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Gäsene mejeris hållbarhetsplan är framtagen under 2019 och har producerats av Galantus AB i samarbete

med styrelse och ledning. För kontakt, se gasenemejeri.se och galantus.se. 

Gäsene mejeri gör en traditionell ost. Ibland säger vi att den smakar som ost gjorde förr. Men vi 
vilar inte enbart på gamla anor, vi vill vårda framtiden och ligga i framkant. Därför förtydligar vi nu 
vårt hållbarhetsarbete. Vi vet att detta är viktigt för våra intressenter och vi vet att hållbarhetsarbe-
tet stärker vår organisation.
 
Vid strategidagarna i slutet av 2018 beslöt styrelsen att Gäsene Mejeri under 2019 skulle arbeta 
fram en hållbarhetsplan, så att vi på ett systematiskt sätt tar oss an hållbarhetsfrågorna – att vi gör 
rätt saker och med rätt prioritering. Vi vill inte hoppa på tuvor som inte bär och inte sila mygg och 
svälja elefanter. Vi vill vara pragmatiska, effektiva och inspirera både oss själva och våra kunder. 
 
Det övergripande strategiska målet är att vi innan utgången av år 2030, det vill säga till vårt 
100-årsjubileum 2031, ska kunna erbjuda marknaden en koldioxidneutral ostskiva. Vi kommer 
arbeta i fem projekt, vilka sammantaget kommer minska vårt miljöavtryck, utveckla vår arbets-
miljö och stärka bygden vi verkar i. Därigenom hoppas vi att kunder, personal och övriga intressen-
ter kommer ställa sig än mer positiva till Gäsene Mejeri med stärkt konkurrenskraft som följd.
 
Men arbetet är inte utan utmaningar. Den största utmaningen av dessa kommer förmodligen bli 
att utveckla vår förpackning i en mer hållbar riktning    – vi arbetar mot en materialåtervinningsbar 
ostförpackning till år 2022 och en fossilfri ostförpackning till år 2030, med bibehållen ostkvalitet i 
förpackningen i femhundra dagar. Här krävs samarbete med våra kunder och leverantörer och vi 
kommer behöva investera i ny produktionsutrustning.
 
Du läser nu vår hållbarhetsplan, ett dokument som bildar grund för arbetet fram till år 2031.
Då firar vi hundra år som mejeriförening. 2030 är också året som FN:s globala mål tar sikte på.
Många av dessa mål angår oss som livsmedelsproducent.
 
Ost är ett fantastiskt livsmedel, som gör gott för människan och som bidrar till biologisk mångfald 
och en levande landsbygd. Att vi blir ännu bättre på hållbarhet kommer stärka vårt varumärke och 
säkerställa att vi är en fortsatt framgångsrik mejeriförening.

Claes Persson
VD



Även om det är i orten Ljung som Gäsene 
mejeri ligger, är häradsnamnet Gäsene 
nyckeln till att förstå verksamheten – och 
varför den är så speciell. Det är uteslutan-
de mjölkgårdar i Gäsene härad som levere-
rar mjölk till Gäsene mejeri. Transporterna 
tar aldrig mer än 25 minuter, så mjölken är 
minst sagt färsk. 

Och det är inte vilken mjölk som helst – att 
Gäsenetrakten är ett av Sveriges kotätaste 
områden beror på att det här finns naturligt 
goda förutsättningar att bedriva just mjölk-
produktion. Den speciella vallen gör att 
försörjningsgraden av eget foder är hög – och 
vallens sammansättning ger Gäsenemjölken 
sin speciella karaktär. Därmed smakar osten 
som ingen annan ost. 

Ett öppet landskap med 
stor biologisk mångfald.

Sedan 1931 har föreningens ägare kontinuer-
ligt levererat mjölk som gjorts till uppskattad 
ost på den västsvenska marknaden. Betande 
djur och egen foderproduktion har gjort att 
Gäsenetrakten fortsatt är ett öppet landskap 
med stor biologisk mångfald. En äkta lands-
bygd med både stora och små mjölkgårdar, 
drivna av entreprenörer som vågar satsa på 
kor och mjölk, trots utmaningar i omvärlden. 

