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Nøkkeltall 2021

22,9 % 
MARKEDSANDEL MOT 

ØVRIGE DAGLIGVAREKJEDER.

47,6  
MILLIARDER KRONER  

I OMSETNING

12 682
MEDARBEIDERE 14

NYE BUTIKKER –
5 MILJØBUTIKKER

UKENTLIG  
BESØKER OVER  

3,65
MILLIONER KUNDER 

VÅRE BUTIKKER

17
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Vår forretningsidé: Kundene velger oss 
fordi vi alltid har laveste pris på varer av 
høy kvalitet, produsert og solgt på en 
ansvarlig måte.
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Vårt samfunnsoppdrag

2021 ble nok et krevende år 
preget av Covid-19. I REMA 1000 
har våre hverdagshelter fortsatt 
å stå i førstelinjen i en tid med 
ulike nasjonale, regionale og 
lokale smittereduserende tiltak og 
varierende smittetrykk. Vår pri-
oritet har hele tiden vært å sikre 
trygge handleopplevelser for våre 
kunder, medarbeidere og fran-
chisetakere. Samtidig som vi har 
vært bevisst på vår rolle som en 
samfunnskritisk aktør for å sikre 
mat til det norske folk, til alltid 
lave priser. 

I krevende tider ser vi hva som bor i oss. Pandemien 
har fortsatt å sette hele vår verdikjede på prøve. 
Som en del av førstelinjen har butikkmedarbeidere 
og franchisetakere vært blant de mest utsatte. 
Utfordringer som karantenekrav, personalfravær og 
stadig skiftende smitteverntiltak har krevd en evne til 
å omstille seg raskt. Jeg er svært stolt og ydmyk over 
jobben som er gjort og innsatsen som er lagt ned.  
Med bankende blå hjerter leverte vi til 20 i stil!  

Kunden er vår øverste sjef. I REMA 1000 har vi helt 
siden 2014 jobbet etter ideen om å alltid gi kundene 
laveste pris på varer av høy kvalitet, produsert og solgt 
på en ansvarlig måte. Så enkelt – men samtidig så 
vanskelig. Derfor er det veldig gledelig å se at vi faktisk 
leverer på det vi har satt oss som mål.

I 2021 ble vi gjentatte ganger kåret til 
dagligvarebutikken med de laveste prisene. I en tid 
med økonomisk usikkerhet, vet vi hvor viktig trygghet 

og lave priser er for våre kunder. Men prisen skal ikke gå 
på bekostning av kvaliteten. Et eksempel på det er når 
våre knallgode kjøttprodukter blir utmerket med hele 
16 medaljer under NM i kjøttprodukter. Vi er stolte av å 
kunne levere kvalitetsvarer til alltid lave priser. 

Med visjon om å gi kundene en sunnere og mer 
bærekraftig hverdag har vi i året som har gått også 
fått til store ting på ansvar. Vi har kuttet utslipp av 
klimagasser med 3% og fjernet store mengder salt og 
sukker fra populære kundefavoritter. Matsvinnet er 
redusert med 5%, og vi er foran bransjemålet om å 
redusere matsvinn med 50% innen 2030. 

I REMA 1000 er vi svært opptatt av kuttisme, kunsten 
å skape mye for lite. Og det er nettopp dette det vil 
handle om for alle selskaper i tiden som kommer. Vi må 
få mer ut av de knappe ressursene vi har. I året som har 
gått har vi blant annet fortsatt å investere i nyere og mer 
klimavennlig kjøl, frys- og ventilasjonsutstyr i butikkene 
våre. Med nyere utstyr i butikkene reduserer vi ikke bare 
bruken av miljøskadelig gasser og vårt strømforbruk 
betydelig, men vi reduserer også butikkens kostnader. 
Lavere kostnader i REMA 1000 er ensbetydende  
med enda lavere priser. En skikkelig vinn-vinn-situasjon 
for alle. 

Høsten 2021 åpnet vi et av verdens mest  
klimavennlige og effektive slakteri- og 
foredlingsanlegg for kylling. Et anlegg som setter 
en ny standard for hvordan industri kan gjøres mer 
bærekraftig både økonomisk og for omgivelsene. 
Fabrikken har redusert sitt klimaavtrykk i produksjonen 
med tilnærmet 100%!

I 2021 ble vi i REMA 1000 også for fjerde år på rad, og 
som eneste dagligvarekjede, tildelt beste karakter for 
ypperlig klimaledelse av anerkjente Carbon Disclosure 
Project (CDP). Utmerkelsen kommer som et resultat 
av full transparens av klimaregnskap, gjennomførte 
tiltak som har bidratt til å redusere utslipp med over 
68% siden 2013 og vår strategi og store ambisjoner for 
fremtiden. 

Det ligger i våre 
verdier å tenke 
positivt og offensivt. 

Tom Kristiansen,  
administrerende direktør  
i REMA 1000 Norge

Mens vi ser tilbake på et år med fantastiske resultater 
på ansvar anerkjenner vi samtidig at arbeidet så vidt 
er i gang. Med høy forretningsmoral som et av våre 
verdigrunnlag skal vi ivareta hensynet til menneske- 
og arbeidsrettigheter, miljø og helse i hele vår 
verdikjede, fra fjord og jord til bord fremover. 

Første steg var å forplikte seg. Det gjorde vi i 2020 
da vi lanserte den nye ansvarsstrategien, REMA 
2030. Her har vi lagt en plan for hvordan vi skal bidra 
til en sunnere og mer bærekraftig fremtid. Vi skal 
fortsatt ha laveste pris på varer av høy kvalitet, men 
vi skal også ivareta klima og miljø, bidra til å forbedre 
folkehelsen, ha en positiv innvirkning på mennesker i 
hele verdikjeden og sist, men ikke minst skape Norges 
mest inkluderende og motiverende arbeidsplass. 

Ambisjonene våre er store, og vi klarer ikke nå 
målene våre alene. Vi må samarbeide med våre 
dyktige franchisetakere, motiverte leverandører, 
engasjerte samarbeidspartnere og bevisste kunder 

som fortsetter å utfordre oss til og stadig bli bedre. Vi 
vet at produksjon og distribusjon av mat står sentralt 
i utfordringer knyttet til klima, miljø, helse samt 
ansvarlig og bærekraftig handel. Men som en del av 
utfordringen er vi også i den beste posisjonen til å 
være en del av løsningen. 

Vi skal være vårt ansvar bevisst. Utfordringene vi 
har foran oss vil uten tvil kreve mye av oss. Med solide 
resultater økonomisk, stort avtrykk og utrolig mange 
dyktige mennesker i organisasjonen og hos våre 
samarbeidspartnere er vi i posisjon til å oppnå store 
ting i årene som kommer. Det ligger i våre verdier å 
tenke positivt og offensivt. 

Det er 1000 grunner til å velge REMA 1000 og i årets 
ansvarsrapport gir vi deg mange gode grunner for å 
legge handleturen til din lokale REMA 1000 butikk. 

 
God lesning!
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Vår historie

Det begynte med jakten på  
et butikkonsept som var  
annerledes enn de 
tradisjonelle nærbutikkene. 
På en studietur til Tyskland 
i 1977 ble representanter 
for Reitangruppen 
imponert over den tyske 
lavpriskjeden ALDIs 
gjennomførte enkelhet. 

Da Odd Reitan åpnet den første REMA-
butikken 15. februar 1979 på Bromstad 
i Trondheim var det med nettopp ALDI 
som forbilde.

I startfasen var utvalget begrenset til 
500-600 varer, men dette sortimentet 
ble for smalt til at det ble lønnsomt. 
Butikken i Mo i Rana, som åpnet året 
etter, økte derfor vareutvalget til 1000 
artikler. Dette ga stor suksess og ble 
videreført i de tre butikkene som da 
gikk under navnet REMA. Det førte 
også til at navnet ble endret til REMA 

1000 – en forkortelse for Reitan Mat, 
1000 artikler. Selv om vareutvalget har 
økt siden den gang har navnet bestått. 

REMA 1000-konseptet har siden blitt 
utviklet og forbedret, og sortimentet 
har endret seg i takt med tiden og 
kundenes matvaner. Men fortsatt jobber 
vi etter den samme filosofien; effektiv 
drift og lave kostnader, i tillegg til store 
volum, gjøre oss konkurransedyktige og 
i stand til å holde kundeløftet vårt om 
bare lave priser.

VÅRE VERDIGRUNNLAG
• Vi rendyrker bedriftens forretningsidé

• Vi holder en høy forretningsmoral

• Vi skal være gjeldfri

• Vi skal motivere til vinnerkultur

• Vi tenker positivt og offensivt

• Vi snakker med hverandre – ikke om hverandre

• Kunden er vår øverste sjef

• Vi vil ha det morsomt og lønnsomt

1972

Odd Reitan  
åpner sin  
første butikk i  
Trondheim,  
AS Sjokkpris.

1990

REMA 1000- 
butikker er  
etablert i alle  
byer i Norge med 
mer enn 10.000 
innbyggere.

1997

Sammen med  
BAMA etableres  
BaRe Frukt &  
Grønt AS som  
eksklusive  
leverandør av frukt  
og grønnsaker. 

2006

Butikkene bygges 
om og frukt og grønt 
plasseres først. 

2010

REMA Distribusjon 
etableres som et eget 
selskap og egeneide 
leverandører samles i 
REMA Industrier.

2012

Modellbutikken 
lanseres og sunne  
varer som fisk,  
sjømat og hvitt  
kjøtt plasseres først i 
varestrømmen.  

2016

REMA 1000  
kjøper Kolonihagen 
for å forsterke 
satsningen på 
kvalitet, økologi 
og bærekraftige 
produkter. 

2018

Norsk Kylling  
skifter til kyllingrasen 
Hubbard og bedrer 
dyrevelferden for  
30 prosent av 
kyllingene i Norge. 
REMA 1000 
rangeres blant de 
beste i verden på 
klimaledelse av CDP. 

2020

REMA 1000 og Norsk 
Kylling tildeles "Good 
Chicken Award"
Styret godkjenner 
ansvarsstrategien 
REMA 2030

O. Reitan Kolonial 
åpnes av Ole og 
Margit Reitan  
2. mai i Nonnegata 
22 i Trondheim. 
Omsetning første dag 
var kr. 25,50

1948

Den første  
REMA-butikken 
åpner 15. februar 
på Bromstad i 
Trondheim. 

1979

Den første 
REMA 
1000-butikken i 
Danmark åpner.  

1994

REMA 1000  
kjøper seg inn i  
Grans Bryggeri AS  

2005

REMA 1000  
kjøper virksomheten 
til Lidl i Norge. 

2008

REMA 1000  
kjøper Norsk  
Kylling og får  
dermed eierskap  
til hele verdikjeden 
for hvitt kjøtt. 

2011

Forretningsideen  
pris, kvalitet og 
ansvar etableres og 
palmeolje fjernes fra 
alle egne matvarer.  

2014

  
Sukkerfri drikke 
plasseres før 
sukkerholdig.   

2017

  
For andre året på 
rad rangeres REMA 
1000 blant de 
beste i verden på 
klimaledelse av CDP.
Til den nyedistribunalen 
på Vinterbro investerer 
REMA 1000 i Norges 
største enkeltkjøp av 
solceller.   

2019

  
Norsk Kylling åpner 
ny kyllingfabrikk.
REMA 1000 starter 
utfasingen av 
engangsplast og lanserer 
nye handlekurver laget av 
100% resirkulert plast fra 
maritimt avfall produsert 
i Norge.   

2021

Innhold / Nøkkeltall 2021 / Vårt samfunnsoppdrag / Vår historie / Vesentlighetsanalyse / Vårt bidrag til de globale utfordringene / REMA 2030 er vårt bidrag til en mer bærekraftig framtid IN
TR

O
M

ILJØ
H

ELSE
A

N
SV

A
R

LIG
 H

A
N

D
EL

M
EN

N
ESK

ER



REMA 1000 ANSVARSRAPPORT 2021 8

 
Vesentlighetsanalyse

Med høy forretningsmoral som et av våre verdigrunnlag skal vi ivareta 
hensynet til blant annet menneske- og arbeidsrettigheter, helse og miljø. 
Vår ambisjon er å gjøre mer enn det som forventes av oss, og vi skal kutte 
våre utslipp og øvrig negativ påvirkning raskere enn vi er pålagt å gjøre.

Merk: Tema er ikke rangert i henhold til viktighet innenfor hver boks.

Viktig Vesentlig

• Lokal verdiskaping
• Lokale varer og kortreist 

produksjon
• Kjøttfrie alternativer
• Miljøgifter

• Sunnhet og helse
• Plast og emballasje
• Matsvinn
• Dyrevelferd
• Menneske- og arbeidsrettigheter 

i leverandørkjeden
• Inkluderende arbeidsgiver
• Sunn og bærekraftig mat for alle

• Energiforbruk
• Avfallshåndtering
• Bærekraftig hav
• Lokal støy og forurensing
• Tilsetningsstoffer
• Høy forretningsmoral*
• Matsikkerhet
• Trygg og ansvarlig arbeidsgiver
• Allergivennlige og 

livsstilstilpassede produkter

* Antikorrupsjon, hvitvasking,datahåndtering 
og personvern, styrets uavhengighet etc.

• Biologisk mangfold
• Klimagassutslipp
• Sporbarhet og transparens
• Mattrygghet
• Sirkulær økonomi

Langsiktig effekt av REMA 1000s innsats

Betydning for 
interessenter

Høy

Høy

Middels

Middels

ANSVAR FRA JORD TIL BORD
PRODUKSJON
I 2021 handlet REMA 1000 varer fra nærmere 500 leverandører 
i over 30 land. Vi skal ha profesjonelle og dyktige leverandører 
som holder en høy standard når det gjelder blant annet 
miljøpåvirkning, kvalitet, ansvarlighet og arbeidsforhold. 
Derfor stiller vi strenge krav i våre etiske retningslinjer og har 
et kontinuerlig fokus på risikokartlegging og oppfølging av alle 
leverandører. Retningslinjer og krav er også gjeldende for alle 
underleverandører og agenter.

DISTRIBUSJON
REMA Distribusjon har ansvaret for levering av varer fra våre 
distribunaler til REMA 1000-butikker i hele Norge. Vi har stort 
fokus på å redusere miljøpåvirkningen i transportleddet og på 
distribunalene våre.

FORBRUK
Vårt mål er at kundene skal oppleve at det er enkelt å ta gode valg 
til lave priser når de velger REMA 1000. Dette handler blant annet 
om vareutvalg og produktutvikling, at vi gjør det enkelt å tilberede 
god og sunn mat, kildesortere emballasjen etter bruk og at vi legger 
til rette for at kundene skal kaste mindre mat i sin husholdning. 

BUTIKK
REMA 1000 har over 650 butikker i Norge, og vår ambisjon er 
å strekke oss langt for at butikkene skal være så miljøvennlige 
som mulig. Bytte til miljøvennlig kjølegass, LED-belysning og 
gjenvinning av varme er tiltak som både kutter miljøpåvirkning 
og kostnader. Vi er også bevisst vår rolle som inkluderende 
arbeidsgiver og ønsker å gi mennesker som faller utenfor 
arbeidslivet muligheter.

Utgangspunktet for valg av områder og tema 
dekket i vår ansvarsstrategi og rapportering 
er en vesentlighetsanalyse. Denne vurderer 
betydningen for våre viktigste interessenter 
samt den langsiktige effekten av vår innsats. 

Vesentlighetsanalysen er utarbeidet etter en 
omfattende innsiktsfase. Den ble vedtatt av styret i 
REMA 1000 Norge høsten 2020 og revidert januar 
2022. Vesentlighetsanalysen vurderes årlig og 
eventuelle endringer vil reflekteres i strategi og 
rapportering ved behov. 
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Vårt bidrag til de globale utfordringene

VÅRT BIDRAG TIL FNS BÆREKRAFTSMÅL

Ansvarsstrategien 
eies av styret i REMA 
1000 Norge AS. Alle 
medarbeidere skal 
bidra til at vi når våre 
ambisjoner og mål. 

• Strategien skal vurderes 
årlig basert på ny 
kunnskap, endring 
hos interessenter eller 
måloppnåelse. Ved 
endringer skal styret 
orienteres og vedta 
revidert strategi. 

• Videre vil vi vurdere og 
eventuelt oppdatere vår 
vesentlighetsanalyse årlig.

• Administrasjonen i REMA 
1000 Norge har ansvar 
for å iverksette strategien 
i forretningsdrift og 
handlingsplaner.

• I vår årlige ansvarsrapport 
vil vi rapportere 
progresjon på strategiens 
målsettinger. 

FNs bærekraftsmål 
og Parisavtalen legger 
føringene for hvordan 
en bærekraftig 
framtid ser ut. 

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET PÅ 
LAND

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

1,5 °C

GLOBALE FØRINGER VÅRE VERDIGRUNNLAG

I 2020 etablerte vi en ny ansvarsstrategi som er vårt bidrag til en mer bærekraftig framtid. Strategien skal 
bidra til å nå FNs bærekraftsmål og 1,5 graders målet definert i Parisavtalen.

REMA 1000 er et verdidrevet selskap og våre åtte verdigrunnlag 
rettleder oss i alt vi gjør.

• Vi rendyrker bedriftens 
forretningsidé

• Vi tenker positivt og offensivt

• Vi holder en høy forretningsmoral • Vi snakker med hverandre – 
 ikke om hverandre

• Vi skal være gjeldfri • Kunden er vår øverste sjef

• Vi skal motivere til vinnerkultur • Vi vil ha det morsomt og 
lønnsomt

REMA 1000 skal 
inspirere til gode 
og sunne valg. Vi 
skal redusere salt, 
sukker og mettet 
fett og selge mer 
av varene som er 
bra for helsen.

REMA 1000 
gir muligheter 
og reduserer 
forskjeller mellom 
kvinner og menn.

REMA 1000 
tar ansvar for 
menneske- og 
arbeidsrettigheter, 
helse og miljø i 
hele verdikjeden.

REMA 1000 
gir alle like 
muligheter 
uavhengig av 
kjønn, etnisitet og 
bakgrunn.

REMA 1000 
skal jobbe for 
en bærekraftig 
matproduksjon 
fra jord og fjord 
til bord.

REMA 1000 skal 
kutte alle fossile 
utslipp i egen 
virksomhet og 
oppfordre våre 
leverandører til å 
gjøre det samme.

REMA 1000 
skal bidra til å 
bevare skog, jord 
og et biologisk 
mangfold innenfor 
planetens 
tålegrenser.

REMA 1000 klarer 
ikke å oppnå målene 
i REMA 2030 alene 
og vi er derfor 
avhengige av et godt 
samarbeid med blant 
annet leverandører, 
myndigheter og 
øvrige interessenter.
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REMA 2030 er vårt bidrag til en mer bærekraftig framtid

MILJØ HELSE ANSVARLIG HANDEL MENNESKER

Utfordringen Utfordringen Utfordringen Utfordringen

Verden beveger seg i retningen 
av klimakrise og vi taper biologisk 
mangfold i høyt tempo. Bruken 
av naturressurser har aldri vært 
høyere og det vi forbruker finner 
ikke veien tilbake i kretsløpet.

Nærmere 70 % av Norges 
befolkning er overvektige, og 
livsstilsykdommer koblet til dårlig 
kosthold er i økning. Vi spiser ikke 
nok fisk, grove kornprodukter 
eller frukt og grønt, og får i oss for 
mye salt, sukker og mettet fett. 

Verdens matproduksjon består av 
komplekse og lite transparente 
verdikjeder der prispress og 
økt etterspørsel øker risikoen 
for brudd på menneske- og 
arbeidsrettigheter. Globalt øker 
forskjellene for dem som har minst. 

Utenforskap er en av de største 
utfordringene vi som samfunn 
står ovenfor. Stadig flere faller 
utenfor jobb og utdanning og i 
aldersgruppen 15 til 29 år er hele 
7 % rammet av utenforskap. 

Vår løsning Vår løsning Vår løsning Vår løsning

I 2030 er vi klimapositive og har 
en positiv påvirkning på naturen.

I 2030 har vi forbedret helsen til 
våre kunder.

I 2030 har vi en positiv 
innvirkning på mennesker og 
miljø i hele vår verdikjede.

I 2030 er vi Norges mest 
inkluderende og motiverende 
arbeidsplass. 

Våre løfter Våre løfter Våre løfter Våre løfter

• Ingen matsvinn
• Klimapositiv og fornybar
• Naturpositiv
• Kun bærekraftig emballasje
• Full ressursutnyttelse og 

gjenbruk

• Sunne varer først
• Mindre salt, sukker og mettet fett
• Inspirasjon til gode og sunne 

valg
• Støtte idrett og aktivitet
• Reduksjon av 

tilsetningsstoffer
• Trygg mat fra jord til bord

• Rettferdig og ansvarlig 
verdikjede

• God dyrevelferd
• Bærekraftig produksjon og 

forbruk
• Sporbart og transparent
• Høy forretningsmoral

• Varige muligheter for alle
• Inkluderende og rettferdig
• Ansvarlig og motiverende
• Lokal bidragsyter

SAMARBEID

Vi gir 
kunden en 
sunnere 
og mer 
bærekraftig 
hverdag

VÅR VISJON

Klimakrise og tap 
av natur

Ernæring på avveie Global skjevfordeling Utenforskap

Klimapositiv og 
sirkulær

Bedre helse for to 
millioner mennesker

Ansvarlig og 
bærekraftig verdikjede

Muligheter  
for alle

Innhold / Nøkkeltall 2021 / Vårt samfunnsoppdrag /  Vår historie  / Vesentlighetsanalyse / Vårt bidrag til de globale utfordringene / REMA 2030 er vårt bidrag til en mer bærekraftig framtid IN
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Våre viktigste resultater i 2021

205 
TONN 

plast kuttet fra egne 
merkevarer

34% 
MINDRE 

MATSVINN 
siden 2015

83,1 %143 millioner 
kWt

spart fra energieffektive  
tiltak siden 2015

sorteringsgrad på alt 
butikkavfall

100%  
UTSLIPPSKUTT
for den nye Norsk  
Kylling-fabrikkenNYE 

HANDLEKURVER AV

100%
RESIRKULERT 

MARITIMT AVFALL

25 %
CO2-kutt i distribusjon  

siden 2013

Lagt solceller  
på taket av  

distribunalene   
i Bergen og  
Trondheim

Startet  
overgangen til  

mer bærekraftig  
transport og kjøpt  

8  
biogassbiler 

BLANT  
VERDENS BESTE 
PÅ KLIMALEDELSE
(TOPPKARAKTER I CDP-RANGERING)

189 TONN 

mat reddet fra REMA  
1000 til Matsentralen

Våre viktigste resultater i 2021 / Klimakrise og tap av natur / Klimapositiv og sirkulær / Vårt i bidrag i 2021 / Ingen matsvinn / Donasjon reduserer matsvinnet / Klimapositiv og fornybar / Klimaregnskap 2021 / Naturpositiv / Kun bærekraftig emballasje  
/ Full ressursutnyttelse og gjenbruk av ressurser
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Verden beveger seg i 
retningen av klimakrise og 
vi taper biologisk mangfold 
i høyt tempo. Bruken av 
naturressurser har aldri vært 
høyere og det vi forbruker 
finner ikke veien tilbake i 
kretsløpet. 

På tross av en offensiv klimaavtale øker verdens 
utslipp år for år. Matproduksjon står i sentrum 
av utfordringene med ca. 30 % av utslippene 
globalt. Endrer vi ikke retning betydelig de 
neste årene frykter verdens forskere at vi styrer 
mot en oppvarming på nærmere 3,5 grader 
innen utgangen av dette århundret. 

Samtidig som verden blir varmere, taper 
vi biologisk mangfold for hver dag som 
går. Regnskogen reduseres drastisk til 

fordel for produksjon av soya, palmeolje og 
kjøttproduksjon. Havet forsøples og tappes 
for fiskearter i en rasende fart. Jordsmonnet 
utarmes med konsekvensen av at den naturlige 
karbonlagringen reduseres betraktelig.

Vår bransje er en storforbruker av 
naturressurser som vann, landjord, hav og skog. 
Utfordringene forsterkes ved at en tredjedel av 
maten som produseres på verdensbasis ender 
som matsvinn. Ressursbruken er generelt stor 
i vår bransje og for lite finner veien tilbake i 
kretsløpet. Mye ender som avfall som ikke 
nyttiggjøres til nye ressurser vi har behov for i 
årene framover. 

Samlet sett utgjør utfordringene en betydelig 
risiko for framtidens matproduksjon. Utvikler vi 
oss ikke i en mer bærekraftig retning vil tilgangen 
på det som i dag er en naturlig del av hverdagen 
minimeres drastisk. Det vil dessuten bli vanskelig 
å holde temperaturen på et forsvarlig nivå. 
Utvikling av bærekraftige verdikjeder som øker 
klimarobusthet vil være avgjørende for både 
verden og oss i årene framover. 

I 2030 er vi 

klimapositive 
og har en positiv 
påvirkning på 
naturen 

Klimakrise og tap av natur
VÅR AMBISJON UTFORDRINGEN

Kilder: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR); 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

I REMA 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. 
Vår holdning er at vi skal handle raskere og gjøre mer enn det som 
forventes av oss. Vi jobber hardt for å redusere vår klimabelastning 
og jeg er stolt av at vi rangeres blant selskapene som er best i 
verden på klimaledelse for fjerde året på rad.

Ole Robert Reitan, 
administrerende direktør i Reitan Retail og styreleder  
i REMA 1000 Norge

Våre viktigste resultater i 2021 / Klimakrise og tap av natur / Klimapositiv og sirkulær / Vårt i bidrag i 2021 /  
Ingen matsvinn / Donasjon reduserer matsvinnet / Klimapositiv og fornybar / Klimaregnskap 2021 / Naturpositiv /  
Kun bærekraftig emballasje / Full ressursutnyttelse og gjenbruk av ressurser
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Matproduksjon står for 30 % av 
klimagassutslippene globalt og legger 
press på ressurser som vann, skog, 
land og hav. Det er ingen tvil om at vi 
er en del av vår tids største utfordring. 
Det betyr heldigvis også at vi kan 
være en del av løsningen.  

Vår største negative påvirkning på klima og miljø skjer 
i råvareleddet. Arealforbruk, vannforbruk og gjødsel 
er bare noen av faktorene som påvirker miljøet og det 
biologisk mangfold negativt. I tillegg kommer utslipp 
og ressursforbruk i egen virksomhet og indirekte 
utslipp fra varer produsert av over 500 leverandører 
i 30 land. En bedre forvaltning av ressurser som 
vann, planter, fiske og natur vil være avgjørende. 
Videre må matsvinnet reduseres betraktelig og 
ressurseffektiviteten økes gjennom hele verdikjeden. 

I sum handler det om å redusere negativ påvirkning og 
skape positive ringvirkninger fra jord og fjord til bord. 
Det vil fordre at vi reduserer ressursbruken, kutter 
utslipp og avfall, gjenbruker ressurser og tar vare på 
jord, skog og hav. Den økonomiske veksten må skje 
innenfor planetens tålegrenser og vår ambisjon er at vi 
skal være gjeldfrie og gi mer tilbake enn det vi tar. 

Klimapositiv og sirkulær

Vi skal 
bidra til FNs 
bærekraftsmål

VÅR LØSNING

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET PÅ 
LAND

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENEAnsvarlig forbruk og produksjon. 

REMA 1000 jobber for en 
bærekraftig matproduksjon fra 
jord og fjord til bord.

Stoppe klimaendringene 
REMA 1000 skal kutte alle fossile 
utslipp i egen virksomhet og 
oppfordre våre leverandører til å 
gjøre det samme. 

Liv på land 
REMA 1000 skal bidra til 
å bevare skog, jord og et 
biologisk mangfold innenfor 
planetens tålegrenser.

Samarbeid for å nå målene  
REMA 1000 klarer ikke å oppnå målet om å 
være klimapositiv og sirkulær alene. Dette må 
gjøres gjennom samarbeid med leverandører, 
myndigheter og øvrige interessenter.

VÅRE LØFTER

Ingen matsvinn
I 2030 har vi redusert matsvinn med 80 %1 i egen virksomhet og hjulpet kundene våre 
med å halvere sitt svinn. Vi måler og reduserer svinn gjennom hele verdikjeden og 
ressursutnytter alt matsvinn. 

Klimapositiv og fornybar I 2030 er vi klimapositive i egen virksomhet2 og en foregangsfigur på bruk av fornybar 
energi. Våre indirekte utslipp er halvert.3

Naturpositiv I 2030 bidrar vi positivt til ivaretagelse av biologisk mangfold og naturressurser i vår 
verdikjede. Sammen med våre leverandører har vi økt klimarobustheten i verdikjeden.

Kun bærekraftig emballasje
I 2030 er all emballasje fra egne merkevarer sirkulær og klimanøytral, og vi forventer det 
samme fra våre leverandører. Miljøbelastningen fra øvrig plastbruk i egen virksomhet er 
halvert.4

Full ressursutnyttelse og 
gjenbruk av ressurser

I 2030 ressursutnyttes alt vårt avfall og vi benytter gjenvunnet materiale der det  
er mulig.

 1 Basisår 2015.  2 Scope 1 & 2. Basisår 2020.  3 Scope 3. Basisår 2021.  4 Basisår 2020.
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Vårt i bidrag i 2021

I 2021 reduserte vi våre egne klimagassutslipp med 3 % og fortsatte 
vår satsning på energismarte bygg. Vi økte andelen av både 
økologiske og plantebaserte produkter og fortsatte vårt arbeid  
med å kutte både plast, matsvinn og miljøpåvirkning.  
Vi har satt oss offensive mål mot 2030 som vi videre i kapittelet 
evaluerer våre tiltak i rapporteringsåret mot. 

Klimapositiv og fornybar 
I 2021 har vi redusert våre egne utslipp og 
kartlagt en større del av våre indirekte utslipp. 
Vi har effektivisert transporten og satset videre 
på energieffektive butikker og bygg. For fjerde 
året er vi rangert blant de beste i verden 
på klimaledelse og vi har fortsatt arbeidet 
med å kartlegge klimarisiko. Vi åpnet flere 
miljøbutikker og har lagt solceller på taket av 
to nye lagerbygg. Vi har også gått til innkjøp 
av nye biodrivstoffbiler. 

Naturpositiv 
I 2021 har vi økt andelen bærekraftige og 
økologiske produkter. Vi har bidratt til å 
bevare store områder med regnskog, plantet 
flere mangrovetrær i Myanmar og redusert 
vannforbruket i egen virksomhet. Videre har 
vi hatt en stor vekst i salget av plantebaserte 
produkter. 

I 2020 utarbeidet vi vår nye 
ansvarsstrategi som er grunnlaget for 
vårt videre arbeid. Med utgangspunkt 
i utfordringen klimakrise og tap av 
natur er vår løsning at vi skal være 
klimapositive og sirkulære i 2030.  

Dette innebærer at vi skal fortsette 
å kutte våre egne klimagassutslipp. 
Vi skal få en total oversikt over våre 
indirekte utslipp og starte jobben med 
å redusere disse. Videre skal vi jobbe 
med energieffektivitet og en overgang 
til fornybar energi. Transporten vår skal 
bli både mer effektiv og miljøvennlig, og 
vi skal gjøre smarte miljøvalg som også 
kutter kostnader. 

Matsvinnet skal reduseres i egen 
drift og hjemme hos våre kunder. 
Emballasjebruken skal bli fornybar og 
sirkulær og vi skal redusere bruken 
av plast i øvrig drift. Avfallet vårt skal 
strekke seg mot å være gjenvinnbart 
i alle fraksjoner slik at vi kan bidra til 
overgangen fra en lineær til sirkulær 

økonomi. Videre skal vi øke graden av 
gjenvunnet materiale der vi kan i egen 
virksomhet, være seg bygg eller driftsmateriell. 
Vi skal skape mer for mindre som er kuttisme 
i praksis. 

Naturbelastningen skal reduseres og vi 
skal bidra positivt tilbake gjennom bevaring 
og planting av skog. Videre skal vi ivareta 
naturressurser som vann, jord, skog og hav. 
Våre kunder skal oppleve at vi øker andelen 
bærekraftige produkter og at det blir enklere 
å gjøre gode og miljøvennlige valg når de 
handler på REMA 1000. 

Vi har ikke alle løsningene enda, men vi har 
bestemt oss for å bidra. Med på laget trenger 
vi offensive ansatte som vil kutte både 
kostnader og miljøpåvirkning, leverandører 
som vil jakte på morgendagens løsninger 
og ikke minst kunder som ønsker å ta mer 
bærekraftige valg i sin hverdag. Summen 
av tiltakene skal bidra til at vi i 2030 er 
klimapositive og har en positiv påvirkning på 
naturen. På de neste sidene kan du lese mer 
om hvor langt vi har kommet. 

VEIEN VIDERE MOT Å BLI 
KLIMAPOSITIV OG SIRKULÆR 
 

Kun bærekraftig  
emballasje 
I 2021 har vi kuttet mer emballasje fra 
egne merkevarer, faset ut engangsplast, 
økt bruken av gjenvunnet materiale og 
gjort det enklere å materialgjenvinne  
emballasjen etter bruk. Vi har også faset 
inn nytt avfallssymbol på produkter som 
rammes av engangsplastdirektivet. 

Full ressursutnyttelse og 
gjenbruk av ressurser 
I 2021 sorterte butikkene 83,1% av alt 
sitt avfall. Vi har også introdusert nye 
handlekurver i 100% gjenvunnet plast 
fra maritimt avfall og fått flere sirkulære 
løsninger som blant annet utnytter avfall 
som ny ressurs hos en rekke av våre 
leverandører.

Ingen matsvinn 
I 2021 reduserte vi svinnet med 5 % i egen virksomhet gjennom å fortsette arbeidet med 
gode bestillings- og rulleringsrutiner, nedprising av varer som nærmer seg utløpsdato og 
donasjonsordninger. Videre har vi introduserte «ofte god etter» på flere egne matvarer,  
lanserte flere produkter i mindre pakninger og jobbet med emballasjeløsninger som  
reduserer svinnet i husholdningene. 
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FORDELING MATSVINN

Brød og bakevarer 41 %
Drikkevarer  1 %
Meieri 5 %
Ferske kjøttvarer 6 %

Frisk frukt og grønnsaker 46 %
Langtidsholdbart 1 %
Frossen mat 0 %
Egg 0 %

Ingen matsvinn

I 2021 har vi redusert svinnet i egen virksomhet med 5 % noe som betyr 
at vi siden basisåret 2015 har redusert med totalt 34 %.  Videre har vi 
fortsatt arbeidet med å gjøre det enklere for kunden å redusere sitt 
matsvinn gjennom bla. supplerende holdbarhetsmerking og smarte 
emballasjeløsninger. 

Vårt
 løfte

Ingen matsvinn

REMA 1000 skal være en pådriver 
i kampen mot matsvinn. Vi målsetter 
å redusere matsvinn gjennom 
hele verdikjeden. Vi ønsker 
også å være en pådriver for 
at våre kunder kaster mindre 
og at matsvinn som en ressurs 
gjenvinnes.  

Emilie Våge, 
leder for samfunnsansvar og bærekrafti REMA 1000

I 2030 har vi redusert matsvinn med 80%* i egen virksomhet og 
hjulpet kundene våre å halvere sitt svinn. Vi måler og reduserer 
svinn gjennom hele verdikjeden og ressursutnytter alt matsvinn. 

Matsvinn er en viktig del av ansvarsarbeidet 
i REMA 1000. Vi har størst påvirkning  
i egen drift der vi kontinuerlig jobber med  
å minimere svinn i alle deler av verdikjeden. I 
tillegg ønsker vi å påvirke positivt der svinnet 
er størst ved å hjelpe kundene å kaste mindre 
i sin hverdag. Videre ønsker vi å påvirke 
positivt bakover i verdikjeden gjennom å 
stille krav til våre leverandører  
og i større grad ta i bruk spiselige råvarer 
som i dag kastes. 

• Gode bestillings-og rulleringsrutiner

• Godt valgt utvalg av sortiment som 
forhindrer svinn 

• Nedprising av varer som nærmer seg 
utløpsdato

• Donasjon til veldedige organisasjoner  
og bønder

• Keep-it og «ofte god etter» på egne 
matvarer

• Emballasjeløsninger som reduserer 
matsvinn i husholdningene

• Inspirere kunder til å lage restemat og ta  
vare på maten

VÅRE VIKTIGSTE TILTAK  
FOR Å REDUSERE MATSVINN

Matsvinn er en av de største miljø-
utfordringene både nasjonalt og globalt. 
Ifølge Matvett kastet vi 454 350 tonn spiselig 
mat i Norge i 2020. Dette tilsvarer 84,7 kilo 
per innbygger. Nærmere 50 % av svinnet 
skjer i husholdningene og 15 % i dagligvare. 
Nytt for rapporten fra 2020 er at matsvinn 
fra jordbruket er inkludert, en sektor som ikke 
har rapportert inn svinnet sitt tidligere. Som 
dagligvarekjede står vi midt i utfordringen, 
og vårt ansvar strekker seg utover egne 
butikkvegger.

Vår
utfordring

Vår
løsning

*Basisår 2015. 
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GRØNNE FOLK  
REDUSERER  
MATSVINN I 
PRIMÆRLEDDET
Grønne Folk lager produkter av 
overskuddsgrønnsaker fra lokale gårder 
nær produksjonen på Frosta. Dette er i stor 
grad basert på ukurante størrelser. Det vil 
si lokale grønnsaker som har feil form, farge 
eller størrelse. Dette bidrar til at Grønne Folk 
får unyttet hele avlingen samtidig som at 
produksjonen holdes lokal og bærekraftig. 
Unntaket er produkter som benytter Kikerter.

BRUKER HELE  
DYRET
Kolonihagen er opptatt av å bruke hele dyret, og 
lanserte påleggsvarianten Svinekam med Salvie. 
Svinekam er i utgangspunktet en veldig god 
råvare som kan brukes til mye, og Kolonihagen 
jobber videre med å se på flere måter å utnytte 
ulike stykningsdeler fra svin. Målet deres er 
at produktutviklingen ikke er ferdig før de har 
nyttiggjort hele råvaren, være seg om det gjelder 
hele vekstskifter eller kjøtt. 

NEDPRISING  
REDUSERER 
MATSVINN
Våre butikker har i 2021 priset ned over  
23 millioner varer. Nedprising kan skyldes  
en rekke ulike årsaker som for eksempel  
at varen nærmer seg utløpsdato, har fått 
kosmetisk skade på emballasje eller skal ut  
av sortiment. Varene legges på tydelig 
markerte områder, og vi opplever at vi får  
solgt ut varen til en rimelig pris, fremfor  
å kaste den. Dette er et av våre viktigste  
tiltak for å forhindre matsvinn i butikken. 

FRUKT OG  
GRØNT MED 
SKJØNNHETSFEIL 
Under merkevaren PRIMA tilbyr vi 
frukt og grønnsaker der vi har senket 
kravene til blant annet størrelse, form 
og sødme. Dette tiltaket bidrar til at 
svinnet reduseres i primærleddet, 
og at vi kan selge varer av en annen 
sortering til en ekstra lav pris. 

82 MILLIONER 
FERSKVARER 
MERKET MED  
KEEP-IT  
Siden 2012 har REMA 1000 merket 
over 82 millioner ferskvarer med 
Keep-it som følger produktets 
temperatur over tid. Indikatoren gjør 
det lettere å redusere matsvinn både 
i butikk og i husholdningen, samtidig 
som den bidrar til å sikre kvaliteten 
til produktet.

Vi selger ut nesten alt vi legger 
i nedprisingsdisken.  
Dette er et godt tiltak som 
sparer både miljøet og penger.

Roger Majdek,  
franchisetaker  
REMA 1000 Ensjø 

Visste du at … 
alle brødene som vi ikke får solgt, 
går til dyrefôr?

Visste du at … 
ca. 300 av våre egne tørrvarer er merket 
med “best før, ofte god etter”? 

VAKUUM- 
BAKING  
FORLENGER 
HOLDBARHETEN 
Kolonihagen har startet med vakuumbaking, 
en ny teknologi som forlenger holdbarheten 
med opptil flere dager. Fordelen med den 
nye teknologien er at brødene kan flyttes fra 
vanlig ovn over i ovn med et redusert trykk 
før det er ferdig stekt. Når det utsettes for 
et redusert trykk vil brødet fortsette å steke, 
på en lavere varme mens det gradvis kjøler 
seg ned. Ved en vanlig bakeprosess bruker 
ofte brødet flere timer på å kjøle seg ned 
og brødet vil miste fuktigheten. Med den 
nye teknologien kjøles brødet raskere ned, 
forblir sprøere, får en luftigere bakst med 
større volum, øker holdbarheten og reduserer 
energibehovet ved bakingen med hele 50%. 
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NYHETER SOM REDUSERER MATSVINN

FERDIGSKÅRET BRØD 
KLART FOR Å FRYSES NED

Ferske brød og bakevarer er en av de 
kategoriene det kastes mest av. Ferdigskåret 
brød fra Mesterbakeren pakkes i poser som er 
velegnet til å fryse ned hjemme. Dette sørger 
for at brødet holder bedre på kvaliteten og er 
spesielt relevant for mindre husholdninger.  
På ferdigskåret brød er det også tynnere 
brødskalk noe som betyr at mer av brødet blir 
konsumert og mindre havner som matavfall. I 
2021 sto oppskåret brød for over 35% av vårt 
totale salg av brød fra Mesterbakeren.

REDUSERER MATSVINN 
VED Å KJØPE BRØDET  
FERDIG FRYST
I 2020 piloterte vi å selge fryst brød fra 
Mesterbakeren i et utvalg av våre butikker. 
I 2021 har alle REMA 1000 butikker tilbudt 
dypfryste brød til sine kunder. Brødene er 
dypfryste og ferdig skåret og variantene 
som tilbys er Havrebrød, Grovbrød og 
Superheltbrød. På denne måten har vi alltid 
brød tilgjengelig for våre kunder, og ved å 
kjøpe brødet fryst har kunden den største 
forutsetningen for å forhindre matsvinn, 
ved å legge brødet i fryseren hjemme og 
gradvis ta ut flere skiver etter hvert som det 
trengs. Selv om fryst brød var nytt for de 
fleste butikker i 2021 ser vi en stadig økning 
i salget, noe som tyder på at flere kunder 
oppdager våre dypfryste brød. 

ZIP-LOCK FOR ØKT 
HOLDBARHET

I 2021 har vi introdusert valnøttkjerner  
i ny forpaknig. Den nye pakningen 
kommer i emballasje med lukkemekanisme 
som sikrer kvalitet og holdbarhet.  
Videre bidrar det til at produktet holder 
seg bedre i emballasjen under lagring   
i skuffer og skap. 

MIDDAGSLØSNINGER 
TILPASSET  MINDRE 
HUSHOLDNINGER 
I 2021 lanserte vi to produkter i 
porsjonsstørrelser som egnet ser for 
singelhusholdninger. Torskeloin 180 gram 
og Laksefilet naturell 150 gram kom begge i 
aluminiumsskåler som enkelt kan settes rett 
i ovnen. Mindre porsjoner gjør det enklere 
å beregne mengde, noe som bidrar til at det 
kastes mindre av en av de største kildene til 
svinn; middagsrester.

Også flere av sommerens grillnyheter kom i 
porsjonsstørrelser som egner seg for mindre 
husholdninger. Blant annet laks med wasabi 
og sesam og laks med teriyaki og sesam 
kom i mindre størrelser. Også serien Grill 
Bites ble lansert i størrelser passende for 
enkeltpersoner.  

Som en følge av Covid-19 ble en 
langt større del av småbrød og 
bakervarer emballert i 2020. Vi har 
fortsatt med dette gjennom 2021 
da det har vist seg å ha god effekt 
på holdbarhet og kvalitet, og 
bidrar til reduksjon av matsvinn.

De nye kaffeposene til Kolonihagen  
reduserer ikke bare bruken av plast.  
Primært handler emballasjeendringen  
om å bedre barriereegenskapene  
til emballasjen, som både ivaretar  
kvaliteten og øker holdbarheten  
til ett år. 
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DONASJON TIL MATSENTRALEN OG 
VELDEDIGE ORGANISASJONER 
REMA 1000 har siden 2013 hatt et samarbeid med Matsentralen som 
samler inn mat til vanskeligstilte. I 2021 reddet Matsentralen 189 tonn 
mat fra REMA 1000. Dette tilsvarer ca. 378 000 måltider med mat og 
er en økning på 19, 2% fra 2020. Mange av våre butikker bidrar med 
spiselig mat til veldedige organisasjoner i sitt lokalsamfunn eller lokale 
bønder som benytter matavfall til dyrefôr. Maten som ikke kan spises 
og derfor må kastes hentes av spesialister på gjenvinning og utnyttes til 
blant annet biogass. 

