Hållbarhetsredovisning 2017/2018
Sveriges Stärkelseproducenter, förening u p a

VD har ordet
Sveriges Stärkelseproducenter, förening u p a är en ekonomisk
förening som just har fyllt 90 år. Föreningen utvecklas väl och fyller
för sina ägare en viktig funktion genom att kunna erbjuda odling av
stärkelsepotatis till ett konkurrenskraftigt pris. Vi arbetar med en
långsiktig strategi där basen är att utveckla våra affärsområden så att
dessa är konkurrenskraftiga på en lokal och global marknad.
Konkurrenskraft bygger dels på effektivitet men också på att vi
producerar och levererar produkter som våra kunder och
konsumenter efterfrågar. Vi är glada för att hållbarhet utifrån olika
aspekter idag är ett starkt konsumentkrav. Vi har valt att arbeta
utifrån Agenda 2030 och göra hållbarhet till en del av vår
affärsutveckling.
Våra huvudråvaror är inom alla våra affärsområden odlade grödor
som sedan förädlas hos våra leverantörer och hos oss. Det biologiska Hans Berggren, vd Sveriges
Stärkelseproducenter
kretsloppet är därmed en naturlig del av vår verksamhet.
När det gäller våra stora inköp av kryddor från olika delar av världen auditerar vi våra leverantörer och
lägger ner ett omfattande arbete för att säkerställa att vi använder råvaror som odlas, skördas och
hanteras på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt.
I vår egen verksamhet arbetar vi aktivt med att begränsa användning av växtskyddsmedel i odlingen. I
vår industriella förädling av stärkelse till livsmedel har vi utvecklat teknik för att förädla utan
användning av traditionell kemi. Genom modern växtförädling med Crispr-Cas9 teknik har vi nu tagit
fram nya potatissorter med naturligt lagringsstabila stärkelser. Sammantaget är vi världsledande i
hållbar utveckling av stärkelsepotatis.
När det gäller koldioxidavtrycket från vår verksamhet arbetar vi aktivt för att minska detta. Stora
energibesparingar har kunnat göras med värmepumpsteknik och genom olika typer av effektiviseringsprogram men det finns mycket mer att göra.
Vårt mål är att Sveriges Stärkelseproducenter, förening u p a via varumärken som Lyckeby, Solam,
Culinar och Kockens skall vara en aktiv deltagare i arbetet för ett hållbart samhälle.

Med vänlig hälsning,
Hans B.
Affärsmodell Sveriges Stärkelseproducenter, förening u p a
Vår affärsmodell i Sveriges Stärkelseproducenter, förening u p a (benämns fortsättningsvis i denna
rapport Sveriges Stärkelseproducenter) är att köpa in potatis från våra odlare och ägare, förädla och
ta vara på innehållet i potatisen på bästa sätt och sedan sälja de produkter vi utvinner till kunder på
utvalda marknader. En del av innehållet blandas med andra funktionella ingredienser och
smaksättningar innan de säljs vidare. Återstoden av potatisen säljer vi tillbaka till våra odlare som ett
koncentrerat gödselmedel till nästa års odling. Verksamheten är därmed ett exempel på en cirkulär
ekonomi.
Verksamheten inom Sveriges Stärkelseproducenter är uppdelad i fyra affärsområden som hanteras
under olika varumärken: Lyckeby, Solam, Culinar och Kockens. Dessa affärsområden delas in i två
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producerande verksamheter, där Lyckeby och Solam producerar och förädlar stärkelse medan Culinar
och Kockens är fokuserade på smaksättning genom förädling av kryddor och blandningar. Lyckeby och
Solam har gemensamma fabriker och Culinar och Kockens likaså.

Sveriges Stärkelseproducenter, SSF

I Lyckeby bedrivs
produktion, utveckling
och försäljning av
potatisstärkelse,
modifierade
specialstärkelser, fiber
och protein.
Råvaran odlas på
kontrakt av våra ägare.
Det som blir över efter
produktionen säljs
tillbaka till jordbruket
som gödselmedel.

Solam hanterar
försäljning av förädlade
stärkelser till
pappersindustrin.

Culinar sätter smak
och konsistens på den
nordiska livsmedelsindustrins produkter.
Råvaror köps in från hela
världen där produktion
och produkt
kvalitetssäkras.
Inköpta råvaror och
råvaror från potatisen
förädlas tillsammans
och säljs till livsmedelsindustrin för användning i
slutprodukter.

Kockens säljer
torra kryddor och
potatismjöl, glutenfritt
mjöl och italienska
desserter till detaljhandel
och storhushåll.

