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Redan 1964 valde våra grundare att gå sin egen väg och 
startade ett matföretag med fokus på långsiktighet och 
helhetssyn. Människors hälsa kan inte skiljas från planetens 
och ekosystemens hälsa. Maten vi äter kan inte heller inne-
hålla mer näring än jorden den är odlad i – vilket innebär att 
det är lika viktigt att ge tillbaka till jorden det vi får ur den. 

Vårt största påverkansområde är att driva omställningen 
i odlingsledet - det som också kallas primärproduktionen. 
Livsmedelssektorn står idag för en fjärdedel av de globala 
utsläppen av växthusgaser. Därför är det viktigt att vi blir fler 
som bidrar till välmående livskraftiga jordar som ger friska 
grödor, vilket också främjar hälsan hos människor och djur.  
Vi tror på god och näringsrik mat som odlas i balans med 
naturen. En idé som idag är mer relevant än någonsin.

Under året har vi tagit ytterligare viktiga steg i arbetet 
för hållbar utveckling. För att stödja och uppmuntra våra 
odlare som gör extra insatser för att ställa om till ekologiskt 
kretsloppsjordbruk har vi fortsatt arbetet med Saltå Kvarns 
Verktygslåda för ekologiskt kretsloppsjordbruk. Vårt od-
lingsprogram som baseras på gedigen forskning med tydlig 
potential för minskad övergödning och lägre klimatpåverkan. 

Vi har fortsatt satsningen på tydligare kommunikation av 
mervärden, lanserat nya produkter, tydligare förpacknings-
design och konkreta budskap på förpackningarna. Samtidigt 
visar konsumentinsikter att det fortfarande är en mindre del 
av konsumenterna som gör aktiva hållbarhetsval i butiken 
och att många har svårt att navigera bland produktmärk-
ningar och budskap. För att öka kännedomen om vad vi står 
för och för att inspirera fler, lyfter vi därför fram Destination 
Saltå Kvarn som upplevelse- och besöksmål. 

Ekonomisk hållbarhet är en viktig del av vårt företagan-
de då det möjliggör fortsatt investering och utveckling av 
verksamheten. För 2021 nådde vi i linje med vår plan ett 
positivt finansiellt resultat. En viktig förutsättning är vårt 
systematiska arbete med resurseffektivisering genom  
LEAN-filosofin. Vårt fokus på minskat spill i olika former  
har gett positiv effekt på naturresurser, verksamhetens 
ekonomi och medarbetarnas energi. 

Även 2021 präglades av pandemin. Förutom anpass-
ning av rutiner och arbetssätt har vi också upplevt stora 

Vd har ordet

eller hälsa. Vårt viktigaste bidrag är det vi åstadkommer 
tillsammans, med kunder, konsumenter, odlare och andra i 
vår värdekedja. Det är så vi skapar stor och varaktig effekt, 
som ringar på vattnet. 

Det här är Saltå Kvarns andra samlade hållbarhetsredo-
visning. Vår avsikt har varit att ge en relevant och inspire-
rande beskrivning av vårt bidrag och arbete för framtiden 
och kommande generationer. Vi ser fram emot frågor och 
synpunkter, och fortsatt samarbete under 2022!

 
 

störningar i tillgång på råvaror, förpackningsmaterial och 
transporter. I det större perspektivet har pandemin inne-
burit en påminnelse om sårbarheten som finns i Sveriges 
förmåga till livsmedelsförsörjning och samhällets beroende 
av globala fungerande försörjningskedjor. Tack alla med-
arbetare som tagit situationen på allvar och på bästa sätt 
hanterat ett utmanande år! 

Mänskligheten står inför en stor utmaning att ställa om 
från en livsstil som tär på vår planet och vår hälsa. Den  
omställningen påverkar oss och även den planet vi vill 
överlämna till kommande generationer. I snart 60 år har vi 
inspirerat och underlättat för den som vill ta ett litet eller ett 
stort steg i hållbar riktning utan att kompromissa med smak 

ÅRET 2021

» att driva omställningen i  
odlingsledet gör störst skillnad«

Jonas Regnér Vd
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Året i korthet
ÅRET 2021

Kultursorter till hemmabagarna
2005 var vi först med att på bred front lansera  
ekologisk dinkelmjöl i dagligvaruhandeln och 2021  
placerade vi ännu en svensk kultursort i hyllan – 
Ölandsvetemjöl. Ölandsvete lämpar sig mycket väl  
för ekologiskt jordbruk, det klarar vattenbrist tack vare 
djupare rotsystem och står emot ogräs bättre tack  
vare långa strån. Dessutom utmärker det sig när det 
kommer till smak, kvalitet och innehåll av mineraler  
och antioxidanter. 

