare på mejerierna
Under 2017 har runt 1000 besökare, varav de flesta femteklassare, fått se hur mjölken förädlas till mejeriprodukter vid våra mejerier i Luleå och Umeå.
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Den goda arbetsplatsen
Visionen om den Goda arbetsplatsen präglas av en helhetssyn som förutsätter engagemang och delaktighet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för
att förverkliga våra mål och vårt förhållningssätt ska genomsyras av företagets värdeord, glädje, stolthet och flexibilitet.
Norrmejerier är mån om att vara den goda arbetsplatsen
där medarbetare kan kombinera arbete, fritid och en hälsosam livsstil. Det ska också vara en arbetsplats där man
kan växa genom ansvar, öka sin kompetens och ta sig an
nya utmaningar.

Medvetenhet om det norrländska bidraget
Norrmejeriers medarbetare uttrycker genom medarbetarenkät att företaget tillför positiva värden för Norrland
och man känner till var man kan vända sig om man blir
diskriminerad.
2017 års arbete med tobak, alkohol, droger och spel
om pengar har gett resultat och 85 procent av medarbetarna känner till att man kan få hjälp av sin arbetsgivare
med att bryta ett missbruk. Förtroendet för företagsledningen är något högre än tidigare, samtidigt efterfrågas
mer information. Svarsfrekvensen är något lägre än tidigare år. Anledningen antas vara en tydligare information
om att enkäten är frivillig.

Norrmejerier som arbetsplats
Norrmejerier månar om medarbetares delaktighet och
engagemang och använder kommunikationsstöd för ledare. Intranätet används för information och som stöd
i arbetsprocesser. Ett månadsblad ger information till
medarbetare som inte dagligen använder dator i arbetet. Under 2017 har planering startat för införande av
ett informationssystem i form av digitala infotavlor på
produktionsavdelningar.

Förändringsprocess och omorganisation
2016 antog styrelsen en ny strategi och därefter påbörjades en förändringsprocess av verksamheten utifrån
nya riktlinjer. Under 2017 har Norrmejerier fått en ny
organisationsstruktur med fem affärsområden med eget

resultatansvar för hela kedjan, från marknadsföring,
produktutveckling, försäljning, produktion och logistik.
Det har även skett en uppdelning mellan produktion och
supply chain, med logistik, inköp och planering.
Under 2017 har arbetet startat med utveckling av processer för lönsamhetsstyrning genom hela företaget och
ett ännu tydligare fokus på förbättrad produktivitet i alla
arbetsflöden.

Uppdrag som projektledare
Norrmejerier är i en utvecklingsprocess för framtidens
mejeri. I huvudsak engageras Norrmejeriers egna medarbetare som erbjuds att projektleda eller vara delaktiga i
utvecklingsprojekt. På det viset investeras i kunskap som
följer med när produktionsutrustning tas i drift och för
utveckling av nya arbetssätt och metoder.

Friskvård
Som arbetsgivare har Norrmejerier ett ansvar för medarbetares hälsa. Friskvårdsarbetet ingår som en del av
arbetsmiljöarbetet på Norrmejerier. Det finns också ett
klart samband mellan hälsa och produktivitet, varför
Norrmejerier satsar på hälsofrämjande aktiviteter.
Under 2017 har Norrmejerier arrangerat ett antal
friskvårdsaktiviteter, exempelvis kurs i skidvallning och
teknik för längdskidåkning, sponsring av startavgifter
för Blodomlopp och Stadsmaran.
Drygt 200 anställda, motsvarande 40 procent av medarbetarna har deltagit i utmaningen Norrmejerier Challenge, våren 2017.
Medarbetare uppmanades
att bilda lag och utmana anav personalen deltog i
dra inom företaget. Påhittig- Norrmejerier Challenge
heten i lagnamn var stor, ex-

40%
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empelvis Ostmästarna, Mean & Lean, Reboot och lagen
peppade varandra att utmana sig i nya mål.
Som en friskvårdande aktivitet anordnades under hösten en fototävling som lockade medarbetare att ha med
sig kameran uti i naturen eller vid en annan typ av hälsofrämjande aktivitet.