Om vår hållbarhetsredovisning
Detta är Sveriges Stärkelseproducenter första hållbarhetsredovisning och presenterar vårt hållbarhetsarbete i nuläget. Redovisningen omfattar alla våra affärsområden i den svenska delen av verksamheten
och utgör den formella hållbarhetsredovisningen enligt årsredovisningslagen. Vi har för avsikt att
årligen avlägga en hållbarhetsredovisning baserat på vårt brutna räkenskapsår som löper från
september till augusti.
Vi har valt att dela upp vårt hållbarhetsarbete inom fem fokusområden. Fokusområdena är
gemensamma för alla affärsområdena och följer vår värdekedja där odling och förädling är de centrala
delarna. För att säkerställa att våra fokusområden ligger i linje med nationella och globala riktlinjer för
hållbar utveckling kopplar vi vårt arbete inom respektive fokusområde till ett eller flera delmål i FN:s
Agenda 2030.

De 17 globala målen för hållbar utveckling
enligt FN:s Agenda 2030.
Bildkälla: http://www.globalamalen.se/wpcontent/uploads/2016/05/globala-malenpdf.pdf 2018-09-23
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SVERIGES STÄRKELSEPRODUCENTERS
FOKUSOMRÅDEN INOM HÅLLBARHET
ANSVARSTAGANDE ARBETSGIVARE OCH
ENGAGERADE MEDARBETARE

DELMÅL AGENDA 2030

ANSVARSFULL AFFÄRSPARTNER

(16) Fredliga och inkluderande samhällen

UTHÅLLIG ODLING

(2) Ingen hunger

PRODUKTION MED OPTIMERAT
RESURSUTNYTTJANDE

(7) Hållbar energi för alla
(12) Hållbar konsumtion och produktion

UTVECKLING AV HÅLLBARA PRODUKT- OCH
FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

(3) Hälsa och välbefinnande
(9) Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

(5) Jämställdhet
(8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
(10) Minskad ojämlikhet

Inom de fem fokusområdena har vi gjort en riskbedömning och tagit fram mål för att förebygga och
motverka riskerna. Riskbedömningarna gjorde vi genom förarbete i mindre grupper av medarbetare
med olika relevanta kompetenser och därefter togs beslut av affärsområdenas ledningsgrupper.
Då våra olika affärsområden är aktiva inom skilda verksamhetsområden skiljer riskerna och målsättningarna sig åt mellan affärsområdena. Samtidigt finns det många beröringspunkter med en
gemensam grund i odling, samt förädlingen som delvis görs i samma fabriker. För mer specifik
information om respektive affärsområden hänvisar vi till våra hemsidor där vi publicerar information
löpande.
På Sveriges Stärkelseproducenter för vi en kontinuerlig dialog med våra olika intressentgrupper. Dessa
dialoger skapar förståelse för de förväntningar och krav som våra intressenter ställer på vår
verksamhet, vilket har gett en viktig vägledning i processen att prioritera och besluta om risker och
målsättningar inom våra fokusområden för hållbarhet.

INTRESSENTGRUPP
STYRELSE
ÄGARE
LEDNINGSGRUPPER
MEDARBETARE
KUNDER
LEVERANTÖRER
MYNDIGHETER

KOMMUNIKATIONSKANAL
Styrelsemöten
Kretsrådsmöten, stämma, medlemstidning, odlarträffar, ERFA-grupper,
veckobrev
Ledningsgruppsmöten
Medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, intranät
Kundbesök, kundenkät, kund-audits
Leverantörsbesök, leverantör-audits, leverantörsenkät
Miljörapport, tillståndsbesök, tillståndsärenden
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Ansvarstagande arbetsgivare och engagerade medarbetare
Vårt sätt att betrakta och agera i relation till våra medarbetare har sin bas i svensk lagstiftning, svensk
praxis och centrala kollektivavtal. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv, arbetsgivarorganisationen
Livsmedelsföretagen och säkerställer genom dessa medlemskap information om vad som sker på
svensk arbetsmarknad och att vi agerar i enlighet med branschen. Utöver denna bas, förekommer
lokala avtal kring villkor, samt lokala policys som reglerar regelverk, rutiner och förmåner. Vi vill vara
en attraktiv arbetsgivare, för både nya och befintliga anställda. Vår företagskultur präglas av
engagemang, stolthet och lojalitet.

