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VI ÄR STORA MEN BRYR OSS
OM DE SMÅ DETALJERNA
Det är angeläget för oss på HKScan att driva en långsiktig, hållbar utveckling inom alla områden
där vi är involverade. Till konsumenter, leverantörer och anställda är det viktigt att vi kan visa att
företaget har och lever upp till tydliga regler och policys. Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en ständig
förbättringsprocess där vi agerar ansvarsfullt och är öppna och ärliga i hela vår verksamhet.

FYRA FOKUSOMRÅDEN FÖR ATT TA VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRDEKEDJA – FRÅN GÅRD TILL BORD

Ekonomisk hållbarhet
En långsiktigt god ekonomi, med långsiktiga investeringar
och effektivtetsarbete hos HKScan är grunden för ett seriöst
hållbarhetsarbete för att ge nytta till samhälle, leverantörer,
kunder, medarbetare och konsumenter.

Vi är en del av en komplex värdekedja som kräver omfattande
arbete för god kontroll. Vi är stolta över den insyn vi har från
genetik och avel hela vägen till att produkterna når konsumenten
i butik eller på restaurangen. Våra starka varumärken är din garant
och trygghet för att vår mat är säker och ansvarsfullt producerad.

Djurvälfärd
Djurens välmående har alltid varit högt prioriterat hos såväl
företaget som hos våra leverantörer. Sverige är troligtvis det
land i världen som har bäst djurvälfärd och det vill vi slå vakt
om och fortsätta bevara och utveckla.

Genetik
Foderproduktion

Socialt engagemang
Att vara hållbara ur ett socialt perspektiv innebär för oss på
HKScan att vi tillverkar ansvarsfull, god och säker mat, att
vi värnar om medarbetarnas välbefinnande samt har goda
relationerna till samhället och olika samhällsgrupper.
Miljö
Miljö- och klimatfrågor är centrala för HKScan och något vi
tar på största allvar. Här gör vi stora insatser för ett ständigt
förbättringsarbete. Vårt gemensamma mål är att minska vår
klimatpåverkan i Sverige med 95 % till 2030 i vår produktion,
vid djurtransporter och tjänsteresor.

Bioprodukter

Djurtransport

Bearbetning

Primärproduktion

Slakt
Styckning

Distribution
och transport
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Efterfrågan från
kund/konsument

MILJÖ 08

EKONOMISK HÅLLBARHET
Ekonomisk hållbarhet är att skapa mervärde för alla i kedjan. Det handlar om att
leverera kvalitet i allt vi gör, att inte acceptera slöseri och att vara effektiva i all vår
resursanvändning. Det kan exempelvis vara att inte behöva återkalla produkter, att alltid
leverera enligt specifikation och överenskommelse eller att säkra korrekt lagerhantering.

Att vi sköter vårt företag och våra affärer väl är
en mycket viktig del i vårt hållbarhetsarbete.
För att kunna fortsätta att växa och utveckla
vår verksamhet måste vi ha lönsam tillväxt.
Om företaget inte är lönsamt blir det inte
heller långsiktigt och kan därför inte bidra till

att generera nytta till samhället genom vår
värdekedja. HKScan är en viktig arbetsgivare
som bidrar till de lokala ekonomierna. Vi har
runt 2000 medarbetare i Sverige och bidrar
dessutom till att det skapas arbetstillfällen i
både jordbruket och livsmedelskedjan.

Vi har ett stort ansvar gentemot våra medarbetare, våra samarbetspartners i primärproduktionen, våra ägare och investerare,
kunder, konsumenter, leverantörer samt
samhället i stort. Alla gynnas av att vårt
företag har en hållbar tillväxt.

NÅGRA EXEMPEL INOM EKONOMISK HÅLLBARHET:
• Lean-produktion: Med kunden i centrum
utformar vi effektiva och resurssnåla
produktionssystem som både är bra för
lönsamheten och miljön.
• Prognostisering av råvarupriser: Regelbunden övervakning och prognostisering av
foder- och andra råvarupriser gör det möjligt
för oss att bättre förutsäga den ekonomiska
betydelsen av alla förändringar i leveranskedjan.