NORSK KYLLING DONERER 
MAT TIL MATSENTRALEN
Vår industribedrift Norsk Kylling leverer 
overskuddsvarer til Matsentralen. I 2021 har 
de donert rundt 25 paller med mat. Dette 
tilsvarer i overkant av 5 700 kilo, noe som 
utgjør nærmere 11 500 måltider. 

MATREDNING 
MED TOO GOOD 
TO GO
I 2021 har flere butikker benyttet 
matredderappen Too Good To Go for 
å redusere matsvinn. Det ble reddet 
totalt 3 588 måltider. Butikkene 
opplever at appen fungerer godt 
når man har overskuddsmat, i tillegg 
til gode nedprisingsrutiner i butikk. 
Gjennomsnittlig rangering av REMA 1000 
butikkene var i 2021 på 4,1 av totalt  
5 mulige. 

VEIEN VIDERE 
MOT INGEN 
MATSVINN
Selv om vi har kommet et stykke 
på vei har vi fortsatt en stor 
jobb å gjøre med å redusere 
matsvinnet i egen virksomhet. 
Spesielt gjelder dette kategoriene 
som står for det meste av svinnet 
i butikk: brød, bakervarer, frukt 
og grønnsaker. Vi vil jobbe videre 
med tiltak som nedprising og 
donasjon, samt optimalisere 
bestillings og rulleringsrutiner. 
Videre skal vi bidra positivt til 
å redusere svinnet der det er 
størst; i husholdningene. Dette 
innebærer at vi skal fortsette 
med smart holdbarhetsmerking, 
gode emballasjeløsninger, mindre 
porsjonspakninger og ikke minst 
inspirere kundene til å spise opp 
maten. 

BaRe DONERER 
OVERSKUDDSMAT TIL 
MATSENTRALEN
I 2021 har BaRe donert 239 589 kilo mat 
til Matsentralen. Dette betyr at mat som 
potensielt hadde blitt matsvinn heller ble til 
479 178 måltider. Sammenlignet med 2020 
ble det reddet 145% mer mat i 2021. 

DONERTE MAT FRA  
AVLYSTE ARRANGEMENTER
REMA 1000 måtte avlyse en rekke planlagte 
arrangementer i 2021 grunnet den pågående 
Covid-19 situasjonen. Maten som skulle serveres 
på arrangementene ble i stedet donert til ulike 
veldedige formål. Blant de organisasjonene vi 
har donert mat til er Matsentralen og Blå Kors. 

Donasjon reduserer matsvinnet

Visste du at …
vi også donerer spiselig mat som 
handles inn til prisundersøkelser?  
I 2021 donerte vi til en rekke ideelle 
organisasjoner som Matsentralen, 
Oasen, Kirkens Bymisjon Drammen og 
Halden og direkte til 150 trengende 
via finn.no. Vi har også vært 
hovedsamarbeidsgiver til matutdeling 
på Tofte, der 1452 familier har fått mat 
gjennom 2021. 
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Klimapositiv og fornybar

I 2021 reduserte vi utslippene fra direkte og indirekte utslipp i 
fossile brennstoff, elektrisitet og fjernvarme med 3 % mot 2020. 
Siden basisåret 2013 har vi dermed redusert utslippene med 68,6 %*  
og er på god vei mot målsettingen om å bli klimapositive innen 
2030. Vi har kartlagt en større del av våre indirekte utslipp, 
fortsatt vår satsning på energieffektivitet, reduksjon  
av klimagassutslipp og fornybar energi.

 

Klimapositiv og 
fornybar 

I 2030 er vi klimapositive* i egen virksomhet og en foregangsfigur 
på bruk av fornybar energi. Våre indirekte utslipp er halvert*

Til vi er klimanøytrale 
kompenserer vi alle utslipp med 
klimakvoter
I REMA 1000 gjennomfører vi en rekke tiltak for 
å redusere utslipp i egen virksomhet og har et 
mål om å bli klimapositive innen 2030. Inntil vi 
er klimapositive kompenserer vi for våre utslipp 
gjennom FN-godkjente klimakvoter som går 
til planting av mangrovetrær i Myanmar. 
Planting av skog er et av de mest effektive 
virkemidlene for å bekjempe klimaendringene, 
og mangrovetrær er i særklasse da de binder 
opptil fem ganger mer CO2 enn vanlige trær. 
Gjennom dette prosjektet bidrar vi til å binde 
CO2 gjennom hele treets levetid, bygge opp 
det biologiske mangfoldet og styrke lokal 
verdiskapning. Les mer om prosjektet på s. 36.

REMA 1000 DELTOK I 2021 I HIGHEFF  
HighEFF er et internasjonalt forskningssamarbeid med mål om å skape en mer energieffektiv og 
konkurransedyktig industri. Senteret, som er etablert av Sintef og NTNU, har som ambisjon at Norge skal 
ha verdens grønneste industri, og at energieffektiviteten skal forbedres med 20–30 %. REMA 1000 er en 
av totalt 40 partnere som sammen med Forskningsrådet finansierer prosjektet og har benyttet seg av 
kompetansen til blant annet utvikling av innovativ kjøleteknologi til Norsk Kyllings nye fabrikk.

Det er summen av en rekke 
tiltak som har bidratt til 
utslippsreduksjon de siste 
årene. Blant annet har bytte 
til miljøvennlige kjølegasser, 
LED-lys og overgang til 
togtransport hatt stor effekt. 
Vi kommer stadig nærmere 
målene våre, men det er 
fortsatt mye som gjenstår. 
Fremover skal vi fortsette 
kartleggingen av våre 
indirekte utslipp og ta et 
større grep om klimarisiko.
Emilie Våge, 
leder for samfunnsansvar og bærekraft 
i REMA 1000 Norge AS

Vårt
 løfte

Klimaendringene er vår 
tids største utfordring og 
matproduksjon står i sentrum 
av utfordringene med ca. 30 % av 
utslippene globalt. Endrer vi ikke 
retning betydelig de neste årene 
frykter forskerne at vi styrer mot en 
oppvarming på nærmere 3,5 grader 
innen utgangen av dette århundret. I 
kjernen av klimaendringene er bruk av 
fossil energi. Et skifte til fornybar energi 
vil derfor være avgjørende for å komme 
i mål med utslippsmålene.  

Vår
utfordring

Vår sektor er i kjernen av 
utfordringen, og REMA 1000 sin 
holdning er derfor at vi skal gjøre 
mer enn det som forventes av oss. Dette 
innebærer at vi skal være offensive i vårt 
klimaarbeid, kutte våre utslipp raskere enn 
vi er pålagt å gjøre, og satse på̊ energismarte 
løsninger som kutter både miljøpåvirkning og 
kostnader.  I tillegg til å kutte utslipp i egen 
virksomhet skal vi påvirke våre leverandører 
i en positiv retning, satse på fornybar energi 
og bidra til tiltak som sørger for naturlig 
karbonbinding. 

Vår
løsning

*Basisår 2013. 

Science Based Targets
Science Based Targets initiative (SBTi) er et 
samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, 
World Resources Institute (WRI) og World 
Wide Fund for Nature (WWF). Initiativet 
har som mål å øke selskapers ambisjoner 
for klimapåvirkning ved å redusere utslipp 
av klimagasser i henhold til vitenskapelige 
baserte klimamål. Etter lanseringen i 2015 
har stadig flere selskaper over hele verden 
forpliktet seg til å sette vitenskapelige mål, og 
videre fått disse godkjent av Science Based 
Targets Initiative. REMA 1000 har i 2021 
startet prosessen med å få våre mål godkjent 
av STBi, en prosess vi fortsetter i 2022 med 
ambisjon om å ha målet klart i andre halvdel 
av året. 

*Reduksjonen er basert på Nordisk Mix faktoren, da dette gir et tydelig sammenligningsgrunnlag med kalkulasjonen  
i 2013. Se vedlagt metodeskriv for ytterligere detaljer.
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Klimaregnskap 2021

I 2021 reduserte vi utslippene fra 
direkte og indirekte utslipp i fossile 
brennstoff, elektrisitet og fjernvarme 
med 3 %. Dette viser at våre tiltak i 
egen drift (scope 1 og 2) har en effekt, 
da reduksjonen er større sammenlignet 
med fjoråret. Videre har vi fortsatt 
arbeidet med å kartlegge en større 
del av våre indirekte utslipp, herunder 
vårt sortiment og inkludering av 
flere utslippskategorier hos våre 
industriselskaper gjennom forbedret 
datagrunnlag. 
Vi har i 2021 videreført beregningen for emballasje, kyllingfôr, 
kjøtt, salt, sukker og sluttbehandling av emballasje til forbruker 
fra tilgjengelig datagrunnlag. I tillegg, har vi økt omfanget 
av inkluderte råvarer og emballasje fra våre industrier i årets 
klimaregnskap. Den største endringen er allikevel kalkulering 
av vårt sortiment, som har gitt en vesentlig økning i det totale 
klimaregnskapet sammenlignet med fjorårets rapportering. 
For et best mulig sammenligningsgrunnlag har vi valgt 
å presentere utslipp fra Scope 3 for seg selv. Vårt totale 
klimaregnskap fremkommer avslutningsvis i denne rapporten.

UTSLIPP FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDE

TOTAL FORDELING AV KLIMAUTSLIPP FRA 
SCOPE 3 I 2021  

Drivstoff og 
energirelaterte 

aktiviteter 
(WTT) 0,15 %

Avfall
0,16 %

Nedstrøms transport 
0,67 %

Forretningsreiser  
0,11 %

Oppstrøms  
transport  

8,43 %

Sluttbehandling  
av solgte produkter 

0,11 %
Siden basisåret 2013 har vi redusert 
utslippene fra direkte og indirekte utslipp i 
fossile brennstoff, elektrisitet og fjernvarme 
med 68,6 %*. Vi er dermed godt i gang 
mot målet om å være klimapositive i egen 
virksomhet innen 2030.

Scope 1 er alle direkte utslipp.  
Dette inkluderer utslipp fra transport, 
stasjonær forbrenning og kjølemedier. 

Scope 2 er indirekte utslipp fra innkjøpt 
elektrisitet og fjernvarme (presentert i 
lokasjonsbasert metode). 

Scope 3 inkluderer indirekte utslipp 
relatert til varer og tjenester i 
verdikjeden.

Klimaregnskapet gir oss en klar 
pekepinn på hva vi må jobbe 
hardere med i tiden framover 
for å redusere utslippene våre. 
Vi etterstreber å kartlegge og 
offentliggjøre stadig mer av vår 
totale klimabelastning, blant 
annet ved å se på indirekte 
utslipp fra varer og tjenester. 
Vi skal gjøre mer enn det som 
forventes av oss og gir  
oss ikke før vi er  
klimanøytrale.
Emilie Våge,  
sjef for samfunnsansvar og bærekraft  
i REMA 1000 Norge

ALLE TALL PRESENTERES I TONN CO2e.

2013 2020 2021

SCOPE 1 24 608 11 163  10 374 

SCOPE 2 37 702 2 749  3 184 

TOTALT 62 310 13 912  13 558 

Årlig prosentvis 
endring fra forrige 
rapporteringsår

-44 % -3 %

Prosentvis endring 
fra 2013 (basisår)

-77,6 % -78,2 %

ALLE TALL PRESENTERES I TONN CO2e.

SCOPE 3 2013 2020 2021

Kjøpte varer og 
tjenester 

 1 684 247  1 696 591 

Drivstoff og energi- 
relaterte aktiviteter 
(WTT)

28 621  2 430  2 838 

Oppstrøms transport 16 664 183 736 170 177 

Avfall 6 446  3 434  3 042 

Forretningsreiser 2 099  603  323 

Nedstrøms transport 284   86  386 

Sluttbehandling av 
solgte produkter 

 2 187  2 053 

Totalt  54 113  1 876 724  1 875 410 

Endring 2020 - 2021 -0,1 % 2013

24 608

37 702

2021

 10 374

3 184

2020

2 749

 11 163 

Kjøpte varer og 
tjenester 90,47 %

*Reduksjonen er basert på Nordisk Mix faktoren, da dette 
gir et tydelig sammenligningsgrunnlag med kalkulasjonen i 
2013. Se vedlagt metodeskriv for ytterligere detaljer.

UTVIKLING SCOPE 1 OG 2

Scope 1

Scope 2

Se side 113 for hele klimaregnskapet, med 
kommentarer og beskrivelse av metodikken 
som er lagt til grunn.

Butikker  
93,60 %

Distribusjon  
1,06 %

Industri  
5,32 %
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ÅPNET NORGES MEST MODERNE  
KYLLINGFABRIKK

- Dette anlegget er et fyrtårn, som gir tydelig beskjed 
til omverdenen hva vi i Reitan Retail, REMA 1000 og 
Norsk Kylling står for og tror på. Vi skal produsere et 
enda mer bærekraftig og ansvarlig produkt, av høy 
kvalitet og med høy dyrevelferdsstandard.

Det sier Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail  
og styreleder i Norsk Kylling.

Verdensledende klimaløsninger
I oktober gikk dørene opp for det toppmoderne 
prosessanlegget på Furumoen i Orkdal kommune. 
For å kunne tilby en mer ansvarlig produsert kylling, 
har Reitan Retail, gjennom Norsk Kylling og REMA 
1000, satset to milliarder kroner på et av verdens 
mest klimavennlige og avanserte slakteri- og 
foredlingsanlegg.

Klimagassutslippene fra Norsk Kyllings industrielle 
prosess kuttes med tilnærmet 100 prosent for den  
nye fabrikken. Det er muliggjort gjennom et 
energikonsept med en fornybar energimiks 
bestående av restvarme fra nærliggende industri, 
solcelleanlegg, energilagring og sjøvannskjøling i 
kombinasjon med smartstyring av energibruk og 
energianskaffelse.

- Anlegget er midtpunktet i en ambisiøs satsing  
på landbruk og matproduksjon gjennom en ansvarlig 
verdikjede for hvitt kjøtt. Med dette setter vi en ny 
standard for innovasjon, energismarte løsninger og 
sirkulærøkonomi, sier Reitan.

Det splitter nye prosess-anlegget som åpnet høsten 2021, 
setter en ny standard innen matproduksjon. Der går 
dyrevelferd og nullutslipp hånd i hånd.

Anlegget blir midtpunktet 
i en ambisiøs satsing 
på landbruk og 
matproduksjon gjennom 
hele verdikjeden for hvitt 
kjøtt, og det setter en ny 
standard for innovasjon, 
energismarte løsninger og 
sirkulærøkonomi.

Ole Robert Reitan, 
CEO i Reitan Retail og 
styreleder i Norsk Kylling.

Mer saktevoksende kylling
Det toppmoderne anlegget teller 30.000 brutto 
kvadratmeter, og hvert år leverer Norsk Kylling 
nærmere 30.000 tonn Solvinge-kylling til 
REMA 1000-butikkene.

Den storstilte satsingen sørger for at 
Solvingekylling, som utgjør ca. tre av ti 
kyllinger på norske middagsbord, som er 
mer saktevoksende enn den mest vanlige 
kyllingrasen i Norge nå er enda mer bærekraftig.

Satsingen gir forbrukerne mulighet til å ta et 
ansvarlig og mer bærekraftig valg.

- Vi har som mål å skape verdens beste 
verdikjede for matproduksjon, der god 
dyrevelferd for kyllingene er en nøkkelfaktor. 
Norsk Kylling og REMA 1000 sitt arbeid for 
dyrevelferd legges merke til internasjonalt.  

FYRTÅRN: Den nye fabrikken til Norsk Kylling, som åpnet høsten 2021, setter en helt ny standard for bærekraftig, 
ansvarlig produksjon med høy dyrevelferdsstandard. Administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken,  
og Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail og styreleder i Norsk Kylling er stolte over det nye anlegget.

Visste du at … 
I Norsk Kylling sin verdikjede trengs det 
i dag rundt tre millioner færre fugler 
av Hubbard-rasen for å produsere 
tilsvarende mengde kjøtt, enn hva som 
må til gjennom produksjon av den 
vanligste rasen i Norge, Ross-kyllingen?

I 2020 vant vi dyrevelferdsprisen Good Chicken 
Award, men for oss var dette et delmål. Nå i 
2022 blir vi først i verden til å kun produsere 
etter ECC-standarden for dyrevelferd, støttet  
av 36 dyrevernorganisasjoner sier 
administrerende direktør i Norsk Kylling,  
Kjell Stokbakken.

Siden 2018 har Norsk Kylling produsert 
kyllingrasen Hubbard, som vokser saktere enn 
den mer vanlige Ross-rasen. Hubbard-kyllingen 
har sunnere appetitt og bedre helse, noe som 
bidrar til bedre dyrevelferd. Fuglene er friskere, 
mer aktive og lever lengre.

- Vår kylling er bedre, og har det bedre, enn 
annen kylling i Norge. Derfor er satsingen på 
Norsk Kylling en viktig del av vår strategi, og 
et løfte til kunden om å gjøre det enklere å ta 
sunne og bærekraftige valg, sier Reitan.
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Prisen ble delt ut av Energi Norge, og i juryens 
begrunnelse heter det «Vi vil trekke frem deres 
smarte energiløsninger, som kommer flere til gode 
og som er tilpasset fremtidens energisystem med 
sol, vind og økt behov for balansekraft. Norsk 
Kylling AS viser at de gjør mye nyttig i stor skala, og 
prosjektet er internasjonal foregangsmodell». 

Norsk Kylling, som eies av REMA 1000, 
etterstreber sirkulær tankegang i alt de gjør. Målet 
for nybygget har vært å kun bruke fornybar energi. 
Utslippene er redusert med tilnærmet 100 prosent 
for den nye fabrikken. Det er mulig ved at anlegget 
benytter en unik fornybar energimiks bestående 
av blant annet restvarme fra nærliggende industri, 
solcelleanlegg, energilagring og sjøvannskjøling. 

Norsk Kylling ble også  innstilt blant topp 3 
kandidater til Næringslivets klimapris 2020 for 
utvikling og bygging av vårt nye slakteri.

For fjerde år på rad får REMA 1000 toppkarakter 
av Carbon Disclosure Project (CDP) for sitt 
klimaarbeid, og blir med det Norges eneste 
dagligvarekjede med karakteren A i 2021.

CDP rangerer selskaper som rapporterer  
detaljert om sitt klimaavtrykk fra A til D-, og 
hjelper næringsliv og myndigheter med å få  
bedre oversikt over egen klimapåvirkning.  
Årlig forespør de rapportering fra rundt  
9600 selskap i over 90 land.

Rapporteringen inkluderer blant annet  
direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av  
strøm og fjernvarme, samt utslipp knyttet  
til reisevirksomhet, distribusjon av varer  
og lekkasje på kjølemedier. Videre vurderes 
selskapene på tiltak, mål for utslippskutt  
og sin vurdering av klimarisiko. 

Visste du at … 
den nye fabrikken er bygget med mulighet 
for å dele energi med andre aktører, slik 
at bygget rett og slett kan fungere som en 
energisentral for området?

Visste du at … 
Siden REMA 1000 startet sin  

CDP-rapportering i 2013, har vi 
redusert våre klimagassutslipp  

med 60 prosent?

Klimakrisen forsvinner ikke.  
Vi som produserer, leverer og 

selger mat har et særlig ansvar 
for å bli så bærekraftige som 

mulig i alle deler av verdikjeden. 
Denne utmerkelsen for fjerde år 

på rad, er en anerkjennelse av 
alt viktig arbeid som gjøres av 

folkene våre i REMA 1000.
Ole Robert Reitan, 

CEO i Reitan Retail, som eier REMA 1000.

Blant verdens beste på klimaledelseFornybarpris til ny kyllingfabrikk

Under åpningen høsten 2021, 
mottok administrerende 
direktør Kjell Stokbakken den 
nyinnstiftede Fornybarprisen. 
Ambisjonen har vært å bygge 
verdens mest energismarte 
produksjonsanlegg, som kun 
benytter fornybar energi. 

Vi har jobbet mye med 
fornybare løsninger, og vi  
er spesielt opptatt av ansvar  
og bærekraft i alle ledd.  
Det å få slike tilbake- 
meldinger er både  
motiverende og et godt  
klapp på skulderen med  
en påminnelse om at vi  
er på rett spor.
Kjell Stokbakken,  
administrerende direktør  
i Norsk Kylling
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EFFEKTIVISERING AV TRANSPORT ENERGIEFFEKTIVITET
REMA Distribusjon satser  
på biogassbiler 
Transport utgjør over 80% av utslippene fra 
REMA Distribusjon. For oss vil tog alltid være 
det beste alternativet, og et naturlig førstevalg 
på en del av våre strekninger. På strekningen 
mellom Stavanger og Bergen er også andel 
bruk av båt økt, da dette er et mer miljøvennlig 
alternativ til bil med tanke på CO2 utslipp. Der 
vi ikke kan kjøre tog vurderer vi biogass som 
det beste alternativet, hvert fall på kort sikt. Vi 
har allerede vedtatt at alle våre 35 egeneide 
tyngre kjøretøy skal byttes til mer miljøvennlige 
drivlinjer innen 2027. Åtte biogassbiler 
er allerede bestilt i 2021, sju for bruk på 
Østlandet samt en i Trondheim. 

Målet er at alle tyngre kjøretøy som kjører fast 
for REMA Distribusjon innen 2030 skal være 
nullutslipp eller biogass. 

30 % redusert energibehov 
ved Grans bryggeri 
Vår industribedrift Grans Bryggeri åpnet i 
2020 sitt nye bryggerianlegg for ølproduksjon. 
I tillegg til dobling av produksjonskapasitet, 
er det estimert at dette anlegget vil gi 
betydelige miljøgevinster innen energiforbruk 
og utslipp. Effektene mot det gamle 
anlegget er betydelig. Varmegjenvinning fra 
bryggeprosessen utnyttes på en effektiv måte 
slik at energiforbruket reduseres med 30% 
mot det gamle anlegget.  Bruken av Kiselguhr 
(spesialavfall) er også historie, siden bryggeriet 
i dag har membran-filtrering som det eneste 
bryggeriet i Norge. Dette har gitt en betydelig 
kvalitetsforbedring og reduserer samtidig svinn 
i produksjonen. I dag er anlegget i full drift, og 
Grans forventer likevel at det er et potensial for 
å gjøre produksjonen enda mer energieffektiv 
når prosessoperatørene tilegner seg mer 
erfaring og kompetanse på det avanserte 
utstyret.

Våre miljøbutikker  
REMA 1000 målsetter å bygge de mest 
miljøvennlige og effektive dagligvarebutikkene 
i Norge. Den første miljøbutikken åpnet på 
Lillehammer i 2015, og siden den gang har vi 
åpnet over 50 nye miljøbutikker. 

Miljøbutikken vår forbruker 50% mindre 
energi enn konvensjonelle butikker og er 
utviklet sammen med Snøhetta og Sintef. Den 
innehar en rekke miljøelementer som sørger 
for redusert energibruk i våre nye butikker. 
Blant annet benytter butikken energigjerrige 

 KRAV OM  

Euro 6 
  Alle våre transportører skal bruke biler  med  
  Euro 6-motorer. Vi er også med i Grønt  
  Landtransportprogram (GLP) og flere andre fora  
  som omhandler drivlinjer og miljøtiltak på transport. 

Norsk Kylling med flere 
biodrivstoffbiler  
I likhet med REMA Distribusjon har også  
Norsk Kylling satset på biogassbiler. I 2021 
bestilte de tre nye lastebiler som går på Biogass. 

88 %  
REDUKSJON I UTSLIPP  
AV KJØLEGASSER FRA 
VÅRE BUTIKKER OG 
DISTRIBUNALER
Et viktig tiltak for å redusere utslippene 
og strømforbruket fra butikk er bytte til 
miljøvennlige kjølegasser. Dette tiltaket 
alene reduserer utslipp per butikk 
med 50% og totalt er denne delen av 
utslippene redusert med 88% siden 
2013. I 2021 har 39 etablerte butikker 
byttet til mer miljøvennlige alternativer 
i fryse- og kjølediskene, og åpnet 14 
nye butikker med CO2 anlegg.  

Visste du at … 
vi også har byttet til mer miljøvennlige kjølegasser ved våre distribunaler?  
Totalt har seks av disse nå mer miljøvennlige væsker i sine kjøle- og fryseanlegg.

LED-lys både inne og ute, og redusert 
takhøyde i salgslokalet sparer energi. Store 
vinduer bidrar til å sikre gode lysforhold og 
øke trivsel for kunder og ansatte. Gjenvunnet 
varme fra kuldeinstallasjoner dekker 
oppvarmingsbehovet gjennom det meste 
av året, og i kjøle- og frysedisker benyttes 
kun naturlige og miljøvennlige kuldemedier 
uten HFK-gasser. Miljøbutikkene utstyres 
også med driftsovervåking som gir oversikt 
og kontroll på butikkens energiforbruk. Det 
legges også opp til en effektiv varelevering og 
kildesortering samt at takene er klargjort for 
solceller. Miljøbutikken er et godt eksempel 
på at gode valg kan kutte både kostnader og 
miljøpåvirkning.

 Ny sertifiseringsstandard; 

BREEAM  

REMA 1000 har i 2021 besluttet å 
sertifisere alle nye bygninger etter Norges 
mest brukte miljøsertifisering for nybygg 
og større rehabiliteringer BREEAM-
NOR på våre fremtidige prosjekter. 
BREEAM-NOR er en nasjonal tilpasning 
til internasjonale BREEAM og er et 
helhetlig sertifiseringsverktøy for bygg. 
Sertifiseringen er frivillig og verifiseres av 
tredjepartrevisjon. Det stilles blant annet 
krav til en rekke kriterier innenfor områder 
som helse og innemiljø, energi, materiale, 
ansvarlig innkjøp og forbruk. 
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Visste du at … 
REMA 1000 sin første miljøbutikk åpnet i 
Lillehammer i 2015? Den er en videreutvikling 
av det som ved åpningen i 2013 ble omtalt 
som Norges mest energigjerrige butikk; REMA 
1000 Kroppanmarka i Trondheim. Butikken 
ble utviklet i samarbeid med Sintef og fikk 
Trondheim kommunes «Energisparepris»  
i 2014.

ENERGIEFFEKTIVE TILTAK I BUTIKK

REMA Distribusjon reduserer 
utslippene sine  
Siden 2013 har REMA Distribusjon nasjonalt 
kuttet utslippet av CO2 med mer enn 25%, dette 
til tross for at antall håndterte kolli og paller har 
økt med årene. Blant annet har overgangen til 
fornybar energi samt smart energistyring ved 
våre distribunaler vært viktige element i denne 
utviklingen, og helt sentralt for at vi skal nå vår 
målsetning om å bli klimapositiv og fornybar. 

Vi har hatt en betydelig 
reduksjon i strømregningen 
siden vi tok den nye butikken 
i bruk. Miljøbutikken har et 
godt design som legger til 
rette for effektiv drift, og det er 
gode løsninger for blant annet 
varelevering, avfallshåndtering 
og renhold. Dette er en 
kompakt og praktisk butikk 
som letter hverdagen for 
kundene og kjøpmann – i 
tillegg sparer den både 
kostnader og miljø.
Eivind Madsen, 
franchisetaker 
i REMA 1000 Søreide. 

Visste du at …
hovedkontoret vårt i Oslo er sertifisert med 
Miljøfyrtårn? Dette innebærer at vi jobber med å 
forbedre miljøprestasjoner innenfor områder som 
arbeidsmiljø, avfall, energibruk og innkjøp.

REMA 1000 har et program for å bygge om eksisterende 
butikker til å bli mer miljøvennlig og energisparende.  
Vi skifter ut frys/kjøl anlegg med HFK gasser til CO2, som  
er den mest miljøvennlige gassen i frys/kjøl anlegg.  
Vi skifter ut og oppgraderer eldre ventilasjonsanlegg, samt 
installerer og oppgraderer lysanlegg til LED. I snitt ser vi at 
butikker som har gjennomgått ombygning har et strømforbruk 
som er 35 % lavere sammenlignet med tidligere strømbehov. 
I 2021 har ombygde butikker spart 40 millioner kWt, en 
besparelse som tilsvarer energibehovet til 1550 husstander.  

 
Siden 2015 har våre ombygde  
butikker akkumulert redusert  
sitt energiforbruk med   

143 
 millioner kwt

Effektiv energiovervåkning  
REMA 1000 overvåker sitt energiforbruk 
på samtlige butikker. Overvåking gir økt 
potensiale for energieffektivitet og bidrar 
også til å avdekke energiavvik samt mulighet 
til å iverksette nødvendige tiltak. Målet er å få 
en optimalisert og smart energistyring av alle 
våre butikker, noe som potensielt kan spare 
opptil 90 000 kWh årlig pr butikk.

Lokk på åpne kjøledisker 
har ikke bare redusert 
energibehovet i butikken.  
Det bidrar også til et mer  
stabilt strømforbruk der vi 
forhindrer store strømtopper. 
Lokkene sørger også for jevn, 
lav temperatur i diskene, som 
både forbedrer kvaliteten  
og holdbarheten til varene.  
I 2021 fikk nærmere 590 av  
våre butikker lokk på diskene.   
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KONTINUERLIG ENERGIEFFEKTIVISERING  
VED VÅRE DISTRIBUNALER 
Distribunalene prioriterer alltid arbeidet med å redusere og effektivisere energiforbruket, 
for så å velge den beste energikilden for å dekke opp behovet. Ved utviklingen av 
energikonseptene for distribunalene i Stavanger og Vinterbro er det gjort en rekke tiltak 
for å redusere energibehovet, som for eksempel bygningsmessige valg ved isolasjon, 
dimensjonering og målere. Når det gjelder distribunalene i Bergen og Trondheim ser vi også 
at det er et potensial for å redusere og effektivisere energiforbruket.

Det er også fornuftig å investerie i andre energibesparende tiltak. Ved distribunalene 
har det vært fokus og et systematisk arbeid de siste årene for å redusere energilekkasje 
og effektivisere energiforbruket. Overgang til LED lys og aktiv lysstyring er ett eksempel.  
Trondheim er det også investert i nye kjølemaskiner som er mer energieffektive, 
hurtigporter for å redusere varmetap og varmeveksler for gjenbruk av varme for å nevne 
noe. I Trondheim ser vi en nedgang på over 30% siden 2013 - bra for miljø og bra for å sikre 
våre kunder laveste pris!

Vi ser allikevel et potensial for å redusere energibehovet ytterligere og har igangsatt et 
prosjekt for å se på energisparende tiltak hovedsakelig i Bergen. Noen av de forholdene det 
kan vært aktuelt å se på er energimåling, automatikk, kuldeanlegg, varmegjenvinning, 
varmedistribusjon, belysning mm.

Visste du at …
vår satsning på smarte energikonsept og solceller 
på REMA Distribunal Østlandet og Stavanger 
har fått internasjonal oppmerksomhet? Dette 
skyldes at det har bidratt til å flytte barrierene for 
smart bruk av teknologi, som igjen gjør det mer 
lønnsomt å etablere solceller.

I 2019 åpnet vi REMA Distribunal Østlandet 
på Vinterbro. På taket er det 13 000 kvm med 
solceller, noe som tilsvarer størrelse av nesten to 
fotballbaner. Når vi gikk til innkjøp av anlegget 
i 2019 var dette Norges største enkeltkjøp av 
solceller. Anlegget dekker ca. 20 % av vårt årlige 
energibehov og gjør oss til tider selvforsynt med 
kortreist og fornybar strøm. Totalt ble det i 2021 
produsert 1 910 000 kWh med fornybar solenergi, 
dette tilsvarer det årlige energibehovet til 120 
eneboliger.

I likhet med Vinterbro har distribunalen i Stavanger  
solceller på taket. REMA Distribunal Vagle 
produserte i 2021 nærmere 805 000 Kwh, noe som 
tilsvarer nærmere 19% av deres totale energibehov. 
Dette tilsvarer energibehovet til 49 eneboliger eller 
driften av 242 biler i løpet av ett år.

Nå har vi også investert i solcelleanlegg ved 
våre distribunaler i Trondheim og Bergen samt 
iverksatt program for å redusere og effektivisere 
energiforbruket. Solcelleanleggene som vil være 
i drift fra starten av januar 2022 er basert på 
distribunalenes forbruksdata og lagt opp til at vi i 
størst mulig grad skal kunne benytte den energien 
vi produserer selv. Anleggene er relativt like og det 
er estimert en årlig produksjon på 500 000 kWh 
der 98% av kraften fra panelene vil gå til å drifte 
eget anlegg. Anleggene har også utstyr for å drive 
effektiv energistyring. 22% av taket vil være dekket, 
men med mulighet for å bygge på anleggene på 
sikt, dersom dette viser seg å være fornuftig. 

Med målsetning om å bli 
klimapositiv og fornybar 
innen 2030 er det behov 
for bærekraftige initiativ for 
redusert energiforbruk. Vi ser 
god effekt av energikonseptene 
som er utviklet for 
distribunalene i Stavanger 
og på Vinterbro, som har en 
direkte effekt på både miljø og 
redusert kost. De innovative 
løsningene gir oss en mulighet 
til å benytte fornybar energi 
på en effektiv måte. Solenergi 
er nødvendig om vi skal nå 
målsetningene vi har satt 
oss. Solceller vurderes som 
det beste alternativet ut fra 
flere aspekter sammenlignet 
med andre mulige tiltak. 
Distribunaler er tunge 
energibrukere, energibehov i 
kjøle- og fryselager korrelerer 
godt med solproduksjon. 

FORNYBAR  
ENERGI
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KLIMARISIKO

Klimaendringene medfører risiko for matsektoren både globalt 
og nasjonalt. Den fysiske risikoen er størst i leverandørkjedene 
utenfor Norge, men kan også treffe her. Videre kan overgangsrisiko 
føre til endringer i hele leverandørkjeden. I 2022 vil vi fortsette 
arbeidet med klimarisiko basert på TCFD-rammeverket.

Gjennom en kartlegging av fysisk risiko og 
overgangsrisiko har vi identifisert hvordan 
klimaendringer vil kunne påvirke oss som 
selskap. Kartleggingen tar utgangspunkt 
i en scenarioanalyse der vi har kartlagt 
risiko innenfor tre ulike scenario; 
lavutslippssamfunn, sakte tilpasning og 
klimakaos. Vårt utgangspunkt for å kartlegge 
risiko er et leverandørkjedeperspektiv 
fra jord til bord, og vi har sett på risiko på 
mellomlang og lang sikt. 

Den viktigste risikoen for REMA 1000 
er volatilitet i råvaretilgang og -pris, økt 
omfang av matjuks og høyere krav fra 
kunder. Videre klimahensyn ved etablering av 
butikker, lager og industri samt reguleringer 
og forbud knyttet til blant annet plastbruk, 
avfall, energi og transport. Økt risiko for 
brudd på menneske- og arbeidsrettigheter 
i leverandørkjeden er også en 
følgekonsekvens av klimaendringer. 

Økt usikkerhet i handel og matforsyning 
i leverandørkjeden vil kunne gjøre 
seg gjeldende gjennom synkende 
jordbruksproduktivitet og knapphet på 
råvarer og innsatsfaktorer. Redusert global 
fiskebestand kan også ramme norsk farvann. 
Videre kan ekstremværhendelser forhindre 
transport på vei, sjø og luft.

Mange land vi handler varer fra er svært 
utsatt for fysisk klimarisiko i råvareleddet. 
Dette gjelder spesielt Asia, Afrika og Sør-
Amerika. Her vil vi kunne merke økende grad 
av produksjonsbrudd og matjuks. Skatter og 
avgifter vil gjøre seg gjeldende og klimasmart 
landbruk vil vokse fram som en mulighet. I 
ytterste konsekvens vil det kunne bli global 
matmangel og umulig å drive matproduksjon i 
flere deler av verden. Råvarer som er spesielt 
utsatt er blant annet en rekke frukter og 
grønnsaker, ris, kaffe, kakao og korn. Videre er 
fiskebestanden utsatt. 

Når det gjelder industri og distribusjon kan 
vi oppleve produksjonsbrudd og flomrisiko 
enkelte steder. Klimaskatter vil kunne 
innføres som økt CO2-avgift og satsning 
på nullutslippstransport. Videre krav til 
klimatilpassede bygg, CO2-avgift på drivstoff 
og økt andel produksjons- og leveransebrudd. 
I ytterste konsekvens vil det bli mulig å frakte 
varer via Arktis. 

Kundene vil kunne redusere inntaket av 
animalske protein og i større grad ønske 
kortreiste varer og et grønnere forbruk. 
Sporbarhet vil gjøre seg gjeldende og være 
en forventning. Muligheter kan være nye 
behov og krav fra kundene, grønne produkter, 
energieffektivisering og fornybar energi.

Fysisk risiko er knyttet til klimaendringer som gjør skade på natur og infrastruktur. Man skiller 
gjerne mellom akutt risiko (plutselig ødeleggelser grunnet flom og ras) og kronisk risiko 
(varige klimaendringer som ødelegger grunnlaget for eksempelvis matproduksjon). 

Overgangsrisiko kan være politiske reguleringer, endring i kundekrav, teknologi som endrer 
etterspørsel og tjenester samt endringer i markedet. 

Mulighetene er eksempelvis energi- og ressurseffektivitet, fornybar energi, grønne produkter 
og tjenester, nye markeder og motstandsdyktighet.

SCENARIO 1:
Lavutslippssamfunn

SCENARIO 2:
Sakte tilpassing

SCENARIO 3:
Klimakaos

En verden som når 
internasjonale klimamål og 
har en effektiv omstilling til 
lavutslippsamfunnet.

En verden som vil ha 
klimahandling, men som 
ikke klarer å gjennomføre.

En verden der 
klimapolitikk ikke blir 
prioritert og samfunnet 
rammes av ekstreme 
klimaendringer.

1,5–2 °C oppvarming ved 
slutten av dette århundret.

2–3,5 °C oppvarming 
ved slutten av dette 
århundret.

Mer enn 3,5 °C 
oppvarming ved slutten 
av dette århundret.

TILTAK FOR ØKT KLIMAROBUSTHET
For å øke forståelsen for, og robustheten mot, klimarisiko vil vi framover følge dette tettere. 
Det vil bli spesielt viktig å kartlegge klimarisikoen i leverandørkjedene i større grad. En stor 
del av den fysiske risikoen befinner seg i råvareleddet og det være avgjørende med god 
leverandørdialog rundt utfordringene og videre tiltak som kan redusere risikoen der det er 
mulig. Mye av den fysiske risikoen ligger utenfor Norge, men også her til lands kan flom, tørke 
og skred ramme virksomheten. Det blir derfor viktig med en forståelse for risikoen samt å 
innføre tiltak som reduserer den der den er gjeldende. Videre er overgangsrisiko noe vi følger 
tett der spesielt reguleringer og kundekrav er relevant for virksomheten. 
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MILJØ-
FYRTÅRN  
 

Flere av våre distribunaler er sertifiserte 
miljøfyrtårn. Dette inkluderer Narvik, 
Trondheim samt Stavanger som ble sertifisert 
i 2021. Likt som distribunalene er også REMA 
1000 Bø og Hovedkontoret i Gladengveien 2 
sertifiserte miljøfyrtårn. Miljøsertifiseringen 
bekrefter at det kontinuerlig jobbes med å 
forbedre miljøprestasjoner innenfor områder 
som arbeidsmiljø, avfall, energibruk og 
innkjøp.

I 2021 ble også Stanges Gårdsprodukter AS 
sertifisert miljøfyrtårn. Dette innebærer at de 
har forbedret kildesortering, der spesielt mer 
av plasten sendes til resirkulering og andelen 
av avfall som går til restavfall er redusert. Et 
høyere fokus på strøm- og vannforbruk samt 
reduksjon av matsvinn. Rester fra animalsk 
avfall fra skjæring går til hundefôr, samt 
at resten av animalsk avfall og rester etter 
produksjon av saus, som grønnsaker, blir  
levert til godkjente mottakere. 

Visste du at ... 
vi i 2016 åpnet det første solcelleanlegget på 
en dagligvarebutikk i Oslo? Med støtte fra Oslo 
kommunes klima- og miljøfond monterte vi 
700 kvm med solceller på taket av REMA 1000 
Bjørndal. Årlig har produksjonen dekket ca. 
15% av butikkens energibehov. I 2021 tilsvarte 
dette 80 000 kWh.

VEIEN VIDERE MOT Å BLI KLIMAPOSITIV 
OG FORNYBAR
Vi jobber kontinuerlig med å redusere våre egne klimagassutslipp. I 2022 fortsetter vi prosessen med å få 
våre utslippsmål godkjent av Science Based Targets Initiative. I tillegg til å iverksette reduksjonstiltak i egen 
virksomhet ønsker vi å bidra til å påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere i en mer miljøvennlig 
retning. Dette innebærer blant annet at vi vil inkludere flere scope 3-kategorier i klimaregnskapet vårt. Vi 
vil satse videre på energismarte butikker og målsetter å fase ut alle HFK-gasser i god tid før 2030. Videre 
vil energiovervåking- og styring være viktig for mer effektiv energibruk, kombinert med en større andel 
fornybar energi. På transportsiden fortsetter vi arbeidet med å gjøre denne delen av virksomheten mer 
miljøvennlig. Vi vil blant annet se på hvordan vi kan effektivisere transporten ytterligere, øke togandelen 
og bytte til mer miljøvennlige biler. Arbeidet med å kartlegge klimarisiko vil fortsette i 2022 med mål om 
å kunne inkludere en mer utfyllende TCFD-rapportering neste år. 
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Naturpositiv

I 2021 har vi bidratt til å bevare store områder med regnskog 
og har i perioden 2020-2021 plantet 585 000 mangrovetrær 
i Myanmar, redusert vannforbruket i egen virksomhet og økt 
andelen bærekraftige og økologiske produkter. 

Vårt
 løfte

I 2030 bidrar vi positivt til ivaretagelse av biologisk mangfold og 
naturressurser i vår verdikjede. Sammen med våre leverandører har vi 
økt klimarobustheten i verdikjeden.      

Naturpositiv

VEKST FOR 
PLANTEBASERTE 
PRODUKTER

Solid vekst for vegetar  
I 2021 solgte REMA 1000 21% flere 
vegetarprodukter enn i 2020. Blant produktene 
som har hatt den største veksten er blant annet 
veganske oster, som har hatt en vekst på nesten 
100% sammenlignet med fjoråret. Andre ferske 
produkter som har hatt en solid vekst i året 
som var er produktene fra Grønne Folk. Totalt 
hadde Grønne folk en omsetningsvekst på 
10% for produktgruppene gryter, smørbart og 
pannestekt. Dette inkluderer produkter som 
vegetarburgere, gryter, hummus og pesto. 

Fryste  
vegetarprodukter  
vokser stadig   
I 2021 har vi solgt mer fryst vegetar enn det vi 
gjorde i fjor. Selv med den enorme veksten vi 
opplevde i fjor, med en omsetningsvekst på 
hele 109% sammenlignet med 2019 hadde vi 
likevel en solid vekst på over 20% mer solgte 
varer. Blant nyhetene i frysedisken var de nye 
ferdigrettene fra Grönt, Green Curry og  
Tikka Masala.  

Samtidig som verden blir  
varmere, taper vi biologisk  
mangfold for hver dag som går. 
Regnskogen reduseres drastisk til fordel 
for produksjon av soya, palmeolje og kjøtt. 
Havet forsøples og tappes for fiskearter i 
en rasende fart og jordsmonnet utarmes 
med konsekvensen at den naturlige 
karbonlagringen reduseres betraktelig.

Vår
utfordring I tillegg til at matproduksjon står for 

store globale utslipp er sektoren også 
en storforbruker av naturressurser 
som vann, landjord, hav og skog. Den største 
negative påvirkningen skjer i råvareleddet der 
arealforbruk, vannforbruk og gjødsel er noen av 
faktorene som påvirker naturen og det biologiske 
mangfoldet negativt. En bedre forvaltning av 
ressurser som vann, skog, planter, fiske og natur 
vil være avgjørende i årene fremover. For oss i 
REMA 1000 betyr det blant annet at vi vil jobbe 
for å øke tilbudet av bærekraftige produkter.

Vår
løsning

Økt sortiment  
av plante- 
baserte drikker    
Plantebaserte drikker er en 
kategori som har hatt en stor 
vekst de seneste årene. Vi 
fortsatte satsingen i 2021 og 
hadde en enhetsvekst på ca. 
4,5% og en markedsandel 
på 28% innen plantebaserte 
drikker. Vi tilbyr et godt 
sortiment med bestselgende 
kjente merkevarer samt et  
eget sortiment fra både 
Kolonihagen og Goodly. 
Goodly-serien ble lansert i 
mai 2021 med 7 forskjellige 
varianter der samtlige av de 
er økologiske. 

MATPRISEN
REMA 1000 samarbeidet i 2021 med  
Matprisen som er en hyllest til bønder, 
produsenter, kokker og formidlere som 
er opptatt av bærekraftig mat. Vi har 
støttet arrangementet i flere år. Under 
årets utdeling var REMA 1000 sponsor for 
Debioprisen, der kriteriene for prisen blant 
annet er at det jobbes etter konseptet  
«Et bærekraftig måltid».   

