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Covid-19-pandmein satte vårt företag på prov och 
ställde oss inför ett antal oväntade utmaningar. Tack 
vare flexibiliteten och det hårda arbetet från vårt 
team på fler än 1 500 personer kunde vi anpassa 
och fortsätta att leverera potatisprodukter av högsta 
kvalitet. Efterfrågan på våra produkter har däremot 
pendlat kraftigt, vilket ledde till produktionsstopp och 
annan ineffektivitet i våra produktionsanläggningar. 
Effekterna lyser igenom i resultaten som presenteras 
i den här rapporten eftersom vi inte har gjort så stora 
framsteg mot våra ambitiösa hållbarhetsmål som vi 
hade föresatt oss. Vi är däremot mer beslutsamma än 
någonsin om att nå målen och vi arbetar hårt för att 
göra varje del av vår produktion mer hållbar.

Hur bra gjorde vi 
ifrån oss under 
2020 och 2021?



Vår mission
Vi ska förstå våra kunders och partners verksamhet 
fullt ut för att hjälpa dem att få sina produkter och 
tjänster att sticka ut från mängden så att de kan 
vidareutveckla sina verksamheter.

Vår kultur
Vi är ett oberoende familjeföretag som är mycket 
stolta över vårt lantbrukararv, våra produkter och 
våra tjänster. Vi är innovativa, flexibla och lyhörda, 
vilket hjälper oss att fatta snabba beslut och leverera 
en enastående kvalitet. Vi har stora ambitioner för 
framtiden, är hängivna våra kunder och jobbar hårt för 
att göra världen till en bättre plats för alla.

Att odla allt från 
potatis till glada miner 
tillsammans.

700
odlare

>1,500,000
ton potatis

1,500+
anställda

40
 försäljningskontor

5
produktionsanläggningar

100+
Export till över 100 länder

Vår vision



Vår hållbarhetsstrategi
Potatis är en mycket näringsrik gröda som spelar en 
central roll i arbetet med att mätta en växande
världsbefolkning. Som en viktig aktör i branschen 
har Farm Frites ett ansvar för att göra odlingen
och produktionen av potatis hållbar. Genom hårt 
arbete och innovativa lösningar måste vi se till att 
både dagens och framtida generationer kan avnjuta 
potatisprodukter. Detta gör vi genom att skapa en 
bättre, rättvisare och grönare framtid tillsammans.

Vår hållbarhetsmission
Farm Frites är kända för sitt arbete med att göra 
leveranskedjan för potatis mer hållbar. Vi mättar 

världen med våra potatisprodukter av hög kvalitet 
och utsökt smak genom att arbeta nära våra 
bönder, leverantörer, kunder, slutkonsumenter och 
andra intressenter. 

Våra fokusområden
Farm Frites bidrar hängivet till arbetet med 
att bekämpa klimatförändringarna. Vi har 
satt upp konkreta mål på sju fokusområden 
(klimatförändringar och energi, hållbart
jordbruk, förpackning, vattenhantering, produkter 
samt människor och samhälle). Vi är på god väg att 
nå våra mål gällande energibesparingar och att öka 
andelen förnybar energi.

Hur kan vi göra 
världen till en bättre 
plats för alla? 



KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH ENERGI

Vårt klimat 
förändras

Genom att använda energi effektivare och 
använda mer förnybar energi kommer Farm 
Frites att reducera sina koldioxidutsläpp och 
bidra till det globala arbetet med att förhindra 
klimatförändringarna.

Vi utför kontinuerlig forskning kring 
tekniska lösningar som ska minska vår 
användning av fossila bränslen ytterligare. 
För att nå nollutsläpp behöver vi optimera 
våra produktionsprocesser ytterligare och 
generera värme med hjälp av hållbara 
energikällor.

40
vindkraftverk.

Varje år använder vi 

60,350
MWh förnybar energi, 

vilket motsvarar den årliga 
energiproduktionen från

40 vindkraftverk.