För utmaningar finns det. Medlemmarna i 
Gäsene mejeriförening får mer betalt för 
sin mjölk än riksgenomsnittet. Skäligt betalt 
betyder att osten inte är billigast i ostdisken. 
I alla fall inte om man jämför med de impor-
terade ostarna, som kan ha nog så svenska 
namn, men är producerade under helt andra 
förhållanden. De strikta svenska djurskydds-
lagarna finns inte i konkurrerande länder. Och 
sättet att se på antibiotikaanvändning skiljer 
sig markant. Detta är omdebatterade frågor 
och problemen med dålig djurhållning och 
antibiotikaresistens är enkla för var och en att 

förstå. Ändå accepterar marknaden de billiga 
ostarna, faktiskt till den grad att merparten 
av osten i en genomsnittlig svensk ostdisk är 
importerad. 

Gäsene mejeri vill inspirera och informera. Få 
fler att förstå fördelarna med att köpa svenskt. 
Kanske behöver det inte kosta mer – matsvin-
net är ofta kostsamt. Med kunskap om råva-
ran och produkten vill man äta upp och inte 
slänga. Men det kräver också att produkten 
är förpackad på ett smart sätt, som gör han-
teringen enkel hemma hos konsumenten. Här 
har tillverkaren ett ansvar. 

Hållbarhet för Sveriges
minsta mejeriförening



Kor är fenomenalt effektiva i sin produktion, 
de skapar högvärdiga livsmedel av gräs. För-
utsättningen för att vi kunnat överleva i det 
svenska klimatet har varit de idisslande kor-
na. Men för att vi ska kunna ta produktionen 
hela vägen in i en hållbar framtid behöver vi 
se över de mänskliga processerna som omger 
korna. 

Vad vi kör våra traktorer och bilar på för slags 
bränsle och hur vi kyler ned vårt mejeri är 
väsentliga utmaningar som behöver lösas 
om vi ska nå vårt mål, att bli klimatneutrala 
innan mejeriets hundraårsjubileum år 2031. 
Pelletspannan som just invigts är ett stort steg 
på vägen. Nu vidtar arbetet med många små 
åtgärder som tillsammans gör målet till verk-
lighet. Förbättring blir alltid svårare ju bättre 
man blir och därför krävs hårt lagarbete om 
målet ska nås. 

Ett mejeri värt en egen resa.

Den lokala förankringen är en förutsättning 
för verksamheten. Samtidigt är en långsiktig 
och hållbar utveckling av mejeriet ett starkt 
bidrag till utvecklingen av bygden. Mejeriet 
skapar arbetstillfällen, bidrar ekonomiskt till 
samhället och är en destination i utveckling – 
en öppen verksamhet värt en egen resa, med 
möjlighet att lära sig om ost och om hållbar-
het hemma i köket. Vi tror att framväxande 
generationer behöver få mer kunskap och 
känsla för svensk och lokal livsmedelsproduk-
tion – förstå hur det går till att producera det 
som hamnar på tallriken. 

Ost är ett ypperligt exempel på en produkt 
som bär fram både kunskaperna och känslor-
na – den berättelsen om en levande landsbygd 
och en positiv djurhållning. Den visar på en 
spännande och avancerad produktionspro-
cess. Och osten är en slutprodukt som de 
allra flesta gillar att äta. Genom tydlig desti-
nationsutveckling kan Gäsene mejeri bidra till 
höjd kunskap i samhället i stort – och skapa 
positiva ekonomiska och sociala effekter 
lokalt i Gäsene. 

Vi bygger nu en hållbarhetsorganisation och 
ett arbetssätt för att genomföra hållbarhets-
planen. Genom definierade ansvarsområden 
för avgränsande projekt blir det tydligt hur 
engagerade medarbetare kan bidra till både 
omedelbara åtgärder och långsiktiga mål. Vi 
drar fördel av att vara en ekonomisk förening, 
med bred och djup kompetens i medlemsled-
et. Därför vågar vi vara ambitiösa och vi vågar 
fatta beslut om långsiktiga mål. Vi är ödmjuka 
inför att det vi beslutar idag kommer påverka 
framtida medarbetare och delägare – vi tänker 
att många av oss kommer se tillbaka på året 
2019 som ett år då hållbarhetsfrågorna verk-
ligen gjorde entré i verksamheten. Och som 
året då klimatfrågor, landsbygdsfrågor och 
livsmedelsfrågor tillhörde de mest engagerande. 