Visste du at … 
vi har et godt utvalg av vegansk 
smågodt fra Candy King? Varene 
er godt merket i smågodthyllen slik 
at det skal være enkelt å finne dine 
veganske favoritter. 
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Kolonihagen er drevet av et ekte ønske om å endre 
verden. Ved å kombinere Kolonihagens kompetanse 

med REMA 1000 sin gjennomføringskraft, kan vi 
sammen tilby økologiske høykvalitetsprodukter – 

bedre enn noen andre i verden. 
Jon-Frede Engdahl,  

gründer  
av Kolonihagen 

Kolonihagen er REMA 1000s spydspiss på bærekraftige kvalitets- 
produkter. Siden 2016 har de utviklet over 160 produkter eksklusivt for 
REMA 1000. Alle produktene er nøye utvalgt slik at kunden skal være trygg 
på at det ikke kun er god smak og kvalitet, men at de er produsert i tråd 
med naturen på en bærekraftig og etisk måte. Kolonihagens produkter har 
i løpet av 2021 opplevd en god vekst på over 20%, noe som  viser oss at 
kundene i økende grad ønsker seg bærekraftige kvalitetsprodukter.

I 2021 lanserte vi 19 nyheter under merkevaren 
Kolonihagen. Blant disse var en stor serie med 
Iemonader i smakene sitron, rabarbra, ingefær og 
appelsin og sitron. I frysedisken ble det lansert 
to nye varianter av glutenfrie havrestykker 
og to nye smoothiemixer med både frukt og 

FLERE BÆREKRAFTIGE PRODUKTER 
FRA KOLONIHAGEN

DOBLET MENGDE AV 
NORSKPRODUSERT 
HAVRE 
I 2021 har Kolonihagen  
nådd ambisjonen om å ha 

100%  

norskprodusert havre i sine  
produkter innen 2023,  
ETT ÅR FØR TIDEN.  

grønnsaker. Det ble også lagt til nyheter i 
serien Vilt og Fangst og en rekke grønnsaker 
til frukt og grønt avdelingen. Det kom også en 
ny bringebærsorbet og i påleggsavdelingen 
kom svinekam med salvie og gruvelagret 
Vesterhavsost. 

Foto: Tommy Andresen
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Norske økologiske 
grønnsaker fra 
Kolonihagen 
I 2021 lanserte vi flere grønnsakprodukter fra 
Kolonihagen. Dette bidrar til å øke utvalget  
av norske og økologiske produkter i markedet.  
Blant annet introduserte de spinat, rotmiks, 
ruccola, hjertesalat og Crispi-salat fra Lier,  
gulrot fra Østfold og løk fra Stange. I 2021 
hadde norske, økologiske cherrytomater fra 
Kolonihagen en vekst på over 100%. 

REMA 1000 deltar i  
Landbrukets Økoløft 
Landbrukets Økoløft er hele landbrukets felles 
innsats for å øke norsk økologisk produksjon, 
møte etterspørselen etter norske økologiske 
produkter og bidra til utvikling av spydspissrollen 
til økologisk landbruk. Landbrukets Økoløft er 
et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, 
Fylkesmannen, Norsk Landbruksrådgiving og 
Økologisk Norge. 

I 2020 ble også dagligvarekjedene med gjennom 
et utvalg inspirasjonsbutikker som har lykkes godt 
med salg av norske økologiske produkter.  

REMA 1000 med i partnerskap 
for økt andel norsk matmel 
REMA 1000 er med i Partnerskap for matkorn  
og planteproteiner. Formålet med partnerskapet 
er å øke produksjonen og forbruket av norsk 
matkorn. Blant annet målsettes det at den  
norske matmelandelen skal økes til 90% i 2030. 

PLANTING AV 

125 000 
MANGROVETRÆR

Visste du at …
vi siden 2015 har kjøpt klimakvoter for å 

kompensere for våre klimagassutslipp?  
Frem til 2019 har kvotene gått til prosjekter 

som solenergi i Afrika og bevaring av regnskog 
på Papa Ny-Guinea. Fra 2019 går kvotene  

til «REMA 1000 Climate Park». 

I tillegg til en raskere binding av CO2 bidrar 
planting av trær i «REMA 1000 Climate 
Park» i Myanmar til sosiale tiltak som blant 
annet sysselsetting av lokalbefolkningen, 
installasjon av solcellepaneler på alle 
lokale skoler samt opplæringsprogram for 
barn i skolen innenfor økologi og miljø. 
Videre bidrar det til å gjenopprette den 
økologiske balansen i område noe som 
er viktig for en rekke truede plante- og 
dyreslag. Blant de som støtter prosjektet 
i Myanmar er det norske Klima- og 
miljødepartementet.

Soyafrie fôrforsøk  
med Stange  
I 2021 har Stange drevet med soyafrie fôrforsøk. 
Bakgrunnen for ønske om å fase ut soya 
er fordi soyaproduksjonen i Sør-Amerika 
fører til avskoging, klimagassutslipp og 
miljøforurensing. Stange har gjennomført fem 
vellykkede forsøk hvor Soya er byttet ut med 
andre proteinkilder som åkerbønner, raps, 
erter og potetprotein. Forsøkene er i ferd med 
å avsluttes og i 2022 vil kyllingene fra Stange 
fôres med soyafritt fôr. 

Randsone-initiativ 
for ivaretakelse av 
biologisk mangfold  
Norsk Kylling har i samarbeid med NIBIO 
og Felleskjøpet utviklet en frøblanding med 
villblomster som plantes i randen rundt åkere 
og rundt Norsk Kylling sin fabrikk. Totalt er det 
sådd rundt 10 mål med blomstereng. Initiativet 
til å etablere pollinatorstriper skaper flere 
gode leveområder for pollinatorer, og bidrar 
på den måten til et mer bærekraftig jordbruk 
i Midt-Norge. Hos Norsk Kyllings bønder så vi 
at mange humler og flere humlearter benyttet 
seg av det matfatet pollinatorstripene tilbød i 
form av blomsterressurser fra en insektsvennlig 
frøblanding.  

Visste du at …
Norsk Kylling målsetter at fôret til deres  
kyllinger skal være 100% soyafritt innen 2030?

I perioden 2020-21 plantet vi 585 000 
mangrovetrær i Myanmar som over en 25-års 
periode vil binde opp ca. 0,5 millioner tCO2. Dette 
tilsvarer et område på til sammen 2 340 mål, eller 
tilsvarende 585 fotballbaner. Planting av skog 
er ett av de mest effektive virkemidlene for å 

bekjempe klimaendringer da trær binder CO2, 
og mangrovetrær i særklasse da de binder fem 
ganger mer enn andre trær. Gjennom prosjektet 
«REMA 1000 Climate Park» som er en del av 
anerkjente «Thor Heyerdahl Climate Park» 
bidrar vi til å tappe atmosfæren for CO2 gjennom 
hele treets levetid, bygge opp det biologiske 
mangfoldet og styrke lokal verdiskapning. På vårt 
område av parken plantet vi i 2020-21 trær for å 
kompensere for våre utslipp i perioden 2018-
2020. I årene som kommer vil vi fortsette  
å plante fem trær for hvert tonn CO2 som  
vi slipper ut fra egen produksjon.
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Visste du at …
Regnskogen er verdens eldste og rikeste 
landbaserte økosystem? De eldste regnskogene 
er minst 70 millioner år gamle, og opptil 80 av 
alle landbaserte dyre- og plantearter finnes i 
regnskogen. 

Visste du at …
Siden 2015 har vi samarbeidet med 
Regnskogfondet, og sammen har reddet store 
regnskogområder? Frem til 2019 støttet REMA 
1000 prosjekter på øygruppen Mentawai 
i Indonesia der vi har bidratt til å hindre 
etablering av palmeoljeplantasjer og sikre 
urfolks rettigheter til eget land. Nå bidrar vi til 
bevaring i Amazonas. 

VI BESKYTTET 

100 km2  
med regnskog årlig

Bevaring av regnskog har vært en fanesak for REMA 
1000 siden 2014 og vi har vært regnskogpartner 
og jobbet aktivt med Regnskogfondet over lang 
tid. Verden har et umettelig behov for palmeolje. 
Det er hovedårsaken til at regnskogen i Sørøst-
Asia blir ødelagt. Allerede i 2014 faset vi som første 
dagligvareaktør ut palmeolje i alle egne merkevarer 
og lukket døren for produktnyheter som har dette 
på ingredienslisten. Å redusere bruk av palmeolje har 
vært nerven i samarbeidet med Regnskogfondet, 
og det har vært en stor suksess. Vi jobber og 
med andre regnskogrelaterte problemstillinger i 
dagligvarehandelen som kjøtt, papir, soya og tropisk 
tømmer.

I 2019 flyttet vi fokuset fra palmeolje til soya i egen 
virksomhet og bidrar nå til Regnskogfondets arbeid i 
Amazonas og Xingu-territoriet, et urfolksterritorium 
som ligger i staten Mato Grosso i Brasil.  
 

Da territoriet ble opprettet i 1961 var det første 
gang urfolk i Brasil fikk rettigheter til eget land. 
Gjennom Regnskogfondet støtter REMA 1000 
arbeidet med å opprettholde dette fantastiske 
mangfoldige området i Amazonas. 

Arbeidet har sørget for at soya- og maisåkere som 
i flere år har spist seg inn i skogen har stanset ved 
grensen til territoriet. Selv om Xingu-territoriet 
er beskyttet, er regnskogen rundt i stor grad 
ødelagt av kvegdrift og soyaplantasjer noe som 
setter press på den gjenværende regnskogen. 
Sprøytemidlene fra plantasjen forurenser også 
drikkevannet til mennesker og dyr som bor 
langs elvene. Prosjektene i området bidrar til 
å opprettholde urfolkterritoriet, blant annet 
gjennom gjenplantingstiltak i Brasil som sørger 
for ny regnskog og renere vann. Regnskogen 
gjenplantes ved hjelp av en ny og effektiv teknikk. 
Urbefolkningen samler frø fra langsomt- og 
hurtigvoksende trær og forskjellige planter og 
grønnsaker. Denne blandingen, som på brasiliansk 
kalles muvuca, selges til lokale bønder og sørger for 
gode og bærekraftige inntekter til urbefolkningen.

REMA 1000 bidro i 2021 til å beskytte  
100 kvadratkilometer regnskog og til å redde  
5 kvadratkilometer fra ødeleggelse. Totalt 
forhindret dette et utslipp på 270 000 tonn  
CO2 fra hogst av regnskog. Foto: Araquem Alcantara 

Vår policy
• Ingen egne matvarer skal 

inneholde palmeolje. Vi jobber 
med å fase ut palmeolje som 
ingrediens i egne non food-varer. 
Her er minstekravet ved bruk 
sertifisering på R.S.P.O Balance-
nivå. 

• Vi takker nei til alle 
produktnyheter som inneholder 
palmeolje. REMA 1000 er den 
eneste dagligvareaktøren som har 
tatt dette standpunktet. 

• Vårt mål er at alle leverandører 
skal redusere sitt forbruk av 
palmeolje, og vi ønsker at de skal 
jobbe for en utfasingsplan. 

• Det skal fortrinnsvis benyttes 
soya fra land hvor det ikke er fare 
for avskoging i områder allment 
akseptert som regnskog.

• All øvrig soya – også ved bruk i 
fôr – skal være sertifisert etter 
ProTerra, RTRS eller tilsvarende 
miljøsertifisering. Dette sikrer at 
råvaren ikke er dyrket i områder 
som trues av avskoging. 

• Videre ønsker vi at våre 
leverandører skal se på 
alternativer til soya og finne 
nye proteinråvarer som kan 
erstatte dette sammen med sine 
underleverandører.

REMA 1000 er en viktig 
støttespiller for Regnskogfondet. 
Deres krav om verdikjeder og 
underleverandører som tar 
ansvar til miljø og regnskog vil 
ha en stor betydning i årene 
fremover. Vi ser frem til å fortsette 
det gode samarbeidet med vår 
næringslivspartner REMA 1000  
i 2022.
-Tørris Jæger, 
Generalsekretær 
i Regnskogfondet 
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Lev Vel er REMA 1000s egen serie med gode produkter til barn, 
som er milde mot huden og snille mot naturen. Alle produktene 
er godkjent av Astma- og allergiforbundet og er sertifisert av 
de viktigste miljømerkene, som Svanemerket og FSC-merket. 
Også en rekke av produktene i vask- og renholdsserien er blitt 
sertifisert med merkeordninger som Svanemerket og FSC.  
Vi jobber med at stadig flere av våre produkter sertifiseres  
med Miljømerker som Svanemerket.  

PRODUKTER FOR PODEN OG KLODEN

Regnskogen er avgjørende for å bremse 
klimaendringer og opprettholde biologisk mangfold 
Regnskogen gir liv til millioner av mennesker og kanskje så mye som 80 prosent av landjordas dyre- 
og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo og konsekvensene er katastrofale. Det har 
tatt mennesker drøyt 70 år å ødelegge halvparten av det skattkammeret kloden har brukt opp til 100 
millioner år på å bygge opp. 

Noen av resultatene som vår støtte til regnskogfondet har bidratt til er blant annet at tre brasilianske 
soyaselskaper har forpliktet seg til å bli avskogingsfrie og stanse all bruk av avskoginssoya, et 
regnskogområde på størrelse med Rogaland er blitt vernet i Peru og ukontaktede urfolk kan få leve 
uforstyrret fra olje- og tømmerselskap, og 100 verdensledere lovet å få en slutt på avskoging under 
COP26 i Glasgow. 

Visste du at …
Regnskogfondet siden 2015 har vært i jevnlig dialog 
med REMA 1000 om arbeidet med å opprette og 
videreutvikle innkjøpspolicyer og kravspesifikasjoner 
for risikoprodukter som soya og palmeolje?  

Foto: Araquem 
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BÆREKRAFTIG 
FISK OG SJØMAT
Fisk og sjømat er en viktig kategori for 
REMA 1000. Derfor er det viktig med tiltak 
som bidrar til å minimere de negative 
påvirkningene oppdrett og fangst har på̊ 
naturen. Vi vil gjøre det vi kan og stiller 
blant annet følgende krav til oss selv og våre 
leverandører: 

• Ingen fiskearter fra norsk rødliste

• Ingen soya fra områder truet av avskoging

• Bærekraftige fôrråvarer

• Kun bærekraftig tunfisk

• Sertifiserte produkter

SERTIFISERT 
TUNFISK OG 
SCAMPI 
I 2019 sertifiserte vi de to største variantene 
av hermetisk tunfisk med MSC-merket. I 
2021 deklarerte vi også at tunfisken vår fra 
PRIMA nå selges med MSC-merket. Dette 
sikrer blant annet at tunfisken kommer 
fra en bærekraftig bestand. Videre har vi 
siden 2015 kun solgt sertifisert scampi. 
ASC-sertifiseringen sikrer at sjømaten 
kommer fra havbruk som har minimert 
påvirkningene på miljøet og samfunnet. 

Visste du at … 
verden årlig benytte ressurser 
tilsvarende 60 % mer enn planetens 
reproduksjonsevne, og at kun 9 % av 
ressursene benyttes om igjen?
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REMA Distribusjon har etablert en ny servicehall 
på REMA Distribunal Vinterbro for enkle 
verkstedoppgaver samt vask av materiell. For 
å redusere miljøfotavtrykket er det installert et 
vanngjenvinningssystem samt at solceller delvis blir 
brukt til å varme opp vannet. Dette er tiltak som gir 
både miljømessige og økonomiske fordeler.

Anlegget har også redusert vannforbruket av rent 
drikkevann med ca. 75%. Dette skyldes at det 
brukes overvann i stedet, samt at vannet benyttes 
flere ganger. Dette tiltaket reduserer kostnaden 
knyttet til innkjøp av rent vann samt avlaster 
kommunalt overvannsanlegg.  

Varmtvannsanlegget benytter solceller til oppvarming 
av vann. Anlegget bruker også overskuddsvarme 
fra varmepumpe til forvarming noe som reduserer 
kostnaden knyttet til elektrisk kraft.

REDUSERT VANN-
FORBRUK VED REMA 
DISTRIBUSJON

80 000  
bier produserer kortreist  
honning på hovedkontoret
På vårt hovedkontor i Oslo produseres det kortreist 
honning på taket. Vi huser til tider over 80 000 
bier som bidrar til et mer bærekraftig biomangfold 
i byen. I tillegg til de to bikubene får honningbiene 
flere blomster og urtekasser hvor de kan samle inn 
lokal og kortreist honning. Biene flyttet inn i 2017 og 
produserer i snitt 40 kilo honning årlig som serveres 
kortreist til ansatte på hovedkontoret.    

VEIEN VIDERE 
MOT Å BLI 
NATURPOSITIV
Matproduksjon benytter store 
naturressurser og påvirker biologisk 
mangfold i en negativ retning. Vi ønsker 
å være med på å bidra til at utviklingen 
går motsatt vei og bidra til ivaretagelse 
av vann, skog, hav og jord. Det innebærer 
at vi må se på ressursbruken vår og hvilke 
krav vi bør stille til våre leverandører. 
Dette er noe vi vil jobbe videre med i årene 
fremover. Videre skal vi fortsette arbeidet 
med å øke tilbudet av bærekraftige 
produkter, blant annet gjennom økologi og 
andre sertifiseringsordninger.   
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Kun bærekraftig emballasje

I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å kutte plast og andre 
materialer der vi kan, øke andelen gjenvunnet 
emballasjemateriale og gjøre det enklere å resirkulere og 
gjenvinne emballasjen etter bruk.  

Vårt
 løfte

I 2030 er all emballasje fra egne merkevarer sirkulær og klimanøytral, 
og vi forventer det samme fra våre leverandører. Miljøbelastningen 
fra øvrig plastbruk i egen virksomhet er halvert.*

I 2021 HAR VI KUTTET 

205 TONN 
PLAST 
Plast er et godt materiale for emballering av 
matvarer da det bidrar til mattrygghet og økt 
holdbarhet. Samtitid som at godt design og 
bruk av plastemballasje vil i mange tilfeller bidra 
til å redusere matsvinn, er det viktig at vi ikke 
bruker mer plast enn det som er nødvendig, 
samt å arbeide med å kutte overflødig bruk og 
se etter nye materialer og løsninger. Siden 2018 
har vi jobbet kontinuerlig med å kutte plast fra 
egne merkevarer, og i 2021 tilsvarte arbeidet 
et plastkutt på 205 tonn. Annerledesåret 2021 
har medført ekstra hygienetiltak i butikk og på 
enkelte produkter, noe som har gitt ufrivillig økt 
plastforbruk. Vårt netto plastkutt for 2021 utgjør 
35tonn.

Siden 2018 har vi kuttet 1356 tonn med plast fra egne og unike 
merkevarer. På tross av flere annerledes år der flere varer måtte 
pakkes i plast for økt smittevern har vi fremdeles hatt god 
fremgang i arbeidet med å kutte plast.

Kun bærekraftig 
emballasje

Når vi arbeider med 
emballasje er det viktig for 
oss at tiltakene vi gjør har 
så positiv effekt på miljøet 

som mulig. Både under 
produksjon, frakt og reisen 

fra butikkhyllen og hjem 
til kunden. Vi skal derfor 

redusere plast der vi kan, 
benytte gjenvunnet materiale 

og designe for resirkulering. 
På sikt er målet at alle varer 
har bærekraftig emballasje..

Emilie Våge, 
leder for samfunnsansvar og bærekraft 

i REMA 1000

Plastforsøpling er 
en av vår tids største 
miljøutfordringer. 8 millioner 
tonn plast havner i havet 
hvert år og 80 % av dette 
kommer fra land. Plast som 
havner i naturen brytes 
ikke ned og kun 14 % av 
plasten på verdensbasis 
brukes på nytt. Forsøpling 
er også et problem i Norge. 
En annen stor utfrodring er 
overforbruket av plast og det 
totale miljøfotavtrykket det 
fossile materialet har gjennom 
verdikjeden. Ressursbruken er 
stor, og mangel på sirkulære 
løsninger gjør bruken lite 
bærekraftig.

Vår
utfordring

90 % av våre egne varer er pakket i plast. I tillegg benyttes plast i forbindelse med produksjon og 
transport av varer. Vi har et ansvar for at emballasjen skal fungere godt, effektivt og ha en redusert 
miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden. Med mål å kun ha bærekraftig emballasje i fremtiden 
skal vi kutte plasten der vi kan, øke andelen gjenvunnet materiale og legge til rette for god resirkulering  
og gjenvinning. 

Vår
løsning

*Basisår 2020. 
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EPLER FRA PINK LADY  
PAKKES I PAPP
Epler fra Pink Lady gikk i 2021 over til kun 
å leveres i pappemballasje. Den estimerte 
plastbesparelsen ved å pakke i 100% papp er 
på 7,4 tonn. Den nye emballasjen produseres 
uten bruk av fossile råvarekilder og hele den nye 
emballasjen er gjenvinnbar og sorteres som papp. 
Den nye pakken har også redusert CO2-utslipp 
med 17% sammenlignet med tidligere emballasje.  

VALNØTTKJERNER  
I NY DRAKT
I 2021 har valnøttkjerner endret sin emballasje 
til en ståpose med zip-lås. Den nye løsningen er 
svært godt optimalisert og designet for 
gjenvinning. Materialforbruket er redusert med 
hele 52 tonn en mengde som tilsvarer 80% og 
transportbehovet er redusert med 36%. Dette 
tilsvarer en reduksjon i transport med hele 600 
paller per år. Designet for gjenvinning sørger for 

at emballasjen i sin 
helhet enkelt kan 
kildesorteres da 
plasten nå er av en 
type materiale som 
lar seg gjenvinne. 
Plasten er også 
produsert av 
fornybare råvarer, 
altså grønn PE. 

ENGANGSBESTIKK I PAPIR  
I 2020 faset vi ut alt av engangsartikler i 
plast. Det å finne gode erstatningsløsninger 
kan være utfordrende både med tanke på 
brukervennlighet og avfallshåndtering.  
Blant produktene som har gjennomgått 
endring er plastbestikk som i 2020 ble 
erstattet med alternativer laget av tre.  
I 2021 har vi utviklet dette videre og har nå 
kommet med et nytt alternativ av bestikk 
i papir. Fordelen med den nye varianten 
i papir er at den kan resirkuleres som 
papp og gjenvinnes på lik linje med annen 
kartongemballasje. Bestikk av tre må  
kastes sammen med restavfallet. 

EMBALLASJE ER 
AVGJØRENDE FOR Å 
REDUSERE MATSVINN
Emballasje, og spesielt plast, er viktig 
for å øke holdbarhet og dermed 
redusere faren for matsvinn. Når vi 
jobber med å kutte plasten på varer 
som frukt og grønnsaker vurderer vi 
alltid miljøeffekten opp mot risiko for 
matsvinn. Eksempelvis vil en agurk  
holde opptil 10 dager lenger når den  
er pakket inn i plast.

Visste du at … 
Candy King har erstattet plastbeger med nye 
beger i fiber. Dette tiltaket kutter 78 tonn i årlig 
forbruk av plast. 

Også gaffelen i salatbaren og i begersalatene  
fra BaRe har skiftet materiale fra plast til tre. 

Overgangen gir en 
plastbesparelse på 7,1 TONN. 

NY EMBALLASJE 

KAFFEFILTER REDUSERER 
BRUKEN AV PLAST 
REMA 1000 sitt kaffefilter kommer nå  
i ny pappemballasje som erstatter den  
tidligere krymp-plast emballasjen. Vi gikk  
fra 200-pakk kaffefilter i plastfilm til  
100-pakk kaffefilter i papp-emballasje  
og reduserte vår årlige plastforbruk med  
hele 3 tonn. 
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De mest miljøvennlige plastbæreposene i 
dagligvarebransjen 
Våre plastbæreposer har den høyeste andelen resirkulert materiale i dagligvaremarkedet. 80 % av plasten er gjenbruk, noe som sparer 
miljøet for produksjon av 3000 tonn ny plast årlig.  Posen er sertifisert med den internasjonale miljøsertifiseringen Blue Angel. 

VÅRT ARBEID MOT KUN 
BÆREKRAFTIG EMBALLASJE
 
KUTTE DER VI KAN
Ved å kutte overflødig emballasje reduserer vi ressursbruken, 
effektiviserer transporten og reduserer sannsynligheten 
for at materialer som plast havner på avveie i naturen. Vår 
tilnærming er derfor å kutte der vi kan uten at det går 
utover kvalitet, mattrygghet eller øker sannsynligheten for 
matsvinn. 

 
MER GJENVUNNET MATERIALE
Vårt mål er å gjenbruke så mye ressurser som vi kan. Det 
gjelder spesielt plast som er et materiale som kan egne seg 
godt for gjenvinning og gjenbruk. Når vi øker mengden 
gjenvunnet materiale, nyttiggjør vi ressurser som allerede 
er i omløp i stedet for å produsere nye materialer hver gang 
vi skal pakke inn en vare. Dette er et viktig bidrag for å dra 
ressursbruken fra lineær til sirkulær. 

 
DESIGN FOR GJENVINNING
For å kunne ta i bruk mer gjenvunnet materiale må vi sørge 
for at emballasjen som benyttes kan gjenvinnes. Vårt mål er 
derfor at alle egne merkevarer skal ha emballasje som er 
designet for gjenvinning og ha tydelig merking som gjør det 
enkelt å kildesortere emballasjen på en riktig måte.  

 

JAKTE PÅ FRAMTIDENS 
EMBALLASJELØSNINGER
Noe av det viktigste vi kan gjøre er å sørge for sirkulære 
plastløsninger. I tillegg har vi et mål om at emballasjen i 
2030 skal være klimapositiv og fornybar. Dette innebærer 
at vi leter etter fremtidens løsninger og blant annet deltar 
i forskning- og klyngesamarbeid som drar oss nærmere 
målet. 

VI HAR TATT PLASTLØFTET 
Ved signering av Plastløftet har vi forpliktet oss til å bidra til en 
mer sirkulær plastøkonomi. Dette innebærer at vi skal øke bruken 
av resirkulert plast i egen emballasje, redusere unødvendig 
bruk av plast og designe for gjenvinning. Videre rapporterer 
vi årlig våre tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge som er 
initiativtakeren bak Plastløftet. 

Visste du at … 
 flere undersøkelser viser 
at plastbæreposer av 
gjenvunnet plast er et 
mer miljøvennlig valg enn 
alternativer i papp og 
bomull?
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REDUSERT PLAST

Visste du at …
ved å endre fargen på urtepottene fra sort 
til grønn sørget vi i 2020 for at 36 tonn 
plast nå kan gjenvinnes til ny råvare?

SALATMESTEREN 
REDUSERER TYKKELSEN  
PÅ EMBALLASJEN 
Salatmesterens Rett på bordet-serie, 
grillsausprodukter og pizzasauser kommer nå i 
en emballasje med mindre plast. Samlet har 
Salatmesteren redusert tykkelsen på 
plastbegeret med over 30% og lokkene med 
ca. 18%. Samlet sparer dette REMA 1000 for 
ca. 15 tonn plast årlig. Emballasjen er i tillegg 
av typen Polypropylen som er godt egnet til 
gjenvinning. 

KJELDSBERG KUTTER 
MATERIALFORBRUK 
Kjeldsberg har gått over til en tynnere folie 
på kaffeemballasjen til variantene 
Filtermalt og Fairtrade. En reduksjon på 
nærmere 15% reduserer det årlige 
plastforbruket med 6 tonn. REMA 1000 
jobber kontinuerlig med å finne 
plastemballasje som både ivaretar god 
kvalitet, sikrer holdbarhet og kan 
gjenvinnes til nytt råstoff for emballasje. 
Plasttypen som brukes for å emballere 
kaffe lar seg dessverre ikke gjenvinne, 
derfor er tiltak som å redusere tykkelsen 
ekstra viktig for å redusere emballasjens 
klimautslipp. 

SNACKSGULROT FRA 
BENDIT I TYNNERE POSE 
På tampen av 2021 ble tykkelsen på 
emballasjen til snacksgulroten fra Bendit 
redusert med 25%. Det er estimert at den 
årlige plastbesparelsen vil være på ca. 800 kilo. 

SOPP OG PÆRER KOMMER 
MED BEGER I PAPP 
Både Aromasopp og pærer har i 2021 gått  
fra skåler i plast til skåler i fornybart materiale. 
Ved å endre fra skåler i plast til skåler i papp  
har vi redusert plastbruken med 3,75 tonn plast 
årlig. Den nye emballasjen er godt egent for 
gjenvinning, der skål sorteres som papp og 
plastfilmen sorteres som plast.   

KJØTTDEIG I POSE 
I 2021 kom deiger fra Gilde i pose. 
sammenlignet med den tradisjonelle 
plastskålen bruker den nye emballasjen  
39,2 tonn mindre plast årlig, en reduksjon  
på 75%. Pakningen tar også mindre plass  
og reduserer transportbehovet. 

KOLONIHAGENS GRESK-INSPIRERTE YOGHURT  
MED MINDRE PLAST 
Den Gresk-inspirerte yoghurten til Kolonihagen har i 2021 redusert plastforbruket med 770 kilo plast i årlig 
forbruk. Begeret er også produsert av en plasttype som egner seg godt til å bli gjenvunnet til nytt råstoff. I likhet 
med yoghurten har Kolonihagen også redusert mengden med plast i emballasjen til pølse og kaffe. 
Reduksjonen er på henholdsvis 1,9 og 1,8 tonn plast i året. Vilt & Fangst serien har redusert emballasjeforbruket 
med 12,5%, og redusert pappmengden på ribbe ved å gå ned 1 centimeter på emballasjen. 
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ØKT ANDEL RESIRKULERT EMBALLASJE
VASKE- OG 
RENHOLDSPRODUKTER  
FRA REMA 1000 I NY 
EMBALLASJE  
REMA 1000 sine vaske- og renholdsprodukter  
har i 2021 fått en helt ny emballasje. Ved å  
benytte gjenvunnet plast i emballasjen reduseres 
det årlige forbruket av ny jomfruelig plast med  
ca. 100 tonn. Den nye emballasjen er enkel å 
kildesortere og egner seg godt til å bli resirkulert  
til nytt plastråstoff. 

RESIRKULERT 
EMBALLASJE PÅ 
PRODUKTER FRA  
GRØNNE FOLK    
På produktene fra Grønne Folk er det gjort  
en rekke emballasjeendringer. Endringene 
gjelder for gryter, hummus, burgere, falafel  
og pesto. De nye begrene består av ca. 72% 
resirkulert materiale og er beregnet til å  
tåle mikro-ovn og temperaturer opp til 220 
grader. Vi estimerer å spare 7,1 tonn plast årlig. 
Den nye emballasjen vil fases inn forløpende, 
etter at restemballasje er brukt opp.

RØDE, NORSKE  
ADORETOMATER I  

100%  
GJENVUNNET PLAST   
I 2021 har emballasjen til Adoretomaten gått fra å bestå  
av 50% til 100% gjenvunnet materiale. Dette sparer oss for  
9,3 tonn ny plast årlig, et tiltak som reduserer CO2-utslippet  
med 15%. Hele emballasjen er gjenvinnbar og sorteres som plast. 

KOLONIHAGEN HAR 
FASET UT CARBON 
BLACK    
Kolonihagen har faset ut emballasje i 
Carbon Black i løpet av 2021. Carbon 
Black er en emballasje med en 
fargetilsetning som gjør det vanskelig for 
emballasjen og gjenvinnes. Produktene 
dette gjaldt var svin, pølser og 
hamburgere. Emballasjen er erstattet av 
ny emballasje som både benytter 12,5% 
mindre plast og laget av 30% resirkulert 
materiale fra husholdningsavfall, et viktig 
tiltak for å gjøre avfall sirkulært og 
gjenvinnbart. Også smøret fra 
Kolonihagen har endret emballasje i 
2021. Den har gått fra å ha 100% ny plast 
til å nå bestå av 90% resirkulert plast. 
Dette gir oss en besparelse på 872 kilo  
ny plast i året. 

Visste du at …
den første aluminiumen som ble utvunnet 
i 1886 fortsatt er i bruk? Mange materialer 
kan gjenvinnes og brukes igjen og igjen. 
Plast, kartong, glass og metall er noen av 
materialene som kan få nytt liv om det 
resirkuleres etter bruk. 

TOALETTPAPIR OG 
TØRKERULL I NY 
EMBALLASJE   
Toalettpapir og kjøkkenrull har kommet  
i en ny emballasje. Ikke bare inneholder 
den nye emballasjen 30% resirkulert 
materiale, den er også svært egnet for 
resirkulering for gjenbruk som nytt 
plastråstoff. Ved å benytte resirkulert 
materiale i emballasjen reduserer  
vi bruken av ny fossilbar plast med  
20 tonn årlig.  

Visste du at …
vi i 2020 lanserte handlenett av  
100% resirkulert materiale?

NY POSE FOR PRIMAEPLENE
PRIMA epler har fått ny emballasje. De nye 
posene inneholder nå 70% resirkulert plast, 
noe som sparer oss for 331 kilo ny jomfruelig 
plast i året. Emballasjen er godt egnet for 
gjenvinning og sorteres som plast.   
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50 ØRE  
PER PLASTBÆREPOSE TIL 
TILTAK SOM REDUSERER 
PLASTFORSØPLING 

Handelens Miljøfond er Norges største private 
miljøfond som sørger for at 50 øre per 
plastbæreposer går til gode miljøformål. REMA 
1000 er blant fondets stiftere og har siden 15. 
august 2018 bidratt med 50 øre per solgte 
plastbærepose. Siden 2018 har Handelens 
Miljøfond tildelt 600 millioner som har bidratt 
til å sette fart på hele 500 miljøprosjekter. 
Prosjektene strekker seg fra forskning og 
utvikling, opprydding, teknologi, resirkulering 
og holdningsskapende arbeid. Blant annet er 
plastposebruken redusert med 22%, ca. 5000 
kilometer med strandlinje og 3000 tonn med 
plast blitt ryddet. Fra og med 2022 dobles 
bidraget til Handelens miljøfond og en krone 
per solgte pose vil gå til tiltak for å redusere 
og å gjenvinne plast. 

Det er også blitt lansert en ny kunnskapsportal 
hvor ny forskning og fakta samles, lansert et 
nytt verktøy for å beregne effekten av ulike 
tiltak på Norges plastforbruk og lansert en ny 
rapport som viser hvordan Norge skal nå målet 
om 50% materialgjenvinning av all plast innen 
2025. De har også startet Norges største 
kampanje for å redusere bruken av plastbære-
poser som allerede har nådd ut til flere 
millioner nordmenn. Kampanjen fortsetter  
inn i 2022.

NY MERKEORDNING  
FOR RESIRKULERING  
AV AVFALL  
Et av de viktigste tiltakene for at avfallet 
kan kildesorteres og brukes på nytt er å 
tilrettelegge for at det skal være enkelt å 
vite hvor det skal kastes. I 2020 faset vi inn 
den nye nasjonale merkeordningen og i 
2021, i forbindelse med innføring av det 
europeiske engangsplast-direktivet, har vi 
faset inn merket som informerer forbruker 
om at produktet inneholder plast og at det 
er negative miljøeffekter ved forsøpling. 
Blant produktene som krever merking er 
sanitetsprodukter, våtservietter og 
drikkebeger. 

3000 
TONN 
MINDRE
   

Plastbæreposen til REMA 1000 består av 80% 
resirkulert plast. Ved å gjenbruke materiale 
reduserer vi behovet for ny plast med 3000 
tonn årlig. Plastposen er en sentral del av 
avfallshåndteringen i Norge, noe som fører til 
at de lever minst to liv, og de færreste havner i 
naturen. Flere undersøkelser viser at poser av 
gjenvunnet plast er et mer miljøvennlig valg 
enn andre alternativer på markedet, som papir 
og bomull.

Visste du at …
Handelens Miljøfond i 2021 har delt ut over  
271 millioner kroner til 155 miljøprosjekter 
som skal redusere plastforsøpling, øke 
plastgjenvinning og redusere forbruk av 
plastbæreposer. 

Visste du at …
vi kan spare bruken av 100 millioner 
plastbæreposer i året i Norge dersom alle 
bruker plastbæreposen mer enn en gang? 

VEKST  
I SALG AV  
GJENBRUKSNETT
I 2021 har vi solgt flere 
gjenbruksnett av 100% 
resirkulert materiale  
sammenlignet med 2020. 
Vi ser at flere kjøper 
gjenbruksnett samtidig som 
vi har en marginal nedgang  
i salget av bæreposer. 

Visste du at …
I Norge blir rundt 80 prosent av plastbære-
posene brukt til håndtering av avfall og 
svært få poser havner i naturen? * 

*Kilder: Klima- og Miljødirektoratet 2008 
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FORSKNING PÅ 
EMBALLASJE FOR 
ØKT HOLDBARHET 
I perioden 2020-2022 deltar vi i 
forskningsprosjektet «Holdbarsjekken» som 
har som mål å utvikle et testsystem for valg av 
riktig emballasje til frukt, bær og grønnsaker. 
Riktig emballering av disse varene har mye 
å si for holdbarheten, og testsystemet skal 
finne emballasjeløsninger som skal sikre 
optimal kvalitet, minst mulig matsvinn i hele 
verdikjeden og stimulere til økt forbruk av frukt 
og grønt. Initiativtakere er Nofima og Bama, og 
prosjektet løper ut 2022. 

Nytt klyngsamarbeid skal 
finne framtidens sirkulære 
løsninger for emballasje
Circular Packaging Cluster er et 
tverrindustrielt samarbeid som skal skape 
verdens mest effektive og sirkulære 
verdikjede for emballasje. Klyngen ble 
opprettet i 2020 og har fire hovedområder; 
fornybar materialbruk, sirkulære forretnings-
modeller, resirkulering og innovasjon og 
kommersialisering. REMA 1000 deltar i 
klyngen sammen med aktører fra alle deler av 
verdikjeden for emballasje. 

Visste du at …
EU-målene for materialgjenvinning er  
50 % innen 2025 og 55 % innen 2030?  
Vårt arbeid med emballasje skal bidra  
til at disse målene nås.

VEIEN VIDERE 
MOT KUN 
BÆREKRAFTIG 
EMBALLASJE
I årene fremover vil flere ting bli viktig 
for å nå vår ambisjon på emballasje. 
Først og fremst må vi kutte der vi kan 
og stimulere til gjenbruk. Videre må 
materialene – og da spesielt plast 
som vi benytter mest av – gå fra å 
være en lineær til en sirkulær strøm. 
Det innebærer at vi må designe 
for gjenvinning og øke graden av 
gjenvunnet materialer. Videre ønsker 
vi å redusere øvrig plastbruk i egen 
virksomhet. 

I 2021 lanserte BaRe juice- og smoothieflasker i 100% resirkulert plast. Den nye 
emballasjen sparer oss for 251 tonn ny plast årlig, samt at det reduserer CO2-utslippet 
med hele 40%. Flasken består av resirkulert plast, og korken er hvit og resirkulerbar. 
Flaskene kan også pantes og hele flasken i sin helhet kan resirkuleres

BARE JUICE- OG SMOOTHIEFLASKER I  

100% RESIRKULERT 

PLAST 
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Full ressursutnyttelse og gjenbruk av ressurser
Vårt

 løfte

I 2030 ressursutnyttes alt vårt avfall og vi benytter gjenvunnet 
materialer der det er mulig. Full ressursutnyttelse 

og gjenbruk av 
ressurser

Noe av det viktigste vi kan gjøre 
for å øke gjenbruket av ressurser er 
tiltak som gjør emballasjebruken mer 
sirkulær. Dette jobber vi kontinuerlig 
med og vi har i 2021 gjennomført 
flere tiltak du kan lese mer om under 
emballasje.

FRA EN LINEÆR 
TIL EN SIRKULÆR 
ØKONOMI
 
I 2020 utviklet vi et veikart for hvordan vi 
skal tenke sirkulær økonomi i REMA 1000 og 
hvor det er naturlig at vi bidrar til en større 
grad av ressursproduktivitet. Kartet danner 
grunnlaget for vårt arbeid på dette området 
fremover.  

Ressursbruken er generelt  
stor i matsektoren og for 
lite finner veien tilbake i 
kretsløpet. Vårt mål er å  
sørge for at mer ressurser  
kan utnyttes i et sirkulært  
løp, og at vi øker vår bruk  
av gjenvunnede ressurser 
der det er mulig. I 2021 har 
vi fortsatt arbiedet med å 
sortere avfall, gjenbruke flere 
ressurser og fått helt nye 
handlekurver i resirkulert 
plast.

Norge er på verdenstoppen i 
råvarekonsum og ressursbruk per 
innbygger. Vi er dårligst i klassen 
på å sirkulere resursene tilbake i 
økonomien og kun 2,4 % av ressursene 
benyttes igjen viser en rapport fra 
Circular Norway. Matsektoren står for 
en fjerdedel av ressursbruken i landet. 

Vår
utfordring

Der vi tidligere fokuserte 
mer på å redusere 
materialbruk og avfall 
jobber vi nå i større 
grad med å gjøre 
emballasje, råvarer og 
ressurser gjenvinnbare 
og sirkulære. På den 
måten kan vi sørge for at 
det som i dag blir avfall 
i fremtiden kan bli nytt 
råmateriale.
Emilie Våge,  
leder for samfunnsansvar og bærekraft 
i REMA 1000 Norge
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Av plast samlet inn fra havet, 
har REMA 1000 fått produsert 
sine nye handlekurver. Disse gir 
83 prosent lavere utslipp, og er 
produsert i Norge.  

FØRST I NORGE MED 
HANDLEKURVER AV  

100 %  
RESIRKULERT MARITIMT 
PLASTAVFALL 

– Dette er sirkulærøkonomi i praksis og et 
godt eksempel på hvordan REMA 1000 bidrar 
til å kutte plastforbruk og heller gjenbruke 
verdifulle ressurser, sier Ole Robert Reitan, 
CEO i Reitan Retail og styreleder i REMA 1000.

I 2021 startet utfasingen av de originale 
handlekurvene, og innen utgangen av 2022 
vil alle REMA 1000-butikker i Norge ha de 
nye, håndholdte handlekurvene laget av 100 
prosent resirkulert havplast. 

Det er de første i sitt slag  
her til lands 
– Dette er de mest bærekraftige handlekurvene 
i Norge. De er et resultat av norsk samarbeid 
og innovasjon, der ingeniørkunst, 
virkemiddelapparat og næringsliv har spilt 
sammen på en utmerket måte for å skape 
konkrete resultater, sier Reitan.

Lokalprodusert i Åndalsnes 
Det er Plasto i Åndalsnes som har designet 
støpeformen, og produserer kurvene. Bare 
det første året benyttes 30 tonn resirkulert 
plast i produksjonen. Den er samlet inn fra 
havet, og de nye kurvene gir 83 prosent lavere 
klimagassutslipp sammenliknet med vanlige 
handlekurver. Levetiden er like lang som de 
foregående. 

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og 
Handelens Miljøfond, mens det er ITAB som er 
konseptutvikler.

– De fleste handlekurvene i norske 
butikker produseres i Kina, mens de nye 
havplastkurvene blir designet og produsert av 
Plasto i Åndalsnes. De nye kurvene koster mer 
å produsere sammenlignet med de som brukes 
i dag, men investeringen er en del av satsingen 
på miljøvennlige løsninger i butikker, for å 
redusere energiforbruk og miljøpåvirkning, sier 
Tom Kristiansen, administrerende direktør i 
REMA 1000.

Åtte millioner tonn 
Plastforsøpling er en av vår tids største 
miljøutfordringer. Hvert år havner åtte millioner 
tonn plast i havet, der 80 prosent kommer 
fra land. Plast som havner i naturen brytes 
ikke ned, og kun 14 prosent av plasten på 
verdensbasis gjenbrukes.

Norske myndigheter har tilrettelagt for 
at fiskere kan levere inn marint avfall til 
ulike samlecontainere langs norskekysten. 
Ordningen er gratis, som gjør at mengden 
oppsamlet havplast øker. 

Utfordringen har vært å 
finne bruksområder for den 
oppsamlede havplasten  
Plasto fikk i 2020 støtte fra Handelens 
Miljøfond for å lage handlekurver av 
resirkulerbar havplast. Disse måtte 
tilfredsstille strenge kvalitetskrav.

– Vi ønsker å investere i langsiktige, 
bærekraftige løsninger, som er til det beste for 
oss, våre kunder og kloden, sier Kristiansen.
Prosjektet med havplastkurvene er støttet av 

Visste du at …
30 tonn resirkulert plast benyttes i 
produksjonen av de nye havplastkurvene  
det første året?