Arbetsmiljö
Under 2017 har ett arbete intensifierats med att ännu mer
detaljerat kartlägga risker och än mer tydligt uppmärksamma incidenter och följa upp med åtgärder för riskminimering av olyckor.
Norrmejerier använder LIA, Livsmedelsbranschens
informationssystem om arbetsmiljö, för att uppmärksamma risker, tillbud och arbetsskador. Vid rapportering
startar en orsaksutredning för åtgärder som förhindrar
att händelser inte upprepas. Samtliga medarbetare har
behörighet att rapportera händelser i LIA.

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för
alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett
land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i
värde och rättigheter.
De mänskliga rättigheterna tar för Norrmejerier form
i företagets Likabehandlingsplan. Förutom de legala kraven finns regler och riktlinjer som formuleras i de kollektivavtal som tecknas mellan Livsmedelsföretagen och de
fackliga motparterna. Uppförandekoden beskriver hur vi
med värderingar, regler och riktlinjer styr och förhåller
oss i vårt dagliga arbete. De är våra löften till varandra
om en trygg grund för verksamhet och företagskultur
och ett löfte till våra konsumenter, kunder och samarbetspartner.
Våra arbetsplatser ska präglas av respekt för och tillit
till individen och utgöra en trygg och stimulerande miljö med god stämning som skapar sammanhållning, tillit
och öppen dialog.

Antikorruption
Norrmejerier har nolltolerans mot korruption och därför
ett strikt regelverk för relationen med kund och underleverantörer för att undvika misstankar om oegentligheter.
Efterlevnad av regelverket ingår som en av delarna i återkommande intern revision.
Regelverket ligger tillgängligt för alla medarbetare på
intranätet och talar om vad som är ok, tveksamt och ej
ok. Generellt finns en kultur i företaget att vilja göra rätt
och avstegen från regelverket är i princip obefintliga.
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Norrmejerier Akademi
Norrmejerier Akademi har vuxit fram utifrån företagets behov av kompetensutveckling. Eftersom
utbildning inom mejeri saknas i norra Sverige är
det avgörande att ta vara på företagets egna styrkor, olikheter och erfarenheter.
Kurser och program inom Norrmejerier Akademi syftar dels till att förmedla en gemensam värdegrund i en lärande organisation, men också till att
åstadkomma resultat i samverkan med varandra.
Programmen ska ge konkreta verktyg att arbeta
med, skapa motivation, engagemang och utveckla
samarbeten i relation till andra. Genom att lära
ut till andra och lära av varandra kan företagets
samlade kompetens växa.

Genomförda utbildningar inom
Norrmejerier Akademi under 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduktionsprogram för nyanställda
Hälsofrämjande ledarskap
Utbildning ”Att leva och verka”
Program om kommunikation
Medarbetarutbildningar i Luleå och Burträsk.
Projektledarutbildning
Mejeri- och produktkunskap
Mentorprogram efter avslutat Mejeriprogram
Livsmedelssäkerhet

Därutöver genomförs löpande utbildning i hygien,
livsmedel, arbetsskydd, arbetsmiljö, hjärt- och
lungräddning, miljö och IT.

Mejeriprogrammet
Under 2017 har 10 medarbetare avslutat Mejeriprogrammet som påbörjades 2016 och 11 nya
har påbörjat programmet som startade 2017 och
kommer att avslutas 2018. Under fem moduler
fördelat under året varvas teori och praktik där
våra medarbetare fördjupar sig i Norrmejeriers
olika processer och ökar förståelsen för organisationen som helhet.

Mejeriteknikerutbildning
I december 2017 tog en medarbetare examen i
programmet till mejeritekniker i Odense i Danmark. Ytterligare en medarbetare påbörjade samma utbildning i augusti 2017.
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Likabehandling av alla
Norrmejerier består av flera arbetsplatser med dominans av män, där
kvinnorna ändå är mer nöjda och stolta. Relativt till andelen kvinnor i
företaget är andelen i ledande position större.

