
NorgesGruppens bærekraftsengasjement

NorgesGruppen har definert fem egne innsatsområder for bære

kraft. Hvert av dem korresponderer med ett eller flere av FNs 

bærekraftsmål, og under forklarer vi kort hvordan vi bidrar til å 

nå dem. I de neste kapitlene av rapporten har vi inkludert gode 

eksempler på bærekraftig forretning, og status på hvor langt vi 

har kommet i å nå egne mål. Vi jobber for å bidra til et bære

kraftig globalt fotavtrykk – i dag så vel som i 2030.

 

SUNNHET OG FOLKEHELSE: Et sunnere Norge
NorgesGruppen skal gjøre det enklere å spise sunnere og styrke folkehelsen, blant annet ved å 
selge mer frukt og grønt, grove kornprodukter og fisk, og å redusere salt, sukker og mettet fett i 
sortimentet. Vi skal sikre et trygt mattilbud og bidra til at det er enkelt å leve sunt med et forbruk 
som er bærekraftig over tid. Vi samarbeider også med resten av matvareindustrien for å videre
utvikle en bærekraftig matproduksjon.

En bærekraftig verdikjede 
Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi til å ivareta rettighetene til 
 arbeidere, redusere belastningene på klima, miljø og ressurser samt sikre velferden for dyr 
til lands og i vannet. Vi vil bidra til et mer bærekraftig jordbruk, og i sum gjøre produksjon og 
 forbruk mer bærekraftig. 

MILJØ OG KLIMA: Et miljøvennlig Norge 
NorgesGruppen har mål om å bli en klimanøytral virksomhet og lede an i utviklingen av 
 miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Klimatiltak gjennom hele 
verdikjeden og tiltak for å redusere og utnytte avfall er viktig for å oppnå mer bærekraftig 
 ressursbruk og forbruk.

MENNESKER OG MANGFOLD: Et mangfoldig Norge 
NorgesGruppen skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til våre ansatte og de arbeids
takerne som er tilknyttet vår verdikjede. Det betyr blant annet lik lønn for likt arbeid, god 
integrering, likestilling mellom kjønn og et godt læringsmiljø. Vi dobler antall lærlinger og 
arbeidstreningsplasser fram mot 2020. 

DISTRIKT: Et levende Norge
NorgesGruppen har butikker og lagre over hele landet, og derfor stor innvirkning på arbeids
plasser og bosetting. Å fremme et bærekraftig landbruk, og å støtte og utvikle små og mellom
store lokalmatleverandører, er eksempler på hvordan vi bidrar til å opprettholde økonomisk 
vekst i hele Norge. 

FNs bærekraftsmål er en felles, global arbeidsplan fram mot 2030 for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
redusere klimaendringene. Gjennom eget bærekraftsarbeid bidrar også NorgesGruppen til at verdenssamfunnet 
skal nå disse målene. 
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