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Vi skal være best  
på bærekraft i 

norsk matbransje Innen 2025 vil TINE kun bruke 
fornybar energi og drivstoff. Vi får 

en virksomhet uten klimagassutslipp.

TINE skal bidra til et sunt, 
variert og balansert kosthold i 

den norske befolkningen.

Innen 2030 skal TINE gjennom innovativ 
emballasje, merking og forbruker dialog 

bidra til å redusere matsvinnet hos 
forbruker med 50 prosent.

Innen 2030 skal TINE ha redusert 
svinnet i egen verdikjede med  
50 prosent, gjennom å utnytte 

egne råvarer optimalt.

TINE har som mål at landbruket 
skal kutte 20 prosent av 

klimagassutslippene innen år 2030.
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Jordbruket står for drøyt åtte prosent av 

Norges samlede utslipp av klimagasser. 

Mesteparten av utslippet vårt kommer fra kua, 

og vi er i gang med ulike tiltak for å få det ned.

Blant tiltakene vi jobber med er optimal fôring, 
riktig tidspunkt for høsting av gress til kyrene, 
og avl for produktive og friske dyr.

Melkeproduksjonen per ku har økt, samtidig 
som antall kyr er redusert. Utslippene fra 
melkeproduksjonen er redusert med fire 
prosent fra 1990 til 2016.

Vi reduserer  
KLIMAUTSLIPP

4 5



Sammen med teknologimiljøer har 
TINE utviklet et digitalt verktøy, der 
bonden kan se grafiske framstillinger av 
hvor mye klimagasser kuene slipper ut 
gjennom året. Da blir det også lettere å 
sette inn de rette miljøtiltakene.
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Siden 2013 har vi redusert utslippet av CO2 i produksjonen med over 27 prosent, og 
jobber med flere miljøtiltak som vil ta klimagassutslippet ytterligere ned. Hvis vi lykkes 
med tiltakene vil utslipp ved utgangen av 2020 være 70 prosent lavere enn i 2013. 
Innen 2023 skal meierivirksomheten kun benytte fornybar energi.

Vi prioriterer  
FORNYBAR ENERGI
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TINE vil øke andelen av fjernvarme 
og bioenergi som energikilde. 

Fjernvarme står nå for 20 prosent 
av energiforbruket i produksjonen. 

Målet er å fase ut all fyringsolje innen 
utgangen av 2020.

I 2017 brukte TINE 536 
GWh i produksjonen. 

Andelen fornybar energi 
var på 78 prosent.

Hvis miljøtiltakene 
lykkes, vil utslipp ved 

utgangen av 2020 
være 70 prosent 

lavere enn i 2013.

Siden 2013 er utslippet 
av CO2 redusert med 

over 27 prosent. 
Flere miljøtiltak skal 
ta klimagassutslippet 

ytterligere ned.

27% 70%
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Vi satser stort på  
MILJØVENNLIG TRANSPORT
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Siden 2013 er 
klimagassutslippet redusert 
med rundt 10 500 tonn, en 

nedgang på 18 prosent. 

I løpet av 2017 er 
utslipp av NOx fra TINEs 
transport redusert med  

39 prosent.

Antall kjørte 
kilometer 

reduseres, og bruk 
av jernbane øker.

Fram mot 2020 bytter TINE 
ut alle biler med moderne 
motor teknologi basert på 

EURO-VI eller nyere.

I 2017 kjørte TINEs biler 52 millioner kilometer og brukte nærmere 20 millioner liter diesel for å 

transportere melk og ferdigprodukter rundt i Norge. Vi jobber med å utnytte bilene bedre, ved 

å øke fyllingsgraden, optimalisere rutene og veivalget og lære opp sjåførene til miljøvennlig og 

effektiv kjøreatferd.

39%18%

98



#KUKRAFT
200 000 norske melkekuer skal drive klimasatsingen til TINE framover. Én av framtidens 

drivstoffløsninger er bærekraftig biogass produsert på kumøkk, og nå tar TINE den i bruk. 