Samarbete med Sébastien Boudet
Vi inledde ett långsiktigt samarbete med  
hantverksbagaren och influencern Sébastien 
Boudet. Tillsammans delar vi  kärleken till 
ekologi, vikten av ett riktigt bra kvalitetsmjöl 
och passionen för surdeg. Genom samar-
betet stärker vi vår roll som inspiratör inom 
surdegsbakning, ett område där vi sedan 
många år tillbaka bedrivit kursverksamhet 
under ledning av vår egen bagarmästare 
Manfred Enoksson.

Kolsyrade drycker utan tillsatt socker   
Vi utökade vårt erbjudande inom  
dryckeskategorin för att kunna erbjuda  
våra kunder en ekologisk premiumdryck  
utan några tillsatser. Sortimentet består  
av fyra unika smaker där de noggrant 
utvalda frukterna och bären pressas 
varsamt strax efter skörd för att bibehålla 
så mycket det går av frukterna och  
bärens nyttigheter. En fantastiskt god  
måltidsdryck helt enkelt!

Nytt affärssystem för  
effektivare arbetssätt
Under april driftsatte Saltå Kvarn ett nytt  
affärssystem, BC Dynamics/Foodware 365. 
Genom systembytet har vi nu en modern  
plattform som stödjer effektivare arbetssätt 
såsom digitaliserad orderhantering med våra 
större kunder och ändamålsenlig verksam- 
hetsstyrning. Att projektet drevs framgångs- 
rikt under pågående pandemi och i princip  
helt på distans tillsammans med våra IT- 
leverantörer gör oss extra stolta.

Vinnare av årets 
HR-systemprojekt
Tillsammans med  
Kontek har vi lagt 
grunden för vår fortsatta 
digitaliseringsresa med 
en modern plattform för 
ökad effektivitet, tillgäng-
lighet och tidsbesparing 
högt på agendan.

5:a i Sustainable  
Brand Index
När 23 400 svenska  
konsumenter rankade  
varumärken baserat  
på miljöansvar och 
socialt ansvar hamnade  
Saltå Kvarn på plats 5 av  
totalt 390 varumärken. 
Inom kategorin livsmedel placerade vi  
oss på en hedrande 2:a plats!

Fler produkter  
i ny design
Vi fortsatte att rulla ut 
vår nya förpacknings-
design med tydligare 
mervärden för smak, 
hälsa och hållbarhet. 
Under 2021 fick mjöl, 
olivolja, vinäger samt  
ris ny kostym. 

Sveriges mest  
sålda russin
Vi kan stolt  
meddela att våra 
500 g russin är 
den mest sålda  
artikeln i hela  
kategorin torkad 
frukt även 2021! 

Nyrenoverad gårdsbutik
Den 1 juni återinvigde vi vår nyrenoverade 
gårdsbutik på Saltå Kvarn i Järna. I renove-
ringen restaurerades över 50 år gamla  
väggmålningar av konstnären Fritz Fuchs. 
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Om 
hållbarhetsredovisningen

ÅRET 2021

minska negativ påverkan samt bidra till positiv påverkan 
och omställning, med utgångspunkt i den påverkansmöj-
lighet vi har. I arbetet tar vi stöd i vår vision, mission och 
värdegrund liksom uppförandekod, riktlinjer och rutiner. För 
flertalet viktiga frågor finns övergripande och mätbara mål 
fastställda. De oberoende tredjepartscertifieringarna är ett 
viktigt verktyg för kvalitetssäkring av odlare, producenter 
och produkter.

Om vår hållbarhetsredovisning
Det här är Saltå Kvarns andra årliga hållbarhetsredovisning, 
den förra publicerades i mars 2021.