Hållbarhetsarbetet är en del i vårt arbete för 
att finnas till på ett fortsatt framgångsrikt sätt 
och vår hållbarhetsplan är utformad så att 
den stärker våra övriga processer, exempelvis 
pågående projekt som syftar till att göra osten 
enklare att hyvla, eller till utvecklingen av 
mejeriet som destination. Arbetet sker också 
i samarbete med vår omvärld, utvecklingen 
av en smartare förpackning med högre håll-
barhetsprestanda sker i samarbete med vår 
största kund. 

Ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något.

Det är känslan som vi tar med oss i genom-
förandet av den här planen. Snart fyller vi 
hundra och då kommer vi fortfarande vara en 
liten mejeriförening med en fantastisk, lokalt 
producerad produkt. 

Vi kommer vara ännu mer hållbara och vi 
kommer att ha gjort en spännande resa till-
sammans. 



Gäsene mejeris verksamhet skapar positiva 
såväl som belastande hållbarhetseffekter. 
Genom att vara en del av svensk mjölk- och 
livsmedelsproduktion skapar Gäsene mejeri 
möjligheter för konsumenten att välja ett häl-
sosamt livsmedel som producerats nära meje-
riet i Ljung, under förhållanden som bidragit 
till biologisk mångfald, hållbar och ansvarsfull 
djurhållning och effektivt resursutnyttjande. 
Samtidigt har produkten producerats, för-
packats och transporterats – vilket är aktivite-
ter som skapat belastning på omgivning och 
klimat. 

För att göra tydligt hur Gäsene mejeri ska 
arbeta för att säkerställa väsentliga hållbar-
hetsaspekter har denna hållbarhetsplan tagits 
fram. Under 2019 har styrelsen, ledning och 
de anställda engagerats i att utveckla planen, 
med stöd av hållbarhetskonsulter som genom-
fört intervjuer, analyser och arbetsmöten, 
samt utformat planen. 

Planen innehåller både operativa och stra-
tegiska mål – med sikte på årtalen 2022 och 
2030, likt FN:s globala mål. Planen ska vara 
genomförd i sin helhet år 2031, då mejeriet 
fyller hundra år. 

Om hållbarhetsplanen



Gäsene mejeris hållbarhetsplan är organise-
rad i fem övergripande projekt: 

• Klimatprojektet 

• Förpackningsprojektet 

• Arbetsmiljöprojektet 

• Samhällsprojektet 

• Foderprojektet 

Varje projekt utgår från hållbarhetsämnen, 
som tagits fram tillsammans med konsulterna 
Galantus AB. Projekten utgår även från iden-
tifierade globala utvecklingsmål. Styrningen 

mot dessa mål sker genom varje projektledar-
es arbete. Samordningen mellan projekt och 
löpande rapportering sker till hållbarhetsan-
svarig och VD, som också sammankallar till 
regelbundna avstämningar. Revidering och 
uppdatering av den samlade hållbarhetspla-
nen sker årligen och genom styrelsen. 

Planen utgår i huvudsak från mejeriets ar-
bete. De mål som kan kopplas till enskilda 
medlemmars verksamhet är utformade som 
stödfunktioner, där mejeriföreningen bistår 
medlemmarna med utveckling av väsentliga 
hållbarhetsaspekter. Styrning och uppföljning 
av dessa mål regleras i leverantörsavtal.

Nyligen beslutades det om obligatorisk håll-
barhetsredovisning för svenska företag över 
en viss storlek. Gäsene mejeri omfattas inte 
av detta lagkrav. Likväl ser vi att mätbarhet är 
viktigt och att målsättningar ska vara systema-
tiskt utformade och möjliga att följa upp. De 
mål som vi satt ut i denna hållbarhetsplan är 
utformade enligt de centrala begreppen i den 
metodik som används av Global Reporting Ini-
tiative, GRI. Detta är den ledande metoden för 
hållbarhetsredovisning. De begrepp vi tagit 

fasta på är intressenter och väsentlighet – att 
våra mål ska vara relevanta för de som påver-
kar eller påverkas av vår verksamhet och att 
målen ska bygga på underbyggda ämnen som 
relevanta just för oss och som vi har faktiskt 
möjlighet att påverka. 

En kontinuerlig uppföljning av målen kommer 
vara ledningens ansvar och det åligger sty-
relsen att kontinuerligt följa upp planen och 
revidera vid behov. 

