
Nu har vi på Scan tagit vårt nästa och längsta 
klimatkliv hittills – vi kallar det för Gårdsinitiativet. 

Tillsammans med Sveriges gårdar, våra leverantörer, 
och 100 åtgärder ska vi göra en av världens mest 

klimatsmarta kött- och charktillverkningar ännu mer 
hållbar. Säg hej till framtidens hållbara gårdar och ett 

klimatkliv som gör skillnad på riktigt!

GÅRDSINITIATIVET
SÅ SKA VI GÖRA EN AV VÄRLDENS MEST 

KLIMATSMARTA KÖTT- OCH CHARK-
TILLVERKNINGAR ÄNNU MER HÅLLBAR



Hos oss på Scan är arbetet med att sänka vår klimatpåver-
kan en självklar del av vår verksamhet. Sedan 2003 har vi 
minskat vår klimatpåverkan med 74 %. Några av våra vikti-
gaste milstolpar för att nå dit är bland annat åtgärder inom 
vår egen produktion, våra transporter och förpackningar. 
För att nå hela vägen och skapa en klimatpositiv värdeked-
ja vill vi ta ansvar där det behövs som allra mest. En stor 
del av köttets klimatavtryck sker redan i den första delen 
av ledet, det vill säga på gården, men det är också här 
som de allra flesta och största miljönyttorna sker. Under 
2019 lanserade vi därför Gårdsinitiativet för att tillsam-
mans med svenska gårdar skapa klimatpositiva effekter på 
gårdsnivå och minska det svenska köttets klimatpåverkan. 

100 INSATSER FÖR MER KLIMATSMARTA 
GÅRDAR
Gårdsinitiativet startades upp tillsammans med 14 olika 
gårdar. Projektet skalas nu upp successivt och antalet 
gårdar utökas. Målet är minst 800 gårdar. Tillsammans ska 
vi arbeta för att minska gårdarnas klimatpåverkan. 



Vi har identifierat 100 åtgärder som både minskar klimat-
avtrycket, ökar miljönyttorna och samtidigt är lönsamma 
för gården. De olika åtgärderna ska bland annat öka den 
biologiska mångfalden, bidra till bättre djurhälsa, en mer 
effektiv energiförsörjning och en minskad vattenanvänd-
ning och övergödning. Vi på Scan tar på oss en roll som 
pådrivande kraft och motor i detta arbete. Vi ska se till 
att vi inspirerar och lär av varandra. Vi utformar också 
rådgivning och sprider goda exempel. Vi mäter och följer 
upp hur gårdarna förbättrar sin miljöpåverkan och det 
långsiktiga målet är att vår värdekedja, från gård till gaffel, 
ska binda mer klimatgaser än vad vi släpper ut. 

HÅLLBARHETSGRISEN - FRÅN GÅRDSINITIATIV 
TILL KLIMATSMART KÖTT
I början av oktober 2019 lanserade vi vår första samarbets-
gård inom Gårdsinitiativet – Halla Gård. Hos vår leverantör 
Anders Gunnarsson har en av Sveriges första gårdar med 
ambition att bli en fossilfri gård med ett helt slutet krets-
lopp byggts. 

VÅRA MÅL
Fram till 2025 ska vi nå netto noll klimatavtryck i vår 
egen verksamhet.
2040 ska vi ha en klimatpositiv värdekedja, från 
gård till gaffel. Det innebär att vi och våra lever-
antörer ska lagra in mer kol i marken än vi släpper ut. 



Djuromsorgen är i fokus och för att främja grisarnas naturli-
ga beteende får de gå ute och böka och beta - året runt! 
Genom att själv odla proteinrikt foder i form av åkerböna 
och lupin undviker Anders ett sojabaserat foder för grisar-
na. Gödseln från djuren försörjer biogasanläggningen med 
råvara, som sedan blir näring till gårdens odlingar. Biogasen 
producerar den värme och el som gården behöver och 
mer där till. Den biologiska mångfalden främjas genom 
skyddszoner som såtts in med blommande grödor. Med 
genomtänkta lösningar i varje del av gården har Anders 
minskat verksamhetens och därigenom grisarnas klimat-
påverkan och säkerställer dessutom en exceptionellt god 
djuromsorg. 
Tillsammans kan nu Scan och Halla Gård erbjuda kon-
sumentprodukter av fläskkött med lägre klimatpåverkan 
än befintliga produkter på marknaden under varumärket 
Hållbarhetsgrisen.

VAD HÄNDER HÄRNÄST?
Arbetet fortsätter i nära samarbete med våra utvalda 
gårdar. Följ vår resa mot en ännu mer hållbar kött- och 
charktillverkning på scan.se/gårdsinitiativet.