Vår ambition har varit att ge en relevant och inspirerande 
beskrivning av Saltå Kvarns bidrag till en planet i balans 
och ge en samlad bild av våra möjligheter och utmaningar, 
vad vi åstadkommit hittills och vart vi är på väg.

I arbetet med redovisningen har vi tagit stöd av, men 
inte fullt ut tillämpat, redovisningsramverket GRI Standards 
(se närmare information på www.globalreporting.org)

Har du frågor om redovisningen eller vårt arbete för 
hållbar utveckling? Kontakta gärna oss.

Vårt arbete för hållbar utveckling och miljömässigt och 
socialt ansvar omfattar många olika frågor och sträcker sig 
genom hela värdekedjan, från odling till konsument.

Väsentlighetsanalys och riskanalys 
Genom en samlad väsentlighetsanalys har vi definierat 
vilka områden som är viktigast för Saltå Kvarn att fokusera 
på. Detta utifrån verksamhetens påverkan, omvärldsfaktorer 
och intressentförväntningar, samt vår möjlighet att göra 
skillnad. Vi har också gjort en riskanalys för att få en tydlig 
bild av vilka hållbarhetsrelaterade risker som kan drabba 
verksamheten, och hur vi bäst kan hantera dem. Både 
väsentlighetsanalys och riskanalys uppdateras årligen i 
samband med affärsplaneprocessen.

Våra fokusområden, mål och styrning
I den här redovisningen beskriver vi våra fokusområden, vår 
ambition och arbete på följande sidor. Vi arbetar systema-
tiskt och målinriktat i nära samarbete med odlare, leveran-
törer, kunder och andra intressenter. Inom varje fokusom-
råde och led i värdekedjan strävar vi efter att undvika och 
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»Vår ambition har varit att ge  
en relevant och inspirerande beskrivning  

av Saltå Kvarns bidrag «
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Vår verksamhet
OM SALTÅ KVARN

surdegsbageri med det gemensamma ändamålet att förädla 
råvaror av svenskt spannmål från ekologiska kretsloppsgårdar 
i närområdet till matvaror av hög kvalitet. Vi har även en 
importverksamhet med bland annat torkad frukt, ris, olivolja, 
linser och dryck från utvalda ekologiska odlare i olika delar 
av världen. Våra produkter finns i dagligvarubutiker över hela 
landet. Kunder finns även inom storhushåll, restauranger, 
bagerier och caféer.

Vi välkomnar alla hem till oss i Järna, en mötesplats där du 
kan njuta av nybakat bröd från vårt surdegsbageri, handla i 
vår gårdsbutik eller ta en fika i vår vackra trädgård vid Moraån.

 
 

Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag som bildades 
1964 med utgångspunkt i en filosofi och ett förhållnings-
sätt som idag är mer relevant än någonsin. Grunden är 
att vi tillsammans med andra vill göra det vi kan för att  
bidra till friska människor och en frisk planet, där männ-
iska, djur och natur samexisterar för ett meningsfullt liv 
och en hållbar framtid. 

Vi är i medeltal 43 anställda, omsätter 175 miljoner 
kronor och har ett sortiment som omfattar cirka 200 artiklar 
– Alltid ekologiskt! Majoritetsägare är Steneken Holding AB. 
Verksamheten finns i Järna och består dels av kvarn och 

» Grunden är att vi tillsammans med  
andra vill bidra till friska  

människor och en frisk planet«

BILDADES  . . . . . . . . . 1964

OMSÄTTER . . .175 MKR

MEDELTAL ANTAL  
ANSTÄLLDA  . . . . . . . . . . . . 43

PRODUKTER  . . . ca 200
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Vår vision 
OM SALTÅ KVARN

Friska människor och en frisk planet där  
människa, djur och natur samexisterar för ett  
meningsfullt liv och en hållbar framtid.

Mat som 
odlas i balans  
med naturen

Välmående  
verksamhet och  
en destination  
som inspirerar

Med omsorg  
om våra  
medmänniskor

#1 #2 #3

VÅRA FOKUSOMRÅDEN 

Vi ska bidra till att mat odlas i balans med naturen, 
bidra positivt till naturens återhämtning och erbju-
da ett sortiment som underlättar för konsumenten 
att genom sin köpkraft göra skillnad för en hållbar 
och hälsosam framtid. 