Vi ønsker å investere i 
langsiktige, bærekraftige 
løsninger til det beste for oss, 
våre kunder og kloden.
Tom Kristiansen, 
administrerende direktør 
i REMA 1000

Innovasjon Norge og Handelens Miljøfond, mens 
de gamle kurvene skal nedsirkuleres i samarbeid 
med Norsk Gjenvinning.

REMA 1000 har jobbet målrettet med reduksjon 
av plast i en årrekke, og har siden 2018 kuttet mer 
enn 1350 tonn plast fra egne merkevarer. For å 
redusere energiforbruk og miljøpåvirkning, skal 
REMA 1000 redusere plastforbruket der det er 
mulig, benytte mer gjenvunnet materiale, og  
gjøre det enklere å resirkulere emballasje.
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KJELDSBERG VIL UTNYTTE 
AVFALLET SITT 
Avfall fra kaffeproduksjon blir i dag restavfall. 
Kjeldsberg har inngått en avtale med Bjarte 
Wist, Biwco i et forsøk for å lage pellets ut av 
restavfallet for å bruke det til biobrensel. Dette 
vil gi en 60-70% reduksjon av restavfall. Pellets 
er testet ut på laboratorier både i Oslo og 
Sverige med positivt resultat. Siste hinder er å 
få Skogn Biokraft til å ta imot fast avfall, da de 
per dags dato kun tar imot flytende. 

Visste du at …
I REMA 1000 har vi jobbet med sirkulær økonomi 
lenge? For oss handler det blant annet om å sikre  
at avfall kildesorteres og gjenvinnes, og at vi øker 
graden av gjenvunnet materiale i emballasje og 
designer for gjenvinning. Videre er reduksjon av 
matsvinn og satsning på gjenvinning av varme  
viktige satsningsområder. 

ANSVARLIG  
UTNYTTELSE 
Både Norsk Kylling og Stange 
Gårdsprodukter har ansvarlige løsninger 
for utnyttelse av råvarer. Alt av dyret 
som ikke kan gå til humant konsum 
videreforedles og går inn i nye verdikjeder.

STANGE 
GÅRDSPRODUKTER 
RESSURSUTNYTTER 
AVFALLET  
Stange ble i 2021 sertifisert Miljøfyrtårn. 
Arbeidet med sertifiseringen har resultert i 
bedre kildesortering av alt avfall. Spesielt mer 
av plastfraksjonene sendes til resirkulering. 
Andelen av avfallet som går til restavfall har 
dermed gått ned. Stange har også fått ett  
større fokus på strøm- og vannforbruk  
i denne prosessen. 

SALATMESTERENS 
RESSURSUTNYTTELSE  
AV AVFALL  
Salatmesteren har økt kildesorteringen og 
reduserte avfallet sitt i 2021. Blant annet 
gjenbruker de bakpapiret på etikettene sine. 
Dette er glasert papir som ellers ville blitt 
restavfall og energigjenvunnet. Dette sørger 
for å kutte 12,3 tonn restavfall årlig som nå 
gjenbrukes som nye ressurser.

Et viktig steg på veien mot å nå 
målene vi har satt oss for 2030 er 
å finne måter vi kan ressursutnytte 
og gjenbruke en større del av  
våre ressurser og råvarer. Å gå  
fra lineære til sirkulære verdikjeder 
der vi øker graden av gjenvinning 
og effektivisering av ressurser er 
derfor viktige satsingsområder 
fremover.
Emilie Våge,  
leder for samfunnsansvar og bærekraft  
i REMA 1000 Norge
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VEIEN VIDERE
En god forvaltning og utnyttelse av 
ressurser vil bli avgjørende i tiden 
fremover, og vi ønsker å bidra til en 
overgang fra lineær til sirkulær økonomi 
der vi kan. Dette innebærer å forvalte 
og utnytte ressursene på en god måte 
og ikke minst å legge til rette for at 
ressursene kan brukes om igjen. Vi må 
øke sorteringsgraden og sørge for 
at så mye som mulig kan gjenvinnes. 
Videre må vi se på hvor vi kan øke 
graden av gjenbruksmaterialer. Dette 
blant annet emballasje, driftsmateriell, 
byggematerialer og energi. 

KILDE- 
SORTERING
Effektive avfallssystemer 
bidrar til økt gjenvinning 
og ressursutnyttelse. I 
2021 hadde våre butikker 
en gjennomsnittlig 
sorteringsgrad på 83,1%. 
Vår beste region hadde 
en gjennomsnittlig 
sorteringsgrad på 
89,2% og flere butikker 
sorterer opp mot 100% 
av avfallet. Dette er et 
viktig tiltak for å kunne 
gjenbruke ressurser og 
ikke minst hindre at de 
kommer på avveie eller 
energigjenvinnes fremfor  
å ressursutnyttes. 

Jeg tror alle i dag er opptatt av sortering og 
gjenvinning, i større eller mindre grad. Nøkkelen 
til suksess er å legge til rette for en enkel og 
strukturert logistikk. Dette er noe både jeg som 
REMA 1000-kjøpmann og ikke minst kundene 
setter pris på, og som er med på å underbygge 
vårt gode omdømme mht. vår miljøsatsing.
Arne Johannesson Eidal,  
franchisetaker  
REMA 1000 Kjelsås

VÅRT AVFALL

Tallene er basert på avfallsrapporter fra leverandørene til alle butikker, industrier og distribusjon, e.g. Ragn-Sells.

Plast 3,76 %
Treverk 0,63 %
Restavfall til sortering 10,25 %
Restavfall til forbrenning 10,04 %
Organisk 12,76 %
Papp og papir 60,99 %
Annet sortert avfall 1,55%

I alt sorteres REMA 1000 avfallet i 44 ulike fraksjoner. 
99,6% av alt avfall er sortert i 6 fraksjoner med gode 
nedstrømsløsninger. Disse 6 fraksjonene er materialer 
som i stor grad kan resirkuleres til nye ressurser. Restavfall 
blir gjenvunnet til energi og fjernvarme. De resterende 
0,4% av avfallet (annet) sorteres i 38 ulike fraksjoner. 
Eksempel på dette er EE-avfall, bioavfall og slam, masser 
og uorganisk materiale, heriblant farlig avfall.
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1  Prosentvis endring sammenlignet med forrige salgsår.

Miljø

1  Lav andel skyldes i hovedsak at nærmere 80 % av sjømaten i REMA 1000 er norskprodusert, og dermed ikke gjenstand for sertifiseringsordning.

GRI-referanse Enhet 2021 2020 2019

301-1 Emballasjeforbruk kg 11 184 390  11 317 000  11 651 830 

301-1 Fornybart materiale kg 2 258 230  2 149 000  1 922 530 

301-2 Andel resirkulert materiale Prosent 41,87 38 32

Egen Andel emballasje og poser som kan resirkuleres Prosent 78,32 78 70

Egen Plastkutt tonn 1 356 1 321 745

Egen Redusert klimagassutslipp som følge av plastkutt tCO2e 15 908 14 828 13 059

Egen Reduksjon i salg av bæreposer Prosent -0,58 8,1 -7,0 

Egen Vekst i salg av gjenbruksnett 1 Prosent 2,86 -18,6 -39,7

GRI-referanse Enhet 2021 2020 2019

Egen Andel sjømat sertifisert i henhold til merkeordning for bærekraftig fiske (MSC/ASC) 1 Prosent 9,78 3  5 

Egen Antall non food-produkter med palmeolje, egen merkevare Antall 33 34  34 

Egen Omsetningsandel økologiske varer Prosent 1,26 1,3 1,5

Egen Egne merkevarer sertifisert med Svanemerket Antall 92 50  50 

PLAST OG EMBALLASJE 
Følgende resultater gjelder emballasje på egne merkevarer

BÆREKRAFTIGE PRODUKTER 
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Miljø

MILJØPÅVIRKNING

GRI-referanse Enhet 2021 2020 2019

Egen  Redusert matsvinn1 Prosent 34 29 25

Egen  Egne transportkjøretøy med Euroklasse 6 Prosent 97 90 83

Egen  Inntransport til distribunaler som går på tog Prosent 84 84 82

Egen  Andel underleverandører med Euroklasse 6 Prosent 99 97 92

Egen  Nye miljøbutikker Antall 5 9 7

Egen  Butikker med miljøvennlige kjølegasser Antall 450 397 354

Egen  Butikker med LED-belysning Antall 653 630 600

1  Matsvinn i REMA 1000 inkluderer all mat som kastes i butikk samt retur av ferske brød og bakervarer. Matsvinnet registreres som økonomisk verdi i butikk eller hos leverandør ved retur og regnes om til mengde og CO2 av NORSUS basert på nøkkeltall 
for matsvinnets vekt (NOK/kg), andel nyttbart (%) og klimafotavtrykket knyttet til produksjon av maten som blir kastet (CO2/kg). Prosentvis nedgang gjengitt i indikatoren er basert på utvikling siden basisåret 2015.
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Våre viktigste resultater i 2021

21 %
Vekst for plantebaserte 
produkter

172 TONN
MINDRE SUKKER I 

PRODUKTER FRA GRANS

94 klubber  
arrangerte håndballskoler for 6 993 barn

381
EGNE MERKEVARER 
NØKKELHULLMERKET 

28 %
Saltreduksjon  
i drikke fra Grans 

25,2 %
MARKEDSANDEL PÅ  
SALG AV FISK 

Våre viktigste resultater i 2021 / Ernæring på avveie / Bedre helse for to millioner mennesker / Vårt bidrag i 2021 / Sunne varer først / Inspirasjonskilde til sunne og gode valg / Mindre salt, sukker og mettet fett / Reduksjon av tilsetningsstoffer / 
Støtte idrett og aktivitet / Trygg mat fra jord til bord

Over 
100
Idretts- og  
kulturarrangement 
støttes årlig av lokale 
franchisetakere

1,6 millioner 
Kroner til  
tilrettelagt håndball 
fra «Idrett for alle» 
brødet

62 % av alle solgte brød  
er grovt eller ekstra grovt

66 %
av all brus er sukkerfri
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I 2030 har vi  

forbedret 

helsen til to 
millioner 
mennesker

Ernæring på avveie
VÅR AMBISJON UTFORDRINGEN

Kilder: Overvekt og fedme i Norge, Menon (2019); Folkehelseinstituttet (FHI).

Fedme koster samfunnet vårt nesten 70 
milliarder kroner i året, hvorav 17 millioner 
utgjør tapt arbeidsinnsats. Forskning på 
sammenhengene mellom kosthold og psykisk 
helse er et felt i stor utvikling. Foreløpig 
er det tilstrekkelig grunnlag for å hevde 
at eksisterende kostholdsråd utformet på 
grunnlag av dokumentasjon for bedret fysisk 
helse, også vil være positive for psykisk helse. 
På tross av at helsemyndighetene råder 
oss til å spise mer frukt, grønt, fisk og grove 
kornprodukter, har forbruket av disse varene 
vært relativt uendret de siste årene. 

Kosthold er en avgjørende faktor for bedre folkehelse, og som 
dagligvarekjede har vi et ansvar for å tilrettelegge for smarte 
og gode valg. Vi skal strekke oss langt for at sunnere valg 
skal være enklere å ta i hverdagen og for å selge mer av de 
produktene som er bedre for helsen.  
Emilie Våge, 
leder for samfunnsansvar og bærekraft 
i REMA 1000 Norge

Kosthold er en avgjørende faktor for bedre 
helse, og som dagligvarekjede har vi et 
ansvar for å tilrettelegge for sunne og gode 
valg. Vi skal strekke oss lenger for at kundene 
våre enkelt kan ta smarte valg i hverdagen, 
og vi skal selge mer av det som kan være bra 
for helsen vår.

«Helsedirektoratet anbefaler et variert 
kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, 
grove kornprodukter, fisk og sjømat, og 
begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt 
kjøtt, salt og sukker».

Kostholdet i Norge har klare ernæringsmessige svakheter. Ved å 
spise som vi gjør nå øker risikoen for utvikling av ikke-smittsomme 
sykdommer, som kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes 
type 2. Faktisk medvirker overvekt og fedme til cirka 2 400  
årlige dødsfall i Norge og trolig mange tilfeller av sykdommene 
nevnt over.

Våre viktigste resultater i 2021 / Ernæring på avveie / Bedre helse for to millioner mennesker / Vårt bidrag i 2021 
/ Sunne varer først / Inspirasjonskilde til sunne og gode valg / Mindre salt, sukker og mettet fett / Reduksjon av 
tilsetningsstoffer / Støtte idrett og aktivitet / Trygg mat fra jord til bord
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Bedre helse for to millioner mennesker

Vi selger mat til nærmere 25 % av Norges 
befolkning. Gjennom å gjøre det enkelt for 
kundene å ta smarte og sunnere valg, skal vi bidra 
til at folkehelsen utvikler seg i en positiv retning. 
 
Et sunt kosthold gir grunnlag for god helse i alle aldre. Endring av 
kostholdet i tråd med Helsedirektoratets kostråd kan gi flere gode leveår, 
betydelige samfunnsgevinster, og et kosthold som er mer bærekraftig.
Som dagligvarekjede tar vi ansvar for å inspirere og tilrettelegge for at alle 
kundebesøk beveger seg i en sunnere retning.

Endring av kostholdet i tråd med Helsedirektoratets kostråd og anbefalinger 
kan redusere risikoen for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, 
som kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. Potensielle 
samfunnsgevinster av at befolkningen følger kostrådene er anslått til totalt 
154 mrd. kr per år i en rapport fra Helsedirektoratet i 2016.

Derfor har vi satt oss offensive mål om å selge mer av det som 
myndighetene sier er bra for helsen, samt forsøke å påvirke til mindre 
inntak av det vi anbefales å spise mindre av. Vår største mulighet til å bidra 
til en bedre folkehelse ligger i produktutvikling og vareutvalg. Vi har også 
mulighet til å inspirere kundene til smarte valg gjennom vareplassering i 
butikk, kampanjer og målrettet markedsføring.

Vi legger til rette for at sunne valg skal være enkle å ta i hverdagen, men det  
skal selvfølgelig være lov å kose seg ekstra i helg og til festlige anledninger. 
Vi skal redusere innholdet av salt, sukker og mettet fett i varene våre 
og selge mer av det som er bra for helsen. Videre skal vi redusere 
tilsetningsstoffer og bidra til økt aktivitet i breddeidrett og aktivitet lokalt, 
regionalt og nasjonalt. 

Vi skal 
bidra til FNs 
bærekraftsmål

VÅR LØSNING

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENEGod helse og livskvalitet 

REMA 1000 skal inspirere til smarte og sunne valg. Vi skal redusere salt, sukker 
og mettet fett i egne produkter og legge til rette for at kunder kjøper mer 
grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, fisk og sjømat.

Samarbeid for å nå målene  
REMA 1000 vil samarbeide med kunder, leverandører og myndigheter for å oppnå målet om  
en bedre folkehelse.

VÅRE LØFTER

Sunne varer først I 2030 selger vi mest frukt, grønt, fisk, hvitt kjøtt og grove kornprodukter i 
lavprismarkedet.

Inspirasjonskilde til sunne  
og gode valg

I 2030 er vi en fortrukket inspirasjonskilde for sunne og gode valg i våre 
kunders hverdag. Vi er dagligvarekjeden som gjør det enklest å handle 
allergivennlige og livstilpassede produkter.

Mindre salt, sukker og 
mettet fett

I 2030 har vi redusert salt, sukker og mettet fett der det er mulig1 i alle egne 
merkevarer.2 Vi har også bidratt til at våre leverandører gjør det samme.

Reduksjon av 
tilsetningsstoffer

I 2030 har vi fjernet alle3 tilsetningsstoffer som ikke er nødvendige for 
kvalitet og optimal holdbarhet fra egne merkevarer. Vi har også påvirket våre 
leverandører til det samme. 

Støtte idrett og aktivitet I 2030 er vi blant Norges største private bidragsytere til breddeidrett  
– lokalt, regionalt og nasjonalt.

Trygg mat fra jord til bord I 2030 tilstreber vi å være en garantist for trygg mat fra jord til bord.

1 Ivaretagelse av kvalitet, holdbarhet og mattrygghet.  2 Basisår: 2020.  3 Basisår: 2019.
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Vårt bidrag i 2021

REMA 1000 skal gjøre det mulig for kunder å ta sunne og rimelige 
valg. Derfor er vårt mål å gjøre det enklere å spise sunt og variert 
i hverdagen. I 2021 har vi fortsatt vårt arbeid med å redusere salt, 
sukker og mettet fett i våre egne produkter. Vi har satset videre 
på sunne varekategorier som frukt, grønnsaker, fisk og grove 
kornprodukter. Vi har hatt store kampanjer på frukt og grønt og  
de andre kategoriene, og ikke minst bidratt til idrett og aktivitet 
over hele landet selv med utfordringene rundt nedstengning 
grunnet pandemi.

I 2021 har vi signert ny kontrakt for 
videreføring av intensjonsavtalen for et 
sunnere kosthold for perioden 2022-2025. 
REMA 1000 forplikter seg å gjøre det lettere 
for forbrukerne å ta sunnere valg gjennom 
innovasjon, reformulering, porsjons- og 
pakningsstørrelser, samt utvikle nye sunne 
produkter. Helsedirektoratet har ansvar for 
å informere om sammenhengen mellom 
kosthold og god helse. 

Vi har jobbet videre med målet for å forbedre 
helsen til kundene våre mot 2030 som vi gir  
et innblikk i på de neste sidene.

SUNNE VARER FØRST 
I 2021 hadde vi et stabilt salg av sunne 
varer som frukt, grønnsaker, fisk og grove 
kornprodukter. Vi hadde en god vekst på 
plantebaserte produkter. Vi har også arbeidet 
med å bygge om våre butikker for å kunne 
eksponere frukt og grønnsaker enda bedre og 
satset videre på grovt først i brødkategorien.

INSPIRASJONSKILDE TIL SUNNE OG  
GODE VALG 
i 2021 gjennomførte vi en rekke kampanjer for 
å bidra til at mer av de sunne varene havner 
i handlekurven. Vi har hatt større kampanjer 
på frukt og grønt og fisk, samt økt tilbudet av 
grønne produkter blant annet i grillsesongen. 
Videre har allergivennlige produkter under 
merkevaren «goodly» hatt en god salgsøkning. 

MINDRE SALT, SUKKER OG METTET FETT 
I 2021 har vi jobbet videre med reduksjon 
av salt i produktene våre, satset videre på 
sukkerfri drikke fra Grans og lanserte flere 
plantebasert produkter som et tiltak for å 
redusere inntaket av mettet fett fra kjøtt.  

I tillegg hadde vi nye produkter med mindre 
mettet fett som alternativer til årets julemat.

REDUKSJON AV TILSETNINGSSTOFFER 
I 2021 har vi videreført arbeidet med å fjerne 
tilsetningsstoffer i egne produkter. Blant 
annet er innholdet av tilsetningsstoffer i 
kjøttprodukter redusert. Flere nye produkter 
fra Kolonihagen ble lansert uten kunstige 
tilsetningsstoffer. 

STØTTE IDRETT OG AKTIVITET 
I 2021 har vi på tross av et år der mange 
arrangement ble avlyst, fortsatt arbeidet med 
å støtte breddeidretten over hele landet. 
Vi har inngått flere samarbeid, arrangert 
Håndball Camp for barn og unge med behov 
for tilrettelagt idrett og franchisetakere over 
hele landet har bidratt til drift og arrangement 
i klubber og lag i sine lokalsamfunn. Videre 
har vi gjennom Idrett for alle brødet fått inn 
1,6 millioner kroner til tilrettelagt håndball og 
arrangert håndballskoler over hele landet i 
høst- og vinterferie. 

HELSEDIREKTORATETS
RÅD

Velg mer

• Grønnsaker, frukt og bær

• Fisk og fiskeprodukter

• Bevegelse i hverdagen

Velg heller

• Grove kornprodukter enn fine

• Olje og myk margarin enn smør

• Magre meieriprodukter enn fete 

• Vann enn saft og brus

Velg mindre

• Rødt kjøtt og kjøttprodukter

• Salt og matvarer med mye salt

• Sukker, brus, saft og godteri 

• Stillesitting 

HVOR STÅR VI NÅ? 

MATVAREFORBRUK – ENDRING OVER TID

Mer kjøtt over tid, flatet ut 
siden 2015

Mer grønnsaker, mindre 
frukt og bær

Stabilt inntak av korn

Mer ost, smør og yoghurt, 
mindre melk

Mindre fisk og sjømat 

Mindre sukker
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VEIEN VIDERE 
MOT BEDRE 
HELSE FOR TO 
MILLIONER 
MENNESKER

 
I 2021 har vi jobbet videre med målene 
som ble satt i ansvarsstrategien for REMA 
sitt arbeid med helse. Med utgangspunkt 
i utfordringen ernæring på avveie er vår 
løsning at vi skal bidra til bedre helse for to 
millioner mennesker.  

Dette innebærer at vi skal selge mer av 
varene som er bra for helsen. Fortsatt er 
inntaket av varer som frukt, grønnsaker, 
fisk og grove kornprodukter i befolknin-
gen lavere enn det som er anbefalt av 
myndighetene. REMA 1000 skal derfor 
være en positiv bidragsyter til at mer 
av disse varene havner i handlekurven. 
Gjennom å tilrettelegge, inspirere og jobbe 
med produktutvikling ønsker vi å gjøre det 
enklere for kundene å ta sunne og gode 
valg i hverdagen til en rimelig pris. 

Vi skal fortsette arbeidet med å redus-
ere salt, sukker og mettet fett i tråd med 
målene i intensjonsavtalen for et sunnere 
kosthold. Også her er inntaket i befolk-
ningen fortsatt for høyt og vi skal derfor 

jobbe med tiltak som bidrar i en positiv 
retning. Dette innebærer at vi jobber med 
produktutvikling av egne merkevarer samt 
ser på tiltak som kan bidra til at inntaket av 
varer med mye salt, sukker og mettet fett 
går ned.  

Reduksjon av tilsetningsstoffer er et 
annet område vi vil jobbe mer med i tiden 
fremover med målet om å fase ut de som 
ikke er nødvendige for holdbarhet, kvalitet 
og mattrygghet. Videre skal vi gjøre det 
enklere å velge allergivennlige og livsstil-
stilpassede produkter. 

Idrett og aktivitet har vært et satsning-
sområde for REMA 1000 gjennom mange 
år. Vi støtter en rekke klubber og lag over 
hele Norge for å gi et aktivitetstilbud til 
barn og unge. De siste årene har vi spesielt 
engasjert oss inn mot håndball, både på 
topp- og breddenivå. REMA 1000 skal 
være en bidragsyter nasjonalt, regionalt og 
lokalt for å få flere, og da spesielt barn og 
unge, i aktivitet. Dette er ikke bare en hjer-
tesak for oss, det er også et positivt bidrag 
til folkehelsen og noe vi vil jobbe mer med i 
tiden fremover.  

Vi har ikke alle løsningene enda, men vi 
har bestemt oss for å bidra. Med på laget 
trenger vi offensive medarbeidere og 
leverandører som vil bidra til en bedre 
folkehelse sammen med oss og ikke minst 
kunder som ønsker å ta mer sunne og gode 
valg i sin hverdag. Summen av tiltakene 
skal bidra til at vi i 2030 har bidratt positivt 
til våre kunders helse. På de neste sidene 
kan du leser mer om hva vi har gjort i 2021.   

TRYGG MAT FRA JORD TIL BORD 
I 2021 har vår hovedprioritering, i likhet med 
2020, vært en trygg og god handleopplevelse 
for våre kunder. Covid-19 har krevd ekstra 
tiltak for å sikre godt smittevern, men også  
en tett oppfølging av leverandører og 
varer. Videre har vi gjennomført en 
rekke internrevisjoner og fulgt opp 
standardprosedyrer for trygg mat 
gjennom hele leverandørkjeden.
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Sunne varer først

I 2021 har salget av sunne varer som frukt, grønnsaker, fisk og grove 
kornprodukter vært stabilt.  Vi ser en god vekst på plantebaserte 
produkter.   I 2030 selger vi mest frukt, grønt, fisk, hvitt kjøtt og grovt brød  

i lavprismarkedet. 
Sunne varer 

først

VI SKAL BIDRA TIL ET 
SUNNERE KOSTHOLD FOR 
DEN NORSKE BEFOLKNINGEN
Det er samsvar mellom et kosthold som fremmer 
helse og et kosthold som er mer bærekraftig. 
Et bærekraftig kosthold kjennetegnes blant 
annet av et høyere inntak av grønnsaker, frukt 
og grove kornprodukter og et lavere inntak av 
rødt og bearbeidet kjøtt. Redusert matsvinn og 
et mer plantebasert kosthold vil bidra til redusert 
miljøbelastning. Kostholdets betydning for helsen 
er et resultat av den samlede effekten av en rekke 
næringsstoffer, og samspillet mellom disse. Det er 
derfor viktig å se på helheten i hvordan vi kan sette 
sammen et balansert og variert kosthold. 

FLERE PRODUKTER MERKET 
MED NØKKELHULLET  
HOS REMA 1000 
Nøkkelhullet er myndighetenes merkeordning 
for matvarer som inneholder mindre mettet 
fett, sukker og salt og mer fiber og fullkorn. 
En hjelp for kunden til å velge det sunnere 
alternativ i en bestemt matvaregruppe. 
Merkeordningen skal være dynamisk og 
følge produktutviklingen og etterspørsel fra 
forbruker, det har derfor i 2021 blitt gjort 
endringer i forskriften. Det er etter den økte 
interessen for vegetar- og plantebaserte 
produkter også mulig for at disse får nøkkelhull 
og den åpner for at produkter som mel, gryn, 
grøt, pasta også kan inneholde grønnsaker og 
belgvekster.

REMA 1000 vil hele tiden utvikle, og merke, 
flere sunnere ferdigretter med Nøkkelhullet.  
Det vil gjøre det enklere for kundene våre å få 
et kosthold i tråd med helsemyndighetenes 
kostråd. I 2021 var 381 av våre egne 
merkevarer merket med Nøkkelhullmerket, 
en økning på 21 varer sammenlignet med 
2020. 

60-70 % av Norges voksne  
befolkning er overvektig, og 
livsstilsykdommer koblet til dårlig 
kosthold og inaktivitet seiler opp blant de 
vanligste dødsårsakene her til lands. Blant 
utfordringene er at vi ikke spiser nok fisk, 
grove kornprodukter og frukt og grønt. 

Vår
utfordring

Kosthold er en avgjørende 
faktor for å bedre helsen, og som 
dagligvarekjede har vi et ansvar 
for å tilrettelegge for sunne og gode valg. 
Vi skal strekke oss lenger for at de sunne 
valgene skal være enkle å ta i hverdagen 
og selger mer av det som er bra for helsen 
til en rimelig pris. 

Vårt
 løfte

Visste du at …
At vi bygger om butikker for å eksponere 
frukt og grønt enda bedre? Dette er et 
av flere tiltak som bidrar til å redusere 
matsvinn og sikre kundene enda ferskere 
frukt og grønnsaker. 

Vår
løsning
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MER FRUKT OG 
GRØNNSAKER
Frukt og grønnsaker har hatt et stabilt salg i 2021 
sammenlignet med 2020. I 2021 ser vi likevel at 
varegruppen med eksotiske frukter har hatt en 
solid utvikling med et økt enhetssalg på 80 %. 
Sammenlignet med 2020 ser vi blant annet at 
rød appelsin, grapefrukt, physalis, pasjonsfrukt 
og cherryplommer er produkter med størst 
kvantumsvekst mot i fjor. 

REMA 1000 skal ha den laveste prisen. Dette 
beviste vi i 2021 gjennom å vinne alle pristestene 
gjennom hele året. Det innebærer også at vi skal 
ha den laveste prisen på frukt og grønt. I tillegg 
til å tilby frukt og grønt til den laveste prisen gir 
vi kundene våre som benytter Æ en rabatt på 
minimum 10 % hver gang de handler. I tillegg 
har vi i 2021 hatt flere kampanjer med betydelig 
reduserte priser på frukt og grønt. Å gjøre frukt og 
grønt billigere er et av våre sterkeste hjelpemidler 
for å inspirere kundene våre til å kjøpe enda mer av 
de sunnere alternativene.    

FLERE VIL HA DET FERDIG PREPPA
FERDIG PREPPA gjør kundens hverdag enklere og bidrar til 
mer grønt på tallerkenen. Serien består av en rekke produkter 
der råvarene er ferdig vasket, kuttet og blandet. Stadig flere  
kunder oppdager serien, og sparer litt tid på matlagingen uten  
at det går ut over kvaliteten. 

Gjennom pandemien har flere av våre kunder oppdaget våre ferdig preppa lunsjsalater.  
Produkter av rene råvarer som er satt sammen for å gi våre kunder et balansert lite måltid. 
Veksten tyder på at salatene er stadig mer populære på farten eller på hjemmekontoret.

12,6 %  VEKST I SALG AV 
GRØNNE FOLK
Grønne Folk lager grønn mat som smaker godt 
og er bærekraftig. Lages av urter og ferske 
grønnsaker med en form eller størrelse som 
gjør at de egentlig skulle vært sortert vekk – 
selv om smak og næringsinnhold er som det 
skal være. I stedet forvandles de til smakfulle 
ferdigretter uten bruk av tilsetningsstoffer. 
Grønne Folk gjør det enklere å spise mer 
grønnsaker. 

PS! Stadig flere velger å Grønne Folk, også på 
grillen om sommeren.  

2021 
Under pandemien har det vært en betydelig nedgang i grensehandel, samt økt import 
og nasjonal produksjon av en rekke ulike varer. Som en følge av disse endringene har 
engrosforbruket på en rekke varer økt. Stengte landegrenser har også påvirket vårt salg av 
blant annet varer med høyt innhold av sukker, alkohol og tobakk. Som en konsekvens av 
dette påvirkes datagrunnlaget for 2021.

I 2016 signerte vi intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Avtalen ble 
utarbeidet med utgangspunkt i de nasjonale kostholdsrådene og inngått mellom myndighetene 
og matbransjen. I avtalen ligger det en forpliktelse til å redusere salt, sukker og mettet fett 
samt fremme sunnere alternativer og jobbe med å utvikle nye sunnere produkter med riktig 
porsjonsstørrelse. Målene i intensjonsavtalen er for oss et minstekrav, og i flere tilfeller går vi 
enda lengre for å bidra til bedre folkehelse. Et godt eksempel er at vi allerede i 2016 fjernet  
30 % av saltet i egne merkevarer. 

I 2021 har REMA 1000 signert en forlengelse av denne viktige avtalen for et sunnere 
kosthold blant folk.

REALITETEN AV KOSTHOLDET  
I ET ÅR MED STENGTE GRENSER

MÅLENE I NY INTENSJONSAVTALE 2022 - 2025

20 % 30 %

20 %
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MER FISK OG SJØMAT
STABILT SALG AV FISK  
OG SJØMAT
I 2021 har vi hatt et stabilt salg av fisk og sjømat, 
med en marginal nedgang sammenlignet med 
2020. Vi solgte omtrent 14 000 tonn fisk og 
hadde totalt en markedsandel på 25,2 %, der 
markedsandelen på frossen fisk var på 25,6 % og 
fersk fisk var på 23,5 %. For å inspirere kundene 
til å spise mer fisk og sjømat har vi gitt kundene 
våre flere millioner kroner i prisreduksjon på 
fisk og sjømat i 2021, blant annet gjennom ulike 
kampanjer og rabatter i Æ. 

Vi ser at kundene velger sunnere alternativ når 
det er priset tilsvarende eller lavere enn andre 
alternativer. I tillegg til pris handler det for oss om 
å tilgjengeliggjøre fisk og sjømat gjennom høyt 
varetrykk i butikk, enkle løsninger som går rett i 

ovnen samt fokus på markedsføring, inspirasjon 
og kampanjer. Pris er et viktig virkemiddel for å 
øke konsumet av sunnere varer. Grunn nummer 
en for å handle hos REMA 1000 er «alltid lave 
priser» og vi jobber kontinuerlig for å sørge for 
at kunden alltid får den laveste prisen på blant 
annet sunnere proteinalternativer som fisk og 
sjømat hos oss. 

 

MER GROVE  
KORNPRODUKTER
Siden inngåelse av intensjonsavtalen om 
tilrettelegging for et sunnere kosthold har 
REMA 1000 og Mesterbakeren satset offensivt 
på ekstra grove brød. Satsingen har vist 
resultater, for nå er halvparten av brødene i vårt 
nasjonale sortiment ekstra grove. En stor satsing  
på produktutvikling og tilgjengelighet av grove 
alternativer gjennom hele åpningstiden har 
ført til at våre ekstra grove brød har blitt en stor 
suksess.

62 % av alle brødene solgt i REMA 1000 er 
enten grovt eller ekstra grovt. Av alle brød 
solgt fra Mesterbakeren var 35,5 % av brødene 
ferdig skåret, der de fleste varianter er enten 
grove eller ekstra grove. I 2021 startet vi også 
salget av dypfryst, ferdigskåret brød. Det er 
tre varianter av ekstra grove brød som alle er 
nøkkelhullsmerket. Brødene er ikke bare supre 
for å redusere matsvinn, men bidrar også til å 
sikre at butikker alltid kan tilby ekstra grove 
brød gjennom hele åpningstiden. De dypfryste 
brødene fryses rett etter steking, noe som gjør 
de ekstra ferske ved tining.    

VEIEN VIDERE 
På tross av en positiv utvikling på enkelte områder de siste årene er inntaket av frukt, 
bær, grønnsaker, fisk og grove kornprodukter i befolkningen lavere enn de anbefalte 
kostholdsrådene. Som dagligvarekjeden skal vi være en positiv bidragsyter til at mer av 
disse varene havner i handlekurven. Dette innebærer at vi satser på sunne varekategorier, har 
fokus på å tilrettelegg og inspirere samt jobber med kategori- og produktutvikling som gjør det 
enklere for kundene å ta sunnere og gode valg i hverdagen.

NYHETER FRA HAVET
I 2021 har vi introdusert en rekke nyheter 
for våre kunder. Vi jobber kontinuerlig med 
produktinnovasjon for å inspirere kundene. 
Både produkter i mindre forpakninger 
som laks 150 gram og torsk 180 gram, og 
grillnyheter som lakseburger og fish sliders. 
Det har også kommet en rekke varianter av 
laks og torsk med ulike smaker, som laks med 
pesto, laks med teriyaki, laks med wasabi og 
sesam og torsk med pepperglaze. I tillegg 
introduserte vi ferdig laks i terninger og satset 
på krabbe i sesong.

I grillserien Grill Bites kunne kunden velge 
mellom ulike varianter av sjømat klar for 

NYHETER FRA 
MESTERBAKEREN 
Mesterbakeren har i 2021 lansert to varianter 
av sunnere mykbrød som er populært blant 
småbarnsfamilier. Dette brødet er grovt og 
er tilsatt mindre sukker sammenlignet med 
eksisterende produkter på markedet. Begge 
variantene er nøkkelhullsmerket og rike på 
fiber. 

Mesterbakeren kom også med et nytt grovt 
barnebrød. Det nye Superhelt havrebrødet 
er et nytt tilskudd til Superhelt-serien og 
er helt uten hele korn og frø. Brødet er 
nøkkelhullsmerket, rikt på vitamin D og 
fiber samt en kilde til protein. Brødet er 
bakt med havregrøt for å få det ekstra saftig 
samt at brødet er egnet for vegetarianere og 
veganere.  

å legges rett på grillen. Blant annet ulike 
varianter av scampi; scampi med mango 
og chili-marinade, scampi med krydderolje 
samt friterte scampi med sweet chili. Alle 
produktene i Grillbites serien inngikk i 
kampanjen 3 for 2 hele sommeren.  
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Inspirasjonskilde til sunne og gode valg
Vårt

 løfte
I 2030 er vi en fortrukket inspirasjonskilde for sunne  
og gode valg i våre kunders hverdag. Vi er dagligvarekjeden 
som gjør det enklest å handle allergivennlige og livstilpassede 
produkter.

I 2021 har vi gjennomført en rekke kampanjer som skal bidra til 
at mer av de sunne varene havner i handlekurven. Vi har hatt 
større kampanjer på hvitt kjøtt og fisk samt økt tilbudet av grønne 
produkter i grillsesongen. Videre har allergivennlige produkter 
hatt en god salgsøkning.

Inspirasjonskilde til 
sunne og gode valg

KOSTHOLD, MILJØ OG 
BÆREKRAFT 
Det legges stadig større vekt på sammenhengen 
mellom kosthold, miljø og bærekraft. Produksjon 
og forbruk av mat står for en stor andel av 
Norges klimagassutslipp. Det er en utfordring 
å sikre bærekraftig matforbruk og produksjon, 
som beskrevet i FNs bærekraftsmål. 

Det er samsvar mellom et kosthold som 
fremmer helse og et kosthold som er mer 
bærekraftig. Et bærekraftig kosthold 
kjennetegnes blant annet av et høyere inntak 
av grønnsaker, frukt og grove kornprodukter 
og et lavere inntak av rødt og bearbeidet kjøtt. 
Redusert matsvinn og et bærekraftig kosthold 
vil bidra til redusert miljøbelastning. Aspekter 
ved bærekraft vil for første gang integreres i 
kostrådene i den nye utgaven av de Nordiske 
næringsstoffanbefalinger som kommer i 2022.  

MAGASINET MATLYST FOR 
INSPIRASJON 
Matlyst er REMA 1000 sitt eget gratis 
magasin som kunder finner lett tilgjengelig 
i alle våre butikker, samt på REMA.no. 
Magasinet er laget for å inspirere kunden, 
og vi kommer blant annet med oppskrifter 
som er skreddersydd til ulike årstider og 
sesonger, og det dedikeres alltid en fast plass 
for vegetaralternativer. Vi presenterer også 
forskjellige typer tips og triks til blant annet 
småbarnsfamilien om for eksempel hvordan de 
kan gjøre matpakken eller middagsmåltidene 
sunnere. Det er også hverdagstips rundt ulike 
tema som hvordan man kan redusere matsvinn 
og bruke opp rester. Oppskriftene fra matlyst 
tilgjengeliggjøres også på REMA.no. 

På tross av at helsemyndighetene 
råder oss til å spise mer frukt, 
bær og fisk, har inntaket av disse 
matvarene faktisk hatt en svak nedgang 
fra 2019. Inntaket av grønnsaker og grove 
kornprodukter har heller ikke økt så 
mye som myndighetene ønsker. Videre 
anbefales det å redusere inntaket av rødt 
kjøtt, salt, sukker og mettet fett. Her har 
utviklingen vært noe bedre på enkelte 
områder, men inntaket er fortsatt høyere 
enn ønskelig. 

Vår
utfordring

Et kosthold i tråd med  
Helsedirektoratets kostråd kan gi flere  
gode leveår, betydelige samfunnsgevinster, 
og et kosthold som er mer bærekraftig. Som 
dagligvarekjede målsetter vi å inspirere og 
tilrettelegge for at alle kundebesøk beveger 
seg i en sunnere retning. Dette innebærer 
blant annet å inspirere kundene til gode og 
sunne valg gjennom vareplassering i butikk, 
kampanjer og markedsføring. 

Vår
løsning

Visste du at …
REMA 1000 gir alle brukere av Æ 10 % 
avslag på all frukt og grønt gjennom  
hele året? 
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SUNNE PRODUKTER  
I MARKEDSFØRING 
I 2021 har vi hatt fem perioder der 
vi kommuniserer tydeligere om 
priskutt vi vet er relevante for våre 
kunder. Sommerkutt, førjulskutt og 
hverdagskutt er eksempler på slike 
perioder. Kuttene inneholder en 
overvekt av produkter som inngår i et 
sunnere kosthold. Middagsråvarer som 
hvitt kjøtt og fisk er sentrale spydspisser 
i disse periodene, sammen med frukt og 
grønt, magrere pålegg og grove brød for 
å nevne noen. 

Når det kommer til bruk av sponsing 
av idrett, hadde REMA 1000 en tydelig 
sunnere kommunikasjon i håndball 
VM for kvinner i desember 2021. I 
forbindelse med håndballkampene som 
ble vist på TV var budskapet tydelig 
preget av frukt og grønt fra REMA 
1000. Med det ønsker vi å bruke disse 
kjente og likte idrettsprofilene som 
håndballjentene og håndballgutta er, som 
inspirasjon til å spise mer frukt og grønt.

VEGETAR I ÅRETS 
GRILLKAMPANJE 
I 2021 lanserte vi «Grillbites» som en del av vår årlige 
grillkampanje. Det var en rekke produkter i kategorien 
vegetar som bidrar til å inspirere kundene til å inkludere 
mer grønnsaker på grillen som ratatouille, artisjokker, 
potet med sweet pepper, hvitløk og borettaneløk. 

STOR VEKST FOR  
ALLERGIVENNLIGE 
PRODUKTER  
REMA 1000 har siden 2011 satset på 
allergivennlige produkter, og har i dag et godt 
valgt sortiment som har satt smak i fokus. REMA 
1000s egne laktose- og glutenfrie serie Goodly 
ble lansert uke 18 i 2020, og kan derfor vise til 
en formidabel vekst i 2021. I 2021 ble det blant 
annet lansert hele syv ulike plantebaserte drikker i 
Goodly-serien. Dette økte salget av plantebaserte 
drikker og vi solgte 4,5 % mer plantebasert drikke 
sammenlignet med 2020.  Også Kolonihagens 
glutenfrie bakeri har bidratt til satsingen på 
allergivennlig mat i 2021. 

Visste du at … 
REMA 1000 siden 2010 har hatt 
en offensiv satsning på fersk 
fisk og sjømat og at vi stadig 
øker tilbudet av havets fineste 
råvarer? Sentralt i satsningen er 
produkter som gjør det enkelt 
å spise mer fisk i hverdagen og 
ikke minst sesongprodukter som 
skrei og skalldyr. 

Visste du at … 
pastaproduktene fra Goodly er laget sør 
i Italia? Alle produktene er basert på mel 
fra mais og ris eller erter og linser.

KOLONIHAGEN MED NYTT  
GLUTENFRITT HÅNDVERKSBAKERI  
Kolonihagen har laget Norges første glutenfrie og økologiske rundstykker i dagligvare. Med sitt 
nye Glutenfrie håndverksbakeri, bygget i rekordfart, startet de i juli å bake glutenfrie havrestykker. 
Rundstykker skal smake like godt og ha en like god konsistens som andre rundstykker. Og nettopp dette 
får du når du kjøper de to nyhetene Glutenfrie havrestykker med eple og Glutenfrie havrestykker med 
hemp. 
Disse er i salg i alle våre butikker. Rundstykkene er håndbakte og er laget på naturlige råvarer. 
Fiberinnholdet er høyt og havrestykkene har en sunnere ernæringsmessig profil enn de fleste 
tilsvarende glutenfrie produkter.
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SUNNE VARER  
FØRST 
I alle REMA-butikker finner du de sunne varene 
først, et tiltak som har ført til at kundene putter 
flere sunne varer i handlekurven. Det startet i 
2006 da vi som første aktør plasserte frukt og 
grønt først i butikkene. I 2012 fulgte vi opp med 
fisk, sjømat og hvitt kjøtt. Siden har vi plassert 
sukkerfri drikke før sukkerholdig og økt andelen 
sunne varer i kassaområdet. 

ERNÆRING SOM 
VIKTIG BRIKKE I 
IDRETTEN  
Klinisk ernæringsfysiolog, og ernæringsrådgiver 
i REMA 1000, Ingvill Måkestad Bovim holdt 
et matlagingskurs med Byåsens toppspillere 
på Lian Gård i Trondheim. Her lærte de å lage 
enkle, næringsrike retter som er supre for 
travle dager der de skal prestere på trening og 
i håndballkamper. Matrettene hadde fokus på 
grønnsaker, frukt, grove kornprodukter, hvitt 
kjøtt og magre meieriprodukter. 

Brosjyren Prestasjonsmat hos REMA 1000 var 
utgangspunktet for matlagingsku rset. Brosjyren 
er en veileder for de aktive håndballspillerne 
for å spise smart for å restituere og prestere 
optimalt.

På hjemmesiden til Norsk Topphåndball har 
REMA 1000 sin egen side «Prestasjonsmat hos 
REMA 1000» der det ligger både artikler med 
tips og råd samt oppskrifter for et smartere 
kosthold for de som skal prestere. Både på  
topp- og breddenivå.

VEIEN VIDERE MOT  
INSPIRASJONSKILDE  
FOR SUNNE OG 
GODE VALG
 
Vi i REMA 1000 ønsker å bidra til en bedre 
folkehelse. Et viktig bidrag er hvordan vi velger å 
inspirere kundene våre. Gjennom oppskrifter og 
markedsføring kan vi inspirere og legge til rette 
for at kundene kan ta sunne og gode valg. Videre 
skal vi gjøre det enkelt for de som ønsker å kjøpe 
allergivennlige og livsstilstilpassede produkter. 