Tydlig planering, enkel
styrning och uppföljning

Mätbarhet och rapportering
– effektiva styrverktyg



Begreppet ”hållbar utveckling” har en lång historia. Frasen myntades av den amerikanske forska-
ren Lester Brown redan i början av 1980-talet, men den kom att göras känd av Norges före detta 
statsministern Gro Harlem Brundtland i hennes arbete för FN, vilket resulterade i den så kall-
lade Brundtlandrapporten från 1987. I den definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfreds-
ställa sina behov.” 

Svensk mjölknäring har bland de lägsta klimatut-
släppen inom EU.  Men vi kan och vill bli ännu bättre.

Det är den tanken och frasen som ligger till grund för FN:s arbete med hållbarhet och med att 
ställa mål som stater, organisationer, företag och människor kan leva upp till. 1990-talets mål 
kallades Agenda 21 och via de så kallade milleniemålen ha vi nu nått de globala utvecklingsmå-
len, 17 mål som tar sikte på året 2030. Arbetet med att formulera dessa mål och hur de ska mätas 
är det mest inkluderande arbetet i FN:s historia – aldrig förr har så många olika intressenter fått 
komma till tals. Det är också därför dessa 17 mål nu nått en allmän acceptans, inte minst bland 
företag, som har ansvar för sin verksamhet och sina produkter. 

För Gäsene mejeri är frågan om nutida och kommande behov en helt central del av verksamhet-
ens utformning. Utvecklingen av Gäsene som bygd, av medlemmarnas gårdar och av mejeriet 
och dess produkter måste balansera dagens krav på marknadsrelevans och lönsamhet med en 
medvetenhet om nästa generation mjölkbönder, ystare och konsumenter. Därför har vi identifie-
rat att ett antal av de 17 globala målen är extra relevanta för oss – eftersom de är tydligt koppla-
de till vår verksamhet. 

Det är tydligt att lantbruk och livsmedel har tydlig påverkan på den globala hållbarheten.
Kanske är Sverige ett litet land och Gäsene en liten del av Sverige. Men vi vill tro att vi är ett
exempel, att vi visar på hur generationer mjölkproducenter kan bibehålla höga hållbarhets-
värden och inte bara bevara utan också utveckla en mejeriförening. 

Globala mål – på lokal nivå







Markerna i Gäsene härad lämpar sig för vall och bete. Betade marker är livsvikti-
ga som ekosystem och gör att vi står bättre rustade vid klimatförändringar. När 
gräs växer på samma åker i flera år bidrar rötterna till att kolet binds i marken. 
Gräset och det bundna kolet gör så att markstrukturen förbättras och att maskar 
och andra jordlevande insekter trivs. Alla små insekter och maskar har sin egen 
viktiga funktion. De är ofta föda till andra arter, som i sin tur är föda till nästa. En 
betad hage kan innehålla så mycket som 40 olika arter på en enda kvadratmeter.
 
Djurens gräsätande och gödsel är en förutsättning för att bevara och stärka 
matjordslagret – det enda lagret jord som det går att odla på och är därmed 
bokstavligt talat livsviktigt. Betesmarker har  visat sig binda kol –  så bra att de 
kan ge neutrala och till och med negativa växthusgasutsläpp från betande kor. 
Våra kor gör alltså ett dubbelt arbete, de skapar förutsättningar för biologisk 
mångfald, samtidigt som de omvandlar gräs till föda som vi kan äta. I Gäsene 
skapar den fina vallen en mjölk som lämpar sig ypperligt att förädla till god ost.
 
För att ytterligare förstärka lokal biologisk mångfald och viktiga ekosystem 
vill nu Gäsene Mejeris bönder så klöver och andra blommande örter i trädan 
– att avsätta viss mark för fleråriga trädor samt att utnyttja och stödja vilt och 
pollinerare genom sådd av örter på obrukade fältkanter. Blommande örter, 
som får stå över sommaren, ger pollen och nektar till humlor, fjärilar och 
andra hotade pollinerare.