• Förbättra primärproduktionen: Vi strävar
ständigt mot att förbättra primärproduktionen
i samarbete med de djurproducenter vi
jobbar med, både vad det gäller produktivitet,
kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. God
ekonomi och god djuromsorg går hand i hand.
• Nya affärsmöjligheter: Vissa delar på djuret,
som inte blir mat, kan exempelvis istället
användas i medicinska syften. Vi arbetar
aktivt med att hitta nya metoder och affärsmöjligheter för att ta tillvara på hela djuret.
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DJURVÄLFÄRD
Som stort matföretag med kontroll över hela värdekedjan är det vårt ansvar, och
vår skyldighet, att samarbeta nära och ställa höga krav på våra djurleverantörer
och transportörer som levererar djur till oss. Vi prioriterar att främja djurens
välbefinnande inom exempelvis avel, djurhållning och transport. Vi tar på oss
ett stort ansvar i utvecklingen av djurens välfärd.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI JOBBAR MED:

Frekventa
gårdsbesök

Rådgivningstjänster
Nationell
övervakning

Vi utförde ca 1000 besök
på gårdar förra året för att
bland annat se över och
säkra djuromsorgen.
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Vi deltar aktivt och hjälper
till i den nationella övervakningen av djursjukdomar.

Certifierad
personal

Frågor och utveckling
som gäller förbättring av
lönsamhet, djuromsorg
och genetik.

Hos oss har alla djurtransportörer och all
personal som jobbar
med levande djur speciell utbildning och är
certifierade.

Låg
användning
av antibiotika

FRISKA DJUR BEHÖVER INTE ONÖDIG ELLER
FÖREBYGGANDE ANTIBIOTIKABEHANDLING
Antibiotikaresistens och den minskade
effekten hos antibiotika vid behandling
av sjukdomar är ett stort globalt problem.

Varken HKScan eller våra djurleverantörer
använder antibiotika förebyggande eller för
att gynna djurens tillväxt.

Behandling av antibiotika görs endast på
enstaka sjuka djur för att främja god djuromsorg efter ordination av en veterinär.
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SOCIAL HÅLLBARHET
Att vara hållbara ur ett socialt perspektiv innebär för oss på HKScan att vi tillverkar säker
och ansvarsfullt producerad mat, att vi värnar om medarbetarnas välbefinnande samt har
goda relationerna till samhället och olika samhällsgrupper. Vi vill att våra medarbetare
ska må bra, känna engagemang och ansvar samt få goda förutsättningar att prestera.
På så sätt kan vi leverera högkvalitativa produkter till våra konsumenter. Vi vill att du som
konsument alltid ska känna dig trygg med maten du äter. Därför tar vi ansvar genom
hela värdekedjan. Från djurets välmående till färdig produkt.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD VI JOBBAR MED:

Foder enligt
strikta krav

All soja som används i hela värdekedjan
för kött i Sverige är certifierad för sociala
och miljömässiga krav. Fodret uppfyller de
strikta krav som finns i RTRS och ProTerra.

Sänkt
salthalt

Vi arbetar fortlöpande med att
göra våra produkter mer hälsosamma bland annat genom att
minska salthalterna.

Certifierad
produktion
Livsmedel
till
Matmission
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Minskat matsvinn genom
försäljning av funktionella
varor som annars skulle
slängas.

Alla våra produktionsanläggningar
är certifierade för livsmedelssäkerhet
enligt FSSC och ISO, samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

VI SATSAR PÅ VÅRA MEDARBETARE
• Intern utbildning: Vi satsar på att utveckla
duktiga medarbetare och har många
utvecklingsalternativ såsom Leadership
Academy. Aspirantprogrammet är ett annat
exempel där våra medarbetare får gå ett
internt traineeprogram för att utvecklas till
framtidens ledare.

• Systematiskt arbetsmiljöarbete: Vi arbetar
med att minska skaderisken genom att
visualisera skadefria och skadedrabbade
dagar i produktionen. Vi genomför
skyddsronder på varje avdelning, sätter
förbättringsaktiviteter och följer upp satta
mål och aktiviteter vid skyddskommitté och
tavelmöten.