IDENTIFIERADE RISKER

FÖREBYGGANDE AV RISK

MÄTETAL

MÅLSÄTTNING

SJUKDOM OCH OHÄLSA Friskvård
Närvarande ledarskap
Medarbetarundersökning
Medarbetarsamtal
Tidiga insatser

Sjukfrånvaro

 Behålla
sjukfrånvaron på
nuvarande nivå

ARBETSPLATSOLYCKOR

Ökad tillbudsrapportering

Antal olycksfall
Antal tillbud

 Nollvision
arbetsplatsolyckor

KRÄNKANDE
SÄRBEHANDLING

Medarbetarundersökning
Medarbetarsamtal

Antal personer
som upplevt
kränkande
särbehandling
själv eller upplevt
att någon annan
blivit utsatt

 Nollvision
kränkande
särbehandling

TRIVSEL

Gemensamma aktiviteter
Löpande information
Medarbetarundersökning
Medarbetarsamtal

Antal personer
som inte känner
stolthet över att
arbeta inom
koncernen

 Nollvision antal
medarbetare
som inte känner
stolthet

SJUKDOM OCH OHÄLSA
Vi är angelägna om att vara ett stöd för våra anställda i olika faser relaterat till hälsa. Det finns ett väl
fungerande system för att fånga tidiga signaler på ohälsa genom:
-

förebyggande friskvård, systematiskt arbetsmiljöarbete och närvarande ledarskap
att upptäcka och agera på tidiga signaler på att något inte står rätt till
att hantera ohälsa/sjukfrånvaro på ett respektfullt och effektivt sätt

Sjukfrånvaron inom de olika affärsområdena är låg i jämförelse med branschen. Då en lägre sjukfrånvaro kan leda till ökad sjuknärvaro har vi ingen uttalad målsättning att sänka sjukfrånvaron
ytterligare utan vårt fokus är att behålla den på nuvarande nivå.

5

Diagrammen visar
sjukfrånvaron i % under
räkenskapsåret 2017/2018
för affärsområdena
Lyckeby och Solam (överst)
samt Culinar och Kockens
(underst).

ARBETSPLATSOLYCKOR
Vi arbetar för att alla våra anställda ska känna sig trygga på sin arbetsplats, därför har vi nollvision kring
arbetsplatsolyckor. Genom löpande arbete för ökad inrapportering av tillbud ökar vi också vår
möjlighet att förhindra arbetsplatsolyckor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet med rutiner kring
skyddsronder, handlingsplaner och uppföljning är väl implementerat och en självklar del i vårt arbete.
Risk- och konsekvensbedömningar genomförs vid alla förändringar och ett tätt samarbete med de
fackliga parterna borgar för att risker ska upptäckas tidigt.

Antal inrapporterade olyckor och tillbud under räkenskapsåret 2017/2018 för affärsområdena Lyckeby och Solam (till
vänster) samt Culinar och Kockens (till höger). De streckade linjerna är trendlinjer.
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KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING
Vår arbetsplats ska präglas av respekt. Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier tolereras
inte och vi reglerar detta i vår policy. Det är alltid den som utsatts som avgör vilket beteende som inte
är acceptabelt.
I vår medarbetarundersökning följer vi upp om någon av våra medarbetare har upplevt eller bevittnat
kränkningar eller trakasserier. Den senaste medarbetarundersökningen på Lyckeby/Solam gjordes
2017, se resultat nedan. Ny medarbetarundersökning planeras på Culinar/Kockens under vintern 2018
och då ingår avsnittet om kränkande särbehandling första gången.

Kränkande särbehandling 2017
Antal personer

200

158

148

150

138

100
50

9

20

0

0
Jag har själv upplevt kränkande
särbehandling eller mobbning på
Lyckeby det senaste året 2017

Jag har själv upplevt sexuella
trakasserier på Lyckeby det
senaste året 2017
Ja

Jag upplever att andra personer
har blivit utsatta för kränkande
särbehandling eller trakasserier på
Lyckeby det senaste året 2017

