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Katalysator og tilrettelegger for bærekraft i handelen
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Bærekraft – Bransjeforeningen Handel

SamarbeidspartnereNettverk bærekraft handel

✓ Katalysator

✓ Tilrettelegger

✓ Møteplasser

✓ Erfaringsutveksling

✓ Verktøy

✓ Samarbeidspartnere

✓ Prosjekter



FNs initiativ for bærekraftig næringsliv
• Kim N. Gabrielli Administrerende direktør, UN Global Compact Norge

Fremtidens matbutikk er selvfølgelig bærekraftig
• Louise Fuchs, Direktør kommunikasjon og bærekraft, Oda 

Bærekraftig produksjon gjennom leverandørkjeden – OG en klimanøytral 
organisasjon

• Hanne Martine Vedeler, Kjededirektør Norengros

25 år med trygge leker 
• Christian Sogn Iversen, CEO, Sprell

Grønne tariffer - et samarbeid med Handel og Kontor
• Sigbjørn Mygland, direktør tariff og forhandlinger, NHO SH

Avrunding - Og hva nå? 
• Linda Vist, bransjedirektør Handel, NHO SH
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Agenda



Fremtidens næringsliv

Kim Gabrielli
Direktør
UN Global Compact Norge
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1. Ansvarlig 
næringsliv

2. Bærekraft 
som 

Businessmuligh
et

Hovedtrender i næringslivet





Ansvarlig næringsliv og leverandørkjeder





91% 15x

Only 2% of 
food comes from oceans

Sources: Circle Economy,
FAO, IEA

Circularity 
opportunity

Global offshore
opportunity

Bærekraft som businessmulighet

90%

CO2 from power plants 
can be captured

CCS 
Opportunity

Food opportunity

Carsharing
opportunity

20%
96% time:

cars parked
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Sette mål og strategi 
(identify)

Analyse

Sette mål/strategi

Engasjere interessenter 
(team)

Interne interessenter

Eksterne interessenter

Sette ut i live (act)

Ansvarlig drift

Bærekraft som businessmulighet

✓ Rapporteringsnettverk
✓ Climate Ambition Accelerator: Sette 

vitenskapsbaserte klimamål (SBTi) for 
store, melloms. og små bedrifter

✓ SDG Ambition: Prioritere 
bærekraftsmål

✓ SDG Action Manager

✓ Digital bærekraftsguide for 
dummies

✓ Vesentlighetsanalyse
✓ GAP-analyse
✓ Comm. on Progress (CoP)

✓ Ex. Programme - sustainability for CEOs
✓ Globalt CFO-nettverk
✓ Ocean CFO Task Force 
✓ Bærekraftsprogram for styremedlemmer
✓ Young SDG Innovators Programme: 

Innovasjonsprogram for ansatte under 35 år
✓ Rekrutteringsnettverk: Hvordan rekruttere ansatte 

med bærekraftskompetanse

✓ Stakeholderdialog med underleverandører
✓ Universitetssamarbeid
✓ Forbrukere

✓ Åpenhetslov/ aktsomhetsvurderinger
✓ EU-reguleringer
✓ Klimaregnskap
✓ Offsets
✓ Target Gender Equality

✓ Løsningsplattformer innen hav, helse, mat og 
sirkulært

✓ Innovasjonslab’er for hav, helse, mat og sirkulært 
(finans, klima og natur på tvers)

✓ Hub for samarbeid med næringslivet i lav og 
mellominntektsland

Hovedpartnere 

Regionale satsinger i M&R, Viken, Agder, Vestland og Nord-Norge







Initiativer fra matplattformen

Initiative 1: Competence enhancement program for regenerative agriculture (Nestle)

Initiative 2: Tools for measuring regenerative agriculture (Nortura)

Initiative 3 A common Norwegian standard for sustainable food products (Orkla)

Initiative 4: Common market standard for sustainable salmon (Skretting)

Initiative 5: New fish feed raw materials to reduce climate emissions of Norwegian 
salmon (Bellona)



www.globalcompact.no

Kim Gabrielli
Admin. Direktør

UN Global Compact Norge
kim.gabrielli@globalcompact.no



Tenk miljø når du 
handler – det gjør vi!



▪ Norges største leverandør av forbruksvarer til
næringslivet

▪ Omsetning 5 mrd

▪ 1000 ansatte

▪ Frivillig kjede

▪ Etablert 1989

▪ Lokalisert over hele Norge

Kort om Norengros

18.09.202121



▪ Bærekraft er samfunnsansvar

▪ Bærekraft er noe våre kunder og kunders kunder 
forventer og etter hvert krever

▪ Bærekraft trigger effektivitet og besparelser 

▪ Bærekraft er positivt for omdømme og merkevare for 
hele verdikjeden

▪ Bærekraft er muligheter

Hvorfor satser vi på bærekraft?