SUNNHET PÅ 
ARRANGEMENT
Vi har i 2021 også hatt et større fokus på sunnere 
servering under arrangementer vi er tilknyttet. 
Under arrangementet Oslo Maraton delte REMA 
1000 ut goodiebags med sunne produkter ved 
målgang. Det var også et større fokus på sunnhet 
under arrangementet med mer frukt og grønnsaker 
på menyen i Foodtrucken med vegetarburger fra 
Grønne Folk. Under Idrett for alle Camp i 2021 var 
det fokus på sunn mat under hele arrangementet. 
Med god tilgang til frukt og servering av grove toast 
med mager ost og kylling og grove fiskeburgere med 
grovt brød og salat.  

Foto: Lars R. Skaug, wwwfotolars.com
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Mindre salt, sukker og mettet fett
Vårt

 løfte
I 2030 har vi redusert salt, sukker og mettet fett der det er 
mulig i alle egne merkevarer. Vi har også bidratt til at våre 
leverandører gjør det samme. Mindre salt,  

sukker og mettet fett

MER SUKKERFRI ENN 
SUKKERHOLDIG DRIKKE
For fjerde året på rad solgte REMA 1000 mer 
sukkerfrie enn sukkerholdige drikker i 2021. 
Dette er et resultat av både produktutvikling 
og vareplassering. Spesielt har satsingen på 
Taffelvann fra Grans vært en viktig faktor, 
samt å plassere sukkerfrie alternativer før 
sukkerholdig i drikkeavdelingen. I 2021 var 
andelen sukkerfri brus på 66 %. 

172 TONN  

MINDRE SUKKER  
I PRODUKTENE 
FRA GRANS 
BRYGGERI 
 
Grans har i flere år jobbet med å redusere 
innholdet av sukker i deres drikkeprodukter, 
uten at dette skal gå på bekostning av 
smaksopplevelsen. Arbeidet med reduksjon 
av sukker er en møysommelig prosess med 
endring av resepter for å sikre kontinuitet og 
kontroll på sluttproduktet. Det er i hovedsak to 
retninger som benyttes for å redusere sukker, 
produktutvikling av sukkerfrie varianter og 
produktutvikling av eksisterende varianter der 
det jobbes med å redusere innholdet av sukker. 

I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å redusere salt, sukker og 
mettet fett. Vi selger mer sukkerfri enn sukkerholdig drikke og 
lanserte flere plantebasert produkter som et tiltak for å redusere 
inntaket av mettet fett. 

Nordmenn flest inntar opptil 
dobbelt så mye salt som det 
anbefalte dagsbehovet for 
saltinntak på fem gram. Videre får 
vi fortsatt i oss for mye tilsatt sukker og 
bør ifølge Helsedirektoratet redusere 
inntaket av mettet fett til de anbefalte 
10 prosentene av kostens totale 
energiinnhold.

Vår
utfordring

Visste du at …
vi i 2016 fjernet 30 % av saltet i egne 
merkevarer? I brødene fra Mesterbakeren 
alene ble det fjernet over 270 tonn salt.

Gjennom intensjonsavtalen for 
tilrettelegging av et sunnere 
kosthold har vi forpliktet oss til å bidra til 
at inntaket av salt, sukker og mettet fett 
reduseres. Det innebærer blant annet at vi 
jobber med produktutvikling og satser på 
sunnere kategorier. 

Vår
løsning
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SUKKER OG METTET FETT
REMA 1000 skal bidra til målene i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, herunder et 
redusert inntak av salt, sukker og mettet fett. I 2016 redusert vi innholdet av salt med 30 % 
i egne matvarer og siden den gang har saltnivået vært noe vi kontinuerlig jobber med ved 
nylanseringer. Videre skal vi jobbe for et redusert sukkerinntak gjennom eksempelvis vridning 
mot sunnere alternativer og pakningsstørrelser. Hva gjelder reduksjon av mettet fett er gode 
tiltak blant annet å øke tilbudet av plantebaserte og magrere produkter. 

Grans har de siste tolv månedene hatt 
en saltreduksjon på 28 %. En reduksjon 
som tilsvarer 5 tonn salt. Vi jobber med 
å redusere salt gjennom produktutvikling 
av nye og eksisterende produkter. Blant 
annet ble det utviklet nye varianter i 
Taffel-serien hvor salt ikke ble tilsatt, men 
kun aromaer av frukt og bær. Når det 
kommer til å redusere salt i eksisterende 
produkter er dette en kontinuerlig prosess 
som består av flere sensoriske tester før 
produktet slippes på markedet. Erfaringer 
tilsier at smaksendringene blir merkbare når 
reduksjonen går for raskt og det tas store steg. 

MYKBRØDENE FRA  
MESTERBAKEREN MED 
LAVERE SUKKERINNHOLD 
De nye mykbrødene fra Mesterbakeren, Grovt 
& Godt Havre og Fullkorn, har henholdsvis 
39 og 49 prosent lavere innhold av sukker 
samtidig som de har et høyere innhold av 
fiber enn tilsvarende produkter fra den største 
sammenlignbare konkurrenten. 

NYHETER BLANT 
MAGERT PÅLEGG
Stange bidrag til å gjøre at kundene våre kan 
velge et proteinrikt pålegg med lite mettet 
fett med sine to nye kalkunpålegg. Nyhetene 
Kalkunfilet Naturell og kalkunfilet Pastrami er 
begge nøkkelhullsmerket og gode alternativer 
som pålegg til enten brødskive eller wraps. 

ØKNING I  
SALGET AV  
PLANTEBASERTE 
PRODUKTER
I 2021 har vi økt salget av plantebaserte 
produkter. Dette er et viktig tiltak for å 
redusere inntaket av rødt kjøtt og mettet fett. 
Mer om dette finner du miljøkapittelet. 

NYHETER TIL 
JULEMIDDAGEN 
Stange lanserer nyheter til 
julemiddagen. Stange introduserte grove 
medisterkaker og grove julepøler av 
kalkun. Dette er produkter som vanligvis 
har mye mettet fett i seg, og dette vil 
være gode alternativer for å få ned 
mengden mettet fett.

28 % SALTREDUKSJON  
I DRIKKEVARIANTER  
FRA GRANS
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Reduksjon av tilsetningsstoffer

Vårt
 løfte

I 2030 har vi fjernet alle tilsetningsstoffer som ikke er  
nødvendig for kvalitet og optimal holdbarhet fra egne merkevarer. 
Vi har også påvirket våre leverandører til det samme. Reduksjon av 

tilsetningsstoffer

I REMA 1000 jobber vi målrettet for å fjerne antall tilsetningsstoffer 
i våre egne varer. Vi stiller kritiske spørsmål til tilsetningsstoffenes 
rolle og funksjon og etterstreber at produktene våre skal være rene 
og naturlige. Gjennom krav og tett samarbeid med produsentene 
ser vi nå resultater innen flere kategorier. Tilsetningsstoffers rolle 
og funksjon skal være tydelig, vi kan ikke hvile på gammel vane, vi 
stiller kritiske spørsmål og har satt oss ambisiøse mål for reduksjon av 
«unødvendige tilsetningsstoffer»

Siden 2019 har vi fjernet en rekke tilsetnings-
stoffer innenfor alle matvarekategoriene. 
For kategorien bearbeidet kjøtt ser vi nå 
en fin utvikling i reduksjonen av antall 
tilsetningsstoffer. Dette har bidratt til bedre 
smak samtidig som produktenes holdbarhet er 
opprettholdt. I enkelte produkter har vi faset 
ut mer eller mindre alle tilsetningsstoffer uten 
at det har gått på bekostning av smak eller 
holdbarhet. Påleggsprodukter fra Sørlandskjøtt 
er den kategorien som har hatt størst reduksjon 
og tilbakemeldingene fra kunder og salgstall 
viser at dette er svært positivt.

Visste du at … 
når vi jobber med å redusere 
tilsetningsstoffer, vekter vi alltid dette 
mot at produktene skal være trygge og 
ha tilsvarende holdbarhet? 

Tilsetningsstoffer er en 
fellesbetegnelse på stoffer 
som blir tilsatt maten for å 
øke holdbarheten, erstatte sukker, gi 
en bestemt smak, konsistens eller en 
farge. Tilsetningsstoffene deles inn i 
ulike grupper etter hva som er hensikten 
med å bruke dem. De mest vanlige er 
konserveringsmidler, antioksidanter, 
konsistensmidler, søtstoffer og 
fargestoffer.  

Vår
utfordring

TAFFEL 
GRANATEPLE, 
KUN NATURLIGE 
AROMAER 
Taffel Granateple er den nyeste smaken i 
Taffelserien. Den er hverken tilsatt sukker, 
salt eller karbohydrater og er smaksatt med 
naturlige aromaer fra frukt og bær. 
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VEIEN VIDERE MOT REDUKSJON AV 
TILSETNINGSSTOFFER
Vi har kartlagt tilsetningsstoffer i egne varer. Med bakgrunn i dette har vi de siste årene 
fjernet en rekke stoffer fra varer i samtlige kategorier. Vi vil fortsette å jobbe for å fase ut 
tilsetningsstoffer som ikke er nødvendige for holdbarhet, kvalitet og mattrygghet.

Blant tilsetningsstoffene som er fjernet fra 
påleggserien "Våre Beste" er e142 Acetylert 
stivelse, 331 natrium sitrat og 150c karamell.

Visste du at …
magnesium klorid, Kaliumklorid, 
Xantangummi og Karragenan er typiske 
tilsetningsstoffer brukt i kjøttprodukter som vi 
nå evner å fjerne?

Som vi har gjort i disse produktene:

Vår mangeårige 
samarbeidspartner som 
har utviklet vår beste 
påleggsserie- Sørlandskjøtt 
AS,  har gjennom fagkunnskap 
og vilje til kontinuerlig 
forbedring utfordret seg 
selv og stilt krav igjen til sine 
underleverandører- alt med et 
mål om enda bedre kvalitet for 
våre kunder.
Martina Rabsch
kvalitetsdirektør
i REMA 1000 Norge

SPARKLINGSERIEN FRA  
KOLONIHAGEN HAR 
KUN NATURLIGE 
INGREDIENSER 
Kolonihagen lanserte i 2021 en ny serie 
med økologiske brus og limonade. Serien 
er økologisk og benytter kun naturlige 
ingredienser. Sparklingserien er inspirert 
av franske og italienske limonader og 
er søtet med agavesirup. Unntaket er 
Rabarbra som er søtet med rørsukker. 

Våre viktigste resultater i 2021 / Ernæring på avveie / Bedre helse for to millioner mennesker / Vårt bidrag i 2021 / Sunne varer først / Inspirasjonskilde til sunne og gode valg / Mindre salt, sukker og mettet fett / Reduksjon av tilsetningsstoffer / 
Støtte idrett og aktivitet / Trygg mat fra jord til bord

IN
TR

O



REMA 1000 ANSVARSRAPPORT 2020 65

M
ILJØ

H
ELSE

A
N

SV
A

R
LIG

 H
A

N
D

EL
M

EN
N

ESK
ER

Vårt
 løfte

I 2030 er vi blant Norges største private bidragsytere til breddeidrett – 
lokalt, regionalt og nasjonalt.

Støtte idrett og aktivitet

Støtte idrett og 
aktivitetREMA 1000 OG NIPA –  

NASJONAL IDRETTSPOLITISK 
ARENA
Nasjonal idrettspolitisk arena (NIPA) er 
en årlig møteplass for nor norsk idrett der 
idrettspolitikken står i sentrum. REMA 1000 var 
i 2021 samarbeidspartner for det årlige møte på 
Ørlandet. Vi stod for en del av programmet med 
ernæringsforedrag hvor temaet var hvordan 
vi kan legge til rette for at barn og unge kan 
spise mat som fremmer prestasjon og kan inngå 
som en del av et anbefalt kosthold. Fremover 
ønsker REMA 1000 å fylle idrettskiosker med 
mer sunne matvarer og vil ha fokus på dette på 
idrettsarrangement vi deltar på.

Visste du at …
vi er ligasponsor for eliteserien – «REMA 
1000-ligaen» – i håndball for kvinner og menn?

REMA 1000 skal være en 
bidragsyter i arbeidet med å 
få flere barn og unge i fysisk 
aktivitet. Derfor støtter vi 
tiltak og organisasjoner som 
bidrar til nettopp dette.
 
Vidar Riseth,  
sponsorsjef  
i REMA 1000 Norge
 

I 2021 har vi bidratt til breddeidrett og aktivitet over hele Norge. 
Vi har støttet håndball på alle nivå og bidratt til at barn og unge 
med behov for tilrettelagt idrett får like muligheter.   

FRANCHISETAKERE 
BIDRAR TIL 
BREDDEIDRETT OVER 
HELE LANDET
Våre franchisetakere fra nord til sør 
bidrar sterkt til gode formål i sine 
lokalsamfunn. Til sammen støtter 
de over 100 forskjellige idretts- og 
kulturarrangement i Norge der spesielt 
bidrag til breddeidretten står sterkt og er 
et viktig bidrag til økt fysisk aktivitet hos 
barn og unge. 

Å tilrettelegge for økt idrett og 
aktivitet er et viktig tiltak for 
bedre folkehelse. Avhengig  
av alder bør vi være i fysisk aktivitet fra 
30-60 minutter daglig og idrett på alle 
nivå og i alle aldersgrupper er derfor et 
viktig tiltak. 

Vår
utfordring

En viktig del av vårt helsearbeid 
er å bidra til økt idrett og aktivitet 
i befolkningen. Vi ser det som 
spesielt viktig å bidra til idrettsglede for 
barn og unge og har en rekke bidrag og 
samarbeid som retter seg mot dette. 

Vår
løsning
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REMA 1000 OG 
OSLO MARATON
I 2021 hadde Oslo Maraton, Norges 
største og et av verdens eldste hoved-
stadsmaraton, 40-årsjubileum. Dette var 
også året der REMA 1000 slo seg sammen 
med Oslo Maraton for å sette fokus på 
sunnhet, fysisk aktivitet og løpeglede. 
Avtalen strekker seg i første omgang over 
de neste fire årene.  

I 2021 ble arrangementet nedskalert av 
hensyn til pandemien, men det var likevel 
i underkant av 6000 som deltok på årets 
arrangement, inkludert 150 spreke REMA 
1000 ansatte. 

HÅNDBALLSKOLER OVER HELE LANDET

Oslo Maraton er et av landets 
mest tradisjonsrike løp som setter 
viktigheten av fysisk aktivitet 
på agendaen. Vi i Rema 1000 er 
opptatt av sunt kosthold og fysisk 
aktivitet, det å samarbeide med 
Oslo Maraton vil gi oss muligheten 
til å fronte den sunne livsstilen og 
viktigheten av samspillet mellom 
fysisk aktivitet og bevisstgjøringen 
av god ernæring.

Vidar Riseth  
sponsorsjef i REMA 1000 Norge

REMA 1000 STØTTER 
HÅNDBALL PÅ ALLE NIVÅ 

Innenfor breddeidretten bidrar REMA 1000 til 
at det arrangeres håndballskoler. Vi arranger-
er i samarbeid med Norges Håndballforbund 
håndballskoler for barn og unge i alderen 6-12 
år. Skolene holdes to ganger i året, vinterferien 

og høstferien. Tilbudet er for alle, uavhengig av 
erfaring og hovedformålet er at deltakerne skal 
ha det gøy, leke og å lære. På skolene servers det 
både lunsj og frukt og grønt. I 2021 arrangerte 
94 klubber håndballskoler for 6 993 barn.
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IDRETT FOR ALLE 
CAMP MED  
SMILEGARANTI 
I oktober 2021 arrangerte vi sammen med 
Norges Håndballforbund og Learn Handball 
en drømmedag for barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne i Åsane Arena i Bergen.  
På årets Idrett for alle Camp sto glede,  
aktivitet og lek i fokus. Dagen ble ledet av 
Bjarte Myrhol og dedikerte aktivitets- og 
trivselsledere. Arrangementet ble tilpasset 
alle smittvernskrav med et redusert antall 
deltagere. Dagen hadde smilegaranti og vi 
gleder oss til å arrangere flere arrangement 
i 2022.  

Jeg har alltid hatt et 
brennende ønske om å 
jobbe med noe som gir meg 
energi, og som også har en 
betydning for andre. I dette 
prosjektet får jeg begge 
deler. Det er noe ærlig med 
barneidrett som jeg synes er 
veldig fascinerende. Gleden 
og entusiasmen barna viser 
er helt fantastisk.

Bjarte Myrhol,  
landslagskaptein og grunnlegger  
av Learn Handball

REMA 1000 bidrar til appen Learn 
Handball som gir juniortrenere 
treningsplaner med morsomme og 
utviklende håndballøvelser. Appen 
er utviklet i tett samarbeid med 
håndballtrenere i verdensklasse, og Norges 
landslagskaptein Bjarte Myrhol.

Tilrettelagt håndball (TH-serien) er en serie for 
håndballspillere med nedsatt funksjonsevne. 
Gjennom brødet «Idrett for alle» samarbeider 
REMA 1000 og Mesterbakeren med Norges 
Håndballforbund og Learn Handball om å skape 
aktivitetstilbud for flere barn, unge og voksne 
med nedsatt funksjonsevne. Brødene selges i Det er helt fantastisk 

at REMA 1000 står bak 
prosjektet på den måten som 

de gjør. Jeg er sikker på at 
disse midlene vil overføres 

direkte til en hel masse 
idrettsglede.  

Det digger jeg.
Bjarte Myrhol, 

tidligere landslagskaptein og  
grunnlegger av Learn Handball

1,6 MILLIONER TIL HÅNDBALLSPILLERE 
MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

hele landet og per solgte brød går 1 krone til tiltak 
for håndballspillere med nedsatt funksjonsevne. 
Brødet ble vårt 5. mest solgte brød i 2021 med  
1 600 000 solgte brød, som førte til et tilsvarende 
bidrag til Tilrettelagt Håndball. 

Idrett for alle»- brødet er et 
grovbrød uten hele korn med  
tre kaker på grovhetsskalaen.  
Brødet er merket med  
Nøkkelhullet. 
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GENERALPARTNER FOR 
BYÅSEN HÅNDBALL ELITE 
OG KOLSTAD HÅNDBALL 
REMA 1000 er generalpartner for 
trønderhåndballens to topplag, Byåsen 
Håndball Elite og Kolstad Håndball. I 
tillegg til å bidra til at Trøndelag tar tilbake 
tronen i norsk håndball skal støtten fra 
REMA 1000 bidra til å en større satsing på 
breddehåndballen i hele Trøndelag. 

Til Kolstad kommer verdens beste 
håndballspiller, trønderen Sander Sagosen. 
Satsingen til Kolstad vil være med på å løfte 
REMA 1000 ligaen og inspirere barn og unge 
til å spille håndball. All sponsing mot idrett vi 
gjør i REMA 1000 er med å bidra til at flere skal 
være fysisk aktive.

Vi har et felles mål med 
Byåsen og Kolstad om 
å fylle hallen og bringe 
håndballtrofeer tilbake til 
Trøndelag. Vi er fullstendig 
klar over at dette ikke er gjort 
over natten. Derfor er vi også 
enige med de to klubbene om 
at samarbeidet vi nå innleder 
har langsiktig karakter.  
Dette handler om å bygge  
stein på stein.
 
Vidar Riseth, 
sponsorsjef 
i REMA 1000 Norge 

UTVIKLING  
AV NYE  
TALENTER
 
Samarbeidet med Byåsen og 
Kolstad innebærer også et 
akademisamarbeid for utvikling av 
unge talenter. Blant annet arrangerte 
vi REMA 1000-håndballskole i 
Kolstad Arena i høstferien for barn 
mellom 7 og 12 år der A-lagsspillere 
fra begge klubber deltok som 
instruktører.  

STOLT SPONSOR  
AV HÅNDBALL-
LANDSLAGENE
Landslagsspillerne er gode forbilder for barn og unge. 
De kan bidra til å inspirere til sunne og gode valg og 
derfor har REMA 1000 siden 2018 vært hovedsponsor 
for herrelandslaget og samarbeidspartner for 
damelandslaget i håndball. 

REMA 1000 forlenger håndballsponsorat til 2026. Vi 
har siden 2018 vært hovedsponsor for håndballgutta. 
I år har vi signert for en kontraktsforlengelse på fire 
år, ett år før opprinnelig avtale utløper. Dette bidrar 
til at vi kan være med å utvikle både topp- og 
breddehåndball i årene som kommer.  

VEIEN VIDERE FOR 
Å STØTTE IDRETT 
OG AKTIVITET
 
Å tilrettelegge for idrett og aktivitet er svært viktig 
for en bedre folkehelse i et samfunn der vi mer og 
mer inaktive. I REMA 1000 har vi gjennom mange 
år hatt et brennende engasjement for å få flere i 
aktivitet og vi har satt oss et mål om å bli en av 
Norges største private bidragsytere til idrett og 
aktivitet – nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi skal 
være til stede i lokalsamfunn over hele Norge, 
og bidra til både topp og breddeidrett. Videre 
brenner vi for at flere barn og unge skal få glede av 
idrett og fysisk aktivitet, uansett utgangspunkt. 

Fotograf: Annika Byrde
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Trygg mat fra jord til bord
Vårt

 løfte

I 2030 tilstreber vi å være en garantist for trygg mat fra jord til bord.
Trygg mat fra  
jord til bord

HYPPIG VASK AV 
KONTAKTFLATER
Kontaktflater og redskaper som benyttes 
av kunder har vært underlagt en hyppig 
renholdsrutine i butikk siden starten av 
pandemien. I dag er dette en del av den 
normale renholdsplanen. I tillegg ble ulike 
varegrupper og måter å fremby varer på 
vurdert fortløpende i henhold til gjeldende 
smittesituasjonen. 

Vask av kontaktflater og redskaper som 
benyttes av kunder har vært en del av den 
normale renholdsrutinen i 2021, og fra 
starten av pandemien. Som et hjelpemiddel 
for å sikre god hygiene i butikk har vår 
tredjepartsleverandør av IK-Mat-revisjoner 
utført ATP-målinger for å teste renholdet 
i butikk. Vi kommer til å videreføre ATP-
målinger ved Aquatiq-revisjoner i 2022. Dette 
for å sikre en trygg handleopplevelse i butikk.

RASK OG EFFEKTIV  
INTERNKOMMUNIKASJON
I en tid preget av usikkerhet har det 
vært ekstremt viktig med rask og tydelig 
kommunikasjon. Spesielt viktig har det 
vært å kunne svare på spørsmål og gi rask 
informasjon om tiltak som skal sikre en trygg 
handleopplevelse i butikk. Under Covid-19 
har vi hatt stor nytte av vår internkanal 
«Workplace» som har sikret rask og direkte 
kommunikasjon til alle butikker og 
ansatte.

I 2021 var vår hovedprioritet å gi en god og trygg handleopplevelse 
for våre kunder. Pandemien har i år som i fjor krevd ekstra tiltak 
for å sikre godt smittevern, for våre kunder og for våre ansatte. 
Tilbakemeldingene fra kunder og ansatte viser med tydelighet at vi har 
evnet å ivareta dette på en god måte gjennom et krevende år.

FELLES  
RETNINGSLINJER 
FOR TRYGG MAT : 
HAACP
HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Point) = 
Fareanalyse/risikovurdering 

I dagligvarebransjen samarbeider 
kjedene i Dagligvarehandelens 
Miljøforum for å utarbeide felles 
retningslinjer for mattrygghet. I 2021 
ble det lagt ned et arbeid med å 
gjennomgå, forenkle og digitalisere 
retningslinjene. Disse er laget 
etter HACCP-prinsippene, som er 
benyttet i næringsmiddelbransjen 
gjennom flere år. Risikovurdering 
og tilhørende retningslinjer danner 
grunnlaget som Mattilsynet benytter 
når de fører tilsyn med butikker. Det 
er det samme som ligger til grunn for 
vårt internkontrollsystem for mat.

TRYGG  
HANDLEOPPLEVELSE  
UNDER COVID-19
2021 har i likhet med 2020 krevd ekstra tiltak 
for å sikre godt smittevern og en god og trygg 
handleopplevelse for våre kunder. 

For å sikre kvalitet og mattrygghet 
fra jord til bord jobber vi 
målrettet på tvers av alle enheter i 
verdikjeden. For oss handler dette om god 
matsikkerhet, bevissthet rundt allergener 
og tilsetningsstoffer, miljøpåvirkning 
og en sikkerhet for at våre leverandører 
ivaretar sine ansatte i tråd med våre etiske 
retningslinjer.

Visste du at … 
Kunder og andre interessenter har 
muligheten til å melde inn avvik og øvrige 
tilbakemeldinger til oss via blant annet 
nettsider, sosiale medier og telefon? Vi 
setter stor pris på alle tilbakemeldinger 
som kan hjelpe oss med å bli bedre.

Vår
løsning
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TRYGG MAT PÅ WORKPLACE
TRYGG MAT er en gruppe hvor 
Kvalitetsavdelingen kommuniserer endringer 
i IK Mat systemet som følge av nye eller 
endrede krav og informere fortløpende når 
det er behov for endringer i våre rutiner. Som 
gruppens navn tilsier er det informasjon som 
skal sikre at kunden til enhver tid kan være 
trygg på at de kjøper trygge produkter i alle 
REMA 1000 butikker. I denne gruppen er alle 
franchisetakere automatisk med slik at vi sikrer 
at alle får den informasjonen de trenger.

MATJUKS  
Matjuks er fortsatt i vekst, og vi følger opp 
risikoutsatte produkter og råvarer tett gjennom 
blant annet stikkprøvebasert prøvetaking 
og ekstra oppfølging av leverandører og 
produsenter. I 2021 ble det gjennomført et 
betydelig antall stikkprøver av risikoutsatte 
produkter. Det ble som hovedtrekk gjort få 
funn, og de produkter som representerer 
funn er typisk funn av rester av GMO i mais 
benyttet i dyrefôr. Videre ble det gjort noen få 
funn av spor av plantevernmidler i økologiske 
produkter hvor dette typisk ikke er tillatt. Disse 
avvikene vil vi følge opp videre.

Autentitetsanalysene – Kommer produktet 
fra stedet det hevdes å komme fra? Vi har 
gjennomført flere stikkprøver på opphav, eks 
at ost som påstås er fra Frankrike faktisk er fra 
Frankrike, ingen av disse analysene viser avvik. 
Det ble heller ikke gjort funn der vi hevder 
laktosefri eller glutenfri som påstand på ulike 
produkter.

FUNN AV  
PLANTEVERNMIDDEL  
Plantevernmiddelet etylenoksyd finnes i ulike 
tilsetningsstoffer. Omfanget ble avdekket i 
mitden av 2020 og vokste i omfang gjennom 
2021. Disse tilsetningsstoffene som vi kjenner 
som: Guar gum, johannesbrødkjernemel og 
xanthan ble benyttet i en rekke næringsmidler 
primært for å sikre rett konsistens. Det har 
medført mye oppfølging og et betydelig 
antall tilbakekallinger i 2021, både på 
merkevareprodukter og våre egne merkevarer. 
Europeiske myndigheter og det norske 
Mattilsynet strammer på grunn av disse 
funnene ytterligere inn på krav til oppfølging 
og analyser på produkter med risiko knyttet til 
etylenoksyd fra og med 2022.

MOTIMATE  
TRENINGSLØP FOR  
ALLE ANSATTE
Kvalitetsavdelingen har utviklet en rekke 
kompetanseløp. I REMA 1000 kaller vi det for 
treningsløp. Disse er tilpasset de ansattes rolle 
og funksjon i hele verdikjeden. For eksempel 
skal alle ansatte som arbeider i butikkene 
gjennomføre treningsløp for legemidler, 
alkohol og tobakk. Alle som har ansvaret 
for en kategori eller arbeider med innkjøp 
sentralt skal gjennomføre treningsløp HACCP- 
grunnlaget for å sikre trygge produkter.

RUTINER FOR  
TILBAKETREKKINGER
Ved tilbaketrekkinger av varer skiller 
vi på rød og gul alarm. Dette viser 
til alvorlighetsgrad hvor rød alarm 
kan innebære helsefare og gul alarm 
gjelder kvalitetsforringelse, uten fare 
for helse. Alle tilbaketrekkinger gjøres 
av kvalitetsavdelingen og følges opp 
av relevante instanser i verdikjeden, 
eksempelvis at varen sperres for salg og 
tas ut av hyllen i hver enkelt butikk.

KRAV TIL VÅRE  
AGENTER 
Noen produkter kjøpes inn via agenter 
som spesialiserer seg på enkelte 
kategorier. Her har vi også stilt krav til at 
agentene skal være sertifisert i henhold 
til internasjonal standard: BRC Agent & 
Brookers. I løpet av 2021 er nå samtlige 
av våre agenter blitt sertifisert og 
den siste av de Agritalia S.r.l. uttaler 
følgende:

A special thanks goes 
to REMA 1000 group 
for being a pioneer 
and providing this 
request which has 
turned into a big 
opportunity for our 
company
Rosaria Scognamiglio 
Agritalia S.r.l.

103 TILBAKETREKKINGER
 ANTALL røde alarmer økte betydelig i 2021 noe 
som kan tilskrives funn av plantevern middelet 
etylenoksyd som det internasjonalt og nasjonalt 
ble satt fokus på i 2021. Tilstedeværelsen 
av plantervenmiddel var i hovedsak i 
tilsetningsstoffer og i meget små kvanta.

SATSNING PÅ EGNE 
MERKEVARER
Vår satsning på egne merkevarer gir kundene unike 
produkter til lave priser og dette stiller høye krav til 
oppfølging og utvikling. Det krever mer av oss å lage 
våre egne varer, men det gir oss også muligheten 
til å levere på kundenes forventninger ved å 
ivareta vår forretningside: pris, kvalitet og ansvar. 
Kvalitetsavdelingen sikrer at alle egne merkevarer 
leverer på myndighets og REMA 1000 spesifikke krav. 
Eksempler på dette er at produkter ikke skal inneholde 
palmeolje og at produktene ikke deklareres med 
påstander det ikke er dekning for. Det skal være trygt 
å handle hos oss, vi skal sikre en ærlig og transparent 
merking av våre produkter.

For REMA 1000 
er det avgjørende 
at alle aktører i 
verdikjeden følges 
opp avtredjepart, det 
sikrer uavhengighet.
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KONTROLL FRA 
JORD TIL BORD
 
Sentralt i arbeidet med kvalitet og 
matsikkerhet står arbeid med internkontroll. 
Dette følges opp i alle ledd av verdikjeden, 
og vårt mål er at alle som håndterer varer 
skal ha kunnskap om hva som kreves av 
rutiner og kontroll for å sikre trygge varer 
til kunden.

I butikkleddet innebærer dette blant annet 
rutiner og kontroll for varemottak, rullering, 
temperaturstyring og renhold. Videre er 
det den enkelte franchisetaker sitt ansvar 
å sørge for nødvendig opplæring av sine 
medarbeidere, der kvalitetsavdelingen i 
REMA 1000 bistår med materiell.

Hos industribedriftene våre og eksterne 
leverandører følges de samme prinsippene 
samt generelle lover og regler fastsatt 
av blant annet Mattilsynet. Videre er 
kunnskap om produksjonsmetoder som 
sikrer god kvalitet, gjennomgående. Dette 
kan være alt fra å sikre at man utnytter 
råvaren best mulig til kunnskap om mørning 
og varmebehandling. Sentralt i dette 
arbeidet står også tiltak som sikrer optimal 
emballering som tar vare på kvaliteten fra 
produksjon til kundens kjøkkenbenk.

REMA Distribusjon er også en viktig aktør 
i arbeidet med å sikre trygg mat fra jord 
til bord. Fra sine seks distribunaler leverer 
de mat til 657 REMA-butikker hver eneste 
dag. Tiltakene for trygg mat innebærer 
blant annet temperaturkontroll både 
ved inntransport og uttransport av varer, 
tilbaketrekkinger ved kvalitetsavvik og 
kjøling underveis.

BUTIKKREVISJONER 
OG OPPFØLGING 
I 2021 besøkte Kvalitetsavdelingen 
butikker med behov for ekstra oppfølging 
i etterkant av tredjepartsrevisjon fra 
Aquatiq Consult knyttet til internkontroll 
mat. Dette har stor verdi for både 
Kvalitetsavdelingen og franchisetakerne. 
Vi vil kraftig utøke antallet oppfølginger 
av denne typen i 2022.

Vi vil videreføre vårt samarbeid med 
Aquatiq Consult som årlig gjennomfører 
en tredjepartsrevisjon av samtlige REMA 
1000 Butikker

Årlig tredjepartsrevisjon 
og faglig oppfølging fra 
Aquatiq Consult gir et 
kvalitetsløft for alle våre 
butikker.
Martina Rabsch 
kvalitetsdirektør  
i REMA 1000 Norge

VEIEN VIDERE 
FOR TRYGG 
MAT FRA JORD 
TIL BORD
I REMA 1000 etterstreber vi å være en 
garantist for trygg mat. Dette innebærer 
at vi har kontroll fra jord til bord og 
at alle medarbeidere og leverandører 
kjenner til prinsipper for trygg mat. 
Sentralt i dette står internkontroller, 
tiltak for å redusere risikoen for 
matjuks, revisjoner og gode rutiner for 
tilbaketrekking av varer.

I vår rammeavtale finner leverandørene blant annet policyer for 
helseskadelige stoffer, matsminke og emballasje.

Dette er noen av forutsetningene og kravene vi stiller for å 
kunne levere varer til REMA 1000.

ÅRLIG LEVERANDØR- 
UNDERSØKELSE 
Som et resultat av at det også i 2021 var 
meget begrenset med mulighet for fysiske 
revisjoner ute hos leverandørene til REMA 
1000 ble det tidlig på året 2021 utarbeidet 
et selvevalueringsskjema som ble sendt ut til 
alle egne merkevareleverandører. Skjemaet 
inneholder 48 spørsmål innen 8 ulike temaer. 
Eksempler på tema er Covid-19 fokus og 
tiltak i produksjonen, ansvarlig innkjøp og 
oppfølging av underleverandører, avvik 
og reklamasjoner og håndtering av disse 
internt, interne revisjoner og oppfølginger 
på produksjonsstedet. Spørsmålene 
innbefatter både Kvalitet og Ansvar og måtte 
dokumenteres i form av opplastinger av 
dokumenter og sertifikater.

OPPFØLGING  
OG KRAV
 
Alle produsenter og leverandører som 
leverer varer til REMA 1000 er underlagt 
en kvalitetskontroll for å sikre etterlevelse 
av kravene som stilles fra myndighetene 
og kravene som stilles fra REMA 1000. Det 
betyr at det gjennomføres et betydelig 
antall revisjoner årlig for å verifisere 
at produsentene gjør som de hevder 
at de gjør. Grunnet Covid 19 ble det 
gjennomført færre leverandørrevisjoner 
og leverandøroppfølging, og vi 
forbedret derfor vårt interne verktøy for 
leverandøroppfølging. Dette gir oss en enkel 
oversikt over leverandørenes til enhver tid 
sertifiserings og godkjenningsnivå. Samtidig 
som det er en sikkerhet at leverandørene 
opprettholder det avtalte sertifiseringsnivået 
som sikrer trygge produkter til avtalt 
kvalitet. Prosessen med å gjennomgå og 
bekrefte godkjennelse av hver enkelt av de 
eksisterende leverandører ble startet i 2021 
og vil pågå løpende etter hvert som det 
kommer nye leverandører og produsenter til 
i systemet.
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GRI-referanse  Enhet 2021 2020 2019

416-2 Tilbaketrekkinger grunnet helse- og/eller sikkerhetsrisiko ved produkt 

• Egne merkevarer

Antall

Antall

32

16

17

5

17

5

417-2 Tilbaketrekkinger grunnet feilinformasjon og/eller feilmerking (ingen helserisiko)

• Egne merkevarer

Antall

Antall

71

25

71

31

72

33

Egen Reviderte leverandører med hensyn til matsikkerhet Antall 177 94 90

Helse

MATTRYGGHET

GRI-referanse Enhet 2021 2020 2019

Egen Omsetningsandel, frukt og grønnsaker Prosent 10,8 11,1 11,6

Egen Omsetningsandel, fisk og sjømat Prosent 3,6 3,6 3,7

Egen Omsetningsandel, hvitt kjøtt Prosent 4,2 3,5 3,1

Egen Antall egne merkevarer med Nøkkelhullmerket Antall 381 360 230

SUNNHET OG HELSE 
Omsetningsandel refererer i det følgende til kategoriens andel av totalt salg (verdi) i REMA 1000
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Våre viktigste resultater i 2021
Våre viktigste resultater i 2021 / Utenforskap / Muligheter for alle / Vårt bidrag i 2021/ Varige muligheter for alle / Inkluderende og rettferdig / Ansvarlig og motiverende / Lokal bidragsyter

REMA-SKOLEN
bygger 

kompetanse 
for den enkelte 

medarbeider 

49,2 %
av alle i REMA 1000  

er kvinner

I 2021 var  

33%  
av talentene  

kvinner

Full  
likestilling  

på fagbrev- 
utdanning 

FØRSTE
dagligvareaktør til å tilby fagbrev

Nå har 11 kull  
gjennomført 

80% 
av våre  

franchisetakere  
er en døråpner for  

mennesker som 
faller utenfor 

Over 

350 

treningsløp for ansatte med 
Motimate-appen

MENNESKENE er den 
viktigste ressursen i 
REMA 1000 

6 av 10 

Franchisetakere 
har ansatt via 
arbeidstiltak
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Utenforskap er blant de største utfordringene vi som samfunn 
står ovenfor. Stadig flere faller utenfor jobb og utdanning, i  
aldersgruppen 15 til 29 år er andelen hele 7 %. 

Utenforskap
VÅR AMBISJON UTFORDRINGEN

600 000–800 000 nordmenn står utenfor 
arbeidslivet. Hele 400 000 av disse er ikke i 
jobb grunnet helserelaterte årsaker. 

Andelen unge som faller utenfor arbeid 
og utdanning øker, og utenforskapet 
gjør det i mange tilfeller vanskelig å få 
denne gruppen inn i utdanning eller jobb. 
Ulikhetene i samfunnet forsterkes av at 
første- og annengenerasjons innvandrere er 
overrepresentert i statistikken. 

Selv om Norge regnes som et av verdens 
mest likestilte land, er det i følge LO slik 
at kvinner fremdeles systematisk jobber 

mindre og har større omsorgsansvar 
enn det menn har. Kvinner har lavere 
inntekter, lavere formue, dårligere 
pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben 
og færre lederposisjoner enn menn.

Både offentlige institusjoner og norsk 
næringsliv har gode muligheter for å 
øke mangfold, inkludering og bidra til 
like muligheter for alle. Regjeringen 
ser utenforskapet som en av de største 
utfordringene i Norge og har gjennom 
initiativet «Inkluderingsdugnaden» invitert 
næringslivet til en felles innsats for å få de 
som står utenfor inn i arbeid. 

I REMA 1000 har vi en sterk tro på 
enkeltmennesker og vi ønsker å se folk for 
hva de kan bli, ikke bare hva de er. Våre 
ansatte skal glede seg til å gå på jobb 
hver dag, få mulighet til å utvikle seg, og 
oppleve at å være ansatt i REMA 1000 
beriker livet. 

Elin Gundrosen Johnsen, 
HR-sjef  
i REMA 1000 Norge

I 2030 er vi Norges mest 

inkluderende 
og motiverende 
arbeidsplass

Kilder: Overvekt og fedme i Norge, Menon (2019); Folkehelseinstituttet (FHI).
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Menneskene er den viktigste 
ressursen i REMA 1000. Vi har en 
sterk tro på enkeltmennesker og 
ønsker å se folk for hva de kan bli,  
ikke bare hva de er. Ved å gi 
mennesker som faller utenfor 
muligheter skal vi bidra til at flere  
blir en del av arbeidslivet. 
 
Som dagligvareaktør har vi muligheten til å bety noe 
for samfunn og felleskap. Vi kan bidra til å redusere 
utenforskap gjennom å være en inkluderende arbeidsgiver 
som gir mennesker varige muligheter. Vår bransje er i 
posisjon til å gi muligheter og vårt bidrag er å være en 
døråpner som reduserer utenforskap i samfunnet. 

Vår ambisjon er å være en foregangsfigur for et 
inkluderende arbeidsliv. Vi skal være en likestilt 
arbeidsplass på tvers av kjønn, etnisitet og alder. Vi skal 
motivere til vinnerkultur gjennom å være en ansvarlig 
og motiverende arbeidsplass som gir mennesker varige 
muligheter. Vi skal ha det morsomt og lønnsomt og alle 
medarbeidere skal gis mulighet for utvikling og oppleve at 
å være ansatt i REMA 1000 beriker livet. 

Muligheter for alle
VÅR LØSNING

Vi skal 
bidra til FNs 
bærekraftsmål

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

MINDRE 
ULIKHET

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENELikestilling mellom kjønn 

REMA 1000 gir muligheter, og reduserer 
forskjeller mellom kvinner og menn.

Mindre ulikhet 
REMA 1000 skal gi alle like muligheter, 
uavhengig av kjønn, opprinnelse 
og bakgrunn.

Samarbeid for å nå målene  
REMA 1000 klarer ikke å oppnå målet om å være Norges mest 
inkluderende og motiverende arbeidsplass alene. Dette må gjøres 
gjennom samarbeid med medarbeidere, franchisetakere og myndigheter. 

VÅRE LØFTER

Varige muligheter for alle
I 2030 er vi en foregangsbedrift i å gi mennesker som faller utenfor varige 
muligheter. REMA 1000 er mulighetenes bedrift og gir alle muligheter til å vokse og 
utvikle seg.

Inkluderende og rettferdig I 2030 har vi full likestilling i egen virksomhet og er en foregangsbedrift for et 
inkluderende arbeidsliv på tvers av kjønn, etnisitet og bakgrunn.

Ansvarlig og motiverende I 2030 er vi en trygg arbeidsgiver som beriker livene til våre medarbeidere. Vi gir 
muligheter for utvikling for alle medarbeidere på alle nivå i virksomheten.

Lokal bidragsyter I 2030 er vi en positiv bidragsyter og en foretrukket samarbeidspartner i ethvert 
lokalsamfunn.
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Vårt bidrag i 2021

Vår rolle som en ansvarlig og 
motiverende arbeidsgiver har 
aldri vært viktigere enn i 2020 
og 2021.  Siden Covid-19 brøt 
ut har vårt hovedfokus vært 
å trygge og motivere de over 
13 000 medarbeiderne som 
jobber i REMA 1000 butikker, 
REMA 1000s administrasjon, 
og REMA distribusjon, spesielt 
de som har stått i førstelinjen.

Førsteprioriteten i 2021 har vært smittevern 
i butikk og på våre distribunaler for å trygge 
kunder, franchisetakere og medarbeidere. 
For medarbeidere i administrasjonen har 
det handlet om tiltak som gjør hverdagen på 
hjemmekontor enklere og mer motiverende. 
Gjennom 2021 har vi jevnlig gjennomført 
undersøkelser for å få tilbakemeldinger på 
hvordan vi som organisasjon har håndtert 
situasjonen og hvordan medarbeidere på 
hjemmekontor opplever hverdagen. 

På tross av nok et spesielt år som har krevd 
mye av alle i REMA 1000 har vi også fått 
gjennomført andre tiltak. For eksempel har vi 
gjennomført planlagte kurs i regi av REMA-
skolen, fysisk når det har vært mulig, ellers i 
digital drakt. Vi har økt fokuset på mangfold 
og inkludering i vårt langsiktige arbeid, og 
våre franchisetakere og REMA Distribusjon 
har fortsatt sitt viktige arbeid med å gi 
muligheter til mennesker som faller utenfor 
arbeidslivet. 

VEIEN VIDERE  
MOT MULIGHETER 
FOR ALLE
Hva vil være vår førsteprioritet? 
Smittevernstiltak, tiltak som gjør hverdagen på 
hjemmekontor bedre, og god informasjonsflyt 
er viktige tiltak vi vil fortsette å benytte til 
hverdagen er tilbake til normalen. Videre 
planlegger REMA-skolen for å videreføre bruken 
av digitale kurs der det er hensiktsmessig. Vi vil 
også lansere flere nye kurs og fortsette arbeidet 
med å videreutvikle vår treningsplattform 
«Motimate». Inkludering og likestilling er viktige 
områder vi vil jobbe videre med i 2022, blant 
annet gjennom å jobbe for at flere kvinner søker 
seg til Talentprogrammet.  Videre vil vi også 
videreutvikle og forsterke ansattopplevelsen i 
REMA 1000 gjennom gode verktøy. 
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Det er veldig viktig å 
hjelpe de unge ut i 
arbeid, og sørge 

for at de er i gode 
miljøer både på skolen, 

på jobb og sosialt. For meg er det 
givende å kunne samarbeide om 
dette med lokale institusjoner 
som håndballklubben og de 
videregående skolene, i tillegg 
til kommunen. Når vi ser at det 
funker, at alle drar i samme 
retning, trivselen går opp og 
bydelen utvikler seg, da blir jeg 
utrolig stolt av å være den lokale 
kjøpmannen.
Erik Cantona Møller, 
franchisetaker REMA 1000 Saupstad 
og vinner av Ansvarsprisen 2020

Varige muligheter for alle
Vårt

 løfte
I 2030 er vi en foregangsbedrift i å gi mennesker som faller  
utenfor varige muligheter. REMA 1000 er mulighetenes bedrift  
og gir alle muligheter til å vokse og utvikle seg.