Nej

TRIVSEL
Den genomsnittliga anställningstiden hos Sveriges Stärkelseproducenter är lång och vår personalomsättning därmed låg. Vi är stolta över att många anställda väljer att utvecklas med oss, förflytta sig
internt och stanna kvar. Mätningar av hur våra anställda upplever sin arbetssituation och trivsel sker
regelbundet genom medarbetarundersökning samt samtal mellan chef och medarbetare.
Genom personalaktiviteter med relevanta teman, gemensamt firande av framgångar, löpande
information kring måluppfyllelse och om vad som är på gång, stärker vi ytterligare våra medarbetares
engagemang, lojalitet och stolthet.
Ett annat sätt vi valt att mäta trivsel på är att i vår medarbetarundersökning ställa frågan om den
anställde känner stolthet över att arbeta hos oss. Målsättningen är att ingen ska ange gradering 1 i
denna fråga, vilket innebär att medarbetaren inte känner någon stolthet alls. Det är ett utmanande
mål, men vi tycker inte att frågan bör mätas på annat vis då vår strävan är att alla ska känna stolthet
över verksamheten. Diagrammet nedan visar resultatet i den aktuella frågan från 2017, totalt har vi 5
anställda som angett betyg lägsta betyg på frågan om stolthet.
Genom låg personalomsättning och ett högt mått av stolthet bland de anställda, bedömer vi att vi
uppnår vårt mål att vara en attraktiv arbetsgivare för våra anställda. Detta uppdrag är dock aldrig
slutfört utan vi driver ett kontinuerligt arbete för att säkerställa ett fortsatt hållbart arbetsliv för våra
anställda.
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Stolthet 2017
92
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Antal personer

81
80
53

60
39

40
20

13

20

3

2
0
1

2

3

4

Medarbetarundersökningen från 2017
visar stoltheten hos
våra medarbetare på
Culinar/Kockens i rött
respektive
Lyckeby/Solam i blått.

Betyg, 1 = instämmer inte alls, 4 = instämmer helt
Jag är stolt över att arbeta på Culinar/Kockens
Jag är stolt över att arbeta på Lyckeby/Solam

Ansvarsfull affärspartner
Vi bedriver affärsverksamhet mot leverantörer och kunder på både global och nationell nivå. Våra
gemensamma grundvärderingar finns i vår affärskultur, en kultur som har utvecklats i samarbete med
kunder och affärspartners under många år i branschen och genom att vi har varit aktiva i våra
branschorganisationer.

IDENTIFIERAT
RISKOMRÅDE
AFFÄRSETIK

FÖREBYGGANDE AV
RISK
Vår affärskultur
Representationspolicy
Introduktionsutbildning
Långsiktiga
kundrelationer

MÄTETAL

MÅLSÄTTNING

Antal kända fall av
korruption

 Uppdatering av
Code of
Conduct senast
2019

AFFÄRSETIK
Vår affärskultur innebär att det är vårt ansvar att säkerställa att vi följer gällande lagstiftning såväl vad
gäller produktsäkerhet som ekonomiska lagar och krav. Vår ambition kring bedrivandet av ett hållbart,
ansvarsfullt företagande omfattar vårt agerande kring allt som gäller affärsetik, mänskliga rättigheter,
korruption och arbetsvillkor, vilket vi i vårt affärsmannaskap kommunicerar till våra kunder.
Vi skall verka för att våra produkter inte bidrar till korruption i något led och vi har inga kända fall av
korruption inom något av våra affärsområden. Risk för mutor/bestickning förebyggs genom vår
representationspolicy. Att policyn efterlevs kontrolleras dels av närmsta chef som äger ansvaret och
dels av personalavdelning som kontrollerar de obligatoriska verifikationer som lämnas in.
Culinar/Kockens har ett stort antal globala leverantörer som kontrolleras i enlighet med vår etiska
policy (code of conduct) som innehåller våra krav på mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor,
diskriminering, tvångsarbete och barnarbete. Vi utför även audits av våra leverantörer. Vi ser ett behov

8

av att kontinuerligt uppdatera vår etiska policy för Culinar/Kockens och att även införa en skriftlig
policy för Lyckeby/Solam, detta har vi som målsättning att göra senast under 2019.
Alla våra medarbetare som gör affärer inom våra affärsområden genomgår introduktion för att förstå
hur vi agerar mot kund, vikten av att bygga långsiktiga affärsrelationer och att värdesätta och följa vår
affärsetik. Vi strävar mot att kontinuerligt kompetensutveckla oss inom affärsetik och hur vi agerar på
kundmarknaden. Detta ger oss goda förutsättningar att fortsätta bedriva ett ansvarsfullt säljarbete
som leder till att våra kunder känner sig trygga med oss som leverantör och även att vår personal
känner sig trygga med att möta vår kund.
Vi prioriterar långa och starka relationer med våra kunder. Genom att erbjuda hög nivå av support
inom såväl försäljning, logistik och produktutveckling skapar vi ytterligare trygghet hos både kunden
och våra egna medarbetare som borgar för goda affärer och gemensamt förtroende. Vi ser oss gärna
som en partner till våra kunder och genom samarbeten skapar vi förståelse för kundens och
marknadens önskemål och behov.
Vi bjuder gärna in våra kunder till oss och visar vår tillverkningsprocess så att de får möjlighet att själva
avgöra hur produkten de köper tillverkas. Detta gäller den fysiska processen men även vilken
kompetens vi har inom livsmedelssäkerhet, lagstiftning, arbetsmiljö, miljö, produktkunskap etc.
Genom att bjuda in kunden och vara transparanta så säkerställer vi att vi lever upp till kundens krav
och vi ger dem möjlighet att påverka och utveckla oss till ett hållbart företag.