Genom Norrmejeriers medarbetare ska ett nytt och
framväxande samhälle speglas och dessutom i samma
takt som samhället förändras. Fokus är riktat mot mångfald och inkludering. I arbetet används därför en likabehandlingsplan.
Norrmejeriers likabehandlingsplan har sin utgångspunkt i alla människors lika värde, rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Planen syftar till att motverka
diskriminering och istället uppnå lika möjligheter för
alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Likabehandlingsplan syftar också till att möta diskrimineringslagens krav på jämställdhetsplan och kommer
att följas upp kontinuerligt och revideras vart tredje år.
Områden som planen fokuserar på är arbetsförhållanden, rekrytering, kompetensutveckling och lönefrågor.

Kvinnor och män och möjlighet till karriär
I medarbetarenkäten 2017 kan vi läsa 95,6 procent anser
att män och kvinnor har samma möjlighet att göra karriär inom Norrmejerier.
5,6 procent anser att det talas nedsättande om
människor på grund av olika diskrimineringsgrunder
och 7,2 procent upplever att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen. 2,5 procent upplever att det förekommer sexuella trakasserier.
Norrmejerier har tydligt tagit ställning mot alla former
av diskriminering och sexuella trakasserier och har väl
upplever förekomst av
upparbetade rutiner vid den
sexuella trakasserier
händelse det uppstår.

2,5%

Korta vägen för snabb ingång till arbetslivet
Norrmejerier har inlett ett samarbete med ”Korta vägen”, vilket är en utbildning som vänder sig till utländska
akademiker med examen eller minst tre års universitetsstudier från ett land utanför EU/EES. Norrmejeriers del i
samarbetet är att erbjuda praktikplats för deltagare.

Kvinnor i minoritet och mest nöjda
Norrmejerier är en processindustri där andelen kvinnor
i produktionen är låg, istället är andelen kvinnor högre
inom tjänstemannasidan. Det pågår ett arbete med att
rekrytera fler kvinnor till avdelningar inom produktion
och logistik och fler män till tjänstemannagruppen.
Norrmejerier behöver arbeta långsiktigt med att stimulera kvinnor i sina utbildningsval, ett annat är rekryteringsarbetet.
En strategi som har haft framgång är att målmedvetet eftersöka kvinnor med kompetens och egenskaper
för ledarroller. Vid mejeriet i Luleå består den lokala
ledningsgruppen av tre kvinnor och två män, där en
av kvinnorna har rollen som
platschef. Andelen kvinnor är
20 procent i företaget, medan
32 procent av gruppen ledare
är kvinnor.
kvinnor, men större anLönekartläggning har inte
del kvinnor som chefer
kunnat påvisa osakliga skillnader i lön utifrån kön.
På frågan om att vara stolt över att jobba inom Norrmejerier ger kvinnorna högre värden än männen i vår
medarbetarundersökning.

20%

Åldersfördelning
Inom fem år kommer
28 medarbetare att gå i pension.

Antal
160–
140–
120–
100–
80–
60–
40–
20–
0–
<30

30-39 40-49 50-59 60-69

Sedan föregående
år har andelen vuxit i
gruppen medarbetare
inom åldersspannet
upp till 39 år. Istället
har gruppen mellan
40 och 60 år minskat
något.
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Mjölk från hållbara gårdar
I norra Sverige finns extra bra förutsättningar för mjölkproduktion.
Den norrländska vallen har extra höga energi- och näringsvärden, tack vare
ljusa sommarnätter och låg temperaturer på försommaren. Dessutom finns
gott om vatten och frisk luft. För oss är kon en hjälte i att producera en
näringsrik råvara av det vi människor inte kan äta.
Intresset för hållbarhetsfrågor bland Norrmejeriers medlemmar är stort och många har tagit initiativ till utvecklande åtgärder på den egna gården. Ett flertal gårdar har
ett intresse för miljövänlig energi och att ta tillvara resurser i form av gödsel.
Ett tiotal av Norrmejeriers gårdar har egen biogasanläggning där man förädlar gödsel till energi som åter-

vinns i form av energi på den egna gården. Solpaneler på
ladugårdstak är inte heller ovanligt och några har intressen och delägarskap i vindkraftverk.