Bærekraftig utvikling vil si en utvikling som 
imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner 
skal få dekket sine behov.

▪ For å sikre bærekraftig utvikling må 
verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

▪ Klima og miljø

▪ Økonomi

▪ Sosiale forhold

▪ Sammenhengen mellom disse dimensjonene 
avgjør om noe er bærekraftig.

Hva er bærekraftig utvikling?

18.09.202123



▪ En tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for 
miljø og bærekraft – Norengros skal ta markedets 
sterkeste posisjon på bærekraft

▪ Begrepet bærekraft skal forankres i organisasjonen 

▪ Gjøre det enkelt for kundene å velge miljøvennlige 
alternativer 

▪ Øke andel salg av miljømerkede produkter og ta rollen 
som markedets ledende på «grønt sortiment»

▪ Være en premissgiver for bærekraft bakover i 
leverandørenes verdikjeder

▪ Jobbe systematisk med å redusere belastningen på 
miljøet og være bevisst vårt miljøansvar. Føre regnskap 
for restutslipp og kompensere med sertifiserte EU-
kvoter.

Hvordan bli best?



18.09.202125

Fra MÅ til VIL 





Egen risikokartlegging

Medlemskap i Etisk handel Norge

Etiske retningslinjer Sporingsverktøy



A Vedtatt CSR-strategi
B Vedtatt etiske retningslinjer (CoC)
C Oppfølging etiske retningslinjer (CoC)



A Vedtatt CSR-strategi
B Vedtatt etiske retningslinjer (CoC)
C Oppfølging etiske retningslinjer (CoC)







Gunnstein Kjosavik, 
daglig leder i Norengros Kjosavik

Vi synes det er mye kjekkere å gjøre
lokale investeringer og gjøre noe
konkret, enn bare å kjøpe kvoter.





Kundeperspektivet



Offentlige miljømerker Annen sertifisering og merking













Guro Espeland, daglig leder i Jæder Ådne Espeland

Vi har hatt et tett samarbeid med Norengros i
mange år, og vissheten om at Erling alltid sørger
for at vi har riktige varer til rett tid, gjør at vi kan
konsentrere oss fullt og helt om det vi er best på.



Christian Hallemyr, 
Development & Deployment i Sodexo

Vi jobber med Norengros som totalleverandør, 
som leverer alt av forbruksvarer til oss – fra
renholdsprodukter til emballasje. For oss er det 
enkelt å forholde oss til noen som har alt.



Hege Enge Dekkerhus,
Daglig leder Norwegian Wild

Da jeg byttet grossist til Norengros, begynte
miljøengasjementet mitt virkelig å blomstre. 
Der ble jeg møtt med stor forståelse og respekt for 
det jeg ønsket å få til.»



Lars Berg Giskeødegård,
Güfestival- og Momentium-gründer

Norengros har hjulpet oss godt på veien, blant
annet med solid kunnskap om alt fra sertifiseringer
og leverandører til konsepter og avfallshåndtering.



Thomas Bjerkseter,
produksjonssjef Brødrene Dahl

Målet er å redusere antall kolli med 50 
prosent ved pakking av småvarer.



Hvordan komme i gang



18.09.202152

Ta et tydelig valg

Grad av bærekraftfokus

Ideell
virksomhet

Ulovlig
virksomhet

Tydelig posisjon med
gjennomgående fokus

på bærekraft i hele
virksomheten, fra

overordnet strategi til
daglige operative valg

Fokus på å redusere risiko 
og beskytte omdømme, 
men liten innvirkning på 

strategi og 
forretningsmodell

Følger lover og regler,
men har ikke noe fokus
på bærekraft utover det
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Ta et tydelig valg

Grad av bærekraftfokus

Ideell
virksomhet

Ulovlig
virksomhet

Tydelig posisjon med
gjennomgående fokus

på bærekraft i hele
virksomheten, fra

overordnet strategi til
daglige operative valg

Fokus på å redusere risiko 
og beskytte omdømme, 
men liten innvirkning på 

strategi og 
forretningsmodell

Følger lover og regler,
men har ikke noe fokus
på bærekraft utover det







18.09.202157 Kilde: GHG Protocol. ghgprotocol.org: “A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised edition”
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1. FOREBYGGING

2. KLARGJØRING FOR GJENBRUK

3. MATERIALGJENVINNING (RESIRKULERING)

4. ENERGIGJENVINNING

5. DEPONERING
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Illustrasjon: Bly via KS







Handelsnettverk for bærekraft i regi av NHO

Christian Sogn Iversen – CEO
16. September 2021



Hege startet Sprell for 
25 år siden fordi hun 

ikke fant gode leker til 
sin egen datter



I Sprell skal barnas beste
stå i sentrum

Barn skal vokse opp og bli selvstendige, 

sterke, tenkende, kreative og sunne.