Uthållig odling
IDENTIFIERAT
RISKOMRÅDE
ANVÄNDNING AV
VÄSTSKYDDSMEDEL INOM
POTATISODLING

FÖREBYGGANDE AV
RISK
Odlingsrådgivning
Odlarbrev
Odlingsförsök
ERFA-möten
Industridoktorand
anställd

MÄTETAL

MÅLSÄTTNING

Mängd använd
aktiv substans per
ton handelsstärkelse

 50% reduktion av
mängd använt
växtskyddsmedel
med bibehållen
produktion av
stärkelse till
2020/2021

ODLINGS- OCH
ARBETSFÖRHÅLLANDEN
HOS GLOBALA
LEVERANTÖRER

Code of Conduct
Audits
Fairtrade
Ekologiskt

Saknas i nuläget

 Ansluta till
Sustainable Spices
Initiative under
hösten 2018
 30% av Kockens
försäljning år 2025
är ekologiskt
 10% av Kockens
försäljning år 2025
är Fairtrade

Sveriges Stärkelseproducenters huvudråvaror är inom alla våra affärsområden odlade grödor, därmed
är uthållig odling ett centralt begrepp för hela gruppens verksamhet. Vi möter skilda utmaningar inom
detta område för de olika affärsområdena. Vår odling för stärkelseframställning och -förädling inom
Lyckeby/Solam sker på lokal nivå av våra ägare, vilket innebär att vi har mycket goda möjligheter att
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kontrollera att odlingen sker på ett uthålligt sätt. Culinar/Kockens köper in kryddor från hela världen,
vilket innebär en helt annan utmaning att kontrollera matsäkerhet, odlingsförhållanden och de
anställdas arbetsvillkor.

ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL INOM VÅR POTATISODLING
Inom odling av stärkelsepotatis används växtskyddsmedel för att bekämpa ogräs och sjukdomar som
angriper växten, framförallt bladmögel och svampsjukdomen alternaria. Genom den forskning som
bedrivs inom området, samt våra egna odlingsförsök ser vi att mängden växtskydd ofta kan minskas
betänkligt med ingen eller liten påverkan på odlingsutfallet. Grundat på detta har vi på Lyckeby/Solam
en målsättning att mängden använt växtskydd hos våra leverantörer per ton producerad stärkelse ska
reduceras med hälften med utgångspunkt 2014/2015 till 2020/2021.
För att säkerställa att vi når detta mål bedriver vi ett antal aktiviteter:
-

Växtodlingsrådgivning till våra potatisodlare med rekommendationer kring dosering av
växtskyddsmedel genom odlarbrev varje vecka
Egna odlingsförsök för att utvärdera effekten av växtskyddsmedel vid olika odlingsbetingelser
ERFA-möten där odlare delar information och erfarenheter med varandra
Nyanställd industridoktorand som driver projekt inom behovsanpassad alternariaprognos

Diagrammet visar den sammanlagda mängden växtskyddsmedel som använts av våra potatisleverantörer sedan
projektstart 2014/2015. Den gröna linjen visar vår målsättning och den streckade prognos för utfallet.

Utfallet för vår målsättning ser hittills mycket bra ut, efter två år hade vi redan 2016 nått halvvägs till
målet, dock fick vi ett bakslag år 2017 som berodde på den höga mängden nederbörd under
sommaren.
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ODLINGS- OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN HOS GLOBALA LEVERANTÖRER
Culinar och Kockens importerar varje år stora mängder kryddor och örter från hela världen.
Kryddhandel är en komplex verksamhet då den största andelen kryddor huvudsakligen produceras av
småbönder. Då kryddor används i de flesta livsmedelsprodukter och konsumeras globalt förväntas
efterfrågan öka för att möta den globalt växande befolkningen. En säker leverans av kryddor till en
växande befolkning är endast möjlig om produktionen av kryddor ger en ekonomiskt attraktiv och
hållbar försörjning för jordbrukaren då dessa i allt högre grad lämnar jordbruket för säkrare
inkomstkällor. Därför är en uthållig odling hos leverantören också kopplad till vår verksamhets
långsiktiga överlevnad.
Exempel på hållbarhetsrisker som är förknippade med odling av kryddor och örter är:
-