Ekologisk mjölkråvara
Norrmejerier har medvetet ökat andelen ekologisk mjölkråvara med hjälp av ett stimulanserbjudande för omställ-

Mjölk och hälsa
Att mjölk är gott kan nog många skriva under på.
Mjölk är också ett hälsosamt och klimatsmart livsmedel.
Forskning har till exempel visat att mjölk- och andra mejeriprodukter, tillsammans med annan nyttig
mat, skyddar mot flera av våra vanligaste folksjukdomar.
Vi och miljön mår bra av mjölk. När korna betar
i hagarna bidrar de till den biologiska mångfalden.
Då blir det plats för sånglärka, humla och många fler
växter och djur. Samtidigt pågår en debatt i samhällen om att mjölk skulle vara mindre hälsosamt. Under
året presenterade Uppsala universitet en studie som
fick stort genomslag i radio, tidningar och tv.
Den samlade forskningen visar dock att mjölk är
bra för hälsan och enligt Livsmedelsverkets experter,
förebygger mjölk och mjölkprodukter, några av våra
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vanligaste folksjukdomar, som högt blodtryck, stroke
och diabetes typ två.
Enskilda studier behöver ses i ett större sammanhang och den sammanlagda vetenskapen baserad på
systematisk bedömning av tillgänglig forskning hittar inga samband mellan mjölk och dödlighet. Även
FN-organet FAO poängterar att mjölk är en värdefull
näringskälla med stor betydelse för hälsa i världen.
Norrmejerier samarbetar med Hjärta Mjölk som
redovisar fakta byggd
på vetenskaplig forskning om mjölk som näringskälla.

Läs mer på:
www.mjolk.se

HÅLLBART NORRMEJERIER 2017

15%

ning, vilket ett flertal medlemmar har antagit. Dessutom har ett antal nya ekologiska leverantörer tillkommit
i Jämtland, där så gott som ekologisk mjölk, jämfört
alla jämtländska ekobönder
med 13 % 2016
är medlemmar i Norrmejerier.
Jämfört med föregående år har Norrmejeriers tillgång
på ekologisk mjölkråvara ökat med 5 Mkg under 2017
och antalet gårdar uppgår till 58.
Andelen ekologisk mjölkråvara uppgick till 15 procent, jämfört med 13 procent 2016.
Under 2017 har vi sett en viss avmattning i en stark efterfrågeökning på ekologiska mejeriprodukter. Förväntningen är dock att efterfrågan fortsätter öka, men nu i en
mer långsam takt.

Jordbrukets tjänster till ekosystemet
Brukad åkermark och naturbetesmark, är ett positivt
bidrag till vår gemensamma livsmiljö, så kallade ekosystemtjänster. Mjölkgården ger arbetstillfällen och bidrar
till en levande landsbygd. Öppna landskap med en biologisk mångfald uppfattas som attraktivt av människor
som besöker, vill leva och verka i Norrland.
Det norrländska jordbruket utgör ett kulturarv som ingen vill vara utan och som är en självklar del av allt det som
ryms i det norrländska landskapet med kust, stora skogar,
myrar, sjöar och fjäll. Jordbruket tillför även positivt med
sin växtodling till klimatet genom sin funktion som kolsänka, det vill säga att absorbera CO2 ur luften.

Livsviktig livsmedelsproduktion
Naturens och jordbrukets viktigaste bidrag till oss
människor som lever och verkar i Norrland, är livsmedel.
Naturens växtlighet är en förutsättning för människans
näringsbehov och skogen ger näring till det vilda djurlivet, bär och svampar. Men det räcker inte som försörjning till hela befolkningen.
Den mark vi kan odla och som sedan generationer är
brukad, bidrar till närproducerade livsmedel av utmärkt
kvalitet. Enligt Sveriges Livsmedelsstrategi är Sverige
starkt beroende av import för att täcka landets behov av
livsmedel, vilket skulle kunna utgöra ett hot i kristid.

Kon är ingen miljöbov
I kons fyra magar omvandlas gräs till högvärdigt protein
som vi människor kan äta. Trots det beskylls den ibland
för att vara en miljöbov med utsläpp av metan och lustgas. Den totala mängden utsläpp av växthusgaser i Sverige är 54 miljoner ton, varav sju miljoner kommer från
jordbruket. Utsläppen från mjölkgården ingår till största
delen i ett kretslopp av förnybara råvaror.