Vi ska vara en förebild genom att bedriva en affärs-
mässigt välmående verksamhet som undviker och 
minskar negativ påverkan på miljön, bidrar positivt till 
naturens återhämtning samt cirkulära flöden.

Genom vår plats, doften, smaken, den skonsamma 
förädlingen och vackra förpackningar vill vi sprida 
kärlek till det sinnliga och inspirera till en hållbar och 
hälsosam livsstil.

Vi ska vara en arbetsplats som kännetecknas av 
omsorg  om varandra och våra medmänniskor 
och bidra till att skapa goda arbetsförhållanden 
och rättvisa sociala villkor för alla som arbetar i 
hela värdekedjan. 
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* Ekologisk odling är en del av lösningen genom att minska negativ påverkan på människa och miljö och bidrar till ökad 
  positiv påverkan på miljön. Källa: https://www.organicseurope bio/about-us/why-organic-is-part-of-the-solution/

OM SALTÅ KVARN

Mål och resultat  
MÅL  RESULTAT ÅR 2021 (ÅR 2020) VAD VI GÖR 

#1 Mat som odlas i balans med naturen

Att alla våra produkter alltid är ekologiska med   
strävan att öka andelen KRAV-certifierade artiklar

100% (100%) EU-ekologiskt certifierade artiklar  
96% (>  90%) KRAV-certifierade artiklar

Premierar och bidrar till ekologisk* odling i Sverige och utomlands

Att allt vårt spannmål alltid är svenskt och att hela vårt  
kvarnsortiment är KRAV-certifierat 

100% (100%) svenskodlad spannmål (i ton) 
100% (100%) KRAV-märkt kvarnsortiment (andel försäljning)

Premierar och bidrar till svenska lantbrukare, lokal försörjning och  
ekologisk* KRAV-certifierad odling i Sverige

Att fler odlare ställer om till ekologiska kretsloppsjordbruk 72% (80%) av inköpt spannmål (i ton, mål 80%) Premierar lantbrukare som gör extra insatser utifrån gårdens förutsättningar  
för ett stärkt ekosystem. I vår strävan att växa vill vi också skapa volymmässigt 
utrymme för fler gårdar att ställa om till ekologiskt kretsloppsjordbruk och  
leverera till Saltå Kvarn

#2 Välmående verksamhet och en destination som inspirerar

Hållbar lönsamhet och tillväxt Rörelsens intäkter 175 Mkr (200 Mkr) 
Rörelseresultat 3 Mkr (6 Mkr)

Driver innovation och sortimentsutveckling utifrån konsumentinsikter 
Undviker slöserier och arbetar dagligen med att stärka lärande, förbättringar 
och leverans  genom ledarskap och arbetssättet LEAN 

Fossilfri verksamhet och minskad klimatpåverkan genom  
hela värdekedjan

100% fossilfri kvarnverksamhet (endast förnybar energi  
sedan 2005)  
100% av CO2 utsläpp från transporter klimatkompenseras  
(via trädplanteringsprojekt sedan 2006)

Undviker fossilbaserade energikällor i vår kvarn sedan 2005.  
Minskar vår användning av energi och andra resurser genom systematiskt  
förbättringsarbete. Minskar växthusgasutsläpp från våra transporter genom 
val av fossilfria drivmedel och transportsätt samt klimatkompenserar de 
utsläpp som vi (ännu) inte reducerat fullt ut

Förpackningar framtagna med extra hänsyn till människa och 
miljö samt bidra till cirkulära materialflöden 

91% (92%) förnybart förpackningsmaterial  
87% (87%) materialåtervinningsbara förpackningar.  
Undviker hälso- och miljöskadliga ämnen (se sidan 27)

Undviker hälso-och miljöskadliga ämnen och material i enlighet med KRAV:s 
förpackningsregler, utöver lagstiftningskrav. Arbetar för att öka andelen  
förnybar råvara och materialåtervinningsbara förpackningar