Otillräcklig lönsamhet för jordbrukaren
Dåliga arbetsförhållanden för jordbrukaren, familjen och de anställda
Barnarbete
Miljöförorening
Jord- och vattenutarmning

Dessa risker hanterar Culinar/Kockens genom vår code of conduct som tydliggör våra krav på
leverantörer inom dessa områden, se även avsnittet om ansvarsfull affärspartner. Vi genomför även
audits av våra leverantörer.
Vissa av de risker som är kopplade till inköp av kryddor och örter hanteras av våra kontrollsystem som
består av mottagningskontroll och kemiska analyser på vårt ackrediterade laboratorium. Här
säkerställer vi kvaliteten på kryddorna, att de inte innehåller för höga halter av bekämpningsmedel,
eller är kontaminerade av allergener, mikroorganismer eller för hög andel av annan art.
För att säkerställa en framtida trygg och säker försörjning av kryddor och örter har Culinar och Kockens
för avsikt att under 2018 ansluta sig till Sustainable Spices Inititive (fortsättningsvis benämnt som SSI).
SSI är en global plattform som samlar affärsområden inom livsmedelsindustrin som handlar med
kryddor/örter och som är villiga att samarbeta för att skapa hållbara försörjningskedjor.
SSI stöder Sustainable Agriculture Initiative’s definition av hållbart jordbruk som lyder (översatt från
engelska) ”Hållbart jordbruk innebär effektiv produktion av säkra jordbruksprodukter av hög kvalitet,
på ett sätt som skyddar och förbättrar den naturliga miljön, sociala och ekonomiska förhållanden för
lantbrukaren, de anställda och det lokala samhället”.
SSI:s vision är att nå 100% hållbara inköp inom kryddor och örter hos sina medlemsaffärsområden.
Medlemmar förbinder sig till:
-

Minst 10% absolut tillväxt av andelen hållbara inköp inom sina tre största kategorier kryddor
och örter till år 2021 jämfört med år 2016
Minst 25% hållbara inköp inom sina tre största kategorier kryddor och örter till år 2025
jämfört med år 2016
Kontinuerligt avrapportera sina framsteg till SSI

Utöver arbetet med SSI har Kockens en ambition är att utöka det ekologiska sortimentet kontinuerligt
och när möjlighet finns välja Fairtrade-certifierade råvaror. Därför har Kockens som målsättning att
öka försäljningen på ekologiska kryddor till 30% år 2025 och på Fairtrade-märkta kryddor till 10% år
2025.
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Produktion med optimerat resursutnyttjande
Vår grundläggande strategi för potatisverksamheten genom Lyckeby/Solam är att optimera
förädlingsgraden och betalningsförmågan till odlarna. Genom hög förädlingsgrad och att ta till
vara på sidoströmmar skapar vi en hållbar produktion med hög cirkularitet.
Potatisen som odlarna levererar till stärkelsefabriken fraktioneras till stärkelse, fiber och
protein. Stärkelse och fiber renas till kvalitetssäkrade produkter som sedan används som
råvara för fortsatt förädling till livsmedelsingredienser eller till pappersindustrin, alternativt
säljs som livsmedelsprodukter utan vidareförädling. Proteinet koncentreras och kvalitetssäkras till ett högkvalitativt foderprotein. Resterande del av potatisen består av potatispulpa,
som säljs som djurfoder till lokala lantbrukare, och fruktsaft som koncentreras och lagras över
vintern för att sedan återföras till odlingsarealen som ett gödselämne och således bidrar till
att nästa års odling av potatis sker mer resurssnålt.
Förädlingen av de odlade potatisarna är således ett bra exempel på ett cirkulärt system där
allt tas tillvara på ett resurseffektivt sätt. I våra fabriker jobbar vi också kontinuerligt för att
fraktionering, upprening och vidareförädling skall ske med minsta möjliga insats i form av
energi och kemi.

Beskrivning av vårt cirkulära flöde i stärkelseproduktionen.
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På Culinar blandas delar av potatisstärkelsen med kryddor och andra ingredienser till färdiga smakoch texturingredienser som levereras till livsmedelsindustrier. Culinars roll i värdekedjan är att förenkla
och effektivisera logistiken och blandningen i slutprocessen hos våra kunder.