I REMA 1000 har vi en grunnleggende tro på enkeltmennesket, og 
på at det ligger et stort potensial i å utvikle deres styrker, i det ligger 
det at det er muligheter for alle. Vi vil gi mennesker med ulike 
utfordringer en vei inn i arbeidslivet og skape varige muligheter 
gjennom blant annet lederutvikling og trening på alle nivåer.

Varige muligheter 
for alle

EN DØRÅPNER  
TIL ARBEIDSLIVET
 
Som dagligvareaktør med medarbeidere 
i hele verdikjeden har vi mulighet til å 
gi mennesker med ulike utfordringer en 
vei inn i arbeidslivet. Vi er bevisste vår 
unike mulighet til å bidra til å redusere 
utenforskap i samfunnet, og har god 
erfaring med å skape en arbeidsplass der 
inkludering og mangfold står sterkt. Vi 
er engasjert i en rekke inkluderingstiltak 
som skaper mangfold på arbeidsplassen og 
nesten 80 % av våre franchisetakere tar 
ansvar for mennesker i sitt lokalsamfunn 
ved å være døråpner for dem som faller 
utenfor arbeid og utdanning.*

Mange av våre franchisetakere gir muligheter 
gjennom arbeidstiltak i regi av blant annet NAV 
og språkopplæring. Videre har vi god erfaring 
med å gi fast jobb etter endt praksisperiode, og 
hele seks av ti Kjøpmenn oppgir at de har ansatte 
som tidligere har vært på tiltak.*

* Kilde: Uavhengig undersøkelse gjort av Fafo (2018)

ANSVARSPRISEN 
Ansvarsprisen går til REMA 1000-mennesker som har utmerket seg ved sitt engasjement for samfunnet og har vist ansvar langt utover det som forventes av dem. Tidligere vinnere har blitt hedret blant annet for sitt 
engasjement for dyrevelferd, inkluderende arbeidsliv og integrering, samt sitt arbeid for å motkjempe bruk av palmeolje og rusmisbruk. Det er åttende gang prisen deles ut. Ansvarsprisen for 2020 ble tildelt  
Erik Cantona Møller, franchisetaker ved REMA 1000. Saupstad vant prisen på grunn av hans eksepsjonelle innsats med å hjelpe unge ut i arbeid.
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Vi skal motivere til vinnerkultur
Et av våre verdigrunnlag er at vi skal motivere til vinnerkultur. Det innebærer blant annet å sette våre 
medarbeidere i stand til å gjøre sitt beste. En av suksessfaktorene i Reitan er å bygge mennesker som 
er i stand til å ha mye ansvar og treffe viktige beslutninger. For å oppnå dette har vi strategier for å 
tilrettelegge, bygge og ivareta medarbeidernes talent og karriereønsker. 

Vi har flere eksempler på medarbeidere som har startet i butikk, og som gjennom praksis og skolering 
på blant annet BI, NTNU og Harvard Business School har utviklet seg til ledere på regions- eller 
landsnivå. REMA-skolen har også mange kurs og aktiviteter for å bygge kompetanse for den enkelte 
medarbeider. Det holdes både lederutviklingsprogram, individuelle treningsløp, og det er mulig å søke 
om støtte til videreutdanning.

REMA-skolen gir  
muligheter for alle
Vår egne interne skole, REMA-skolen, er 
en arena for læring, nettverksbygging 
og motivasjon med mål om å utdanne 
dagligvarehandelens hyggeligste og dyktigste 
folk. Nye medarbeidere i administrasjonen 
gjennomfører i løpet av sitt første år en 
kulturdag med Ole Robert Reitan og et eget 
filosofikurs med Odd Reitan. Disse kursene 
gjennomføres også for butikkmedarbeidere i regi 
av regiondirektørene, og for distribusjonsansatte 
i regi av daglige ledere på distriunalene. Videre 
kan man delta på spesifiserte kurs ut fra egne 
behov, eksempelvis lederutviklingskurs og 
kurs i styrearbeid. Det utarbeides også kurs 
spesialtilpasset ulike avdelinger og ledergrupper. 

I REMA 1000 har vi en grunnleggende tro på enkeltmennesker 
og REMA-skolen skal være en arena der våre medarbeidere 
får utvikle sitt potensial. Vi har kurs tilpasset alle nivå av 
organisasjonen der vi trener på vår kultur, vårt konsept og 
utvikler verdibaserte ledere. Vårt mål er at REMA-skolen skal 
være det naturlige stedet du søker når du vil utvikle deg og 
hente frem ditt potensial.
Per Åge Dahl,  
Rektor REMA-skolen 
i REMA 1000 Norge

Første dagligvarekjede med 
egen fagbrevutdanning
REMA 1000 var den første dagligvareaktøren i 
Norge til å tilby fagbrev til butikkmedarbeidere. 
Interessen for fagbrev er økende og bidrar til 
å bygge stolthet rundt det å jobbe i butikk. 
Fagbrev gir også franchisetakere mulighet til å 
tilby sine ansatte en formell utdannelse, som 
bidrar til økt kompetanse og motivasjon. Mange 
av de som tar fagbrev har et ønske om å kunne 
bli franchisetaker en gang i fremtiden, og det 
eneste kravet som stilles ved opptak er fem års 
erfaring med salg. Interessen for fagbrev har økt 
for hvert år, og vi opplever i år at vår rolle som 
samfunnskritisk funksjon har synliggjort denne 
karriereveien for flere. I 2021 gjennomførte 
det 11. kullet fagbrev i salgsfaget, med jevn 
kjønnsfordeling blant medarbeiderne.

Vi mener at å bygge denne 
kompetansen gir selvtillit, 
personlig utvikling og at det gjør 
oss sterkere og mer attraktiv som 
merkevare.
Eivind Hilling,  
ansvarlig for fagbrevutdanningen  
i REMA 1000 Norge

VERDIBASERT LEDELSE 
Verdibasert ledelse i REITAN og  
REMA 1000 er å bygge store 
mennesker som skaper handling 
gjennom tillit. Sentralt i dette står troen 
på enkeltmennesket, egeninteresse 
og verdier som verktøy. Vi ønsker 
verdibaserte ledere og medarbeidere 
og investerer derfor i verditrening og 
kursing på alle nivå av organisasjonen. 
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Inkluderende og rettferdig 

Inkludering og mangfold en viktig suksessfaktor og fanesak 
for REMA 1000. Troen på enkeltmennesket er en sentral del 
av kulturen vår, og som dagligvareaktør ønsker vi å gi alle like 
muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og bakgrunn.

Vårt
 løfte

I 2030 har vi full likestilling i egen virksomhet og er en foregangsfigur 
for et inkluderende arbeidsliv på tvers av kjønn, etnisitet og bakgrunn.Inkluderende 

og rettferdig

LIKESTILLING
Dagligvarebransjen i Norge er generelt sett mannsdominert på ledernivå̊. Gjennom 
utviklingsprogram og personlige utviklingsplaner skal vi fremme kvinners muligheter til å 
avansere innad i organisasjonen. Videre er tiltak som fleksible arbeidstider, hjemmekontorløsninger 
og muligheter for utvidet permisjon noe som skal fremme både kvinner og menns muligheter til å 
kombinere karriere og familieliv. For erfaringsutveksling deltar vi i flere profesjonelle nettverk som 
jobber med inkludering og mangfold på arbeidsplassen. 

FLERE KVINNER 
ØNSKER  Å GÅ VÅRT 
TRAINEEPROGRAM 
Gjennom vårt program for ledertraineer får 
nyutdannede muligheter til å utfordre seg 
både menneskelig og faglig. Det har vært 
en økning i andelen kvinner de siste årene, 
og i 2021 var alle 4 nyansatte ledertraineer 
kvinner. 

FLERE KVINNER ØNSKER  
Å BLI FRANCHISETAKERE
Vi har et mål om å øke andelen kvinnelige 
franchisetakere og det er derfor gledelig å se at vi 
de siste årene har hatt en økning i antall kvinner som 
søker seg til REMA-skolens Talentprogram. I 2021 
besto kullet som utdanner seg til franchisetaker 
av 33% kvinner og 67% menn. Videre ser vi også 
at flere kvinner søker seg til fagbrevutdanning og 
vårt siste kull var likestilt mellom kvinner og menn. 
Siden starten av 2015 har det blitt utdannet 250 
medarbeidere hvorav 46% er kvinner. 

MANGFOLD  
ER SUKSESS
I REMA 1000 tror vi at ulike kulturer og 
egenskaper gjør oss rikere. Vi har gode 
erfaringer med å skape en arbeidsplass hvor 
integrering og mangfold står sterkt, og har 
medarbeidere fra over 70 nasjoner. 

I samarbeid med Fafo har vi kartlagt 
hvordan vi jobber med inkludering, 
og på hvilke områder vi kan bli 
bedre. Rapporten ble offentliggjort  
i 2018 og er tilgjengelig på 
nettsidene til Fafo.

Traineeprogrammet i REMA 1000 
har gitt meg en unik mulighet 
til å få erfaring og kunnskap 
innenfor flere ulike områder, noe 
som har ført til en spennende og 
lærerik arbeidshverdag med mye 
ansvar og personlig utvikling. Jeg 
har møtt utrolig mange dyktige 
og inkluderende folk, og er 
stolt av å kunne kalle dette min 
arbeidsplass. Vil uten tvil anbefale 
programmet videre!

Tina Alexandra Schou,  
Digital Kampanjeansvarlig 
og tidligere ledertrainee
 i REMA 1000 
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AKTIVITETS- OG REDE-
GJØRELSESPLIKTEN 
(ARP) 
ARP skal fremme forebyggende arbeid 
for likestilling og ikke-diskriminering på 
arbeidsplassen, og alle arbeidsgivere skal 
jobbe aktivt, målrettet og planmessig 
for å fremme likestilling og hindre 
diskriminering. I 2021 har vi lagt en 
langsiktig plan for vårt arbeid på dette 
området, slik at vi har med oss dette 
perspektivet inn i alle avgjørelser 
som tas fremover. Vi forholder oss 
til fakta, og bruker samtaler med 
representanter for de ansatte, resultater 
fra medarbeiderundersøkelser, og 
lønnskartlegging som støtte for å vite at vi 
har fokus på de rette tingene. Les mer om 
vårt arbeid med å fremme likestilling og 
hindre diskriminering i vedlegget REMA 
1000 - En Inkluderende Arbeidsplass

RETTFERDIG  
REKRUTTERING
Når det kommer til rekruttering skal alle 
ansettelser skje etter en vurdering av 
kompetanse og personlighet helt uavhengig 
av kjønn, alder, religion, legning eller etnisk 
opprinnelse. I rekrutteringen benyttes 
skreddersydde testverktøy og strukturerte 
intervjuguider for å sikre flere objektive 
bedømmingskriterier i seleksjonsprosessen.  
Ved bruk av eksterne rekrutteringsbyråer  
setter vi også krav til en balansert fordeling  
av kandidater.

Pride er Norges største feiring av 
skeiv kjærlighet og mangfold. Vi 
viser vår støtte ved å ha logoen vår 
i regnbuens farger på alle sosiale 
plattformer. Hos oss er det lov å være 
akkurat den du er, og det ønsker vi at 
du kan alle andre steder også.
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Ansvarlig og motiverende

I 2030 er vi en trygg arbeidsgiver som beriker livene til  
våre ansatte. Vi gir muligheter for utvikling for alle ansatte  
på alle nivå i virksomheten.

REMA 1000 skal være en ansvarlig og motiverende arbeidsgiver. 
Sentralt i dette står rekruttering, trening, kommunikasjon og 
omsorg – de fire ledestjerner i vårt arbeid med å forvalte og 
utvikle våre medarbeidere og vår kultur.

REKRUTTERING
REMA 1000-filosofien bygger på prinsippet om 
at få mennesker skal ta mange avgjørelser. Vi 
skal oppfattes som symbolet på sunn fornuft, 
folkelighet, usnobbethet og dyktighet. Vi ønsker 
oss mennesker med talent og vilje, som tar 
ansvar, påvirker og tar egne beslutninger. Når vi 
rekrutterer, gjør vi kandidatene klar over at de må 
ta ansvar selv, og at det ikke finnes regler for alt, 
men at de skal forme sin egen hverdag i tråd med 
vår filosofi og våre verdigrunnlag. Vår erfaring er 
at ved å gi absolutt tillit, mye ansvar og støtte ved 
behov, bygger vi motiverte medarbeidere som er 
rustet til å treffe gode beslutninger.

TRENING
I REMA 1000 motiverer vi til vinnerkultur. 
Det betyr blant annet å sette folk i stand til 
å gjøre sitt beste. Vi har en grunnleggende 
tro på enkeltmennesket og at det ligger 
et stort potensial i å utvikle deres styrker. 
Hver franchisetaker og leder har ansvaret for 
å utvikle og trene sine medarbeidere. Som 
en støtte i dette arbeidet har vi utviklet en 
digital treningsplattform som sikrer at alle 
medarbeidere får relevant opplæring og 
informasjon. 

Ansvarlig og 
motiverende 

Vårt
 løfte

VÅR TRENINGSPORTAL 
FÅR ANSATTE OPP I FART 
2021 var vårt første hele år med 
treningsportalen Motimate, og 
den brukes aktivt av ansatte på alle 
nivåer i organisasjonen. Motimate 
benyttes både som et grunnleggende 
opplæringsverktøy i starten av 
ansattreisen, men også som oppslagsverk 
etter behov. 

Vi har et kontinuerlig fokus på å 
videreutvikle treningsportalen, og det 
blir lansert en rekke nye treningsløp 
hver måned for å ytterligere forsterke 
kompetanseutviklingen på alle nivå i 
organisasjonen. Vi opplever at Motimate 
er det naturlige stedet å lete dersom 
man er på jakt etter opplæringsmateriell 
eller ønsker å lære mer om et gitt tema. 
I løpet av 2021 ble det lansert 75 nye 
treningsløp i Motimate, og ved utgangen 
av året hadde vi over 350 treningsløp 
man kan gjennomføre for trening og 
utvikling. Eksisterende treningsløp 
oppdateres fortløpende av fagansvarlige, 
og rundt 7 000 medarbeidere er innom 
portalen hver måned. 
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OMSORG
Omsorg for medarbeiderne er viktig i 
REMA 1000. Vi skal stille krav, støtte og 
anerkjenne dem for å være sikre på at de 
trives på jobb og presterer sitt beste. Da er 
det avgjørende at vi er gode på å etablere 
og utvikle trygge og tillitsfulle relasjoner.

KOMMUNIKASJON 
En åpen og ærlig kommunikasjon skaper 
trygghet. For å få medarbeidere med på  
målene og drømmene for organisasjonen, må 
lederne fortelle og involvere slik at alle får et 
eierskap til det samme. God kommunikasjon 
handler også om klare og tydelige krav til 
arbeidsinnsats med hyppig sekundering og 
oppfølging. Vi mener at kommunikasjon er  
det viktigste verktøyet vi har for å gjøre 
hverandre gode.

Folk som har det bra, gjør det bra, og opplever 
prestasjonsglede hver dag. Vi skal snakke med 
hverandre, ikke om hverandre, og ikke minst  
med gjensidig respekt. Som leder skal man  
få den enkelte til å oppleve seg verdifull.  
I dette ligger det blant annet et ansvar for  
å kommunisere vår kultur, vårt konsept  
og våre verdier.

Det jeg liker best med å 
jobbe i REMA 1000 er at 
jeg blir satset på. Jeg får 
mulighet til å fortsette å 
utvikle og utfordre meg selv. 
I min tid her har jeg hatt fire 
forskjellige roller og tar nå en 
mastergrad.
Marianne Løwe, 
Franchisegiver-trener 
i REMA 1000 Norge

Som leder i REMA 1000 
er det mitt ansvar å legge 
til rette for at teamet skal 
lykkes, i form av å være 
tydelig på forventninger, 
sikre riktig kompetanse og 
nødvendige verktøy. Å se 
at andre opplever mestring 
og har stålkontroll på egne 
oppgaver er min største 
motivasjon. Samarbeid 
og felles ansvarsfølelse i 
teamet er nøkkelen for et 
godt sluttresultat.

Ragnhild Barland, 
Leder RN Regnskap, 
REMA 1000 Norge

STØRRE ÅPENHET MED 
VARSLINGSKANAL 
REMA 1000 ønsker en lav terskel for 
å si ifra om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Derfor etablerte vi i 2017 
en egen varslingskanal som driftes av en 
nøytral tredjepart. Denne gjør det mulig 
for våre ansatte, leverandører og kunder 
å varsle om kjennskap eller mistanke 
til uakseptabel adferd i strid med våre 
verdier og etiske retningslinjer, uten frykt 
for at dette går utover den som varsler.

Varslingssaker behandles av advokater 
som involverer HR-avdelingen ved behov. 
Det er hver ansvarlige leder som skal ta 
tak i saken, og kan rådføre seg med HR, 
samt advokaten som er vår kontaktperson 
når det gjelder varslingssaker. 
Varslingskanalen gjør det lettere for 
medarbeidere i en vanskelig situasjon å 
bli hørt, det blir tryggere å jobbe i REMA 
1000, og det blir vanskeligere å bryte med 
våre verdier eller norske lover. Ved mer 
alvorlige og akutte saker har vi samarbeid 
med Sikkerhetsledelse AS. Det er opprettet 
et treningsløp på Motimate om dette 
samarbeidet, tilgjengelig for alle ansatte, 
med et direktenummer alle kan lagre og 
kontakte dersom de opplever en uønsket 
hendelse.  
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Smittevern som ivaretar 
hverdagsheltene
REMA 1000 sine over 13 000 medarbeidere har  
vært blant førstelinjen i samfunnet siden smitten 
brøt ut 12.mars 2020. Vi responderte raskt med  
økt smittevern i butikk og på distribunaler gjennom 
blant annet avstands-merker på gulv, stativ med 
hånddesinfeksjonsmiddel, skjerpede renholdsrutiner 
og pleksiglass i kasse- og pakkesonen. Det ble også 

praktisert mindre arbeidsgrupper i butikk  
og på distribunal. I kommuner med 
ekstraordinære tiltak monterte vi mot slutten  
av året plastvegger mellom kassene. Disse 
rutinene har blitt opprettholdt gjennom 2021, 
justert etter lokale regler. 

 

REMA-LIVE 
Hver høst arrangerer REMA 1000 
Riksmøte for alle Franchisetakere samt 
ansatte i administrasjonen. I 2021 
ble dette gjennomført digitalt med 
stor suksess. Tom Kristiansen og hans 
ledergruppe stilte opp, og det var mulig 
å sende inn spørsmål som ble besvart 
underveis i sendingen, som ble sendt på 
internkanalen Workplace. 

Økt informasjonstakt for 
trygghet og samhandling
Gjennom hele pandemien har vi brukt vår  
digitale treningsplattform som hovedkanal  
for å kommunisere ut retningslinjer, fokus på 
smittevern og annen relevant informasjon til  
alle medarbeidere. Dette har fungert godt da 
gjennomføringsgraden er høy, og vi ser at 
medarbeidere og franchisetakere tilegner  
seg informasjonen på en rask og enkel måte.  
Videre har vi benyttet vår internkanal Workplace  
til informasjon som berører driften i andre deler av 
organisasjonen. 

 
REMA-skolen er 
løsningsorienterte
REMA-skolen har endret og forbedret  
sitt forhold til digital undervisning som en 
konsekvens av Covid-19. Frem til 2020 ble  
de meste av REMA-skolens kursaktiviteter 
gjennomført via fysiske samlinger, men fra  
12.mars 2020 har det aller meste av 
kursaktivitet blitt gjennomført digitalt.  

Tilbakekomst til kontoret
Høsten 2021 kunne det se ut som om 
pandemien nærmet seg slutten, og vi gikk i 
tråd med nasjonale retningslinjer tilbake til 
vanlig drift. Tilbakekomsten ble gjennomført 
gradvis for å ivareta ansatte sin trygghet, og 
unngå overdrevent trykk på kollektivtrafikk. 

EN TRYGG OG MOTIVERENDE ARBEIDS- 
PLASS I ET EKSTRAORDINÆRT ÅR
Når Covid-19 snudde Norge på hodet 12.mars 2020 responderte 
vi raskt med tiltak for å sikre en trygg og ansvarlig arbeidsplass 
for alle medarbeiderne. Etter hvert som vi innså at situasjonen 
ble langvarig har vi også satt inn flere tiltak som skal sikre 
motivasjon og ansattes psykiske og fysiske helse i den nye 
hverdagen. Disse tiltakene har også fulgt oss gjennom 2021.

TILTAK PÅ 
HJEMMEKONTORET 
Store deler av 2021 ble tilbragt på 
hjemmekontor for mange i administrasjonen. 
Oppfordringen til ansatte har vært å utnytte 
dagslyset og ta seg en pause midt på dagen, 
huske på bevegelse og aktivitet samt holde 
kontakten med sine kollegaer og ha god dialog 
med leder rundt egen situasjon og behov. 

Vi har tilegnet oss svært god erfaring med  
å gjennomføre ulike kursaktiviteter digitalt  
og vi søker stadig nye måter å drive trening  
og opplæring på. Verdien av å møtes vurderes 
likevel som stor, og vi har arrangert fysiske  
kurs når det har vært mulig gjennom året.  
Ved å være løsningsorienterte og ta i bruk  
våre ulike kommunikasjons- og 
samhandlingsverktøy, er det svært lite  
av REMA-skolens aktiviteter som har blitt  
avlyst i 2021. 

 
Tilpasset omsorg i en 
uforutsigbar hverdag
Det har vært utrolig viktig for oss som 
organisasjon at våre medarbeidere får den 
informasjonen og omsorgen de trenger 
gjennom pandemien. Vi har med jevne 
mellomrom sendt ut undersøkelser til alle i 
administrasjonen gjennom året, der vi har 
ønsket tilbakemeldinger på hvordan vi som 
organisasjon har håndtert Covid-19 og lange 
perioder med pålagt hjemmekontor.  
Medarbeidernes vurderinger og 
tilbakemeldinger har gitt oss verdifull 
informasjon som har gjort det mulig å svare 
fortløpende på de utfordringene som blir 
kartlagt. Resultatene viser at medarbeiderne 
opplever at de har utstyret de trenger for å 
arbeide hjemmefra og at de på tross av en 
annerledes hverdag klarer å gjennomføre sine 
arbeidsoppgaver på en god måte. 
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BEREDSKAP 
For å ivareta vår 
samfunnsrolle og vårt 
samfunnsansvar har vi en 
beredskapsorganisering 
som sikrer vår 
samfunnskritiske funksjon. 
Vi skal bidra til å skape 
trygghet i samfunnet og 
vår oppgave er å sikre 
forsyningssikkerhet.

HJERTESTARTERE 
I ALLE REMA 
1000-BUTIKKER
Siden 2017 har vi hatt hjertestartere i alle 
våre butikker. Tiltaket bidrar til at alle kunder, 
medarbeidere og forbipasserende kan føle  
seg trygge på at det er hjelp å få i våre 
butikker dersom det oppstår en kritisk 
situasjon. Hjertestarterne er registrert i det 
offentlige registeret over hjertestartere og alle 
medarbeidere i REMA 1000 gjennomfører 
opplæring i bruk av apparatene.  
For REMA 1000 er hjertestarterne et  
bidrag for å gjøre både butikk og 
lokalsamfunn tryggere.  

Årets Distribunal 
REMA 1000 har kåret Trondheim 
til Årets Distribunal! Det er en 
høythengende utmerkelse, og REMA 
Distribusjon Trondheim imponerte 
stort i 2020 med gode resultater i et 
utfordrende år. Seieren ble premiert 
med et gavekort på 100 000 kroner 
som de ansatte ved Distribunalen 
valgte å donere til Matsentralen og 
Sykehusklovnene i Trondheim.

EN AV EUROPAS  
BESTE ARBEIDS- 
PLASSER 
For femte år på rad ble Reitan Retail i 2021 kåret til 
Norges 2. beste arbeidsplass blant store virksomheter 
av Great Place To Work. Kåringen avgjøres med en 
omfattende kulturanalyse og medarbeiderundersøkelse 
som besvares anonymt av medarbeiderne. Med et fokus 
på lederskap, tillit, troverdighet, respekt, rettferdighet, 
stolthet og fellesskap rangerer «Great Place To Work» 
de beste virksomhetene innenfor fire kategorier basert 
på antall ansatte. De seks siste årene har Reitan Retail 
fått en førsteplass og fem andreplasser. Dette er en 

høythengende pris 
for oss i REMA 1000 
og vi er stolte over at 
vårt arbeid i 2020 blir 
anerkjent. Vi donerer 
disse pengene for å 
bidra til at de som 
behøver støtte får 
hjelp i en krevende 
tid, spesielt nå med 
tanke på julehøytiden 
vi står foran.

Gunnar Pedersen Lian, 
daglig leder for REMA 
Distribusjon Trondheim
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Vårt
 løfte

I 2030 er vi en positiv bidragsyter og er en foretrukket 
samarbeidspartner i et hvert lokalsamfunn.

Lokal bidragsyter

Som selvstendig næringsdrivende bidrar våre franchisetakere til 
gode formål i lokalsamfunn over hele Norge. Enten det er å støtte 
idrettslag og kultur, bidra med mat til veldedige organisasjoner 
eller gi muligheter til de som faller utenfor, er vårt mål at vi skal 
være et positivt bidrag til lokalsamfunnet der kundene våre bor.

Lokal 
bidragsyter 

REMA 1000 
KYRKSÆTERØRA 
STØTTET 
SIN LOKALE 
FOTBALLKLUBB

HVOR: KYRKSÆTERØRA
Franchisetaker Øystein Brødreskift på REMA 
1000 Kyrksæterøra sponset den lokale 
fotballklubben KIL/Hemne med 75 000 kroner. 
Klubben er en breddeklubb som støtter  
aktiviteter til barn og unge. 

REMA 1000  
FRØYA SAMLET 
INN 100 000 KR I 
SAMARBEID MED 
FRIVILLIGHETSSENTRALEN

HVOR: FRØYA
Franchisetaker Amanda Inez Ratejczak 
på REMA 1000 Frøya samlet inn 100 000 
kroner i samarbeid med Frivillighetssentralen 
til Julekurva. Pengene går til julemat og 
julegaver til vanskeligstilte småbarnsforeldre 
og aleneforsørgere. 

REMA 1000 
ORMÅSEN BIDRO 
TIL UTVIKLING AV 
LOKALSAMFUNNET

HVOR: VESTFOSSEN
Franchisetaker Rolf Aasgaard Henden  
på REMA 1000 Ormåsen bidro til sitt 
lokalsamfunn gjennom samarbeid med 
Ormåsen Grendeutvalg. Gjennom året 
stilte han opp gjennom frivillig arbeid, 
som sponsor, og som pådriver for  
utvikling av lokalsamfunnet.

Visste du at … 
vi var den første dagligvareaktøren 
som tok i bruk franchising som 
organisasjonsform og er i dag den 
eneste aktøren som rendyrker 
denne formen for organisering? 
Det innebærer at vi har over 640 
selvstendige franchisetakere fra nord 
til sør som eier sine egne bedrifter, 
skaper arbeidsplasser og bidrar i sine 
lokalsamfunn.

REMA 1000  
VIK STØTTET 
LOKALT LAG 
MED 200 000 KR

HVOR: VIK
Franchisetaker Jostein Rogne på  
REMA 1000 Vik støttet i 2021 sitt lokale 
lag IL Holeværingen med 200 000 kroner. 
Halvparten av summen er øremerket ny 
skihytte som skal stå ferdig bygget i 2022.

REMA 1000 
SØREIDE STØTTET 
LOKALE LAG OG 
FORENINGER MED 
250 000 KR

HVOR: DOLVIKEN
Franchisetaker Eivind Andreas Madsen på 
REMA 1000 Søreide støttet lokale lag og 
foreninger med 250 000 kroner. Blant de 
sponsede er IL Gneist, Natteravnene, og 
FAU ved Aurdalslia, Skrenavatnet og Søreide 
skoler. Han er også hovedsponsor for det 
lokale laget Gneist Fotball. 

Jeg synes det er både 
meningsfullt og kjekt å støtte 
nærmiljøet på denne måten. 
Vi må bidra vi som kan, og 
det gir en veldig stor glede 
å kunne bidra til at barn og 
unge får gode tilbud.
Eivind Andreas Madsen, 
Franchisetaker 
REMA 1000 Søreide
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VEIEN VIDERE 
MOT LOKAL BIDRAGSYTER
 
REMA 1000 er den eneste dagligvarekjeden i Norge som har franchise som 
driftsform. Dette innebærer at våre franchisetakere er selvstendig næringsdrivende 
i sine lokalsamfunn. Gjennom støtte til idrettslag, klubber, kultur og veldedige 
organisasjoner bidrar REMA 1000 til utvikling av lokalsamfunn fra nord til sør. Dette 
er noe vi har bidratt til siden starten i 1979, og noe vi vil fortsette med tiden fremover. 
Vårt mål er at vi skal være en positiv bidragsyter i ethvert lokalsamfunn vi er en del av. 

REMA 1000  
STØREN VANT 
INKLUDERINGSPRIS

HVOR: STØREN
Franchisetaker Tom Roger Stamnli på REMA 1000 
Støren ble kåret til vinner av Inkluderingsprisen 
2021 i Midtre Gauldal kommune. Juryen begrunnet 
seieren med godt samarbeid med NAV over tid, og 
stor vilje til å hjelpe personer som har stått utenfor 
arbeidslivet. 

OSLO  
PRODUKSJON & 
TJENESTER PAKKET 
GOODIEBAGER TIL 
OSLO MARATON  
For å pakke goodiebagene  
som skulle deles ut til deltakere 
på Oslo Maraton benyttet  
REMA 1000 Oslo Produksjon  
& Tjenester (OPT).  
OPT er en vernet bedrift med 
visjon om å utvikle mennesker 
gjennom arbeid.

OVER 30 MILLIONER 
TIL RØDE KORS 
GJENNOM 
PANTELOTTERIET
I 2021 har REMA 1000 sine 
kunder bidratt med over 30 
millioner kroner til Røde Kors 
gjennom Pantelotteriet. Pengene 
styrker både det lokale og 
nasjonale tilbudet til Røde Kors. 
De frivillige bidrar til å redde liv, 
redusere ensomhet og er til stede 
i hverdagen til barn og unge 
med aktiviteter som leksehjelp, 
samtaletilbud og trygge 
møteplasser.

REMA 1000  
FROLAND STØTTET  
LOKALE LAG MED  
100 000 KRONER

HVOR: FROLAND
Franchisetaker Leif Normann Johansen på REMA 
1000 Froland støttet i 2021 lokale lag med 100 000 
kroner. Konseptet kalles «Støtt laget», og eneste 
krav til lagene er at de er lokale og tilhørende i 
Froland kommune. Alle kunder kan bidra med å 
stemme frem sitt lag gjennom året, og pengene 
fordeles ut ifra dette ved årsavslutning. Det skaper 
engasjement i lokalsamfunnet, og alle lag får noe 
tilbake. 
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GRI-referanse Enhet 2021 2020 2019

401-1 Endringer i arbeidsstokken
- Nyansettelser
- Fratredelser

Antall1 
3 771  

3 558
4 684  
5 005

4 121  
4 269

404-3 Andel medarbeidere omfattet av rutiner for regelmessig medarbeidersamtale Prosent 100 100 100

405-1 Mangfold blant ledere
- Ledere alle nivåer
- Kvinnelig ledere
- Ledere under 30 år
- Ledere 30–50 år
- Ledere over 50 år
- Ledere konsernledelse
- Kvinner i konsernledelse
- Ledere på konsern- og selskapsnivå
- Kvinnelige ledere på konsern- og selskapsnivå

Antall2

108
34

0
68
40
16
2

61
17

283
73

6
210

67
18
4

184
57

273
68
14

194
65
18
2

186
54

403-10 Sykefravær3 Prosent 5,0 1,74 2,5

Mennesker

1 Antallet inkluderer ansatte i butikk og administrasjon samt alle selskapets underselskaper.

2 Ledere er her definert som medarbeidere i administrasjon i REMA 1000 Norge med fagansvar og/eller personalansvar samt  
 ledende stillinger. Antallet inkluderer ikke ansatte i butikk.

3 Gjelder sykefravær i administrasjonen for REMA 1000 Norge.

Fra og med 2018-rapporteringen så henvises det her til Ledergruppen i REMA 1000 Norge.

MENNESKER OG MANGFOLD
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Våre viktigste resultater i 2021

DYREVERNMERKEDE EGG  
i alle REMA 1000-butikker 

DOBLET 

Bestilling fra Kjeldsberg 
på økologisk «Kvinnekaffe»  

RAINFOREST 
ALLIANCE  

SERTIFISERING 
til Schprø og 
Sjokoskruer

THE VEGAN 
BEAR OG 
LEV VEL-
SERIEN 

til REMA 1000 
er dyrevennlig

100 % 
Sertifisert kaffe  
fra Kjeldsberg 

1,95 
MILLIONER
Kroner til rosearbeidernes 

lokalsamfunn

FLERE BØNDER LEVERER 
DYREVERNMERKET SVIN

BEDRE LIV FOR 
KYLLING SOLGT  

I VÅRE BUTIKKER
TAKKET VÆRE 

HUBBARD OG VÅRE 
KYLLINGBØNDER

700 000
Kroner til 

kaffefond fra 
Kolonihagen-

kaffe 
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Verdens matproduksjon består av komplekse og lite 
transparente verdikjeder der prispress og økt etterspørsel øker 
risikoen for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter. Globalt 
øker forskjellene mellom de som har mye og de som har minst.I 2030 har vi 

en positiv 
innvirkning på 

mennesker og 
miljø i vår verdikjede

Global skjevfordeling
VÅR AMBISJON UTFORDRINGEN

Kilder: Overvekt og fedme i Norge, Menon (2019); Folkehelseinstituttet (FHI).

Forhold som barnearbeid, korrupsjon, 
diskriminering, tvangsarbeid, 
organisasjonsfrihet og miljøødeleggelser er 
spesielt utfordrende. Matsektoren er preget 
av stor grad av manuelt arbeid, spesielt i 
råvareleddet. Urettferdige handlemønstre 
går oftest utover de som har minst, og 
med klimaendringer og ressursmangel på 
toppen, vil utfordringene trolig forsterkes i 
årene som kommer. 

I kombinasjon med begrenset transparens, 
korrupsjon, klimaendringer og et stort 

At varene vi kjøper holder høye standarder for arbeidsforhold 
og miljøhensyn er en sentral del av vårt ansvar. I REMA 1000 
skal vi ha profesjonelle og dyktige leverandører som holder en 
høy forretningsmoral når det gjelder kvalitet, ansvarlighet og 
arbeidsforhold.
Tom Kristiansen,  
administrerende direktør  
i REMA 1000 Norge AS

press på naturressurser ser vi en stadig økt 
risiko for brudd på menneskerettigheter og 
forringelse av menneskers livsgrunnlag. 

Forskjellene forsterkes ved at naturressurser 
som skog, fisk og ferskvann i stadig større 
grad legges under privat eierskap. For 
leverandører som må levere på vekstkrav er 
det ikke gitt at naturressursene blir forvaltet 
i tråd med naturens tåleevne. Rovdrift på 
naturressurser rammer ofte de svakeste. 
Land med dårlig økonomi eller korrupt 
styresett er særlig utsatt. 

Våre viktigste resultater i 2021 / Global skjevfordeling / Ansvarlig og bærekraftig verdikjede / Viktigste bidrag i 2021/ 
Ansvarlig og rettferdig / God dyrevelferd / Bærekraftig produksjon og forbruk / Sporbart og transparent fra jord til bord / 
Høy forretningsmoral
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Som dagligvarekjede er vårt ansvar å 
gjøre det vi kan for at varene våre skal 
være ansvarlig produsert. Vi skal bidra 
til positiv utvikling for mennesker og 
miljø i vår verdikjede gjennom å stille 
tydelig krav og samarbeide med våre 
leverandører. 
 
Vi skal holde en høy forretningsmoral og etterstrebe 
rettferdige og ansvarlige verdikjeder fra jord til bord. 
Gjennom tett samarbeid med våre leverandører er vår 
ambisjon å bidra til å redusere negativ påvirkning og 
skape positive ringvirkninger. Dette innebærer at vi 
stiller høye krav til oss selv og andre, har tett dialog med 
leverandørene og følger opp utfordringer og avvik i 
verdikjeden. 

Vi skal være en foregangsfigur for god dyrevelferd og 
legge til rette for et bærekraftig og ansvarlig forbruk for 
kundene våre. Gjennom sporbarhet og transparens skal vi 
sikre bedre innsyn i verdikjeden og hjelpe kundene med å 
ta mer opplyste og trygge valg.

Ansvarlig og bærekraftig verdikjede
VÅR LØSNING

Vi skal 
bidra til FNs 
bærekraftsmål

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 
REMA 1000 tar ansvar for 
menneske- og arbeidsrettigheter, 
helse og miljø i hele verdikjeden. 

Mindre ulikhet 
REMA 1000 skal gi alle like 
muligheter, uavhengig av kjønn, 
opprinnelse og bakgrunn.

Ansvarlig forbruk og 
produksjon 
REMA 1000 jobber for en 
bærekraftig matproduksjon  
fra jord og fjord til bord.

Samarbeid for å nå målene  
REMA 1000 klarer ikke å oppnå målet om en positiv 
innvirkning på mennesker og miljø alene. Dette må 
gjøres gjennom samarbeid med kunder, leverandører, 
interesseorganisasjoner og myndigheter.

VÅRE LØFTER

Ansvarlig og rettferdig I 2030 har vi en ansvarlig og rettferdig verdikjede og har bidratt til en positiv utvikling 
for mennesker og miljø. 

God dyrevelferd I 2030 er alle animalske produkter av egen merkevare merket god dyrevelferd. Vi er en 
foregangsfigur for god dyrevelferd internasjonalt.

Bærekraftig produksjon og 
forbruk

I 2030 har vi bidratt til at våre kunder har et mer bærekraftig forbruk. Vi har 
bærekraftige verdikjeder for alle egne merkevarer og krever det samme av våre 
leverandører.

Sporbart og transparent fra 
jord til bord

I 2030 har vi full sporbarhet fra jord til bord på egne varer og det er enkelt for kunden 
å få oversikt over produktets påvirkning på miljø, helse og mennesker. Vi har den mest 
transparente merkingen på egne merkevarer i markedet. 

Høy forretningsmoral I 2030 fanger vi opp og følger opp alle tilfeller av korrupsjon eller misligheter i vår 
verdikjede. 
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Viktigste bidrag i 2021

Noe av det viktigste vi som 
dagligvarekjede kan gjøre 
er å stille krav til varene vi 
selger. Vi skal ha ansvarlige 
og bærekraftige verdikjeder 
med profesjonelle og dyktige 
leverandører som holder en 
høy standard når det gjelder 
blant annet ansvarlighet, 
arbeidsforhold, bærekraft og 
miljø.  
 
I 2021 fortsatte vi vårt arbeid med 
risikokartlegging, aktsomhetsvurderinger og 
leverandørdialog. Vi har fortsatt håndteringen 
av Covid-19 og fulgt opp leverandørene tett på 
forhold som økt arbeidspress, smittevern og 
HMS. Videre lanserte vi flere sertifiserte varer 
og har fått flere produkter med dyrevernmerket, 
som egg fra Kolonihagen. I 2020 satte vi oss nye 
mål for arbeidet med ansvarlig handel mot 2030 
som vi videre i kapittelet evaluerer våre tiltak i 
rapporteringsåret mot.

Ansvarlig og rettferdig  
I 2021 hadde vi særlig fokus på risiko og 
leverandørdialog knyttet til følger av Covid-19. 
Vi var raskt ute i 2020 med å kartlegge hvilke 
risiko som ville kunne forsterke seg som en følge 
av økt etterspørsel og smittetrykk, og utviklet 
et spørreskjema til bruk i leverandørdialog 
med særlig fokus på arbeidspress, smittevern 
og HMS. På produktsiden sertifiserte vi flere 
egne merkevarer samt doblet bestillingen av 
kaffevarianten fra Kjeldsberg som ble utviklet i 
samarbeid med Utviklingsfondet.  

God dyrevelferd 
I 2021 har vi fått flere svinebønder som 
selger svin merket med Dyrevernmerket. Vi 
har også fått inn dyrevernmerkede egg i alle 
våre butikker. Stange har jobbet videre med 
vinterhager og Norsk Kylling har bygget flere 
visningsfjøs som kan besøkes.  

Bærekraftig produksjon  
og forbruk 
I 2021 lanserte vi flere produkter som bidrar 
til bærekraftig produksjon og forbruk. Blant 
annet lanserte Kolonihagen flere nyheter 
i serien med viltprodukter. Videre samlet 
vi gjennom Ansvarsrosene og kaffefondet 
til Kolonihagen inn midler til utvikling av 
lokalsamfunnet der råvarene hentes. 

Sporbart og transparent fra 
jord til bord  
I 2021 har vi jobbet videre med en ny 
innkjøpsplattform som sørger for mer 
transparens i leverandørforholdet og 
oppfølging av våre krav og retningslinjer. 
Videre oppdaterte vi informasjonen om vårt 
ansvarsarbeid og våre retningslinjer på  
REMA.no.  

Høy forretningsmoral 
Vårt verdigrunnlag nummer to er høy 
forretningsmoral. Det har vært med oss  
siden starten og minner oss på at vi alltid 
skal opptre etterrettelig, skikkelig og ivareta 
selskapets omdømme på en god måte. 
I 2020 har det vært obligatorisk for alle 
medarbeidere å gjennomføre treningsløp om 
antikorrupsjon. Videre har vi ikke registrert 
brudd på personvern. 

VEIEN VIDERE 
MOT EN ANSVARLIG OG 
BÆREKRAFTIG VERDIKJEDE 
I 2020 utarbeidet vi en ny ansvarsstrategi som 
skal være grunnlaget for vårt videre arbeid med 
ansvarlig handel. Med utgangspunkt i utfordringen 
global skjevfordeling er vår løsning å sikre en 
ansvarlig og bærekraftig verdikjede der vi har en 
positiv påvirkning på mennesker og miljø. 

Det er avgjørende at vi – i tråd med vårt 
verdigrunnlag høy forretningsmoral – har en 
bevissthet rundt hvem vi kjøper varer fra, hvordan 
de blir produsert, hva de inneholder og hvorvidt 
de blir produsert under verdige og lovlige forhold. 
Kjernen i vårt arbeid med ansvarlig handel er 
risikovurderinger, aktsomhetsvurderinger og tett 
leverandørdialog- og oppfølging. 

Erkjennelsen er at risikoen på mange områder 
dessverre er økende, og at konsekvenser av 
klimaendringer vil kunne forsterke risiko for 
brudd på arbeids- og menneskerettigheter 
i årene framover. Årlige risikovurderinger, 
systemer som øker transparens og sporbarhet 
og tydelige krav vil være viktige virkemidler for 
å sikre og utvikle ansvarlige og bærekraftige 
leverandørkjeder. Krav og retningslinjer som er 
gjeldende for egne merkevarer og innkjøp fra 
merkevareleverandørene revideres årlig. I tiden 
framover vil vi også se på nye krav og policyer som 
understøtter våre ambisjoner og mål mot 2030. 

Et annet viktig virkemiddel er sertifiseringer. Med 
mål om å øke andelen bærekraftige produkter, 
skal vi sertifisere flere av våre egne merkevarer 
med merkeordninger som eksempelvis Fairtrade 
og Rainforest Alliance. Dette gjelder spesielt 
utsatte risikoråvarer der vi ønsker større trygghet 

for at varene er produsert på en ansvarlig og 
bærekraftig måte. Sertifiseringer er ikke alltid 
hele løsningen, men det er et viktig skritt i 
riktig retning. 

God dyrevelferd er et satsingsområde for 
REMA 1000. Vårt krav er at dyrenes velferd 
skal vies tilstrekkelig oppmerksomhet 
gjennom hele verdikjeden og livsløp. Blant 
tiltakene vi hittil har gjennomført er utfasing 
av buregg, bytte av kyllingrase og en satsing 
på dyrevernmerket svin. I årene framover 
vil vi se på tiltak på samtlige relevante 
dyreslag og øke tilbudet av dyrevernmerkede 
produkter. 