Barn skal være frie og likestilte, og føle seg 

trygge blant voksne, og i sitt nærmiljø 

Barn skal få oppleve naturen 

Sprell skal bidra til barnas beste der vi 
kan. Det gjelder særlig i valget av hva vi 

selger



Vårt mantra

Vi skal gi barn, og spesielt nyfødte, en god start på livet 
med produkter i naturmaterialer og tekstiler i økotex eller 
organisk materiale 

Vi skal jobbe for et sunnere barnerom med mindre 
kjemikaler både i leker og tekstiler

Vi skal selge mindre plast, fordi det forsøpler verden

Vi skal ikke la oss presse av leketøysprodusenter til å selge 
produkter som bidrar til bruk og kast

Vi skal ikke bli avhengig av de store aktørene som presser 
marginer og gjør at mange lektøybutikker nå forsvinner

Vi skal selge mer av de klassiske gode lekene som Sprell og 
Riktige leker er kjent for

Hege



FNs 17 bærekraftsmål er omfattende og vi i Sprell har spurt oss 
hvor kan vi bidra



SPRELL HAR IDENTIFISERT 7 AV MÅLENE VI SOM BEDRIFT 
SKAL BIDRA POSITIVT TIL 

4) God utdanning
Sprell sine produkter har høy grad av pedagogisk innhold og 

skal stimulere til læring

5) Likestilling mellom kjønn
Vi unngår å selge produkter med klassiske kjønnsstereotyper

8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Sprell er opptatt av gode arbeidsvilkår for de ansatte, men 

også hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Derfor 

unngår vi å kjøpe inn varer fra steder vi vet dette er en 

utfordring 

12) Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi setter krav til våre leverandører både til sikkerhet og  

anstendig produksjon

13) Stoppe klimaendringer
Sprell jobber aktivt med å redusere CO2 avtrykket ved å tilby 

varer som varer lengre, helst laget i naturmateriale og minst 

mulig forpakning. Bidrar til mindre konsum

14) Livet I havet
Vi unngår plastikkprodukter så langt det lar seg gjøre og selger 

minimalt med trendprodukter i plast for å unngå massekonsum 

(bruk og kast). 

15) Livet på land
Vi selger kun treprodukter som er FSC godkjent og unngår 

plast så langt det lar seg gjøre. Vi har alltid fokus på 

resirkulering i alle ledd i organisasjonen

FNs bærekraftsmål



Kunder oppfatter Sprell som bærekraftig først og fremst på 
grunn av vårt utvalg av produkter

Tre vs plast

Massemarkedet - konkurrenterSprell

Bioplast vs oljebasert plast

Likestilling

Inkluderende og etnestitet

Vi støtter WWF vs billige trend produkter

Massekonsum og våpen



TAKK FOR MEG!





Utvalgsarbeid med 

Handel og kontor

«Grønne tariffavtaler»

Sigbjørn Mygland
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«Handelsnæringen har både direkte og indirekte påvirkning på klima og miljø. I tillegg til å redusere 

eget miljøfotavtrykk kan næringen påvirke både produsenter og forbrukere i riktig retning. 

HK og NHO SH erkjenner viktigheten av å bidra til en bærekraftig utvikling. 

Partene skal i tariffperioden bidra til økt fokus på temaet og gjøre den enkelte bedrift bedre i stand til 

å redusere eget klimaavtrykk, samt påvirke leverandører og samarbeidspartnere til å ta bærekraftige 

valg. 

For å oppnå dette skal HK i Norge og NHO Service og Handel iverksette et utvalgsarbeid. Partene 

nedsetter en arbeidsgruppe som skal ledes av HK i Norge og NHO Service og Handel. Representanter 

fra en eller flere virksomheter kan med fordel inkluderes i arbeidet og arbeidsgruppen. 

Arbeidsgruppen bør vurdere hvordan man i fellesskap kan stimulere 

til bærekraftig utvikling gjennom partssamarbeid.»
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• Produktivitet

• Viktig å få de 

tillitsvalgte/ansatte med for 

å lykkes.

• Skaper kultur og 

arbeidsmiljø

Hvorfor er dette 

en god ide?
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• Tre korte frokostseminarer,

• Det første 9. november

• Utvalgsarbeidet starter i 

januar

• Rapport i løpet av våren

• Hva skjer?