Mulen skapar biologisk 
mångfald och ett
öppet landskap



Klimatutmaningen är en av vår tids största frå-
gor – omställningen mot minskade koldioxid-
utsläpp kommer förändra vardagen för många 
av oss. Gäsene mejeris verksamhet är helt 
beroende av lokala förhållanden, vilka påver-
kas av klimatförändringarna. Verksamheten i 
sig innebär också en påverkan, för mejeriets 
del främst i form av direkt påverkan genom 
energiförbrukning i produktionen och genom 
transporter – och genom val och utformning 
av förpackning. Den samlade klimatpåverkan 
av verksamheten innehåller också en påver-
kan från produktens användningsgrad. 

Klimatprojektet tar fasta på detta genom föl-
jande hållbarhetsämnen: 

• Kylning, uppvärmning och energi 
   i mejeriet

• Drivmedel i mejeriets fordon 

• Påverkan från produktens 
   användningsgrad/matsvinn

• Påverkan från produktens förpackning

• Energianvändning på gårdsnivå

• Drivmedel i maskiner

De globala utvecklingsmål som berörs av 
dessa ämnen är 7.2, 7.3 och 13.3. 

För att systematiskt minska klimatpåverkan 
ska följande övergripande mål uppfyllas: 

• Verksamheten ska vara koldioxidneutral
   på mejerinivå till år 2030. Mål kring för-
   packning, se förpackningsprojektet. 
   Indikatorer och baslinjedata för gårds-
   nivån ska utredas och presenteras
   senast 2022.

De åtgärder som idag är beslutade är: 

• Samtliga gårdar ska genomföra
   klimatkollen senast 2022

• Mejeriets verksamhet ska klimatberäknas
   senast 2022

• Projektgruppen ska ta fram en lista på
   tillämpbara klimatåtgärder på gårdsnivån. 
   Åtgärdslistan ska godkännas och revide-
   ras årligen och aktivt arbete med listan
   ska skrivas in som villkor i leverantörs-
   avtalet. Detta ska vara utfört innan 2022. 
• Samtliga av mejeriets fordon, förutom
   mjölkbilarna, ska köras på RME eller ED95
   senast 2022, därefter ska målet alltid vara
   att köra fordonen på fossilfritt och BAT 
   (Best Available Techniques)

• Mejeriföreningen ska ha dialog med åkeri/
   maskintillverkare/drivmedelsföretag kring
   BAT-bränsle 

• Utredning om åtgärder för att bidra till
   ökad användningsgrad av osten ska
   genomföras till 2022 

• Ämnet matsvinn ska lyftas i marknads-
   föringen vid minst fyra tillfällen om året 
   fram till 2022

• Ämnet matsvinn ska kommuniceras på
   förpackningen 

• Konkreta tips om minskat matsvinn ska
   alltid finnas på hemsidan

KLIMATPROJEKTET

1/3
   av all världens mat går till svinn.

   Att inte kasta är bästa klimatåtgärden!



Klimat

Frågan om mänsklig påverkan på planetens temperatur – och dess effekter – är 
inte i första hand en fråga om planetens överlevnad. Det är en fråga om under 
vilka förhållanden vi människor vill och kan leva. 

Särskilt påtagligt blir detta i verksamheter som jordbruk och djurhållning, som är 
helt beroende av ett förutsägbart klimat och bibehållna lokala förhållanden. 

Planetens klimat har alltid förändrats, men rörelserna har varit långsamma och 
gett oss chans till anpassning. På vikingatiden var det så varmt att det var möjligt 
att odla vin i västra Sverige. Nu blir det varmare, men i en takt som skapar extre-
ma väderförhållanden lokalt och radikalt ändrade livsbetingelser globalt. Vi har 
lämnat den holocena tidsåldern, där naturens system reglerar klimatet – nu är 
vi i den antropocena tidsåldern, där mänsklig verksamhet styr naturens system, 
främst genom tillförsel av växthusgaser till atmosfären. 

Sveriges bidrag till de globala utsläppen av växthusgaser är litet. Trots att vi är 
ett glest befolkat land och har stora behov av transporter och ett land med både 
industri och jordbruk som avsätter växthusgaser är våra utsläpp motsvarande vår 
andel av världens befolkning. 

För att vi ska klara internationella och nationella klimatmål krävs att tung industri, 
vägtransporter och jordbruk utvecklas i en mer klimateffektiv riktning. Och vi bör 
bibehålla och utveckla vår skogsnäring. De växande skogarna binder koldioxid och 
räknar man in det bidraget till kalkylen är Sverige som land nära nog klimatneutralt. 
På den lokala nivån finns lantbruk som redan idag är klimatneutrala genom att man 
kombinerar jordbruk och skogsbruk.  





