MEYERS

BÆREDYGTIGHED
I MEYERS
Siden virksomheden blev grundlagt, har vi i Meyers arbejdet
for at udvikle vores fælles madkultur i retning af højere kvalitet, mere velsmag og større ansvarlighed. Vi ønsker at være
med til at forme et madlandskab, som vi kan være stolte af
at give videre til kommende generationer.

Mad er den største enkeltstående løftestang
til at forbedre menneskelig sundhed og
miljømæssig bæredygtighed på Jorden.
The EAT Lancet Commission, 2019

Med vores bæredygtighedsstrategi
gør vi status, og vi ser fremad ved at
sætte klare mål og igangsætte initiativer i alle dele af virksomheden.
Det gør vi på baggrund af en omfattende kortlægning af vores klimaog miljøaftryk udført i samarbejde
med landets førende eksperter i
livscyklusvurdering.

BÆREDYGTIGHED I BREDDEN
Bæredygtighed bliver ofte reduceret til én problematik eller dagsorden. Men virkeligheden er mere
kompleks. En bæredygtig omstilling af vores fødevaresystemer
handler om klima, men også om
biodiversitet, havmiljø, rent grundvand og en række andre miljømæssige parametre. I Meyers er vi med
i alle led i fødevaresystemet, fra
landbrugsproduktionen til
kantine- og restaurantdrift. Vi
har sat mål på fem områder, der
tilsammen afspejler et helhedsorienteret blik på bæredygtighed.

FRA MÅL TIL HANDLING
Vi er godt i gang med at arbejde
henimod de mål, vi præsenterer
i denne teaser. Vil du læse mere
om, hvordan vi når målene, og
hvem vi har allieret os med, så se
vores fulde bæredygtighedsstrategi her.
Vi accelererer nu dette arbejde
ved at engagere os yderligere i
forskning, innovation, formidling
og via en målrettet operationel
indsats, der involverer alle vores
medarbejdere.

SE VORES MÅL
på de næste sider
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KLIMA
Vi arbejder med klimaomstilling på et solidt og
transparent vidensgrundlag, og vi vil reducere vores
klimaaftryk markant. På vejen mod vores mål vil vi
samarbejde med landmænd, fødevareproducenter,
madfolk, forskere og andre aktører om at udvikle
forudsætninger for et grønnere køkken, der vil
være til gavn og glæde for alle i Danmark.

Vores mål
Driften i vores egne køkkener,
restauranter, bagerier og andre faciliteter
skal være CO2-neutral i 2025

Aftrykket fra de råvarer, vi bruger,
skal reduceres med 50% inden 2030
og 30% inden 2025 per kg mad
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BIODIVERSITET
Med udgangspunkt i beregninger af vores
råvareforbrugs aftryk på biodiversitet, har vi
sat klare mål på denne vigtige parameter for
planetens sundhed. Gennem en række initiativer ønsker vi at tilgodese mangfoldighed i
naturen og de dyrkede landskaber.

Vi vil reducere arealanvendelse
fra vores råvarer med 30% per kg mad
inden 2030

Vi vil arbejde for en øget biodiversitet i
og omkring de dyrkede arealer i Danmark
gennem vores valg af økologiske råvarer
og konkrete initiativer omkring dyrkning
og husdyrhold

Al fersk fisk og skaldyr, vi bruger, skal
være på WWF’s grønne liste, og al opdrættet
fisk og skaldyr skal være på WWF’s blå liste
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ØKOLOGI OG
DYREVELFÆRD
Vi har arbejdet med og rådgivet om økologi i private
og offentlige køkkener i mere end to årtier. Målt på
volumen er Meyers blandt de største indkøbere af
økologi i den danske food service-branche. Vi ser
økologi som en vigtig del af et helhedsorienteret
arbejde med bæredygtighed, hvor hensyn som rent
grundvand, vandmiljøer i søer og åer og plads til
mere liv i markerne er centrale – ikke mindst i et
lille, intensivt dyrket land som vores. Dyrevelfærd
er et vigtigt hensyn, som vi tilgodeser gennem
økologien, men også gennem samarbejder med
ikke-økologiske producenter med høje
standarder for kvalitet og dyrevelfærd.

Alle køkkener har Det Økologiske
Spisemærke i 2021

60% af vores fødevarer målt i vægt
skal være økologisk i 2025

100% frilandskød inden 2025

Vi vil hjælpe endnu flere med at
omlægge til økologi
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STEDSANS
Bæredygtig udvikling kræver løsninger på globalt
plan, men vi kommer ingen veje, medmindre vi
interesserer os for, hvad der foregår i vores eget
nærområde.Vi vil prioritere indsatser, der er med
til at sikre, at lokal, dansk og nordisk fødevareproduktion og madkultur fortsat vil være en kilde
til håb, inspiration og fornyelse for andre.

Overalt i landet, hvor vi har aktiviteter,
indgår vi samarbejde med lokale producenter, der deler vores ambitioner for
kvalitet og bæredygtighed

Vi vil fortsat være en drivende kraft i at
udvikle en vital og bæredygtig fødevareproduktion, ikke kun som aftager, men
også som initiativtager i samarbejde
med forskere, landmænd, forædlere
og andre nøglespillere
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5

ET LÆNGERE
BORD
Vi ved fra en række indsatser, at mad og
måltider har et unikt potentiale for at frigive
skjulte ressourcer hos mennesker, der føler sig
udenfor. Der går ikke en dag uden, at vi spørger
os selv, hvordan vores erfaringer og ressourcer
kan blive en kilde til håb og muligheder for dem,
som ikke føler sig inviteret med til bords. Vi ser
det som en særligt vigtig opgave at give børn
en god start på deres madliv.

Vi vil give flest mulige børn en
god start på deres madliv gennem rig,
sund og bæredygtig læring

Vi vil bruge mad og måltider som helt konkret
drivkraft til at give mennesker nye chancer,
skabe større inklusion og bidrage til at løse
samfundsmæssige problemstillinger

Vi vil bidrage til forskning og udvikling,
der forener sundhed og ernæring med
kvalitet, velsmag og madglæde
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ALDRIG FÆRDIGE
Arbejdet med bæredygtighed stopper aldrig.
Heller ikke i Meyers. Vores initiativer for at begejstre, samle og inspirere mennesker gennem
mad og måltider på en måde, der samtidig tager
ansvar for vores klode og kommende generationer, vil – uden tvivl – knopskyde og lede os på
sporet af helt nye problemstillinger, potentialer
og projekter undervejs.
Denne præsentation markerer med andre ord
ikke, at vi er nået i mål. Tværtimod. Selvom vi
bygger videre på årtiers erfaringer, vil vi for altid
kun lige være gået i gang, da spørgsmålet om
bæredygtighed må stilles og forsøges besvaret
igen og igen - hver eneste dag vi går i køkkenet.

FØLG MED I VORES ARBEJDE
meyers.dk/baeredygtighed
/meyersdk
@meyers
@meyers