HÅLLBART JORDBRUK

Hållbar 
potatisodling för en 
grönare planet
Farm Frites gör potatisodlingen mer hållbar för 
att säkerställa att vi kan fortsätta att förse en 
ökande världsbefolkning med mat.

Vi vidtar åtgärder för att göra 
potatisodling mer hållbar och att 
minimera vår miljöpåverkan på 
ekosystem och biologisk mångfald.

100%
av vår potatis är 

helt spårbar.

96%
av vår potatis faller 
under ett certifierat 
säkerhetsprogram.



Smartare  
förpackningar

HÅLLBAR FÖRPACKNING

Våra förpackningsspecialister fokuserar på fem 
områden, med lagstiftning, bestämmelser och våra 
kunders krav i beaktande: att optimera mängden 
material som används, att använda återvunnet 
material, att göra allt vårt förpackningsmaterial 
återvinningsbart, att effektivisera transporter och 
att använda förnybara material. Plastic intensity | 2018 > 2021

Farm Frites utvecklar helt återvinningsbara 
förpackningar som använder så lite material 
som möjligt, samtidigt som de har kvar 
alla förpackningsfunktionerna och samma 
produktkvalitet.

157.327

 51,3
ton insparad plast.

PET-flaskor.

Det motsvarar 



VATTENHANTERING

Vatten kommer att bli en allt mer begränsad 
resurs i takt med att planeten blir varmare. 
Genom att minimera vårt friskvattenintag 
kommer vi att minska trycket på 
färskvattenresurserna.

Varje droppe 
spelar roll

I våra fabriker minskas friskvattenintaget 
genom att effektivisera 
produktionsprocesserna. Men de största 
framstegen sker genom mängden vatten 
som vi återanvänder.

79,773
m3 vatten. Detta motsvarar 

årsförbrukningen från 
418 hushåll.

Mellan 2018 och 2021 
sparade vi 

418
hushåll.

Vattenintensitet |  2018 > 2021



Farm Frites arbetar hårt för att producera 
livsmedelssäkra produkter av hög kvalitet 
på ett ansvarsfullt sätt.

Våra produkter 
är resultatet av 
kunskap, färdigheter 
och passion

PRODUKT

Våra produkter är resultatet av hela Farm Frites-
teamets passion, kunskap och färdigheter. Vi har 
ett ansvar att garantera livsmedelssäkerheten 
och kvaliteten hos våra produkter när de blir 
näringskälla för människor runt om i världen.

65/65
granskningar fick 

godkänt med 
förbättrat resultat.



MATSVINN

Vi optimerar ständigt våra 
produktionsprocesser för 
att minimera svinnet

Delar av potatis som är för små för att bli 
pommes frites används i olika potatisbaserade 
specialprodukter. Stärkelse samlas in och 
utgör en resurs i produkter som inte innehåller 
potatis. Alla delar av grödan som inte kan bli en 
potatisprodukt används till något annat. Det kan 
till exempel användas som djurföda eller för att 
generera energi.

Över 99 % av våra 
potatisar används på 
ett eller annat sätt.

 99%



MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE

Bara med våra medarbetares 
engagemang, passion och expertis kan 
vi skapa utsökta potatisprodukter av hög 
kvalitet till miljontals människor runt om 
i världen.

Var en del 
av något 
större

Vi tror på arbetsplatser 
där alla känner sig säkra, 
bekväma och stora 
möjligheter att växa.
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För mer information om resultaten, 
information om våra hållbarhetsrutiner och 
intervjuer med Farm Frites-experter kan du 
läsa hela rapporten, som är tillgänglig via: 
farmfrites.com/sustainabilityreport2021

“Vi utmanar oss 
själva varje dag 
för att minimera 
vår verksamhets 
miljöpåverkan.”
GIJS MUILENBURG
Chief Financial Officer holding company

Friskrivning
De absoluta siffrorna i detta pressmeddelande 
har beräknats baserat på de 
prestationsförbättringar Farm Frites har gjort 
sedan referensåret 2018.