Ost kräver förpackning i lagring, transport och 
försäljning. Att förpackning ska klara dessa 
faser ställer speciella krav på material och ut-
förande. På några punkter uppstår utmaningar 
– exempelvis är en tät förpackning optimal 
för lagring, men konsumenten uppskattar en 
förpackning som enkelt kan öppnas och åter-
förslutas. 

Flera aspekter av förpackningens hållbarhets-
prestanda och kopplingen till andra frågor 
behöver utredas. En väsentlig fråga är hur 
förpackningens utformning och produktens 
form kan bidra till minskat matsvinn. 

Förpackningsprojektet genomförs i samarbete 
med intressent, i detta fall en av våra nyckel-
kunder, där specialister på förpackningsut-
formning kommer delta. 

Förpackningsprojektet tar fasta på detta ge-
nom följande hållbarhetsämnen: 

• Produktens förbrukning relaterat till
   förpackning och form 

• Mängden förpackningsmaterial

• Plastmaterialets komposition, ursprung

• Användning av förpackningen hos
   konsument

De globala utvecklingsmål som berörs av 
dessa ämnen är 12.3, 12.4, 12.5, 12.8 och 13.3. 

För att förbättra hållbarhetsprestanda hos 
förpackningen ska följande övergripande mål 
uppfyllas: 

• Förpackningen ska vara materialåter-
   vinningsbar 2022

• Förpackningen ska vara fossilfri före 2030  

De åtgärder som idag är beslutade är: 

• Utreda om easy open är möjligt,
   detta till 2022

• Utreda om utformningen av förpackningen
   skulle kunna bidra till minskat matsvinn,
   detta till 2022

FÖRPACKNINGSPROJEKTET

Vår längst lagrade ost ligger ca

660
dagar på hyllan.



Gäsene mejeri skapar framgång genom en-
gagerade medarbetare. Produktens kvalitet, 
effektivitet, varumärkets värde och försäljning 
påverkas alla av hur medarbetarna förhåller 
sig till varandra och omvärlden – och av för-
hållandena på arbetsplatsen. Ett omfattande 
arbete kring den sociala arbetsmiljön har där-
för inletts. Utöver det har arbetsmiljöfrågor 
fått en tydlig plats i hållbarhetsplanen, med 
ett holistiskt synsätt i vilket ambitionen är att 
genomföra en övergripande förbättring av så-
väl social som fysisk arbetsmiljö. Som stöd för 
detta väljer vi att arbeta med tredjepartscerti-
fiering enligt WELL. 

Arbetsmiljöprojektet tar fasta på detta genom 
följande hållbarhetsämnen: 

• Övergripande definition och styrning av
   vad som är bra arbetsmiljö

• Ergonomi, inklusive ljus och ljud 

• Uttryck i närmiljön 

• Psykisk arbetsmiljö

De globala utvecklingsmål som berörs av 
dessa ämnen är 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 9.4
och 12.4. 

För att förtydliga arbetet med en hållbar
arbetsmiljö ska följande mål uppfyllas:

• Genomför utredning och certifiering enligt
   WELL, silvernivå, innan 2030

De åtgärder som idag är beslutade är: 

• Genomföra övergripande ljusstudie och
   ljusprogram, klart 2022

• Se över utsidan såväl som insidan,
   klart 2022

• Restaurera den unika neonskylten 
   på mejeribyggnaden

ARBETSMILJÖPROJEKTET

22
anställda i produktionen gör 8000 

kilo ost av 80 0000 liter mjölk varje 
dag - året runt.



Holistisk arbetsmiljö 

Det finns flera system för att utveckla byggnaders hållbarhetsprestanda. Dessa 
inriktas främst på energieffektivitet. Certifieringssystemet WELL är dock det enda 
systemet som även ser till användarnas välbefinnande. Certifieringen tar in data 
från flera olika forskningsområden och erbjuder därmed ett holistiskt perspektiv på 
arbetsmiljöfrågor. Sju områden bedöms i certifieringen; luft, vatten, ljus, komfort/
klimat, kost, fitness och sinnesstämning. 