IDENTIFIERAT
RISKOMRÅDE

FÖREBYGGANDE AV
RISK

MÄTETAL

KLIMATPÅVERKAN Energiledningsprogram Energianvändning
EGEN PRODUKTION
MW per
producerat ton
produkt

MÅLSÄTTNING
 Anläggning Culinar
Fjälkinge fossilfri
2019
 Total
energiförbrukning
Culinar Fjälkinge 380
kWh/ton år 2020
 Energibesparing
3000 MW inom
Lyckebys
anläggningar till
2020/2021

KLIMATPÅVERKAN EGEN PRODUKTION
Alla producerande affärsområden inom Sveriges Stärkelseproducenter är certifierade enligt ISO 50001
och har som målsättning att minska sin energianvändning genom ständiga förbättringar och
effektiviseringar.
Stärkelseproduktion och förädling är en energikrävande produktion. Enligt vårt energiledningsprogram ska Lyckeby/Solam genomföra energibesparande åtgärder på totalt 3 GWh per år till och med
2020/2021. Denna besparing motsvarar ca 5% av årsförbrukningen år 2015. Till och med augusti 2018
var det ackumulerade utfallet 2,5 GWh.

Uppnådd årlig energibesparing
2017/2018 jämfört med målsättningen
för 2021. Gäller för Lyckeby/Solams
produktionsenheter i Sverige.
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När det gäller vår produktionsanläggning för Culinar/Kockens i Fjälkinge är vår målsättning 380
kWh/ton producerad vara år 2020 vid motsvarande produktionsvolym som år 2017. Dessutom ska all
energi vara fossilfri senast 2019.

Årlig energiförbrukning per producerad
mängd (kWh/ton)
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Energiförbrukning per ton producerad
produkt för produktionsenhet Fjälkinge
för Culinar och Kockens.

Utveckling av hållbara produkt- och förpackningslösningar
Med ett kontinuerligt arbete med nya tekniker och processer samt nya användningsområden för våra
huvudprodukter och sidoströmmar är vi världsledande inom hållbar utveckling av stärkelseprodukter.
Vi arbetar ofta och gärna tillsammans med våra kunder. Genom support till våra industrikunder gör vi
ett gemensamt arbete för att ta fram framtidens hållbara livsmedelsprodukter.

IDENTIFIERAT
RISKOMRÅDE
POTATISSTÄRKELSENS
KLIMATAVTRYCK

FÖREBYGGANDE AV
RISK
Långsiktig
produktutveckling
Projekt inom
modern
växtförädling

FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR FörpackningsKOCKENS
utveckling

MÄTETAL

MÅLSÄTTNING

Andel
 Ta fram en LCA för
stärkelser
potatisstärkelse senast år
med E-nr i
2020
vår produkt-  Screening över hur
portfölj
potatisstärkelse påverkar
klimat, miljö och hälsa i
våra viktigaste
applikationer senast 2020
 Utvecklat tekniker för att
ersätta 80% av våra Enummerstärkelser senast
år 2030.
Andel plast
 Enbart använda
av totala
materialåtervinningsbara
mängden
plastmaterial vid
förpackningsutgången av år 2022.
material
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POTATISSTÄRKELSENS KLIMATAVTRYCK
Vårt utvecklingsarbete har ett övergripande fokus att utveckla produkter, processer och koncept som
skall bidra till vår ökade hållbarhet. Det handlar om att skapa nya klimatsmarta stärkelseprodukter som
kräver lägre energi och kemi, nya tillverkningstekniker som skapar en mer resurssnål tillverkning,
produktlösningar som bidrar till att skapa klimatsmarta, hälsosamma och säkra livsmedel. Den
långsiktiga visionen i vårt utvecklingsarbete är att vi skall skapa den gröna stärkelsefabriken. Arbetet
mot den långsiktiga visionen bygger på att vi skall nå målen i flera av våra långsiktiga utvecklingsprojekt
och summan av målen leder fram till visionen.
En stor utmaning har varit att skapa nya stärkelser som klarar livsmedelsindustrins krav på
processtabilitet och lagringsstabilitet och samtidigt svarar upp mot en allt mer medveten konsuments
krav på produkterna. Idag används kemisk modifiering för att göra våra produkter stabila, en energioch kemikalieintensiv process som ger stärkelseprodukter som deklareras med E-nummer i den
slutgiltiga ingrediensförteckningen. Vi vill skapa miljö-, kvalitets- och hälsovänliga produkter som
motsvarar våra kunders och i slutändan konsumenternas behov.
Vi har i vår strävan att lösa det här problemet valt att satsa på moden växtförädling. Satsningen som vi
gjort har varit att i samarbete med SLU i Alnarp aktivt arbeta med att utveckla potatis med nya
stärkelsegenskaper. Detta har varit möjligt genom att använda den s.k. gensaxen CRISPR-Cas9.
Projektet har trots många motgångar i det inledande arbetet resulterat i nya potatisar vars
stärkelsegenskaper på ett naturligt sätt löser de problem som livsmedelsindustrin kräver. Med de nya
potatisarna som utvecklats med CRISPR-Cas9 så kommer vi att kunna reducera vår kemikalieanvändning avsevärt, helt i linje med vårt strategiska hållbarhetsarbete. 2017 inleddes de första
utomhusodlingarna och under 2018 så har vi tagit ett stort steg framåt med utvecklingen. Nästa steg
är att inleda utsädesproduktion så att vi 2022 kan genomföra storskalig produktion av stärkelsen så att
livsmedelsindustrin kan få ta del av dessa nya klimatsmarta stärkelseprodukter.
VI är mycket stolta över att vi med hjälp av den moderna växtförädlingen nu har tagit ett mycket stort
steg i vår strävan att skapa klimatsmarta och miljövänliga livsmedelsstärkelser och ser med spänning
fram emot att få fortsätta den här resan.
Vi konstaterar också att vi i det här projektet har ett lysande exempel på hur värdefulla resultat som
kan erhållas när industrin interagerar med svensk universitetsforskning, i det här fallet Svenska
Lantbruksuniversitet i Alnarp vars kompetens och samarbetsförmåga varit helt avgörande för att nå
målen.
Vi jobbar också med att ta fram metoder för att mäta klimatpåverkan av våra nuvarande produkter,
samt att kartlägga hur användning av stärkelse påverkar slutprodukten ur klimat-, miljö- och
hälsoperspektiv.

FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR KOCKENS
Då vi producerar livsmedelsprodukter ställer vi höga krav på våra förpackningar ur ett matsäkerhetsperspektiv, följande krav utgår vi ifrån vid all förpackningsutveckling:
-

produkterna ska hålla länge
förpackningen ska skydda mot fukt och smuts
förpackningen ska skydda mot stötar under transport och hantering
produkten är lätt att använda och dosera
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Vår målsättning inom förpackningsutveckling är att steg för steg sträva mot en minskad klimatpåverkan
och vi har valt att börja med att fokusera på affärsområdet Kockens förpackningar. I nuläget jobbar vi
med punktvisa åtgärder där vi ser att vi utan att kompromissa med våra krav på matsäkerhet enligt
ovan kan minska mängden förpackningsmaterial alternativt kan övergå till fossilfria materialalternativ.
Vi har i nuläget inget mätvärde som visar den totala materialbesparingen för de projekt vi gjort.
Kockens är också anslutna till DLF:s branschinitiativ Plastinitiativet 2022. Detta innebär att vi
tillsammans med kollegor inom dagligvarubranschen åtar oss att verka för att driva på utvecklingen
mot cirkulär ekonomi i enlighet med EU-kommissionens lansering av ”En europeisk strategi för plast i
en cirkulär ekonomi” i januari 2018. Målsättningen med initiativet är att de plastförpackningar som
medlemsaffärsområdenen sätter på marknaden, och som omfattas av Producentansvarsförordningen,
senast år 2022 ska gå att materialutnyttja. Som medlemmar av initiativet åtar vi oss att göra en
nulägesanalys för att uppskatta hur stor andel av Kockens plastförpackningar som går att
materialutnyttja, samt att följa upp och informera DLF om detta årligen.
3,8
5,7

90,5

Övrigt förpackningsmaterial
Mängd icke återvinningsbar plast

Diagrammet visar mängd
plast av den totala mängden
förpackningsmaterial för
produkter med varumärket
Kockens. Här visas också hur
stor del av plasten som är
materialåtervinningsbar.

I nuläget begränsas Kockens hållbara förpackningsutveckling av att vi saknar analyser av det totala
klimatavtrycket för våra förpackningar, men vi har börjat titta på vilken relevant metod vi kan använda
för en korrekt och effektiv bedömning av detta i framtiden.

Slutord
Denna hållbarhetsredovisning är granskad och godkänd av KPMG enligt gällande lagstiftning.
För frågor kring Sveriges Stärkelseproducenters hållbarhetsredovisning eller hur vi bedriver vårt
hållbarhetsarbete inom våra affärsområden Lyckeby, Solam, Culinar och Kockens vänligen kontakta
Mia Henrysson, Hållbarhetsspecialist, mia.henrysson@lyckeby.com.
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