For å kunne lykkes med å sikre og utvikle 
ansvarlig og bærekraftige leverandørkjeder  
er transparens og sporbarhet avgjørende.  
Å kunne følge produkter og råvarer fra jord 
og fjord til bord gir oss bedre forutsetninger 
for risikovurderinger, aktsomhetsprosesser 
og gjenopprettelse ved avvik og brudd på 
retningslinjer. Vi har per i dag sporbarhet til 
produksjonssted, men i årene framover vil 
behovet for mer utfyllende informasjon og 
innsyn bli viktigere, spesielt med tanke på 
åpenhetsloven som vil tre i kraft i 2022. 

Vi har ikke alle løsningene enda, men vi har 
bestemt oss for å bidra. Med på laget trenger 
vi offensive medarbeidere og leverandører 
som vil bidra til å sikre og utvikle ansvarlige 
og bærekraftige verdikjeder. Vi trenger 
sporbare og transparente leverandørkjeder 
og kunder som ønsker å ta bærekraftige og 
ansvarlige valg i sin hverdag. Summen av 
tiltakene skal bidra til at vi i 2030 har bidratt 
positivt til mennesker og miljø i vår verdikjede. 
På de neste sidene kan du lese mer om 
tiltakene vi gjorde i 2021.
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Ansvarlig og rettferdig
Vårt

 løfte

I 2030 har vi en ansvarlig og rettferdig verdikjede og har bidratt til en 
positiv utvikling for mennesker og miljø.

Ansvarlig og 
rettferdig

I tråd med vårt verdigrunnlag, høy 
forretningsmoral, skal vi ha en 
bevissthet rundt hvem vi kjøper 
varer av, hvordan de blir produsert, 
hva de inneholder og om de 
blir produsert under verdige og 
lovlige forhold. Risikokartlegging, 
aktsomhetsvurderinger og 
oppfølging av våre leverandører 
er derfor et kontinuerlig og viktig 
arbeid.

Visste du at …  
bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis bidrar 
til at handel lønner seg for mennesker, samfunn 
og miljø? I globale leverandørkjeder oppleves 
ofte prispresset som stort. Dette kan gå utover 
hensynet til menneskene som lager produktene våre, 
lokalsamfunnene de lever i, og naturressursene som 
brukes i produksjonen.

AKTSOMHETSVURDERINGER I TRÅD MED OECD 
Det forventes at REMA 1000 gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, begrense, 
forebygge samt gjøre rede for håndtering av konsekvenser knyttet til egen virksomhet. OECDs 
retningslinjer tydeliggjør hvilket ansvar en virksomhet har for å opptre ansvarlig og regjeringen 
forventer at bedrifter er både gjort seg kjent med, samt etterlever disse. I tilfeller der 
virksomheter ikke etterlever retningslinjer for ansvarlig næringsliv kan de klages inn til OECDs 
kontaktpunkt. Aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs veileder for ansvarlig næringsliv 
innebærer en forpliktelse til å bidra til å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, 
ivareta arbeidsrettigheter og unngå̊ korrupsjon. Dette er forhold som er gjengitt i våre etiske 
retningslinjer som alle leverandører og samarbeidspartnere må etterleve.

I 2021 handlet vi varer fra ca. 500 leverandører i over 30 
land. Blant disse er land med høy risiko for korrupsjon, 
uverdige arbeidsforhold og manglende organisasjonsfrihet. 
I rapporteringsåret har pandemien økt risikoen for brudd på 
menneske- og arbeidsrettigheter. Risikokartlegging og oppfølging 
knyttet til dette har derfor vært svært viktig. Vi sertifiserte også 
flere egne merkevarer og satset videre på Fairtrade-sertifisert 
kaffe fra Kjeldsberg utviklet i samarbeid med Utviklingsfondet.

Vi har god og tett dialog 
med leverandørene som 

sikrer at de har forståelse 
for og etterlever våre 

retningslinjer og krav. 
Vår tilnærming er 
å sikre forbedring 

hos leverandører og 
produsenter gjennom 
langsiktig samarbeid 

og dialog. Dette styrker 
arbeidsforholdene 
og rettighetene til 
medarbeidere, og 

legger et grunnlag for 
bærekraftig vekst for 

begge parter.

Tom Kristiansen,  
administrerende direktør  

i REMA 1000 Norge AS

Foto: Carlos Zaparolli
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Kartlegging av risiko er utgangspunktet 
for vårt arbeid med ansvarlig handel og vi 
risikovurderer både råvarer og land.  
 
Forholdene som er mest utsatt for brudd er lange arbeidsdager og 
overtidsarbeid, lave lønninger, HMS, manglende organisasjons-
frihet, diskriminering, barnearbeid og tvangsarbeid. Videre har 
vi et økt fokus på miljøutfordringer som vannforbruk, lokale 
utslipp og bruk av pesticider.

I matproduksjon er det en utfordring at leverandørkjedene ofte er 
komplekse. Underleverandører og råvareprodusenter er utbredt. 
Dette er også spesielt utfordrende innenfor non-food produkter. 
Videre er det begrenset med informasjon fra produsenter der 
vi kjøper små volumer eller handelen foregår via agenter. Råvarer 
som handles på børs er også en utfordring da dette er et særlig 
uoversiktlig marked.

RISIKOVURDERING 

• Kaffe og te 
• Kakao 
• Tomater 
• Cashew- 

nøtter 
• Hasselnøtter

• Tunfisk 
• Scampi 
• Kokosnøtt 
• Frukt og  

grønt

EKSEMPLER PÅ SÆRLIG 
RISIKOUTSATTE RÅVARER

I MATPRODUKSJON ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE BARNEARBEID, 
KORRUPSJON, DISKRIMINERING, TVANGSARBEID, ORGANISASJONSFRIHET 
OG MILJØØDELEGGELSER.

SIKRE  
ETTERLEVELSE  
AV KRAV OG  
RETNINGSLINJER
Vårt hovedfokus er å ha tett dialog 
med leverandørene for å sikre at de 
har forståelse for samt etterlever 
våre etiske retningslinjer (SCoC)
og øvrige krav som fremkommer 
i vår rammeavtale. Etterlevelse 
gjelder også for underleverandører 
som benyttes.
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SLIK JOBBER VI 
MED ANSVARLIG 
HANDEL 
REMA 1000 gjør aktsomhets-
vurderinger i tråd med OECDs 
veileder for ansvarlig næringsliv. 
Dette er også hovedkravet i den 
kommende Åpenhetsloven. 

Visste du at …
Åpenhetsloven som trer i kraft i juli 2022 
gjør at mer enn 8000 norske virksomheter 
må gjøre aktsomhetsvurderinger på 
menneskerettigheter i verdikjeden i tråd med 
OECDs retningslinjer?

Formålet med loven er å sikre virksomheters 
åpenhet og arbeid med grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold.

2

3

4

5

6

Forankre ansvarlighet i 
retningslinjer og styringssystemer 

Det første trinnet handler om å bidra til 
ansvarlig forretningsdrift hos leverandører 
og forretningsforbindelser gjennom 
avtaler og kontrakter. Retningslinjer 
bør omfatte hele verdikjeden, 
inkludert underleverandører og andre 
forretningsforbindelser. Våre etiske 
retningslinjer (SCoC) og øvrige krav 
i rammeavtalen er eksempler på 
retningslinjer som alle REMA 1000 sine 
leverandører må forholde seg til. 

Kartlegg og vurder negativ 
påvirkning og skade 

Trinn to handler om å identifisere 
mulig og faktisk negative påvirkning 
eller skade i verdikjeden for deretter å 
prioritere den mest alvorlige risikoen 
for mennesker, samfunn og miljø. 
Basert på et overordnet risikobilde 
prioriteres risikoområder for grundigere 
kartlegging og tiltak. REMA 1000 
ivaretar dette arbeidet gjennom eget 
arbeid med risikokartlegging, samtidig 
som en tett dialog med leverandører om 
deres risiko for mulige brudd spiller en 
betydelig rolle.

Stans, forebygg eller reduser negativ 
påvirkning og skade 

Det tredje trinnet handler om å 
håndtere funn fra kartleggingen på en 
god måte som bidrar til endring. Dette 
kan være å stanse negativ påvirkning 
og/eller utvikle og iverksette planer 
og rutiner for å kunne forebygge 
negative effekter. For REMA 1000 kan 
dette handle om å lukke avvik funnet i 
verdikjeden eller utvikle systemer som 
sikrer en bedre kontroll på varen fra 
jord til bord.

1

Overvåk gjennomføring og resultater 
Det fjerde trinnet handler om å sikre at 
bedriften har nok informasjon til å vurdere 
om det som gjøres faktisk fungerer. Gode 
systemer for å registrere og håndtere infor- 
masjon danner også grunnlaget for at 
virksomheten kan kommunisere arbeidet 
som gjøres internt og eksternt. For REMA 
1000 gjøres dette eksempelvis gjennom tett 
dialog med leverandører dersom tiltak er 
iverksatt. 

Kommuniser hvordan påvirkningen  
er håndtert 

Trinn fem handler om å kommunisere hvordan 
virksomheten håndterer risiko. Videre om 

Forankre ansvarlighet
i retningslinjer og  
styringssystemer

5

Overvåk 
gjennomføring  

og resultater

Kartlegg og vurder 
negativ påvirkning/skade 
ut fra egen virksomhet, 
leverandørkjede og 
forretningsforbindelser

Stans, forebygg 
eller reduser negativ 
påvirkning/skade

Kommuniser
hvordan 

påvirkningen  
er håndtert 2

Sørg for, eller 
samarbeid om, 
gjenoppretting og 
erstatning der det 
er påkrevd

34

61

hvordan skade i verdikjeden er håndtert. 
Kommunikasjon med berørte rettighetshavere 
(eksempelvis ansatte) er viktig. REMA 1000 
kommuniserer blant annet hvordan vi jobber med 
dette temaet i vår bærekraftsrapport.

Sørge for gjenoppretting og erstatning 
der det er påkrevd 

Det siste trinnet handler om å rette opp skade man 
har forårsaket eller bidratt til. Det handler også 
om å sørge for – eller samarbeide om – at de som 
er skadelidende eller potensielt skadelidende har 
tilgang til en klageordning for å få sin sak hørt. 
I REMA 1000 har vi blant annet opprettet en 
anonym varslingskanal som er tilgjengelig på både 
norsk og Engelsk.  

Sentralt i dette står en forventing om at 
selskaper kartlegger risiko både i eget selskap, i 
verdikjeden og i deres forretningsforbindelser. 
Oppdages det brudd på miljø, arbeids- eller 
menneskerettigheter skal selskapet stanse, 
forebygge, sørge for å gjenopprette der det er 
påkrevd, og rapportere om dette arbeidet.

Vi har jobbet mye med å styrke vår 
aktsomhetsvurderingsprosess for å være enda 
mer rustet til å fange opp potensiell negativ 
påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.
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FRA TEORI TIL PRAKSIS  
MED MAIS
Med fare for at vi ville bli utsolgt for vår  
tre-pakning med mais fra egen merkevare 
ble vi nødt til å finne en leverandør som 
kunne levere mais utover det som var avtalt 
med vår faste leverandør. Produsenten som 
tilbød den beste prisen hadde gjentatte avvik 
i henhold til SMETA (Sedex Members Ethical 
Trade Audit)-prinsippene, men fremfor å 
avvise leverandøren gikk vi sammen med 
den norske agenten for å utbedre forholdene 
ved fabrikken og for arbeiderne. Gjennom 
konstruktiv dialog har vi nå løftet leverandøren 
opp på et akseptabelt nivå og har i prosessen 
sikret to ting: en ny leverandør på mais, men 
også en høyere standard på arbeidsvilkår og 
HMS. I prosessen ble det ved første revisjon 
avdekket en rekke avvik som måtte lukkes 
innen andre revisjon, avholdt ett år senere. 
Selv om ikke alle avvik var lukket ved andre 
revisjon kunne produsenten vise til konkrete 
fremdriftsplaner, tiltak og dokumentert 
fremdrift. Vi valgte derfor, etter dialog med 
produsenten og samtaler med Etisk Handel 
Norge å bli med på produsentens reise 
videre. Vi har en klar og åpen dialog om at 
vi ønsker å samarbeide med produsenter 
som viser tydelige tegn på at de er opptatt  
av en ansvarlig produksjon og som gir 
utrykk for en bevissthet rundt bærekraftig 
forretningspraksis. 

SJOKOLADE- 
FAVORITTER  
HAR FÅTT  
SERTIFISERING
 
Snacks-variantene Schprø og Sjokoskruer ble i 
2021 sertifisert med merkeordningen Rainforest 
Alliance. Dette er en merkeordning for ansvarlig 
handel som sikrer at produksjonen oppfyller 
en rekke krav til sosiale forhold, miljø og 
jordbruks- og bedriftspraksis. Dette innebærer 
også at produktet skal kunne spores tilbake til 
produsenten. 

Rainforest Alliance er en sertifisering for 
rettferdig handel som sikrer at produksjonen 
oppfyller krav til sosiale forhold, miljø og 
jordbruks- og bedriftspraksis. RA-sertifiserte 
produkter skal også kunne spores tilbake til 
produsenten. Denne sertifiseringen er spesielt 
aktuell på kakao, kaffe, te og hasselnøtter.

Fairtrade er en internasjonal sertifisering 
som sikrer at råvareproduserende bønder og 
arbeidere har fått bedre handelsbetingelser 
og at råvarene er dyrket etter standarder for 
trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk.

MSC er et miljømerke for fisk og sjømat-
produkter som garanterer at produktet 
kommer fra bærekraftig fiske.  

ASC er et sertifiseringsprogram for ansvarlig 
havbruk. Produkter med ASC-merket kommer 
fra havbruk som har møtt kravene i ASCs 
miljøstandard. Miljømerket viser forbrukerne 
at sjømaten kommer fra havbruk som har 
minimert påvirkningene på miljøet og 
samfunnet.

FSC stiller krav om at skogsdriften ikke fører til 
avskoging, at hogsten foregår kontrollert, samt 
at den tar hensyn til lokalbefolkningen. Merket 
kan også benyttes på fiberemballasje.

Svanemerket er det offisielle nordiske 
miljø-merket. Svanen stiller miljøkrav til 
produkter i et livssyklusperspektiv og benyttes 
fortrinnsvis på hygiene- og vaskeprodukter, 
non food og tekstil.

Ø-merket (Debio) er det offisielle norske 
økologimerket og gir en garanti for at en vare 
er økologisk dyrket.

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning 
som skal gjøre det enklere å velge sunne 
matvarer som inneholder mer kostfiber og 
mindre fett, sukker og salt.

NAAF (Norges Astma- og Allergiforbundets) 
merkeordning gis til produsenter som gir 
minimal risiko for helsemessige plage. 
Kriteriene er spesielt tilpasset for å unngå 
plager for personer med allergier, astma og 
andre overfølsomhetsreaksjoner.

Nyt Norge er det offisielle opprinnelsesmerket 
for norsk mat og drikke. Merkeordningen 
skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge 
norske matprodukter i butikken. 

Dyrevernmerket – produkter som er merket 
med Dyrevernmerket har blitt produsert etter 
kriterier som er bestemt av Dyrevernalliansen.

Se flere merkeordninger i merkeoversikten til 
Forbrukerrådet.

SERTIFISERINGER
NOEN AV DE VANLIGSTE  
SERTIFISERINGENE: 

MERKEORDNINGER:

Sertifiseringer bør alltid vurderes, og  
anbefales særlig på risikoutsatte 
råvarer. Dette gir både oss og kundene 
trygghet i at varene er produsert 
på en mer bærekraftig og ansvarlig 
måte. Sertifiseringer er et meget godt 
risikoreduserende tiltak.
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KJELDSBERG 
BIDRAR TIL Å  
STYRKE KAFFE- 
PRODUKSJONEN 
FOR FRAMTIDEN
Tilbake i 2019 fikk Kjeldsberg Kaffe besøk av 
en liten gruppe småbønder fra Guatemala. 
Hensikten med turen var for bøndene å selge inn 
kvalitetskaffen de produserer i fjellregionen Sierra 
de los Cuchumatanes. Besøket ble arrangert i 
samarbeid med Utviklingsfondet og representanter 
fra Fairetrade og Etisk Handel. 

Det unike med denne kaffen er at den 
utelukkende kommer fra kvinneeide kaffefarmer 
i Guatemala. Det at Kjeldsberg er villige til å 
betale 50 dollar mer per sekk for kaffen sikrer 
bøndene en levedyktig lønn og gjør det mulig 
for kaffeprodusentene å sende barna sine på 
skole og sørge for et bedre liv for seg selv og 
familien. Kaffen er dobbeltsertifisert da den både 
er økologisk og Fairtradesertifisert. I 2021 har 
Kjeldsberg doblet sin bestilling av den økologiske 
kaffen fra en container til to containere. 

Dette betyr utrolig mye for småbøndene vi jobber sammen 
med. Kaffe er også en sårbar plante for klimaendringer, og 
det at bedrifter som Kjeldsberg tør å satse på å handle fra 
disse småbøndene til en skikkelig pris, gjør det mulig for dem å 
investere i gården sin slik at de er bedre rustet for framtiden.

Jan Thomas Odegard, 
leder for Utviklingsfondet

Det å få besøk av de som 
faktisk produserer råkaffen og 
få innsikt i hvor utfordringene i 
hverdagen deres ligger, ble en 
stor motivasjon for å inngå et 
samarbeid med kooperativet 
fra Guatemala. Eksempelvis 
er det en betydelig risiko for 
at kaffebøndene ikke har 
økonomi til å produsere god 
nok råkaffe når kaffeprisene 
er lave, noe vi og alle andre 
aktører i kaffebransjen er 
avhengig av. For å sikre 
dette framover, må vi ta vår 
del av ansvaret, og da er 
et slikt prosjekt en skikkelig 
«energiboost» for oss.
Jan Erik Glimsholt,  
daglig leder 
i Kjeldsberg Kaffebrenneri AS

Kaffeproduksjonen er truet av 
klimaendringer, lave priser og  
dårlige sosiale forhold. Klima-
endringer gjør det vanskelig å dyrke 
kaffe i lavtliggende områder, og økte 
temperaturer gir nye skadedyr og 
sykdommer som truer kaffeplantasjene. 

Vår
utfordring

REMA 1000 gjør aktsomhetsvurderinger 
i tråd med OECDs veileder for ansvarlig 
næringsliv. Dette innebærer en 
forpliktelse til å bidra til og bevare miljøet, 
respektere menneskerettigheter, ivareta 
arbeidsrettigheter samt unngå̊ korrupsjon. 
Dette er forhold som er gjengitt i våre 
etiske retningslinjer som alle leverandører 
og samarbeidspartnere må etterleve. 

Foto: Waldo Lopez 
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RAINFOREST  
ALLIANCE
 
Er en sertifisering for rettferdig handel som 
sikrer at produksjonen oppfyller krav til sosiale 
forhold, miljø og jordbruks- og bedriftspraksis. 

 

KJELDSBERG ER 
100 % SERTIFISERT 
KAFFE 
 
Kjeldsberg kjøper inn utelukkende sertifisert 
og sporbar råkaffe som den eneste industrielle 
aktøren i Norge. Omtrent 95 % av all kaffen 
er sertifisert med merkeordningen Rainforest 
Alliance, 3 % er sertifisert med Debio og 
Fairtrade og de resterende 2 % sertifisert 
med Fairtrade. Ved å kjøpe sertifisert kaffe 
vet du at kaffeproduksjonen foregår under 
kontrollerte forhold, der miljøet ivaretas og 
forholdene er trygge for bonden. Det bidrar til 
at arbeiderne er sikret en minstelønn og jobber 
under forhold der barnearbeid er forbudt. Vi er opptatt av at forbrukerne skal drikke en kopp kaffe med 

god samvittighet og alle kan være med på å gjøre en forskjell. 
Ved å kjøpe sertifisert kaffe vet du at kaffeproduksjonen 
foregår under kontrollerte forhold, der miljøet ivaretas og 
forholdene er trygge for bonden. Det bidrar til at arbeiderne 
er sikret en minstelønn og jobber under forhold der 
barnearbeid er forbudt.
Jan Erik Glimsholt,  
daglig leder  
i Kjeldsberg Kaffebrenneri AS

VI STILLER KRAV OM 
SEDEXMEDLEMSKAP 
 
Alle leverandører utenfor Norden skal være 
medlem av Sedex. Sedex er verdens største 
samarbeidsplattform for leverandørdata om 
arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø. 
Når en leverandør er medlem, kan vi ettergå 
informasjon basert på dokumentasjon innlagt i 
systemet og revisjoner utarbeidet av Sedex.

Foto: Waldo Lopez 
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ALLE 
LEVERANDØRER 
SKAL FØLGE 
VÅRE ETISKE 
RETNINGSLINJER 
Våre etiske retningslinjer (Social Code of 
Conduct) er bygget opp rundt prinsippene 
til Etisk Handel Norge og FNs erklæringer. 
Retningslinjene utgjør våre krav til blant 
annet menneskerettigheter og miljø. Alle 
leverandører skal tilslutte seg våre etiske 
retningslinjer og vi stiller krav til alle 
leverandører om å videreformidle disse til 
underleverandører som inngår i  
vår verdikjede. 

MEDLEM I ETISK HANDEL NORGE SIDEN 2001 
Etisk Handel Norge er landets største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter 
som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Gjennom 
medlemskapet har vi tilsluttet oss deres prinsipperklæring og «Code of Conduct». Dette 
innebærer å sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske og arbeidstakerrettigheter, 
bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Som konsernmedlem rapporterer vi årlig om 
vårt arbeid med ansvarlig handel. Vi deltar også i ulike fora der utfordringer i bransjen diskuteres 
samt at vi benytter oss av deres kurs og ressurser. Vi rapporterer også årlig inn til Etisk Handel på våre 
aktsomhetsvurderinger. 

RISIKO OG 
OPPFØLGING  
UNDER PANDEMIEN
Covid-19 har fortsatt å sette den globale 
matsektoren under press. Etterspørselen etter 
matvarer har økt i mange deler av verden som 
kombinert med smitteutbrudd har det økt risikoen 
for arbeidspress i leverandørkjedene. En konsekvens 
av dette er økt risiko for at utsatte grupper som 
migrantarbeidere og barn utnyttes. Videre øker 
faren for at smittevern ikke opprettholdes og at 
retningslinjer for menneskerettigheter og miljø ikke 
er tilfredsstillende. 

I samarbeid med Etisk Handel Norge kartla vi 
tidlig de viktigste risikoene i matsektoren og 
fulgte opp dette med leverandørdialog og en 
påminnelse om våre krav og retningslinjer. Det 
gir oss ikke full garanti for at det ikke skjer brudd 
i leverandørkjedene, men det var viktig for oss å 
opptre aktsomt i en uoversiktlig unntakstilstand. 
En annen konsekvens av pandemien er at vi har 
fått gjennomført svært få av våre planlagte fysiske 
revisjoner. Grunnet reiserestriksjoner har det meste 
skjedd som skrivebordrevisjoner gjennom blant 
annet Sedex.

VEIEN VIDERE  
MOT ANSVARLIG OG RETTFERDIG
Vår erkjennelse er at risikoen på mange områder dessverre 
er økende, og at konsekvenser av klimaendringer 
vil kunne forsterke risiko for brudd på arbeids- og 
menneskerettigheter i årene framover. Kjernen i vårt 
arbeid med ansvarlig handel er derfor risikovurderinger, 
aktsomhetsvurderinger og tett leverandørdialog- og 
oppfølging. Dette arbeidet vil ikke bli mindre viktig 
framover og det er avgjørende for oss med økt sporbarhet 
og transparens i leverandørkjedene for å kunne følge opp 
på en ansvarlig og bærekraftig måte. 

LEVERANDØRBESØK
I REMA 1000 gjennomfører vi leverandørbesøk 
der vi følger opp risikoutsatte land og råvarer. 
Hensikten med dette er å etterleve våre etiske 
retningslinjer samt krav innen kvalitet, HMS  
og miljø.  
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God dyrevelferd

Vårt
 løfte

I 2030 er alle animalske produkter av egen merkevare merket 
god dyrevelferd. Vi er en foregangsfigur for god dyrevelferd 
internasjonalt.God 

dyrevelferd

REMA 1000 og Norsk Kylling har mottatt to priser 
fra Compassion in Word Farming. Allerede i 2016 
ble vi den første dagligvarekjeden som ble hedret 
for å ta et standpunkt om å ikke selge egg fra 
burhøns, et standpunkt vi har stått fast ved siden 
2012. I 2020 ble vi tildelt Good Chicken Award for 
arbeidet med å forbedre dyrevelferden på kylling, 
blant annet gjennom skifte til en kyllingrase som 
lever lengre sammenlignet med tidligere rase.

Visste du at … 
prisen deles ut av Compassion in 
World Farming, verdens ledende 
interesseorganisasjon innen dyrevelferd  
i landbruk?

I 2021 har vi fått flere svinebønder til å produsere dyrevernmerket 
svin under merkevaren Kolonihagen. Vi har også fått 
dyrevernmerkede egg i alle våre butikker og fortsatt vår satsing  
med å bedre dyrevelferden for kylling og svin. 

FØRSTE 
DAGLIGVARE- 
AKTØR I VERDEN 
SOM KUN 
SELGER KYLLING 
ANERKJENT 
FOR GOD 
DYREVELFERD

HØYESTE KARAKTER  
I BBFAW
I siste rapport fra BBFAW (business 
Benchmark on Farm Animal Welfare) 
ble Norsk Kylling tildelt høyeste 
karakter i den internasjonale 
rangeringen som måler selskapets fokus 
og forpliktelse til dyrevelferd.

Norsk Kylling har forpliktet seg til å nå alle ECC-kravene innen 2022.  
The European Chicken Commitment (ECC) er en forpliktelse støttet av 
36 europeiske dyrevernorganisasjoner som skal sikre god dyrevelferd. 
Det betyr saktevoksende rase, lavere tetthet, miljøberikelser,  
LED-lys med dagslysspekter og tredjepartskontroll for å sikre at  
ECC-krav etterfølges. 

Etter bytte av kyllingrase 
trengs det tre millioner 
færre fugler årlig for å 
produsere tilsvarende 
mengde kjøtt som ved 
hurtigvoksende rase. 
Både fordi den nye 
rasen har høyere vekt 
og reduserer behovet 
for antall kyllinger, og 
fordi god og sterk helse 
reduserer dødeligheten. 
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REMA 1000, NORSK  
KYLLING OG STANGE 
GÅRDSPRODUKTER  
HAR FORPLIKTET SEG  
TIL EUROPEAN CHICKEN  
COMMITMENT 
I 2020 forpliktet REMA 1000 og Norsk 
Kylling seg til European Chicken 
Commitment. Dette forplikter oss til å følge 
en rekke kriterier som skal bidra til økt 
dyrevelferd blant alle fjærkre, og det innen 
2022. 

REMA 1000 og Norsk 
Kylling har gått foran og 
gjennomført en revolusjon. 
De har ikke bare endret 
rase, men også satt inn 
miljøberikelser. Vi håper 
forbrukerne velger med 
hjertet, og kjøper produkter 
med bedre dyrevelferd.

Live Kleveland,  
kommunikasjonsleder og  
grunnlegger av Dyrevernalliansen

BYTTE AV 
KYLLINGRASE 
HAR HEVET 
DYREVELFERDEN
 
I 2018 byttet Norsk Kylling, som produserer 
merkevaren Solvinge eksklusivt for REMA 
1000, til kyllingrasen Hubbard. Med denne 
endringen ble vi den første dagligvarekjede 
i Norge som tilbyr et alternativ til den 
intensive rasen som er vanligst i Norge. 
Hubbard-kyllingen både lever lenger og 
vokser saktere og er vesentlig friskere 
og mer aktiv enn kyllingen vi tidligere 
produserte. Sammen med rundt 136 bønder 
i Trøndelag har Norsk Kylling og REMA 
1000 med denne endringen gjennomført 
et av de største dyrevelferdsløftene i Norge 
noensinne. 

For å sikre dyrevelferden sørger Norsk 
Kylling for at kyllingene er av den rette rasen 
med gode gener som er forenelig med god 
dyrevelferd. Alle kyllingene skal ha et godt 
miljø med bedre plass for å kunne leke og utøve 
naturlig atferd i fjøs tilført miljøberikelser. 
De fokuserer også på skånsom transport for å 
forhindre stress, blant annet ved å gi kyllingene 
bedre plass og ved å ha kortere transporttid. 
Sist, men ikke minst skal de ha kunnskap og 
kompetanse om dyrenes behov.   

Norsk Kylling leverer kyllingprodukter i 
kategoriene grillet, naturell, pølser, kjøttdeig, 
tacokit, pålegg, bearbeidet og fryst. Under 
NM i kjøttprodukter mottok Norsk Kylling 
fire medaljer samt en spesialpris – årets 
stjerneskudd. Blant annet tok Tacokitet to 
gullmedaljer, kyllingpålegg naturell og paprika 
tok hvert sitt sølv og kyllingkjøttboller bronse. 
Blant kriteriene for prisene er utseende, 
råvare, lukt, smak og konsistens. Dette er en 
bekreftelse på at kvalitet og smak fremdeles 
står høyest i deres produksjon. 

 

RESULTATER SOM  
FØLGE AV NY  
KYLLINGRASE*

15 %  
mindre daglig vekst

41 %  
lengre liv

40 %** 
 

lavere dødelighet

67 %  
lavere 
transportdødelighet  

* Norsk Kyllings resultater sammenlignet med  
Kjøttets tilstand 2021

** Norsk Kyllings resultater sammenlignet  
med Animalia 2021
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FLERE SVINE- 
PRODUSENTER  
MED DYREVERN- 
MERKET
Etterspørselen etter produkter med 
bedre dyrevelferd er økende og  
Dyrevernmerket svin under merkevaren 
Kolonihagen har etablert seg godt i 
markedet. 

Per dags dato er etterspørselen etter 
Dyrevernmerket gris større enn tilbudet, 
og det er verdt å merke seg at denne 
etterspørselen ikke begrenser seg til de 
største byene, men på tvers av alle 
regioner.  
Under merkevaren Kolonihagen selger vi økologiske 
svineprodukter med dyrevernmerket. I 2021 har Kolonihagen 
knyttet seg til fire nye svinebønder, inkludert Marianne og 
Kim på Bångunrød Gård. Gården har drevet med økologisk 
grisehold i mange år før Marianne og Kim overtok og 
videreført de gode tradisjonene i 2021.

På Bångunrød Gård er griseholdet basert på ekstra god 
dyrevelferd. Grisene får selv velge om de vil være ute eller 
inne. Ute har de tilgang til å bevege seg fritt på et stort 
område og inne har de tilgang på et stort og åpent grisefjøs. 
Grisene lever i tillegg i flokk, som følger hverandre gjennom 
hele livet. 

Visste du at ...
REMA 1000 har bidratt til Norges 
første dyrevelferdsmerke? Formålet 
med Dyrevernmerket utviklet av 
Dyrevernalliansen er å bidra til 
bedre livskvalitet for dyr ved å sikre 
strengere krav til dyrevelferden 
enn minimumskravene fastsatt i 
offentlige regelverk.

Vi er veldig stolte over 
samarbeidet med 

Kolonihagen. Sammen kan 
vi tilby et alternativ for 

de som er opptatt av god 
dyrevelferd.

Trond Morten Helgesen,
kategorisjef i  

REMA 1000 Norge

Foto: Tommy Andresen 
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VINTERHAGE FOR  
STANGEKYLLINGEN 
Alle Stanges kyllinger har tilgang til 
vinterhager. Disse benyttes daglig av 
kyllingene og bidrar til bedre dyrevelferd. 
Konseptet til Stange er at tilgang på 
miljøberikelser, større areal, vinduer og 
vinterhager gir bedre dyrevelferd for 
kyllingene, samtidig som det bidrar til en 
god hverdag for bonden. Dette vil også 
implementeres på fremtidige kyllinggårder.  

DYREVERN-
MERKEDE  
EGG FRA  
KOLONIHAGEN 
Kolonihagen sine egg er de første eggene 
i Norge som mottar Dyrevernmerket. 
Eggene er tilgjengelig og selges i alle 
REMA 1000 sine butikker. Dette er et tiltak 
som bidrar til å gjøre det enda enklere for 
våre kunder å velge produkter med god 
dyrevelferd. For å motta Dyrevernmerket 
på egg er kriteriene blant annet at dyrene 
skal ha større plass, tilgang til vinterhage 
og luftegård, bedre inneklima og tilgang til 
grovfôr, som gress og høy.   

HYGIENE OG  
KOSMETIKK 
MERKET SOM 
DYREVENNLIG 
 
The Vegan Bear og Lev Vel serien til REMA 
1000 er blitt vurdert som dyrevennlig av 
Dyrevernalliansen, gjennom en skriftlig 
bekreftelse fra produsent om at de verken 
tester ingredienser eller ferdige produkter 
på dyr. Lev Vel er REMA 1000 sin egne 
merkevare, mens The Vegan Bear er en 
merkevare som eksklusivt selges i våre 
butikker.  

VEIEN VIDERE 
MOT GOD DYREVELFERD
God dyrevelferd er et viktig 
satsingsområde for REMA 1000, og 
vårt krav er at dyrenes velferd skal vies 
tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom 
hele verdikjede og livsløp. Blant tiltakene 
vi hittil har gjennomført er utfasing av 
buregg, bytte av kyllingrase, satsing på 
dyrevernmerket svin og dyrevernmerkede 
egg. I årene framover vil vi se på tiltak 
på samtlige relevante dyreslag og øke 
tilbudet av dyrevernmerkede produkter.

Norsk Kylling har startet et prosjekt  
der de skal etablere visningshus  
hos noen av deres kyllingprodusenter.  
Dette skal fungere som visningsarenaer  
og kompetansevindu for produsenter 
og samarbeidspartnere. I 2021 
etablerte Norsk Kylling tre 
visningshus.

Visste du at ...
vi har en egen dyrevelferdspolicy? 
Denne finner du på REMA.no

Foto: Tommy Andresen 
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Bærekraftig produksjon og forbruk
Vårt

 løfte

I 2030 har vi bidratt til at våre kunder har et mer bærekraftig 
forbruk. Vi har bærekraftige verdikjeder for alle egne merkevarer og 
krever det samme av våre leverandører.Bærekraftig 

produksjon og 
forbruk

BÆREKRAFTIG VILT FRA KOLONIHAGEN 
Produktserien «Vilt & Fangst» introduserte en rekke nyheter i 2021. ulike 
kjøttstykker fra reinsdyr inkluderer flatbiff, ytrefilet, indrefilet og mørbrad. 
Vilt & Fangst serien er Kolonihagens serie av kjøtt i «sin reneste form». 
Dette er kjøtt fra frie dyr uten noen form for kunstige tilsetninger, og 
dette er det lengste man kan komme med bærekraft og dyrevelferd.  

Dette er en naturressurs som har beitet fritt i det flotteste vi 
har av norsk natur – helt på dyrenes egne premisser og det 
blir ikke mer naturlig og bærekraftig enn det.
Arnt Ove Dalebø Englund,  
innovasjonsdirektør i Kolonihagen.

Vi er svært fornøyde med 
samarbeidet med Kolonihagen 

og REMA 1000. Vi ønsker at 
reinkjøtt fra Jotunheimen 
skal presenteres som den 

unike råvaren det er. Vi 
har en felles interesse for å 

forvalte naturen og både 
emballasje, historiefortelling 

og illustrasjoner har gitt et 
godt inntrykk av kvalitet og 
dyrevelferd som vi er veldig 

opptatt av. Det er positivt 
at vi får presentert oss i 

dagligvaremarkedet og at flere 
blir kjent med Reinkjøtt fra 

Jotunheimen.

Øystein Opdal,  
Reineier Fram Tamreinlag,  

Jotunheimen

Sammen med kaffeleverandøren KAFFA har 
Kolonihagen etablert et kaffefond som gir  
tilbake til arbeiderne som produserer kaffen  
som selges hos REMA 1000.

For hver pose KAFFA selger til REMA 1000, 
settes 2 kroner inn i et kaffefond. Pengene 
skal i hovedsak betales direkte og uavkortet 
til arbeiderne som har jobbet med kaffen. 
Alternativt av lokale strukturer blir pengene  
brukt til sosiale tiltak som arbeidsgivere eller 
lokale myndigheter ikke ellers er forpliktet til.  

I 2021 samlet kaffefondet 
inn 711 232 kroner. Det 
ble utbetalt 413 550 
kroner til arbeiderne 
og gårdene i Brasil, 
Peru og Costa Rica. 
Per 31.12.2021 hadde 
Kolonihagens kaffefond 
totalt fått inn 2 671 583 
kroner fra kundene på 
REMA 1000 fra salg på 
Kolonihagen kaffe. 

I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å tilby varer som kommer 
fra bærekraftig produksjon og forbruk. Blant annet har 
vi introdusert flere nyheter i «Vilt og Fangst»-serien til 
Kolonihagen og fortsatt innsamlingen av midler til både 
Ansvarsrosen og Kolonihagens kaffefond, pengene går blant 
annet til å støtte arbeidere og lokalsamfunn for å gjøre arbeidet 
mer bærekraftig.   

OVER 700 000 TIL KAFFEFOND I 2021
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ROSER SOM  
GIR TILBAKE 
 
Siden 2016 har vi solgt ansvarsroser i alle våre 
butikker. For hver solgt bukett gir vi et bidrag 
til utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet 
rundt rosefarmene i Kenya. Bidraget skal 
gå til varige og bærekraftige prosjekter 
som gjør en forskjell for roseprodusentenes 
ansatte og lokalbefolkningen i områdene 
hvor rosene produseres. Sammen med lokale 
myndigheter, organisasjoner og rosefarmene 
ser vi på potensielle prosjekter som omfatter 
forbedringer innen miljø, helse og utdanning.

Målet er at prosjektene skal tilføre de 
ansatte og lokalbefolkningen en bedre 
arbeids- og livssituasjon. Hvert prosjekt 
vurderes og planlegges etter lokale behov, og 
prioriteringer settes i tett samarbeid og dialog 
med målgruppen og sentrale myndigheter. Det 
er krav til at prosjektene skal ha en åpen og 
bærekraftig verdikjede.

I 2021 SAMLET VI 
INN OVER 1 950 000 
KRONER SOM VIL GÅ TIL 
UTVIKLINGSPROSJEKT 
I ROSEARBEIDERNES 
LOKALSAMFUNN.  

Midlene innsamlet fra ansvarsrosene 
har en betydelig effekt på både 
økonomi og arbeidsforhold. Gjennom 
stabil inntekt, skoler og andre 
infrastrukturelle tiltak bidrar vi til at 
lokalsamfunnet blir levedyktig både 
nå og i fremtiden.
Emilie Våge,  
leder for samfunnsansvar og bærekraft 
i REMA 1000 Norge

VEIEN VIDERE 
MOT BÆREKRAFTIG  
PRODUKSJON OG  
FORBRUK
Vårt mål er å øke andelen bærekraftige produkter 
samt sikre at alle våre egne merkevarer har 
bærekraftige verdikjeder. Dette innebærer at vi må 
stille tydelige krav som ivaretar både mennesker 
og natur, og jobbe sammen med leverandørene 
våre for å skape positive ringvirkninger og 
redusere negativ påvirkning på de områdene der 
maten produseres. I tiden framover vil vi jobbe 
videre med våre krav og policyer som bidrar til 
en bærekraftig utvikling for mennesker og miljø. 
Videre skal vi jobbe for å øke andelen bærekraftige 
produkter slik at kundene enklere kan ta gode valg 
i hverdagen. 
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Sporbart og transparent fra jord til bord
Vårt

 løfte
I 2030 har vi full sporbarhet fra jord til bord på egne varer og  
det er enkelt for kunden å få oversikt over produktets påvirkning på 
miljø, helse og mennesker. Vi har den mest transparente merkingen 
på egne merkevarer i markedet. 

Sporbart og 
transparent fra 

jord til bord

VI ETTERSTREBER  
ÅPEN OG TYDELIG 
MERKING AV EGNE 
MERKEVARER. DETTE 
INKLUDERER BLANDT 
ANNET MERKING  
AV LAND, PRODUKSJONS- 
STED OG FABRIKK.

MER INFORMASJON OM 
VÅRT ARBEID PÅ REMA.NO
I 2021 gjorde vi betydelige oppgraderinger  
av informasjonen om ansvarsarbeidet vårt  
på REMA.no. Informasjon knyttet til tema som 
ansvarlig handel, dyrevelferd og miljø er oppdatert 
og gjort mer tilgjengelig for våre kunder og øvrige 
interessenter. Dette er et steg på vei i å gjøre 
arbeidet vårt mer transparent for omverden. 

SPORBARHET GJENNOM 
SERTIFISERING 
Sertifiseringsordninger som Rainforest Alliance 
sørger for sporbarhet på varer med høy risiko for 
blant annet brudd på menneskerettigheter og miljø. 
I denne sammenheng fungerer sertifiseringer som 
et risikoreduserende tiltak. 

REMA 1000 etterstreber sporbarhet og transparens for varene 
vi selger. Blant annet jobber vi med en innkjøpsplattform som vi 
gi mer transparens i innkjøpsleddet, et verktøy som også vil gjøre 
det lettere å få innsyn, samt følge opp krav og retningslinjer i 
leverandørleddet. 

ÆRLIG OG TYDELIG 
MERKING
Det er viktig for oss at kundene får innsikt i 
varens opprinnelse. Vi etterstreber derfor åpen 
og tydelig merking av egne merkevarer. Dette 
inkluderer merking av land, produksjonssted 
og fabrikk. For å sikre trygg mat skal alltid 
næringsinnhold, nettovekt og allergener også̊ 
være lett for kunden å se på emballasjen. 
Kontaktinformasjon skal stå på alle varer slik at 
det er lett å ta kontakt med oss ved eventuelle 
kvalitetsavvik. For å sikre at merkingen alltid 
blir tydelig og korrekt får vi bistand fra 
Varefakta som er en uavhengig tredjepart.

VEIEN VIDERE 
MOT SPORBART OG 
TRANSPARENT FRA 
JORD TIL BORD
For å kunne lykkes med en ansvarlig og 
bærekraftig verdikjede er transparens 
og sporbarhet avgjørende. Å kunne 
følge produkter og råvarer fra jord til 
bord gir oss bedre forutsetninger for 
risikovurderinger, aktsomhetsprosesser 
og korrigering ved avvik og brudd på 
retningslinjer. I takt med at risikoen øker 
vil det i årene framover være behov 
for mer informasjon fra alle deler av 
leverandørkjeden. Transparens og innsyn 
vil bli viktig og vi er da avhengig av godt 
samarbeid på tvers av leverandørkjeden. 
Videre etterstreber vi å være åpne mot 
våre interessenter og kunder omkring 
klimautslipp, påvirkning på miljø og 
mennesker eller hvilke krav vi stiller 
og hvordan vi jobber i egen drift og 
verdikjede.

Foto: Waldo Lopez 
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Høy forretningsmoral
Vårt

 løfte

I 2030 fanger vi opp og følger opp alle tilfeller av korrupsjon eller 
misligheter i vår verdikjede. 

Høy  
forretningsmoral

ANTIKORRUPSJON
REMA 1000 har nulltoleranse for korrupsjon. 
Våre krav og retningslinjer dekkes i punkt 12 
i vår code of conduct som alle leverandører 
må slutte seg til. Videre har vi opprettet et 
e-læringsprogram som øker kjennskapen til 
våre retningslinjer og gjør ansatte bedre rustet 
til å møte situasjoner som kan være vanskelig å 
håndtere. Dette treningsløpet er obligatorisk for 
alle ansatte og inneholder også informasjon om 
vår varslingskanal.

PERSONVERN
I REMA 1000 er et av våre verdigrunnlag å 
holde en høy forretningsmoral. Det innebærer 
blant annet at alle kunder, ansatte og andre 
interessenter kan føle seg trygge på̊ at vi 
verner om deres personopplysninger, og at 
disse behandles på̊ en korrekt måte. Man skal 
føle seg trygg på̊ at vi behandler opplysninger 
med respekt, og at denne informasjonen ikke 
misbrukes – verken av oss eller av andre. I 
henhold til GDPR har vi rutiner for forvaltning, 
innsyn, sletting og dataportabilitet. Alle ansatte 
må gjennomføre e-læring i datahåndtering og 
personvern, og informasjon er tilgjengelig for 
kunder og andre interessenter på rema.no

Vårt verdigrunnlag nummer to er høy forretningsmoral. Det har 
vært med REITAN siden starten og minner oss på at vi alltid skal 
opptre etterrettelig, skikkelig og ivareta selskapets omdømme 
på en god måte. I ansvarssammenheng handler det blant annet 
om antikorrupsjon, god forretningsetikk og god ivaretagelse av 
personvern.