Hållbar och certifierad soja
Norrmejerier står bakom den Svenska Sojadialogen. För Norrmejeriers gårdar innebär det att soja som ingår i foder till djuren är hållbart producerad och certifierad av RTRS eller ProTerra.

GMO-fritt foder
Foder till mjölkande kor baseras på foder som inte är odlade av genmodifierade grödor, GMO.

Hållbarhetsmål för Norrmejeriers gårdar
Vi ska bidra till ett rikt odlingslandskap och främja ett rikt växt- och
djurliv. Vi ska tillsammans medverka till att utsläpp av växthusgaser
minskar från gårdarnas energiförbrukning och bränslen.

Norrgården® kvalitetssäkringssystem
Norrgården® är Norrmejeriers eget kvalitetssäkringssystem för
mjölkproduktion. Norrgården omfattar samtliga medlemmar som
årligen genomför en självkontroll enligt protokoll i Norrgården.
Regelbundet gör Norrmejerier revisioner. Varje gård kontrolleras
dessutom av fleral myndigheter. Norrgården® är en garanti för
mjölkkvalitet, livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar.

Hållbarhetspolicy
Sedan 2017 innehåller Norrgården en hållbarhetspolicy som har
kommunicerats vid samtliga kretsmöten och presenteras i form av
en film på Norrmejeriers webbplats för medlemmar.
Avsikten med Hållbarhetspolicy är att stimulera till hållbara aktiviteter på gården inom nio av de 16 svenska miljömålen.

1 – Begränsad
klimatpåverkan

2 – Frisk luft

3 – Bara naturlig
försurning

4 – Giftfri miljö

7 – Ingen
övergödning

8 – levande sjöar
och vattendrag

9 – Grundvatten
av god kvalitet

13 – Ett rikt
odlingslandskap

6 – Ett rikt
växt- och djurliv

Sverige bäst i klassen
Enligt rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten använder
Sverige minst antibiotika till djur av alla länder inom EU – friska djur
uppnås genom god djuromsorg. I Tyskland används åtta gånger
mer antibiotika än i Sverige, i Polen 12 gånger mer och i Spanien
ända upp till 34 gånger mer än i Sverige.
Norrmejeriers mjölk är fri från antibiotika. Det säkras genom en
rigorös kontroll på mejerierna och ett ansvarstagande för djurhälsa
på Norrmejeriers gårdar. Mjölk från djur, som av sjukdom behandlas med antibiotika, levereras inte till mejeriet.
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Svensk mjölkproduktion har 44 procent lägre utsläpp
av växthusgas per kg mjölk än världsgenomsnittet och
20 procent lägre än EU-genomsnittet (www.mjolk.se).
Djurhälsa och foder med en god kvalitet och högt näringsinnehåll har betydelse för mängden metanutsläpp.

Friska djur och god mjölkkvalitet
Djurens hälsa är en förutsättning för en riklig mjölkproduktion med god kvalitet. Därför samarbetar Norrmejerier med Växa Sverige för utveckling av kurser och
kunskapsutbyten mellan medlemmar. Under hösten
arrangerades en studieresa till Nederländerna för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. Norrmejerier
Medlemsservice med rådgivare har daglig kontakt med
gårdar kring djurens hälsa och mjölkens kvalitet.

Småskalig mjölkproduktion
Norrlands geografi med längre avstånd mellan orter och
gårdar är en begränsning för gårdarnas storlekstillväxt.
Längs Norrlands kustland finns en brist på mark. Varje
djur kräver en viss yta jordbruksmark för odling av foder
och en yta nära gården under betessäsongen.
Därför är den norrländska snittgården relativt småskalig jämfört med gårdar längre söderut i Sverige, Europa
och övriga världen.
Norrmejeriers största gård har cirka 350 mjölkande
djur och genomsnittsgården cirka 60. Den svenska snittsgården har uppemot 90 mjölkande kor och riktigt stora
svenska gårdar kan ha uppemot 2000 djur.

