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Nordzuckers bmredygtige 
emballagepolitik 

Emballage spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af vores fodevareprodukters kvalitet. Samtidig har 
vi et ansvar for at reducere emballagens miljopävirkning, hvilket er tilpasset vores beredygtige 
indkobspraksis. 

Nordzuckers beredygtige emballagepolitik streber efter at eliminere unodvendig emballage og 
indkobe emballagematerialer under storst mulig hensyntagen tu l sociale og miljomessige 
pävirkninger. Vi er forpligtet tu l principperne om at undgä, reducere, genanvende og genbruge. 

I de tilfelde hvor fodevareemballage er nodvendig, gär vi ind for, at emballagen har det lavest 
mulige 002-fodaftryk, samtidig med at vi bibeholder hoj fodevaresikkerhed og begrenser 
madspild. 

Vi designer vores emballager med fokus pä genanvendelighed eller genbrug. 

1 Vores bmredvcitiqe emballageprincipper 

GENERELT 

• Sikre at vores emballager pä ingen mäde gär pä kompromis med vores 
fodevareprodukters sikkerhed eller kvalitet eller med sundheden for vores medarbejdere 
og forbrugerne 

• Sikre at emballagen ikke oger madspild 
• Sigte mod at indkobe trebaseret emballage beredygtigt, f.eks. som FSC-certificeret 
• Reducere vores emballagers CO2-fodaftryk i hele produktets livscyklus 
• Sorge for at alle emballageleverandorer overholder Nordzuckers etiske regelst for 

leverandorer 

REDUCERE 

• Undersoge mulighederne for at reducere emballage generelt og eliminere brug af 
unradvendig emballage 
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GENANVENDE/GENBRUGE 

• Undersoge mulighederne for at oge brugen af genanvendelige materialer i vores 
emballagematerialer 

• Designe vores emballager, sä de kan genanvendes eller genbruges 
• Begrense brugen af kompositter 
• Begrense brugen af blandede materialer; när de anvendes, skal de forskellige materialer 

vere lette at adskille og/eller genanvende eller genbruge. 
• Specielt vedrorende plast: 

o Begrense brugen af blandede plasttyper 
o Foretrekke PP eller PE (inklusiv HDPE/LDPE) tu l vores emballager 
o Ingen engangsplast 
o Undgä brugen af biologisk nedbrydeligt* plast medmindre et genbrugssystem er 

pä plads 
o När det er muligt, foretrekker vi biobaseret plast** 

2 Forpliqtelser 

Nordzucker forpligter sig tu l at arbejde med vores leverandorer og forretningspartnere med med 
henblik pä at opfylde vores beredygtige emballageprincipper. Vi samarbejder med leverandorer 
for at muliggore fortsat forbedring af vores emballager og tager beredygtighed med i 
overvejelserne i forbindelse med indkob af emballager. 

• Nordzucker er forpligtet til at at vores plastemballage er 100% genanvendelig. Vi vil opnä dette 
senest i 2030, men vi arbejder specifikt mod, at at plastemballage er 100% genanvendelig i 
2025. 

• Vi forpligter os tu l at kobe 100% af vores primere og sekundere papiremballager tul 
forbrugerprodukter beredygtigt, f.eks. som FSC-certificeret, inden 2025 

Vi vil rapportere ärligt om vores forpligtelser. 

* Biologisk nedbrydeligt plast er plast, der kan nedbrydes af levende organismer. Biologisk nedbrydeligt plast kan 

normalt ikke genanvendes sammen med anden plast og har brug for specielle faciliteter, hvor de kan nedbrydes. 

"* Biobaseret plast er plastmaterialer frernstillet af vedvarende biomassekilder 

Braunschweig, 02 November 2020 
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