VEIEN VIDERE MOT HØY FORRETNINGSMORAL
For oss i REMA 1000 er høy forretningsmoral en ledestjerne for å drive etisk og oppføre oss 
skikkelig. Vi skal opptre etterrettelig ovenfor kunder, leverandører og andre interessenter 
samt være en etisk og ansvarlig virksomhet. I framtiden ønsker vi å kunne oppdage og lukke 
enhver form for misligheter i vår verdikjede. Det innebærer at blant annet at sporbarhet og 
innsyn må forbedres i årene framover.
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GRI-referanse Enhet 2021 2020 2019

Egen Brudd på relevant lovverk eller egne retningslinjer for dyrevelferd Antall 0 0 0

308-1 Leverandører der miljøprestasjon/-påvirkning inngikk som en del av evalueringen1 Prosent 50 72 90

308-2 Leverandører vurdert mht. miljørisiko gjennom revisjon eller selvevaluering Antall 177 72 28

308-2 Leverandører hvor miljøavvik er identifisert Antall 0 0 0

308-2 Leverandører med miljøavvik hvor forbedring er avtalt Antall 0 0 0

414-1 Leverandører der sosialt ansvar inngikk som en del av evalueringen Prosent 90 72 90

414-2 Leverandører vurdert mht. sosiale forhold gjennom revisjon eller selvevaluering Antall 177 72 28

414-2 Leverandører hvor avvik knyttet til sosiale forhold er identifisert Antall 0 0 0

414-2 Leverandører med avvik knyttet til sosiale forhold hvor forbedring er avtalt Antall 0 0 0

Egen Andel leverandører som har tilsluttet seg Supplier code of conduct (CoC) Prosent 100 100 100

Egen Egne fysiske revisjoner1 Antall 17 4 28

Egen Egne merkevarer sertifisert med UTZ eller Fairtrade Antall 36 26 41

Egen Nye leverandører som er blitt kartlagt for enten arbeidsforhold,menneskerettigheter, 
miljøforhold eller korrupsjon. 

Prosent 90 90 90

Ansvarlig handel

1 Redusert fysiske revisjoner grunnet Covid-19 og reiserestriksjoner
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GRI-referanse Enhet 2020 2019 2019

205-3 Formelle klager og saker knyttet til korrupsjonsregelverk Antall 0 0 0

206-1 Formelle klager knyttet til regelverk for konkurranserett Antall 0 3 1

418-1 Formelle klager og saker knyttet til regelverk for personvern Antall 8 7 10

Egen Brudd på GDPR Antall 2 2 2

205-2 Medarbeidere som har gjennomført opplæring i antikorrupsjon1 Antall 10 937 10 063 10 766

415-1 Bidrag til politiske interesseorganisasjoner Mill. i NOK 0 0 0

417-3 Formelle klager og saker knyttet til regelverk for markedsføring Antall 0 0 0

Ansvarlig handel   

HØY FORRETNINGSMORAL

1  Treningsverktøy for ansatte i REMA 1000 Norge. Treningsløpet er obligatorisk for alle ansatte i administrasjonen, franschisetakere og butikkmedarbeidere.
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Interessentdialog
Følgende tema har vært viktig i vår interessentdialog i 2021.

Kunder Kjøpmenn og 
medarbeidere Leverandører Myndigheter Lokalsamfunn Interesse-

organisasjoner

• Sunnere produkter

• Plast og miljøvennlig 
emballasje

• Reduksjon av matsvinn

• Bærekraftige produkter

• Dyrevelferd

• Produktsikkerhet

• Produktspørsmål

• Soya i fôr

• Arbeidsmiljø

• Kompetanseutvikling

• Forretningsstrategi

• Reduksjon av palmeolje

• Dyrevelferd

• Plast og miljøvennlig 
emballasje

• Oppfølging av etiske 
retningslinjer

• Sunnere produkter

• Bærekraftige produkter

• Soya i fôr

• Personvern (GDPR)

• Sirkulær verdikjede  
for plast

• Samarbeid for bedre 
folkehelse

• Lov om god handelsskikk 

• Franchiselov

• Landbrukspolitikk

• Aktsomhetsvurdering 
og etisk handel i 
verdikjeden

• Bærekraftig 
matproduksjon

• Bransjeavtale for 
reduksjon av matsvinn

• Inkludering i arbeidslivet

• Soya i fôr

• Lokal verdiskapning

• Lokale sponsorater, 
miljøtiltak

• Arbeidsmiljø

• Inkludering i arbeidslivet

• Dyrevelferd

• Plast og emballasje

• Matsvinn

• Klimapåvirkning

• Kjøttfrie alternativer

• Bærekraftig fisk og 
sjømat

• Inkludering i arbeidslivet

• Soya i fôr
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Vårt klimaregnskap 
Klimaregnskapet 2021 er en milepel for REMA 
1000 Norge. Gjennom det siste året har vi kartlagt 
utslippene våre ytterligere, for å formelt få godkjent 
klimamålene våre av Science Based Target Initiative 
(SBTi). Selv med økt omfang gjennom forbedring 
av datagrunnlag og flere beregninger, har vi i 2021 
redusert totalutslippet med 0,1%, eller 1 668 tCO2e 
sammenlignet med 2020. I vår egen drift (scope 1 og 
2) har vi redusert med 3 % mot 2020. Siden basisåret 
2013 har vi redusert utslippene fra direkte og indirekte 
utslipp i fossile brennstoff, elektrisitet og fjernvarme 
med 68,6 %*. 

Flere av våre Industrier opplevde en produksjonsøkning i 2021, som 
bidrar til økt utslipp, herunder Kolonihagen, Norsk Kylling, Spekeloftet, 
Stanges Gårdsprodukter. Høsten 2021 åpnet Norsk Kylling sin nye fabrikk 
på Orkanger, som gir en forventet økning i utslippet grunnet innfasing og 
flytting til den nye fabrikken. På tross av økt produksjon og ny fabrikk, er 
utslippet fra Industriene redusert med 4% mot 2020. REMA Distribusjon har 
i rapporteringsåret økt sitt utslipp med 1% mot 2020 grunnet økt forbruk  
av elektrisitet. 

UTSLIPP FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDE  
I VERDIKJEDEN 2021

Følgende metodikk er lagt 
til grunn for beregning av 
klimaregnskapet: 
Utslipp inkludert i tCO2e for Scope 1, 2 
og 3 er CO2, CH4, NF3, N20, SF6, HFC 
og PFC. Globaloppvarming-potensialet 
(GWP) som brukes i beregningen av CO2e 
er basert på den fjerde vurderingsrapporten 
(Fourth Assessment Report, AR4) over 
en 100 års periode fra Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC). 
Konsolideringsmetoder for utslipp er gjennom 
operasjonell kontroll for både Scope 1 og  
Scope 2. Alle utregninger gjort i Scope 
1, 2 og 3 er gjort konsekvent i forhold 
til GHGprotokollen. Majoriteten av 
utslippsfaktorene er fra DEFRA og IEA. 
Kalkuleringsmetoder for egne analyser 
er benyttet under Scope 3 for å beregne 
jernbaneutslipp under godstransport. Dette 
er gjort med kalkulatorverktøyet fra Ecotransit 
og er basert på oppgitt antall togstrekninger, 
antall trailere, TEU og prosentandel som  
er lastet.

TOTALT TONN CO2e FRA HELE VIRKSOMHETEN

SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3 TOTALT

2021  10 374  3 184  1 875 410  1 888 968 

2020  11 163  2 749  1 876 724  1 890 636 

2013  24 608  37 702  54 113 116 422

TOTALT TONN CO2e FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDENE 
 (INKL. SCOPE 1, 2 OG 3)

2013 2020 2021 ENDRING 
2013-2021

Endring 
2020-2021

Distribusjon  24 961 19 915 19 952 -20% 0,2 %

Butikker  77 310 1 786 786 1 768 149 2187% -1,0 %

Administrasjon  2 192 483,3 300 -86% -37,9 %

Industri*  11 960 83 452 100 567 741% 21%

Total  116 422  1 890 636 1 888 968 1523% 0%

UTSLIPP REMA INDUSTRIER (TONN CO2e)

2013 2020 2021

Grans 2 659  13 655  12 501 

Hugaas Rugeri 429  5 471  4 948 

Kjeldsberg Kaffebrenneri 463  6 025  5 952 

Stanges Gårdsprodukter 188  3 053  6 393 

Spekeloftet 85  3 093  13 085 

Norsk Kylling 6 292  51 932  57 291 

Kolonihagen -  223  396 

Total 10 116 83 452 100 567

Scope 1 inkluderer utslipp fra transport basert på eide og leasede kjøretøy, 
stasjonær forbrenning og kjølemedier. 

Scope 2 inkluderer utslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme i alle eide 
og leide bygg presentert i lokasjonsbasert metode. For utslipp presentert i 
markedsbasert metode, se vår besvarelse til CDP Climate Change.

Scope 3 I 2021, inkluderte vi flere relevante Scope 3-kategorier, noe som 
førte til at Scope 3-utslippene i likhet med tidligere rapporteringer økte. 
Da vi i tillegg rekalkulerte utslippet vårt for 2020, kan vi allikevel måle en 
reduksjon mot 2020 på 0.1% for det totale klimaregnskapet

Se utvidet Scope-beskrivelse side 117.

*Utslipp fra Scope 2 er i 2020 og 2021 beregnet med Norsk mix fremfor Nordisk mix

*Inkludert REMA brands og MaxMat i 2013

*Siden 2013 har industriene REMA brands og MaxMat utgått

 

Butikker  
93,60 %

Distribusjon  
1,06 %

Industri  
5,32 %

*Reduksjonen er basert på Nordisk Mix faktoren, da dette gir et tydelig sammenligningsgrunnlag med kalkulasjonen i 2013. Se vedlagt metodeskriv for 
ytterligere detaljer.
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DIREKTE UTSLIPP (SCOPE 1)  fortsetter

KATEGORI ENHET 2013 2020 2021

Kjølegasser 

HFC507 tCO2e  7 026 

R-407 C tCO2e  240 

HFC23 tCO2e  12 

R-134a tCO2e  2 372  287  451 

R-404 A tCO2e  2 577  741  635 

R-744 (CO2) tCO2e  1  0  0 

R-422 A tCO2e  47 

HFC410A tCO2e

R-410 A tCO2e

R-407 A tCO2e

R-448 A tCO2e  66  34 

R-507A tCO2e  745  381 

R-452A tCO2e  4  11 

R-449A tCO2e  6 

R-717 (Ammonia) tCO2e

Biogon (E290) tCO2e  575 

Total tCO2e  12 275  1 850  2 088 

TOTALT Scope 1 tCO2e  24 608  11 163  10 374 

ENDRING 2013-2021 -55% -58%

ENDRING 2020-2021 -7 %

KATEGORI ENHET 2013 2020 2021

Kjølemedier %vis endring

Total utslipp tCO2e  12 275  1 850  2 088 

Endring 2013-2021 tCO2e -85% -83%

Ekskludert industrier tCO2e -85% -88%

Endring 2020-2021 tCO2e 13%

Ekskludert industrier tCO2e -18%

   

Kommentarer til utslippsreduksjon

Totalt er direkte og indirekte utslipp (Scope 1 og 2) redusert med 68 
% i perioden 2013–2021*. Dette inkluderer direkte og indirekte utslipp 
i fossile brennstoff, elektrisitet og fjernvarme og tilsvarer 37 599 tonn 
CO2e. Som en følge av utskiftning til miljøvennlige kjølegasser er 
utslipp for kjølemedier alene redusert med 88 % siden 2013 i våre 
butikker og distribunaler**.  Dette tilsvarer 10 762 tonn CO2e. I 2021 
er utslippsreduksjonen fra kjølemedier 18 %.

Bytte til LED-belysning i 630 butikker har effektivisert strømforbruket 
betraktelig. Kombinert med en mer fornybar energimiks har dette ført til 
en utslippsreduksjon på 76 %, tilsvarende 23 535 tonn CO2e siden 2013 
på tross av nye butikker i samme periode. 

REMA Industrier har redusert sine utslipp i Scope 1 og 2 med 44 % 
siden 2013. Dette tilsvarer 3 865 tonn CO2e, der det spesielt er tiltak 

på Norsk Kylling og Grans Bryggerier som har bidratt betydelig. Norsk 
Kylling har redusert sine utslipp med 44 % siden 2013. Videre har 
Spekeloftet og Stanges Gårdsprodukter redusert sitt eget utslipp med 
henholdvis 66 % og 65 % mot 2013. 

Utslipp relatert til flyreiser er redusert med 86 % siden 2013, inkludert 
en reduksjon på 45 % siden 2019. Reduksjonen over de siste to årene er i 
korrelasjon med reiserestriksjoner som følge av Covid-19. 

Utslipp fra avfall redusert med 53 % siden 2013 på tross av økt 
avfallsvolum. Reduksjonen skyldes bedre resirkuleringsmuligheter i 
egen drift og hos avfallsselskap som har ført til at mindre restavfall går 
til forbrenning. 

Utslipp

*Reduksjonen er basert på Nordisk Mix faktoren, da dette gir et tydelig sammenligningsgrunnlag med kalkulasjonen i 2013. 
Se vedlagt metodeskriv for ytterligere detaljer. 
**Norsk Kylling har i 2021 rapportert kjølemedier for første gang. Dette er ekskludert fra den prosentvise reduksjonen av kjølemedier.  

DIREKTE UTSLIPP (SCOPE 1) 

KATEGORI ENHET 2013 2020 2021

Transport 

Diesel tCO2e  6 857  4 893  4 770 

Bensin tCO2e  491  156  133 

Total tCO2e  7 349  5 049  4 903 

Stasjonær forbrenning

Lett fyringsolje tCO2e  480  212  539 

Fyringsolje tCO2e  4 460  262  204 

LPG tCO2e  3 680  2 540 

Propan tCO2e  45  110  99 

Total tCO2e  4 984  4 264  3 382 

Kjemisk prosess 

Prosessutslipp CO2 tCO2e 0,2  0,9  0,3 

CO2 tCO2e  0,8 

Total tCO2e  0,2  0,9  1,1 
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UTSLIPP I EKSTERN VERDIKJEDE (SCOPE 3)

KATEGORI ENHET 2013 2020 2021

Kjøpte varer og tjenester 

Råmaterialer (REMA Industri) tCO2e  10 897  23 893 

Fôr til Norsk Kylling tCO2e  49 931  55 639 

Plast emballasje tCO2e  23 489  22 234 

Annen emballasje tCO2e  8 983  17 882 

Vannforbruk tCO2e  278  294 

Total - Industri + RD tCO2e  93 577  119 942 

Total  - Varesortiment tCO2e  1 590 670  1 576 649 

Total tCO2e  1 684 247  1 696 591 

Drivstoff og energirelaterte aktiviteter (WTT) tCO2e  28 621  2 430  2 838 

Oppstrøms transport tCO2e   16 664 183 736 170 177 

Avfall tCO2e 6 446  3 434  3 042 

Forretningsreiser tCO2e  2 099  603  323 

Nedstrøm transport tCO2e 284 86  386 

Sluttbehandling av solgte produkter tCO2e  2 187  2 053 

TOTALT Scope 3 tCO2e  54 113  1 876 724  1 875 410 

ENDRING 2020-2021 -0,1 %

 

*I forbindelse med årets klimaregnskap ble det avdekket dobbeltrapportering av elektrisitet fra REMA Distribusjon. 
Dette er korrigert for årene 2020 og 2021.

REMA 1000 har siden forrige rapportering økt omfanget av klimaregnskapet. Herunder har flere varer kjøpt inn av våre industrier blitt rapportert inn, 
i tillegg til vårt varesortiment. 

*Utslippet fra fôr har fra 2020 inkludert fôr til Hugaas og Stange, i tillegg til Norsk Kylling. 
**I tråd med endringen fra Nordisk miks til Norsk miks i Scope 2, endrer dette utslippet i Kategori 3, Drivstoff og energirelateterte aktiviteter (WTT), 
WTT faktoren for elektrisitet speiler faktorene brukt i Scope 2. 

INDIREKTE UTSLIPP (SCOPE 2)

KATEGORI ENHET 2013 2020 2021

Elektrisitet

Elektrisitet nordisk miks tCO2e  37 398   

Elektrisitet Norsk miks tCO2e  2 721  2 973 

Total tCO2e  37 398  2 721  2 973 

Fjernvarme/kjøling Nordske lok. 

Fjernvarme Oslo tCO2e  246,7  27,9  20,4 

Fjernvarme Trondheim tCO2e  19,3  190,9

Fjernvarme Kristiansand tCO2e  4,6  0,5  0,2 

Fjernvarme Stavanger tCO2e  8,7        

Generell fjernvarme tCO2e  24,4     

TOTAL tCO2e  303,7  28,4  211,6 

TOTALT tCO2e  37 702  2 749  3 184 

ENDRING FRA 2013-2021 -93% -92%

ENDRING FRA 2013-2021 (basert på Nordisk Mix) -67% -75%

ENDRING FRA 2020-2021 16%

ENDRING FRA 2020-2021 (basert på Nordisk Mix) -24%
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Energiforbruk
UTSLIPP AV NOx

2021 2020

239 kg 335 kg

UTSLIPP AV SOx

2021 2020

1 185 kg 1 131 kg

Kommentar til NOx og SOx
 
Beregning av NOx-utslipp for REMA 
Distribusjon er basert på antall biler 
i hver euroklasse og dieselforbruk. 
Gjennomsnittsfarten beregnes til 40 km/h 
og bilene er i kategorien tunge kjøretøy. 
Basert på innrapportert dieselforbruk i liter 
for REMA distribusjon omgjør vi forbruket 
til tonn og deretter beregner med faktoren 
for kg SOx per tonn Diesel.

DIREKTE ENERGIFORBRUK (SCOPE 1)

KATEGORI ENHET 2013 2020 2021

Transport

Diesel MWH  26 846  21 905  22 079 

Bensin MWH  1 941  647  550 

TOTAL MWH  28 786  22 551  22 628 

Endring 2013-2021: Nedgang i MWh relatert i transport -21%

Stasjonær forbrenning 

Lett fyringsolje MWH  1 846 858  2 184 

Propan MWH  192 472  425 

LPG MWH  - 17 156  11 838 

Fyringsolje MWH  16 889 992  769 

TOTAL MWH  18 926  19 478  15 217 

Endring 2013-2021: Nedgang i MWh relatert til stasjonær forbrenning -20%

TOTAL MWH  47 713  42 028  37 845 

Endring 2013-2021: Nedgang i MWh i Scope 1  -21%

INDIREKTE ENERGIFORBRUK (SCOPE 2)

KATEGORI ENHET 2013 2020 2021

Elektrisitet*

Elektrisitet nordisk miks MWH  333 912  -  - 

Elektrisitet norsk miks MWH  -  302 299  297 250 

TOTAL ELEKTRISITET MWH  333 912  302 299  297 250 

Endring 2013-2021: Reduksjon i MWh relatert til elektrisitet forbruk  -11%

Fjernvarme/kjøling  

Fjernvarme Oslo MWH  1 869  1 967  2 247 

Fjernvarme Trondheim MWH  145  -  11 362 

Fjernvarme Kristiansand MWH  328  269  270 

Fjernvarme Stavanger MWH  271  -  - 

Generell fjernvarme MWH  940  -  - 

Sjøvannskjøling  -  -  691 

TOTAL FJERNVARME/KJØLING MWH  3 553  2 236  14 570 

Endring 2013-2021: Økning i MWh fjernvarme og kjøling forbruk 310%

Egenprodusert elektrisitet fra solpanel 

Elektrisitet Fornybar MWH   1 855  2 794 

Endring 2019-2021: Økning i MWh produsert energi fra solcellepanel 2135% 3266,5 %

Endring 2020-2021: Dobling av produsert energi fra solcellepanel 50,6 %

TOTAL SCOPE 2 MWH  337 465  306 390  314 614 

Endring 2013-2021: Redusert energiforbruk -7%

Endring 2020-2021: Økt energiforbruk 3%

TOTALT SCOPE 1 OG 2 MWH  385 178  348 418  352 459 

Endring 2013-2021: Reduksjon totalt i MWh -10% -8%

Endring 2020-2021: Økning i totalt MWh 1%

GJ  1 386 640 1 254 305 1 268 853

Kommentarer til energiforbruk

Siden basisåret 2013 har vi redusert vårt energiforbruk med 3 636,5 MWh. Dette til tross for omsetningsvekst og god økning i antall butikker. I tillegg 
har den nordiske strømmiksen blitt renere grunnet utfasing av fossile brennstoff som påvirker CO2e-utslippet. På bakgrunn av dette samt innføring 
av LED-belysning, flere energieffektive butikker og en økning i egenprodusert fornybar energi, er utslippene totalt redusert med 24 154 tonn CO2e. 
Dette tilsvarer 64 % siden 2013. 

Beregning av utslippsfaktoren «elektrisitet norsk miks» viser en økning på 11,1 % fra 2020 (0,01 kgCO2e/kWh). For å beregne faktoren benyttes 
statistikk fra IEA som årlig beregner nasjonale utslippsfaktorer for alle land basert på fysisk produksjonsstatistikk. Dette er basert på statistikk 
innhentet fra nasjonale systemoperatører og statistikkmyndigheter. Økningen i utslippsfaktoren(e) reflekterer at andelen fossilt brensel i det norske 
el-markedet har økt i perioden 2017–2019. Dette kan være grunnet kalde vintre med større energietterspørsel, der mer fossilt brensel inkluderes for 
å møte etterspørsel. Statistikk fra IEA1 viser at andelen fossilt i 2019 utgjorde 1,3 %, der naturgass står for 0,9 %. Produksjonen i Norge domineres 
av vannkraft (92 %) og vindkraft (6,4 %). Andelen fornybar energi utgjør totalt 94,7 %, og vi antar at denne andelen vil øke fremover slik at CO2e 
faktoren reduseres.

1 IEA (2020): «CO2 Emissions from fuel combustion 2020». 
*«Electricity Information 2020»
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Scope 1 - 2 - 3
Scope 1 inkluderer utslipp fra transport basert på eide og leasede kjøretøy, stasjonær 
forbrenning og kjølemedier. Kjølemedier er rapportert basert på påfylt mengde 
kjølegass i selskapets butikker, distribusjonssentre og i REMA Industri. REMA 1000 
Distribusjon benytter dieselaggregat for å drive kjøleanleggene i sine trailere. Det er 
usikkerheter knyttet til hvorvidt det er gjort påfyllinger av kjølemedier i disse anleggene 
for rapporteringsåret. Usikkerheten vil bli oppklart til neste rapportering. 

Scope 2 inkluderer utslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme i alle eide og leide 
bygg presentert i lokasjonsbasert metode. Beregningen dekker elektrisitetsforbruket 
til 96.7% av våre 657 butikker, REMA Distribusjon og REMA Industri i sin helhet. 
REMA 1000 Norge benytter hovedsakelig lokasjonsbasert metode for sine beregninger 
i scope 2, selv om det rapporteringsåret er kjøp opprinnelsesgarantier for deler av 
elektrisitetsforbruket. For utslipp presentert i markedsbasert metode, se vår besvarelse 
til CDP Climate Change. I rapporteringsåret ble det avdekket dobbeltrapportering av 
elektrisitetsforbruk fra REMA Distribusjon og andre juridiske enheter utenfor REMA 
1000 Norges operasjonelle kontroll. Dette er korrigert for årene 2020 og 2021. 

REMA 1000 Norge har siden 2012 benyttet en faktor som representerer den nordiske 
elektrisitetsmiksen i likhet med øvrige selskap under morselskapet Reitan Retail. 
For å beregne faktoren benyttes statistikk fra IEA som årlig beregner nasjonale 
utslippsfaktorer for alle land basert på fysisk produksjonsstatistikk. Den nordiske 
gjennomsnittsfaktoren er beregnet som et vektet gjennomsnitt av den svenske, norske, 
finske og danske faktoren. Fra 2021, er metodikken for denne beregningen endret fra 
nordisk miks til norsk miks, en faktor som representerer den norske elektrisitetsmiksen. 
Endringen i metodikk skjer på bakgrunn av anbefalinger fra norske og danske 
myndigheter, samtidig som dette gir en felles metodikk på tvers av Reitan Retails syv 
operasjonsland. REMA 1000s klimaregnskap for 2021 er verifisert med dette utslippet, 
og derfor fremstilt i scope 2. 

Den norske elektrisitetsmiksen har en høyere fornybar andel sammenlignet med den 
nordiske elektrisitetsmiksen. Dette gir REMA 1000 Norge en vesentlig nedgang i 
utslipp mellom 2019 og 2020. For å likestille sammenligningsgrunnlaget mot 2013, er 
reduksjoner i utslipp vist i denne rapporten beregnet basert på den nordiske miksen.   

Scope 3 inkluderer indirekte utslipp relatert til varer og tjenester gjennom verdikjeden. 
I rapporteringsåret har REMA 1000 Norge beregnet utslippene for vårt varesortiment 
i «Innkjøpte varer og tjenester». Omfanget inkluderer 95% av våre varelinjer, hvorav 
5% av disse er gjort rede for i klimaregnskapet for våre industrier. De øvrige 5% av 
varelinjene til REMA 1000 Norge er i rapporteringsåret ekskludert fra klimaregnskapet 
på grunn av 1) Utenfor REMA 1000s kjernevirksomhet: mat og drikkevarer og 2)  
mangel på nødvendig informasjon for å kalkulere fotavtrykket til produktet. Mangel  

på informasjon kan deles i tre underkategorier, a) mangel på informasjon om vekt  
eller lignende forbruksdata, b) mangel på informasjon om livssyklusanalyser eller 
lignende forskning som kartlegger produktets utslipp eller c) mangel på informasjon  
om produktets komponenter for å beregne dens utslipp. 

Beregningene er basert på forbruksdata fra aktivitetsdata tilknyttet kompatible 
utslippsfaktorer. Enkelte produkter er kalkulert basert på produktets hovedingrediens. 
Dette er typisk for “ferdigvarer” som PRIMA Bearnaisesaus , som er kalkulert med 
en gjennomsnittsfaktor for sukker. I tillegg er enkelte produkter kalkulert basert på 
gjennomsnittsfaktorer basert på en rekke lignende produkter. Eksempelvis ferdigretter 
(ferdiglagde supper fra REMA 1000), som er kalkulert med gjennomsnittsfaktoren  
«Måltid, kjøtt». 

I henhold til GHG-protokollen, føres transport og distribusjon av selskapets innkjøpte 
varer, eller transport og distribusjon selskapet betaler for i Kategori 4: Oppstrøms 
transport og Distribusjon. I rapporteringsåret har REMA 1000 Norge re-kategorisert 
flere innrapporterte transportledd fra Kategori 9: Nedstrøms transport og distribusjon 
til Kategori 4: Oppstrøms transport og distribusjon etter gjennomgang av hva som 
tidligere har vært innrapportert og endret dette historisk. Da dette kun er endring  
av kategorisering, endrer det ikke de beregnede utslippene for 2021 eller historisk. 

Scope 3 inkluderer i tillegg drivstofforbruk fra lastebiler som ikke eies av REMA 
Distribusjon, i tillegg til tog- og sjøtransport. Selskapet vil i den kommende perioden 
analysere omfanget av disse utslippene og rapportere deretter. REMA Distribusjon har 
ikke kalkulert kjølemedier benyttet i tredjeparts transport. Det er forventet at disse 
utslippene vil påvirke utslippet fra REMA 1000s transport. Siden forrige rapportering, 
har vi inkludert kyllingfôr i verdikjeden til Hugaas Rugeri og Stanges Gårdsprodukter 
i tillegg til Norsk Kylling. Videre har Grans, Kolonihagen og Stanges Gårdsprodukter 
økt omfanget av innkjøpte råvarer. Målet for kommende periode er å inkludere 
vannforbruket for samtlige industrier.  

I 2019 startet vi et prosjekt for å kartlegge og innlemme våre indirekte utslipp  
i Scope 3 i vårt klimaregnskap. I 2021 har vi lagt til ytterligere kategorier, og har  
oppnådd en svært høy inkluderingsgrad av våre indirekte utslipp fra vår verdikjede. 
Med det forventes det ikke at REMA 1000s klimaregnskap vil endre seg vesentlig de 
kommende årene, da fullstendigheten av scope 3 beregningene er nær oppnådd.  
I de kommende årene vil REMA 1000 Norge ha fokus på økt datakvalitet, og med det, 
beregninger av deres varelinjer og transport. Hugaas Rugeri og Norsk Kylling er i ferd 
med å etablere nye og mer energieffektive fabrikker, som vil redusere fremtidige utslipp i 
scope 1 og 2. Videre vil vi definere tiltak som vil redusere alle utslippspostene med  
et mål om at indirekte utslipp skal være halvert i 2030.
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GRI § Bekrivelse Kilde (sidetall i årsrapport og webside)

Organisasjonen

102-1 Navn på selskapet REMA 1000 Norge AS

102-2 Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenester Reitan Retail annual report 2021; Board of Directors´ Report - REMA 1000 Norway

102-3 Lokalisering av selskapets hovedkontor Gladengveien 2, 0661 Oslo, Norge

102-4 Lokasjoner hvor selskapet opererer REMA 1000 Norge AS har sin virksomhet i Norge 

102-5 Eierskaps- og selskapsform Årsberetning, Virksomheten (s. 1)

102-6 Markeder som dekkes Årsberetning, Virksomheten (s. 1)

102-7 Bedriftens størrelse Årsberetning, Redegjørelse for årsregnskapet (s. 1-2)

102-8 Informasjon om ansatte og andre arbeidere Årsberetning, Opplysningen om miljø (s. 2-6), Note 13, lønnskostnader, antall ansatte og 
godtgjørelser.

102-9 Virksomhetens leverandørkjede Selskapets ansvarsrapport, Ansvar fra jord til bord (s. 11) 

102-10 Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap og leverandørkjede Årsberetning (s. 1-7)

102-11 Føre-var-prinsippet REMA 1000 bruker et føre-var-prinsipp, se også selskapets ansvarsrapport fra 2021 

102-12 Eksterne initiativ Selskapets ansvarsrapport, Vårt bidrag til de globale utfordringene (s. 12 )

102-13
Medlemskap i bransjeforeninger og / eller nasjonale- / internasjonale 
intresseorganisasjoner

Årsberetning. Opplysninger om miljø (s. 2-6)

GRI-tabell

VÅR RAPPORTERING
Vår bærekraftsrapportering er utarbeidet i tråd med GRI Standards. Tema og indikatorer er valgt på bakgrunn av mulighet for langsiktig påvirkning og verdiskapning, samt hvor vi har størst 
påvirkningskraft. Videre hvordan vi påvirker og blir påvirket av våre interessenter. Basert på disse vurderingene er temaene kategorisert i en vesentlighetsanalyse som danner grunnlag for våre 
strategiske målsettinger og tilhørende rapportering. Denne rapporten omfatter de fleste tema fra vesentlighetsanalysen. En oversikt over indikatorene som er dekket, fremkommer avslutningsvis i 
denne rapporten, og relevante indikatorer følger hvert delkapittel. Klimaregnskapet er revidert av DNV GL. Rapporten kan leses i sammenheng med vår årsrapport som er tilgjengelig på REMA.no. 
Denne er revidert av EY. Ansvarsrapporten er ikke eksternt revidert. En detaljert redegjørelse for rapporteringsstandarden og de ulike indikatorene er å finne på globalreporting.com.
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GRI § Bekrivelse Kilde (sidetall i årsrapport og webside)

Strategi

102-14 Brev fra ledelsen Selskapets ansvarsrapport, Vårt samfunnsoppdrag (s. 9)

Etikk og integritet

102-16 Verdier, prinsipper, standarder og normer for oppførsel
Reitan Retail annual report 2021; Board of Directors’ Report – The Reitan values
Reitan Retail Styrende dokumenter https://reitan-nettside.vercel.app/om-oss/styrende-dokumenter

Selskapsledelse

102-18 Styresett Reitan Retail annual report 2021; Board of Directors´ Report - organisation

Interessentdialog

102-40 Liste over interessentgrupper Selskapets ansvarsrapport, Interessentdialog (s. 112)

102-41 Kollektive avtaler Årsberetning, Note 13, lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser.

102-42 Definisjon og selektering av interessentgrupper Selskapets ansvarsrapport, Interessentdialog (s. 112) 

102-43 Tilnærming til interessentdialog Selskapets ansvarsrapport, Interessentdialog (s. 112) 

102-44 Hovedtema og bekymringer Selskapets ansvarsrapport, Interessentdialog (s. 112)
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GRI § Bekrivelse Kilde (sidetall i årsrapport og webside)

Rapporteringspraksis

102-45 Enheter inkludert i de konsoliderte økonomiske regnskapene Årsberetning, Virksomheten (s. 1)

102-46 Definere rapportinnhold og rammer for tema Selskapets ansvarsrapport (s. 118)

102-47 Liste over vesentlige tema Selskapets ansvarsrapport, interessentdialog (s. 112) 

102-48 Korreksjon av tidligere rapportert informasjon

Egen, økologi for følgende år: 2019
Egen, matsvinn for følgende år: 2020 
Egen, Nøkkelhull for følgende år: 2020
Egen, omsetning frukt og grønt for følgende år: 2020
416-2, tilbaketrekking for følgende år: 2020
Det er også gjort justeringer av tall i klimaregnskapet for 2013 og 2020. Justeringene 
er korrigeringer på vegne av bedre datagrunnlag og nye utslippsfaktorer, og ytterligere 
rapportering av flere Scope 3 kategorier som har blitt innhentet i løpet av 2021. 
Klimaregnskapet er gjennom årlig verifisering av en tredje part. 

102-49 Endringer i rapportering Forbedret GRI-103 gjennomgående i rapporten. Inkludert vesentlighetsanalyse og strategiske 
målsettinger mot 2030.

102-50 Rapporteringsperiode 01.01.2021 – 31.12.2021

102-51 Dato for siste tilgjengelig rapport 30/04/2021

102-52 Rapporteringssyklus Årlig

102-53 Kontaktpunkt for spørsmål om rapporten Emilie Våge, leder samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000 Norge.  
E-post: emilie.vage@rema.no

102-54 Hevd av rapportering iht. GRI Standards REMA 1000 GRI Index – 2021

102-55 GRI Index REMA 1000 GRI Index – 2021

102-56 Ekstern revisjon Årsregnskap med beretning for REMA 1000 er revidert av EY. Årsrapporten til Reitan Retail er 
revidert av EY. Ansvarsrapporten er ikke revidert. Klima- og energiregnskap er revidert av DNV GL.
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Tema Bekrivelse Kilde Unnlatelse Grunn til unnlatelse Beskrivelse av unnlatelse

Miljø – Plast og emballasje

GRI 103 – Tilnærming

103-1 Beskrivelse av temaet og begrensninger s. 36-42 N/A

103-2 Beskrivelse av tilnærming og resultater s. 36-42 N/A

103-3 Evaluering av tilnærming og resultater s. 36-42 N/A

GRI 103 – Materiale

301-1 Materiale brukt etter vekt eller volum s. 47 N/A

301-2 Andel resirkulert materiale s. 47 N/A

REMA 1000 – Egne indikatorer

Egen Andel emballasje og poser som kan resirkuleres s. 47 N/A

Egen Plastkutt s. 47 N/A

Egen Redusert klimagassutslipp som følge av plastkutt s. 47 N/A

Egen Reduksjon i salg av bæreposer s. 47 N/A

Egen Vekst i salg av gjenbruksnett s. 47 N/A
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Tema Bekrivelse Kilde Unnlatelse Grunn til unnlatelse Beskrivelse av unnlatelse

Miljø – Bærekraftige produkter

GRI 103 – Tilnærming

103-1 Beskrivelse av temaet og begrensninger s. 29-35 N/A

103-2 Beskrivelse av tilnærming og resultater s. 29-35 N/A

103-3 Evaluering av tilnærming og resultater s. 29-35 N/A

REMA 1000 – Egne indikatorer

Egen
Andel sjømat sertifisert i henhold til merkeordning for bærekraftig fiske 
(MSC/ASC)

s. 47 N/A

Egen Antall non food-produkter med palmeolje, egen merkevare s. 47 N/A

Egen Omsetningsandel økologiske varer s. 47 N/A

Egen Egne merkevarer sertifisert med Svanemerket s. 47 N/A
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Tema Bekrivelse Kilde Unnlatelse Grunn til unnlatelse Beskrivelse av unnlatelse

Miljø – Klimagassutslipp

GRI 103 – Tilnærming

103-1 Beskrivelse av temaet og begrensninger s. 20-28 N/A

103-2 Beskrivelse av tilnærming og resultater s. 20-28 N/A

103-3 Evaluering av tilnærming og resultater s. 20-28 N/A

GRI 305 – Klimagassutslipp

305-1 Direkte klimagassutslipp (Scope 1) s. 21, 113-114,     
    116 N/A

305-2 Indirekte klimagassutslipp – energi (Scope 2) s. 21, 113,  
    115-116 N/A

305-3 Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) s. 21, 113, 115 N/A

305-5 Reduksjon i klimagassutslipp s. 21, 113-116 N/A

GRI 302 – Energi

302-1 Energiforbruk i organisasjonen s. 21, 116 N/A
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Tema Bekrivelse Kilde Unnlatelse Grunn til unnlatelse Beskrivelse av unnlatelse

Miljø – Miljøpåvirkning

GRI 103 – Tilnærming

103-1 Beskrivelse av temaet og begrensninger s. 16-28 N/A

103-2 Beskrivelse av tilnærming og resultater s. 16-28 N/A

103-3 Evaluering av tilnærming og resultater s. 16-28 N/A

REMA 1000 – Egne indikatorer

Egen Redusert matsvinn s. 48 N/A

Egen Egne kjøretøy med Euroklasse 6 s. 48 N/A

Egen Inntransport til distribunaler som går på tog s. 48 N/A

Egen Andel underleverandører med Euroklasse 6 s. 48 N/A

Egen Nye miljøbutikker s. 48 N/A

Egen Butikker med miljøvennlige kjølegasser s. 48 N/A

Egen Butikker med LED-belysning s. 48 N/A
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Tema Bekrivelse Kilde Unnlatelse Grunn til unnlatelse Beskrivelse av unnlatelse

Helse – Mattrygghet

GRI 103 – Tilnærming

103-1 Beskrivelse av temaet og begrensninger s. 69-71 N/A

103-2 Beskrivelse av tilnærming og resultater s. 69-71 N/A

103-3 Evaluering av tilnærming og resultater s. 69-71 N/A

GRI 416 – Kundehelse og -sikkerhet

416-2 Brudd på helse- og sikkerhetsaspekter ved produkter og tjenester s. 72 N/A

GRI 417 – Markedsføring og produktmerking

417-2 Brudd på retningslinjer for merking og informasjon om produkter og tjenester s. 72 N/A

REMA 1000 – Egne indikatorer

Egen Reviderte leverandører med hensyn til matsikkerhet s. 72 N/A

Helse – Sunnhet og helse

GRI 103 – Tilnærming

103-1 Beskrivelse av temaet og begrensninger s. 55-64 N/A

103-2 Beskrivelse av tilnærming og resultater s. 55-64 N/A

103-3 Evaluering av tilnærming og resultater s. 55-64 N/A

REMA 1000 – Egne indikatorer

Egen Omsetningsandel, frukt og grønnsaker s. 72 N/A

Egen Omsetningsandel, fisk og sjømat s. 72 N/A

Egen Omsetningsandel, hvitt kjøtt s. 72 N/A

Egen Antall egne merkevarer med Nøkkelhullmerket s. 72 N/A
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Tema Bekrivelse Kilde Unnlatelse Grunn til unnlatelse Beskrivelse av unnlatelse

Mennesker og mangfold

GRI 103 – Tilnærming

103-1 Beskrivelse av temaet og begrensninger s. 75-85 N/A

103-2 Beskrivelse av tilnærming og resultater s. 75-85 N/A

103-3 Evaluering av tilnærming og resultater s. 75-85 N/A

GRI 401 – Ansatte

401-1 Endringer i arbeidsstokken s. 88
Rapporten inneholder ikke 
endringer per region, kjønn 
eller alder.

Informasjon ikke 
tilgjengelig.

En prosess vil bli utviklet 
for å rapportere på dette.

GRI 404 – Opplæring og utdanning

404-3
Andel ansatte som omfattet av rutiner for regelmessig 
medarbeidersamtale

s. 88 N/A

GRI 405 – Mangfold og likestilling

405-1 Mangfold blant ledere og ansatte s. 88
Data oppgitt i absolutte 
verdier, mangfold blant 
ansatte ikke oppgitt.

Informasjon ikke 
tilgjengelig.

En prosess vil bli utviklet 
for å rapportere på dette.

GRI 403 – Helse og sikkerhet

403-10 Arbeidsrelatert sykefravær s. 88
Rapporterer 
kun sykefravær i 
administrasjonen.

Informasjon ikke 
tilgjengelig.

En prosess vil bli utviklet 
for å rapportere på dette.
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Tema Bekrivelse Kilde Unnlatelse Grunn til unnlatelse Beskrivelse av unnlatelse

Ansvarlig handel

GRI 103 – Tilnærming

103-1 Beskrivelse av temaet og begrensninger s. 91-107 N/A

103-2 Beskrivelse av tilnærming og resultater s. 91-107 N/A

103-3 Evaluering av tilnærming og resultater s. 91-107 N/A

GRI 308 – Miljøvurdering av leverandører

308-1 Nye leverandører der miljø inngikk som en del av evalueringen s. 109
Rapporterer for 
ekisterende og nye 
leverandører.

Informasjon ikke 
tilgjengelig.

En prosess vil bli utviklet i 
2020 for å rapportere på 
dette.

308-2 Negativ miljøpåvirkning i leverandørkjeden og iverksatte tiltak s. 109 N/A

GRI 414 – Vurdering av sosialt ansvar hos leverandører

414-1
Nye leverandører der sosialt ansvar inngikk som en del av 
evalueringen

s. 109
Rapporterer for 
ekisterende og nye 
leverandører.

Informasjon ikke 
tilgjengelig.

En prosess vil bli utviklet i 
2020 for å rapportere på 
dette.

414-2 Negativ sosial påvirkning i leverandørkjeden og iverktsatte tiltak s. 109 N/A

REMA 1000 – egne indikatorer

Egen Brudd på relevant lovverk eller egne retningslinjer for dyrevelferd s. 109 N/A

Egen
Andel leverandører som har tilsluttet seg Supplier Code of 
Conduct (SCoC)

s. 109 N/A

Egen Egne fysiske revisjoner s. 109 N/A

Egen Egne merkevarer sertifisert med UTZ eller Fairtrade s. 109 N/A

Egen
Nye leverandører som har blitt kartlagt for enten 
arbeidsforhold,menneskerettigheter, miljøforhold eller korrupsjon

s. 109 N/A
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Spørsmål eller tilbakemeldinger? Kontakt Emilie Våge, leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000 Norge. E-post: emilie.vage@rema.no

Tema Bekrivelse Kilde Unnlatelse Grunn til unnlatelse Beskrivelse av unnlatelse

Ansvarlig handel – Høy forretningsmoral

GRI 103 – Tilnærming

103-1 Beskrivelse av temaet og begrensninger s. 108 N/A

103-2 Beskrivelse av tilnærming og resultater s. 108 N/A

103-3 Evaluering av tilnærming og resultater s. 108 N/A

GRI 205 – Anti-korrupsjon

205-2
Kommunikasjon om og opplæring i policyer og prosedyrer for 
antikorrupsjon

s. 110
Rapportering ikke brutt 
ned per ansattkategori 
eller per andel ansatte.

Informasjon ikke 
tilgjengelig.

En prosess vil bli utviklet 
for å rapportere på dette.

205-3 Bekreftede korrupsjonshendelser og iverksatte tiltak s. 110 N/A

GRI 206 –Konkurransehensyn

206-1 Formelle klager og saker knyttet til regelverk for konkurranserett s. 110
Utfall av sak ikke 
rapportert.

Konfidensiell informasjon.
Informasjon om saken er 
konfidensiell.

GRI 415 – Politiske interesser

415-1 Bidrag til politiske interesseorganisasjoner s. 110 N/A

GRI 417 – Markedsføring og produktmerking

417-3 Formelle klager og saker knyttet til regelverk for markedsføring s. 110
Definerer ikke alvorlighets 
grad av klage.

Konfidensiell informasjon.
Informasjon om saken er 
konfidensiell.

GRI 418 – Kunders personvern

418-1 Formelle klager knyttet til regelverk for personvern s. 110 N/A

REMA 1000 – egen indikator

Egen Brudd på GDPR s. 110 N/A
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VÅRE VERDIGRUNNLAG
• Vi rendyrker bedriftens forretningsidé

• Vi holder en høy forretningsmoral

• Vi skal være gjeldfri

• Vi skal motivere til vinnerkultur

• Vi tenker positivt og offensivt

• Vi snakker med hverandre – ikke om hverandre

• Kunden er vår øverste sjef

• Vi vil ha det morsomt og lønnsomt