Majoriteten har lösdrift
Trots en relativ småskalighet är den norrländska mjölkproducenten aktiv i utvecklingen av gården. Majoriteten
av Norrmejeriers leverantörer har ladugårdar med lösdrift där korna strövar fritt och kan välja mellan vila i
ströade liggbås, avdelning för kontinuerlig tillgång av
foder, eller när de vill mjölkas.
En roterande borste för kliande, massage är populär
och värd att köa för. Den moderna ladugården är ljus
och luftig, vilket skapar en god arbetsmiljö för såväl
människor och djur.

Bete för djur och människor
Sommarens bete är efterlängtat av både människor och
djur. Ett 30-tal gårdar bjöd 2017 in till betessläpp med
tusentals besökare som bjöds på mjölk, bullar och provsmakning av Norrmejeriers nya yoghurt-sortiment.
Bete för nötdjur är reglerat enligt Djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter. 2017 underlättades betesdriften och djuren behöver inte längre hållas
utomhus under en sammanhängande tid och kravet på
dokumentation är förenklat.
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Naturbetesmark och annan mark för bete
Vallodling och bete på åkermark är det som dominerar
i hela Norrmejeriers område. Naturbetesmark förekommer på en del håll och då främst i delar av Västerbotten,
Västernorrland och Jämtland. Övrigt används annan
åkermark till bete, eller mark som inte lämpar sig för
odling och exempelvis skogsmark.
Den absolut mest artrika biotopen är naturbetesmark.
Norrmejeriers medlemmar har ett intresse av att vårda
gamla kulturmarker och några deltar i projekt för stimulerande av naturbetesmark.

Norrländsk vallodling
Det norrländska jordbruket med mjölkproduktion har
en unik karaktär kopplat till geografiska förutsättningar.
Temperaturen är en tydlig faktor som begränsar antalet
grödor som är möjliga att odla. Istället är det ljusa sommarnätter som bidrar till en snabb tillväxt av vall under
en kort period.
Flerårig vallodling dominerar det norrländska jordbruket. Tillväxten startar i början av maj i den södra delen
och ett par veckor senare längst i norr. Under perioden
skördas ofta två eller tre skördar. De ljusa sommarnätterna ger en snabb tillväxt och ett högt närings- och energiinnehåll, som utgör grovfoder till norrländska mjölkkor.
Mängden kraftfoder kan därför begränsas. I andra delar
av Sverige och världen dominerar odling av ettårig grödor, exempelvis fodermajs och internationellt pågår en
diskussion om behovet av en ökad vallodling.
Den fleråriga vallen har även andra fördelar, exempelvis att rotsystemet växer till under flera år och binder
större mängd kol än ettåriga växter. Vallen består av
en blandning av växter där ängssvingel och timotej är
dominerande. Klöver och andra baljväxter har ett djupgående rotsystem och fungerar kvävefixerande. Kväven
nyttjas av vallen och förbättrar fodrets näringsvärde och
smaklighet. Klöverns blommor lockar till sig humlor och
andra insekter som hjälper till med pollinering.

Norrländsk spannmålsodling
Förutsättningar för odling av spannmål varierar, men intresset är stort och då av växtsorter som tål ett kyligare
klimat och mognar tillräckligt fort, exempelvis korn som
tröskas alternativt ensileras till foder. Odling av spannmål kan minska gårdarnas behov av inköpt enerigrikt
foder av svenska och importerade grödor.

Mjölkkor som betar på ängar ner mot Storsjön i Jämtland. 