• Medarbetarundersökning: Utförs vart
annat år vilka hjälper oss att utveckla
organisatorisk och social arbetsmiljö.
• Vi ingår ofta i referensgrupper med
bransch och myndigheter då vi anses
ha stor och bred kompetens inom hela
livsmedelskedjan.
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MILJÖ
Transporter, produktion och lagerhantering är alla områden som belastar omgivningen.
På gårdarna används vatten och mark och när djuren idisslar frigörs växthusgaser.
Vår verksamhet innebär med andra ord ett stort miljöansvar som vi tar på största
allvar. Vi har tydliga nyckeltal för miljö, klimat och matsvinn för att uppnå minskad
förbrukning av el, vatten och andra insatsvaror. Vi har ett tydligt klimatmål –
att minska CO2-utsläppen med 95 % till 2030.

NÅGRA EXEMPEL PÅ
VAD VI JOBBAR MED:
Allt på ett djur
blir något

Vi tar alltid anatomiskt ansvar. Hos oss
blir allt på ett djur något. Vi använder
hela djuret, från nos till svans. Det
som inte blir mat blir istället ingredienser
till andra industrier såsom läkemedel,
kläder, djurmat, biogas med mera.

Att minska antalet kemikalier som
används och ersätta med mer miljövänliga alternativ är en pågående
process som har gett bra resultat.

100 %
Grön el

8 HKSCAN SWEDEN

På företagets samtliga anläggningar i
Sverige och Polen används 100 procent
Grön el. Att gå från gasoleldning till
fjärrvärme och förnyelsebar energi är
en naturlig del av HKScans miljöstrategi.
Både anläggningen i Kristianstad och
i Skara är uppkopplat mot miljövänlig
fjärrvärme. I Linköping används bioånga.

Minskad
användning av
kemikalier

VÅRA SAMARBETEN:
Sojadialogen
Sedan 2012 är HKScan medlemmar av Hagainitiativet, ett
företagsnätverk som arbetar för
att minska näringslivets klimatpåverkan.

HKScan i Sverige har sedan 2015
varit medlem i Sojadialogen.
Här säkerställs att all soja som
används i värdekjedjan för kött
är hållbart producerad.

Hållbar Livsmedelskedja
Målet är, i samarbete med
andra företag i den svenska
livsmedelskedjan, att skapa en
hållbar livsmedelsproduktion
och konsumtion till år 2030.

HKScan och North European
Oil Trade Oy har ett avtal om
leveranser av biprodukter till foder
från bioetanolproduktionen till
HKScan djurleverantörer.
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Klimatsmarta
produkter

Klimatsmarta produkter: Vi lanserade nya
mer miljövänliga produkter – Järpish, Korvish
och Burgish med 50 % svenska grönsaker
och 50 % svenskt kött. Både smart och gott!

NYA FÖRPACKNINGAR

Hagaintitativet
HKScan är en aktiv medlem
i Hagaintitativet, som är ett
företagsnätverk som är arbetar
för att minska näringslivets
klimatpåverkan.
Läs mer på
www.hagainitiativet.se

EXPORT
av unika
delar
Unika detaljer på djuren, som vi av tradition
inte äter i Sverige, förädlas och exporteras
till andra länder. På så sätt försäkrar vi oss
om att så mycket av djuret som möjligt blir
livsmedel och minimerar vårt matsvinn. Detta
är både bra för miljön och vår lönsamhet.
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Vi har bytt våra förpackningar
för konsumentförpackat
kött, till förpackningar med
hög andel återvunnen PET.
Förändringen innebär att
koldioxidutsläppen för
trågen halveras.
Vi anpassar även storleken
på förpackningarna. Våra
vakuumförpackningar förlänger hållbarheten på
köttdetaljer och bidrar till
mörare kött och mindre
matsvinn.
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FRAMTIDENS KÖTT
Besök vår blogg Framtidens Kött! Här diskuterar vi
en hållbar framtid för mat. www.framtidenskott.se

Vi finns även på sociala medier:
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