Tydliggjorda mervärden för smak, hälsa och hållbarhet Mäter konsumentassociationer till smak, hälsa och hållbarhet  
Ny förpackningsdesign där mervärden synliggörs för konsument

Vi vill inspirera och underlätta för konsumenten att genom sin köpkraft göra 
medvetna val som bidrar för en hållbar och hälsosam framtid

#3 Med omsorg om våra medmänniskor

Säker och hälsosam arbetsplats med motiverade medarbetare 82 (81) Nöjd medarbetarindex (för fler nyckeltal se sid 10) Arbetar systematiskt för att uppmärksamma och förbättra vår fysiska,  
organisatoriska och sociala arbetsmiljö ex utbildning, risk- och  
tillbudsrapportering, samarbetsforum, undersökningar m.m  
Genom LEAN uppmuntra, engagera och göra våra medarbetare delaktiga  
i att själva bidra till verksamheten och arbetsmiljön.

Goda arbetsförhållanden och rättvisa sociala villkor i värdekedjan 100 % KRAV* godkända leverantörer Verifierar löpande att leverantör, produkt och råvara har giltig och enligt 
KRAV godkänd certifiering för ekologisk odling och sociala villkor

*KRAV omfattar förutom miljö och djuromsorg även regler för bättre arbetsvillkor
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OM SALTÅ KVARN 

FN:s Globala mål för  
hållbar utveckling
Utifrån vår vision och genom vårt arbete tillsammans med alla 
andra i värdekedjan bidrar vi till följande global mål och delmål.

Globala mål Med bland annat följande relevanta delmål 

Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsför-
sörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett 
hållbart jordbruk

2.1 Tillgång till säker och näringsrik mat för alla
2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsprodu-
centers produktivitet och intäkter
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och  
motståndskraftiga jordbruksmetoder
2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livs-
medelsproduktion

Säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnande 
för alla i alla åldrar

 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till 
följd av skadliga kemikalier och föroreningar

 

Säkerställa tillgången  
till och en hållbar  
förvaltning av vatten 
och sanitet för alla

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade 
ekosystem

 

Verka för varaktig, 
inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvill-
kor för alla 

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion 
och produktion
8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och  
främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Minska ojämlikheten  
inom och mellan länder

 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk 
inkludering

 

Globala mål Med bland annat följande relevanta delmål 

Avskaffa hunger, uppnå 
Säkerställa hållbara  
konsumtions- och produk-
tionsmönster 

12.2 Hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser
12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara 
livsstilar

 

Vidta omedelbara  
åtgärder för att bekämpa  
klimatförändringarna och 
dess konsekvenser

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpass-
ningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att  
hantera klimatförändringar

 

Bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett 
hållbart sätt för en hållbar 
utveckling. 

14.1 Minska föroreningarna i haven

Skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av  
landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar,  
bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk 
mångfald

15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart 
nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskog-
ningen och återställ utarmade skogar
15.5 Skydda den biologiska mångfalden och 
naturliga livsmiljöer

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Främja fredliga och inklude-
rande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla 
samt bygga upp effektiva, 
och inkluderande institutioner 
med ansvarsutkrävande  
på alla nivåer

16.5 Bekämpa korruption och mutor
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Våra medarbetare
OM SALTÅ KVARN

1 En allvarlig olycka, resterande av skadetyp: sår, stukning,  
  vrickning, sträckning, klämning
2 Inrapportering sker i vårt digitala verktyg LIA enligt definitionen   
  Aj!=olycksfall, Oj!=tillbud och Aha!=observation
3 Skillnad i procent mellan riskvärdering före och efter  
  genomförda åtgärder. Avser helår 2021.

på distans. Några exempel på utbildning och genomförda 
insatser är; brandutbildning, hjärt-lungräddning, livsmedels-
säkerhet, truckförarutbildning, heta arbeten, säker i butik, 
KTH hållbart ledarskap med LEAN samt ett digitalt paus- 
och rörelseprogram vid kontorsarbete. 

Coronapandemin har varit utmanande och påverkat 
oss alla på olika sätt. Åtgärder har vidtagits i linje med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland 
annat inneburit inga besök och begränsat antal butikskun-
der. Trots utmaningar har vi klarat verksamheten bra med 
endast mindre störning vad gäller egenproducerade 
produkter tack vare gemensamma ansträngningar och hög 
planeringsförmåga.