Foto: Jan Lindmark

Öppet landskap
Gårdar som levererar mjölk till Norrmejerier bidrar
till att 72 000 hektar mark hålls öppna, vilket
motsvarar ungefär 135 000 fotbollsplaner.
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Naturens rika mångfald
Något vi inte alltid tänker på är jordbrukets betydelse för den biologiska
mångfalden. I norra Sverige har vi kvar en artrikedom av växter, fåglar och
insekter som saknas på andra håll och det är något att vara rädd om.
Typiskt för jordbruk i norra Sverige är åkermark, uppbruten av diken, buskage, skogsdungar och våtmarker.
Utrymmen mellan mindre arealer av brukad jordbruksmark ger en variation i växtligheten. En naturlig blandning av öppna ytor och tätare växtlighet ger goda förutsättningar för blommor och insekter, där också fåglar
hittar föda och finner skydd för sina ungar.
Det norrländska åkerlandskapet och gårdar med
mjölkdjur är en förutsättning för arter av växter, insekter och fåglar som vi uppfattar som självklara. Många
arter är unika och finns endast i anslutning till den norrländska gården och har helt försvunnit i andra delar av
Sverige och övriga världen, där stordrift tränger undan
dikeskanter och mer vildvuxna mellanrum.
Åkerkanter och diken har en rik variation av blommor
och andra växter. Åkerbär är ett exempel som trivs i diken och samtidigt behöver luft omkring för att trivas.

Fjärilar att lägga märke till
Fjärilar trivs i ett omväxlande landskap och på blomrika
vallar. I åkerdiken kan man se färgglada arter som vitfläckig guldvinge, olika blåvingar och pärlemorfjärilar.
Violett guldvinge är sällsynt och speciell för Norrland.
Den har sitt kärnområde i Jämtland.
Bland fjärilar är turkos blåvinge är lite av en norrländsk specialitet. Den går att finna i ett bälte i det norrländska kustlandet och en bit in inlandet.
Tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten har
vi tagit fram exempel och bilder på några av de fjärilar och fåglar som vi vill vara extra rädda om.
Läs mer om arter med koppling till jordbruket på
jordbruksverkets hemsida och om rödlistade arter
på artdatabanken.se
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Turkos blåvinge sittandes på en slåtterfibla. Både blomma
och fjäril räknas till
hotade arter.
Foto: Jonas Grahn
Länsstyrelsen
Västerbotten

Violett guldvinge är
sällsynt och speciell
för Norrland. Den
har sitt kärnområde i
Jämtland
Foto: Jonas Grahn
Länsstyrelsen
Västerbotten

Överst vitfläckig
guldvinge och
därunder en
pärlemorfjäril
Foto: Jonas Grahn
Länsstyrelsen
Västerbotten

Gulsparven söker skydd och föda i buskage mellan
åkrar.
Foto Jörgen Wiklund

Hussvalan uppskattar den rikliga förekomsten av
insekter i närheten av djuren. Foto Jan Lindmark

Gråsparven är en småfågel som numera är rödlistad, men fortfarande trivs intill lagården och som
gärna nappar ett eller annat korn på foderbordet.

Foto Jörgen Wiklund

En art som är speciell för det norrländska jordbruket är ortolansparven som också har ett eget
åtgärdsprogram för bevarande. Ortolansparven
övervintrar i västra Afrika och återvänder i början
av maj till det odlade jordbrukslandskapet längs
Norrlandskusten. Den anspråkslöst färgade sparven med sin vemodiga sång, häckar ofta på marken i skydd av en tuva.
Foto Jörgen Wiklund

Storspoven finns naturligt i närhet till den norrländska mjölkgården men har helt försvunnit i många
andra delar av Sverige. Storspoven uppskattar
speciellt vårens öppna jordytor för nysådd av vall
eller spannmål.
Foto Jörgen Wiklund

Staren som stadigt minskar i övriga Sverige, är
vanlig i framförallt Västernorrland och Jämtland.
Staren gillar kortbetade vallar och öppna naturbetesängar.
Foto Jörgen Wiklund

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska
ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet

Generellt i Sverige är många arter hotade och
bestånden minskande. Naturvårdsverket beskriver en
ökad stordrift inom jordbruket som det främsta hotet
mot den biologiska mångfalden i Sverige, men också att
äldre brukningsmetoder försvinner inom jordbruket.
Myndigheten beskriver att för de fyra nordliga
länen är de främsta hoten att den brukade arealen
jordbruksmark och antalet mjölkproducenter minskar.
Positivt är att andelen slåtterängar ökar på vissa håll
och intresset för bevarande av kulturmarker stärks.
Många arter är beroende av ett öppet landskap och
betesmarker, men också av små biotoper som öppna
diken och odlingsrösen.
Läs mer om Sveriges miljömål och utmaningar kring
biolgosk mångfald på www.miljomal.se
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