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Uppdatering om hållbart företagande 

I 50 år har vi odlat den godaste potatisen och bearbetat dem till goda potatisprodukter. Farm Frites 

har alltid prioriterat och fokuserat på hållbarhet. Vår kedja börjar trots allt redan ute på åkern och vi 

är stolta över vår koppling till jordbruket. Farm Frites vill därför ha en positiv påverkan på naturen och 

miljön. Vi har alltid förstått att vi måste ta ansvar för vårt företagande och hur det påverkar miljön, 

och det kommer vi alltid att göra. Farm Frites har ambitionen att bidra till ett grönare, och mer 

hållbart samhälle. 

Farm Frites har under 2020 fortsatt sitt arbete med att bli en ännu bättre hållbar aktör i kedjan 

genom att bygga en solcellsanläggning och att starta och driva initiativ såsom ”Green Circles”, ”CO2-

neutral fries”, ”flowering field edges”, ”strip cultivation” och the ”Living Nature Wall”. Hållbarhet är 

och kommer alltså fortsatt att vara en prioriterad fråga för Farm Frites, som vi också visar genom våra 

fortsatta ambitioner för framtiden. 

  

Klimatförändring och utsläpp* 

• Vår energiförbrukning kommer att ha minskat med 5 % till 2025 och med 10 % till år 2030 

• År 2025 kommer vi att ha ökat andelen förnybar energi till 15 %, och med 30 % till år 2030 

• År 2030 kommer vi att ha minskat koldioxidutsläppen per ton produkt med 50 % 

  

Hållbara förpackningar* 

• Vi har som mål att 100 % av alla förpackningar ska vara återvinningsbara till år 2022 

• Vi kommer att minska vårt CO2-avtryck genom att optimera förpackningarna och transporterna 

• Vi har som mål att stimulera återvinningen i hela leverantörskedjan och bland 

slutanvändarna genom tydlig kommunikation 

 
Hållbart jordbruk* 

• År 2025 kommer 50 % av all potatis att ha FSA gold-klass 

 
Vatten * 

• År 2025 kommer vi att ha minskat vattenförbrukningen per ton fabrikstillverkad produkt 

till 15 %, och med 30 % till år 2030 

 
Dessa ambitioner går hand i hand med effektiv kontroll och ansvarighet. Därför publicerar vi i regel en 

årlig hållbarhetsrapport för att offentliggöra våra ansträngningar tillsammans med våra partners. 

 
Farm Frites har i år beslutat att inte publicera 2020 års årliga hållbarhetsrapport. Covid-19 har 

påverkat livsmedelsbranschen i hela världen och lett till en mycket ojämn efterfrågan. Ett resultat av 

detta är att vi inte kan redovisa en helhetlig bild av vårt hållbarhetsarbete. Men utmaningarna med 

Covid-19 har inte påverkat vår ambition om långsiktig hållbarhet. Vi kommer att fortsätta att 

kommunicera våra resultat i framtiden för att ge 
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en tydlig bild av hur långt vi har kommit i vår strävan mot ett hållbart samhälle. Vi kan inte göra detta 

utan vår personal och våra partners inom kedjan. Vi vill därför tacka dem för deras outtröttliga arbete 

på hållbarhetsområdet. Vi arbetar tillsammans mot en grönare, mer hållbar värld, både nu och i 

framtiden! 

 
Med vänliga hälsningar, 

 

Warden Zuketto 

CEO Farm Frites International BV 