Klimagassutslipp fra husdyrgjødsel er en klimautfordring. #KUKRAFT vil bidra til å løse  
dette problemet. Der all kugjødsel går til biogjødsel- og biogassproduksjon, reduseres 

klimagassutslippet ved å produsere én liter melk med 13 prosent.

TINE har ambisjon om 100 biler på #KUKRAFT.

TINE skal kun 
bruke energi og 

drivstoff basert på 
fornybare råvarer.

TINE tester biogass 
på sine lastebiler 
for første gang.

TINE lanserer #KUKRAFT, 
et miljøprogram for å 

ta i bruk biogass basert 
på husdyrgjødsel som 

drivstoff.

TINE tar i bruk de 
første melkebilene 

på flytende 
biogass.

2025201820172011
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Vi reduserer matsvinn 
for et BEDRE KLIMA
TINE vil redusere svinn, blant annet gjennom bedre planlegging av 

produksjonen og en tettere oppfølging av vaskeprosessen. Redusert svinn gir 

redusert klimabelastning. 

Siden 2011 har vi redusert svinnet ved anleggene som produserer drikkemelk 
og yoghurt. I 2017 brukte vi cirka 5,5 millioner liter mindre melk enn i 2011 for 
å produsere den samme mengden produkter. Det gir en årlig besparelse i utslipp 
av klimagasser på 6300 tonn CO2.
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Hvert år kaster vi 355 000 tonn mat som kunne  
vært spist. Det er flere grunner til at mat kastes, men 

nordmenn er ganske enige om hva som er viktigst 
– nemlig at maten er «utgått på dato». Alle TINEs 

produkter er merket med «best før»-dato. Nå gir vi litt 
mer informasjon om produktene ved å merke «Best 

før, og ofte god etter». Vi håper dette kan bidra til at vi 
«ser-lukter-smaker» før vi eventuelt kaster maten.  
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Vi vurderer nøye hvordan emballasjen 

påvirker produktets holdbarhet, om den 

bidrar til å redusere matsvinn og om 

den kan gjenvinnes og brukes til nye 

produkter. All TINE-emballasje skal kunne 

samles inn i etablerte returordninger.

I 2017 brukte TINE 28 683 
tonn emballasje, en økning 

på 228 tonn fra 2016.

Bruk av fiber og kartong 
øker, mens forbruket av 

plast er redusert.

I 2017 var 31 prosent av alle 
drikkekartongene solgt fra 

TINE med bioplast. 

Drikkekartong utgjør 77 
prosent av TINEs emballasje. 

Plastfilm og plast til ulike 
beger utgjør 22 prosent. 

Vi reduserer matsvinn med 
SMARTERE EMBALLASJE
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Vi bidrar til  
BEDRE KOSTHOLD
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Feil kosthold er den viktigste årsaken til for tidlig død i Norge. TINE bidrar til bedre kosthold i Norge, 

både gjennom forbedring av eksisterende produkter og utvikling av nye, samt informasjonsarbeid.

For perioden 2015 til 2017 har TINE redusert forbruket av mettet fett i sine  
produkter med 84 tonn. Mengen tilsatt sukker er redusert med 635 tonn  
og salt med 52 tonn. Vi har lansert nye produkter med lite fett, og gjort  
en betydelig innsats for å markedsføre lettere produktvarianter.

TINE skal innen utgangen av 2018 redusere forbruket av:

• Mettet fett med 2050 tonn

• Tilsatt sukker med 700 tonn

• Salt med 80 tonn

De siste to årene har vi hatt en egen talsperson for ernæring. Klinisk ernæringsfysiolog Anne Marie Skjølsvik gir forbrukerne 
informasjon og kunnskap om kosthold, aktivitet og helse. 

ernæringsbloggen.no Ernæringspodden /ernaeringsfysiologenitine @ernaeringsfysiologen_tine
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Vi gir barn og unge  
SUNNERE KOSTHOLD
I 2017 har vi jobbet målrettet med å gjøre et større utvalg sunnere produkter tilgjengelige på skoler og 

under idrettsarrangementer.