Även om WELL ännu så länge är mest förekommande vid nybyggnation har vi valt 
att använda systemets silvernivå för att utveckla och certifiera Gäsene mejeris bygg-
nad från 1931. ”Vi ser det som hållbart att kunna verka i gedigna lokaler med stark 
lokal förankring – men vi ser också att tänket kring arbetsmiljö är helt annorlunda 
idag än då byggnaden uppfördes”, säger Claes Persson, VD. ”Vi har sedan tidigare 
ett starkt fokus på värdegrund, företagskultur och laganda, så det är självklart att vi 
nu även satsar på att få ihop helheten även med den fysiska miljön.” 





Tunarp ligger 20 min från mejeriet och drivs av Tommy som är 5:e generationen på gården.
Den består av 40 mjölkkor som lämnar ca 1300 liter mjölk/dygn, 56 ha åkermark och 30 ha bete. 



Gäsene mejeri har en mycket stark lokal för-
ankring – utan Gäsenebygdens förutsättningar 
skulle det inte gå att driva Gäsene mejeri. 
Mejeriet är också en stor arbetsgivare och till-
för resurser till bygdens ekonomi. Vi ser även 
starka och hållbara värden i att utveckla vår 
verksamhet till att bli en destination som kan 
erbjuda besökare kunskap och inspiration till 
att äta mer lokalproducerade livsmedel och 
på så vis få mer hållbara matvanor. Vi önskar 
även inspirera kring hur ost kan användas och 
ge kunskap som gör att besökarna värdesätter 
mjölkproduktion och osttillverkning. 

Samhällsprojektet tar fasta på detta genom 
följande hållbarhetsämnen: 

• Destinationsutveckling och hållbar turism

• Förhållande till invånare i Gäsene härad

• Stöd till lokalsamhället

De globala utvecklingsmål som berörs av 
dessa ämnen är 8.9 och 13.3. 

För att bli en inspirerande destination och 
en hållbar aktör för bygdens intressenter ska 
följande mål uppfyllas: 

• Upprätthålla eller öka nuvarande del av
   omsättningen i stöd till lokalsamhället
   samt välgörande ändamål

De åtgärder som idag är beslutade är: 

• Genomföra intressentdialog med invånare
   i Gäsene härad till 2022

• Bidra till en biogasanläggning i Gäsene,
   med möjligheter för fler än Gäsene mejeri
   att köra fordon på biogas, senast 2030

• Att var och en av föreningens medlem-
   mar minst en gång per år bidrar till att
   öka kunskap och förståelse gällande
   mjölkproduktion hos allmänheten,
   främst bland barn och ungdomar 

SAMHÄLLSPROJEKTET

Foto: Christer Blank
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LJUNG

GÄSENE HÄRAD

På kartan: Den nordligaste delen av Sjuhäradsbygden.
Storlek: 574,74 kvadratkilometer.
Betydelse: En sammanslagning av orden ”gås”,
som i vildgås och ”-vin” som betecknar betesmark.
Tätort: Ljung (1 221 invånare 2018) 





Ett område där mejeriets kan stödja medlem-
marna är samlad kompetens och utveckling 
av foderinnehållet. På området pågår ständig 
utveckling och det finns ett behov av samlad 
kompetens och av att undersöka om gemen-
samma inköp och projekt är möjliga och önsk-
värda. Vi önskar här inleda samarbete med 
specialistkompetens inom odling av inhemska 
grödor till foder.

Foderprojektet tar fasta på detta genom följan-
de hållbarhetsämnen: 

• Soja, den nya palmoljan 

• Diskussion om utländskt foder

De globala utvecklingsmål som berörs av 
dessa ämnen är 2.4, 2.5 och 15.5. 

För att ge information och stöd till medlem-
marna i foderfrågor ska följande mål uppfyllas: 

• Utreda möjligheten att ersätta soja med
   inhemskt odlat foder

• Utreda möjligheter till samarbete eller 
   projekt med experimentgård

De åtgärder som idag är beslutade är: 

• Kartlägga foderstatistik på gårdsnivå 
  och utreda likheter och skillnader
  mellan gårdarna

FODERPROJEKTET

För att en ko ska producera ca

50kg
mjölk om dagen behövs ca

30 kg grov, kraft och mineralfoder.



Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32  •  524 41 Ljung  •  0513 250 80  •  gasenemejeri.se