TINE etablerte skolemelkordningen på 1970-tallet, og jobber med økt tilgjengelighet og 
større utvalg. Gjennom Skolelyst er det nå mulig å bestille flere meieriprodukter, juice, 
frukt og grønnsaker til skolemåltidet.

I Norge har vi 12 000 idrettslag, og hvert år deltar 900 000 barn og unge på 
idrettsarrangementer. Gjennom konseptet Smart Idrettsmat, samarbeider TINE med 
idretts-Norge for å gjøre det enklere å servere sunnere mat.
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Vi sikrer 
GOD DYREVELFERD
TINE har spisskompetanse innen storfe- og geitehelse. Vi er 

ledende i å sikre god dyrehelse gjennom våre rådgivere som 

besøker melkegårdene jevnlig.

Norge er blant landene med lavest antibiotikabruk innen 
matproduksjon på landdyr. Siden 1975 har hver eneste ku hatt 
eget helsekort, og siden 1994 har TINE bidratt til en reduksjon 
i antibiotikabruk på 60–70 prosent. I 2017 var det kun 88 
leveranser av ku- og geitemelk (70 leveranser i 2016) med spor 
av antibiotika av typen penicilliner. Denne melka blir vraket.

99 prosent av melkevolumet i TINE er godkjent i henhold til 
KSL-kravene. Kravene sikrer at produktene er smittefrie og 

uten skadelige fremmedstoffer, produsert med god 
dyrevelferd og på en miljøvennlig måte.
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Vi skaper GODT
ARBEIDSMILJØ
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TINE har som mål å ha null 

arbeidsulykker med fravær. Vi jobber 

med ulike verktøy, systemer og 

rutiner for å ivareta våre ansatte.

TINE hadde en nedgang i 
sykefraværet i 2017. Målet er 
null arbeidsulykker med fravær. 
Vi er fornøyde med en nedgang 
til 54 hendelser i 2017. Ingen 
av hendelsene fikk alvorlige 
konsekvenser. 

I 2017 har 87 prosent av 
medarbeiderne gjennomført 
dilemmatrening i etiske 
retningslinjer, inkludert hele 
konsernledelsen.
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                     Vi skaper 
ARBEIDSPLASSER  
        OG VERDIER
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Samfunnsregnskapet viser at TINE bidrar med 25 000 arbeids plasser og  

20 milliarder kroner i verdiskapning for Norge.

Mye fastlandsindustri er lagt ned eller flyttet til utlandet, men bare siden 
2009 har TINE investert over 4 milliarder kroner i norske produksjonsanlegg. 

TINE er en stor arbeidsgiver i Gudbrandsdal-regionen. De siste årene har vi 
investert nærmere 700 millioner kroner ved våre anlegg på Frya og Tretten. 
I Oppland alene genererer TINEs virksomhet i sum over 2200 årsverk, og 
skaper verdier for rundt 1,7 milliarder kroner. 
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  Vi samarbeider 
for et BEDRE 
SAMFUNN
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TINE har vært stolt samarbeidspartner med Røde Kors siden 2003. Samarbeidet er konsentrert rundt 
Røde Kors Hjelpekorps, samt Røde Kors-aktiviteter som setter søkelyset på kosthold og fysisk aktivitet 
i ulike deler av befolkningen. 

TINE samarbeider med miljøorganisasjonen ZERO for å bedre rammebetingelser for miljøvennlig og 
bærekraftig transport og meieriproduksjon. 

TINE deltar i prosjektet Norway 203040, et samarbeid mellom næringslivets største selskaper, som 
skal bidra til å nå myndighetenes klimamål.

TINE har sluttet seg til intensjonsavtalen om tilrettelegging av sunnere kosthold mellom næringslivs  -
organisasjoner, mat- og drikkeprodusenter og handelen (matbransjen) og Helse- og Omsorgs-
departementet. Avtalen setter konkrete mål for reduksjon av tilsatt sukker, mettet fett og salt.
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Les hele TINE Bærekraftrapport på tine.no