Den årlig undersökningen av vår organisatoriska och 
sociala arbetsmiljö (OSA) visar på högt engagemang med 
en svarsfrekvens på 82%, vilket var lägre än året innan 
(95%), men bibehållen hög nivå av nöjda medarbetare med 
82 (81) poäng av 100. Den nedre gränsen för bra/mycket 
bra går vid +65. 

Saltå Kvarn är alla de medarbetare som idag jobbar i 
surdegsbageriet, gårdsbutiken, kvarnen, packen, lagret 
eller på kontoret. Många har jobbat länge, är engagerade 
och trivs bra. Det som förenar många av oss är kärleken 
till maten, hantverket, platsen och övertygelsen om att 
allt hänger samman - att människors hälsa inte kan  
skiljas från planetens och ekosystemens hälsa, och att 
odla mat i balans med naturen är svaret på många av  
vår tids stora utmaningar. 

Säkerhet, kompetens och trivsel på vår arbetsplats
För att ständigt uppmärksamma och förbättra vår fysiska, 
organisatoriska och sociala arbetsmiljö arbetar vi syste-
matiskt med frågorna i hela vår verksamhet. Viktiga delar 
är; utbildning och kompetensutveckling, risk- och tillbuds-
rapportering i vårt digitala verktyg LIA, regelbunden dialog 
mellan chefer och medarbetare, olika mötesforum för 
samarbeten inom avdelningar och tvärfunktionellt, medar-
betarsamtal, månadsinformation samt medarbetarunder-
sökningar. Grunden och utgångspunkten i vårt arbete är 
lagar och andra krav, arbetsmiljöpolicy, rutiner, roller och 
ansvar samt verktyg för att identifiera risker, åtgärda, före-
bygga och följa upp.

Under året har vi fortsatt fokusera på utbildning, förbätt-
ringsarbete och investeringar för att stärka kompetensen, 
minska risker i den fysiska arbetsmiljön i kvarnen men 
även i hemmet för de medarbetare som arbetat del av tid 

.
 
 

»Trots utmaningar har vi klarat  
verksamheten bra med endast mindre störningar  

vad gäller egenproducerade produkter «

NÅGRA MEDARBETARNYCKELTAL 2021 2020

Medelantal anställda 43 43

varav män/kvinnor, % 56/44 60/40

Ledningsgrupp fördelning män/kvinnor, % 60/40 50/50

Nöjd medarbetarindex 82 81

Total sjukfrånvaro, % 5,8 5,0

Antal olycksfall1 33 21

Antal inrapporterade tillbud2 23 22

Antal inrapporterade riskobservationer2 112 84

Riskreduktion pga genomförda åtgärder 3,% 47 n/a
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Vårt sortiment

Under året har vi därför fortsatt att rulla ut vår nya de-
sign med förstärkt koppling till smak, hälsa och hållbarhet. 
På förpackningarna lyfter vi exempelvis fram mervärden 
som Fiberrikt, Utan tillsatt socker och Inga tillsatser. För att 
synliggöra produktens påverkan utifrån perspektiven miljö 
och socialt ansvar beskrivs även på baksidan på  
vilket sätt produkten påverkar och bidrar till något av 
följande områden: Ökad biologisk mångfald, Lägre 
klimatpåverkan, Friskare jord, Renare vatten eller Bättre 
arbetsförhållanden.

Naturliga produkter med hög kvalitet 
Vi erbjuder ett brett sortiment av god och näringsrik mat 
som är varsamt producerad av det naturen ger. Råvarorna är 
alltid ekologiska och certifierade enligt EU-ekologiskt och i 
möjligaste mån KRAV (>90%).  Att våra odlare och produ-
center värnar om rättvisa arbetsvillkor är viktigt för oss. 

Vi använder alltid svenskt KRAV-certifierat spannmål från 
gårdar som eftersträvar ett ekologiskt kretsloppsjordbruk 
så att odling sker i balans med naturen. Vårt sortiment av 
mjöl, gryn, flingor, kli, kross och müsli förädlas varsamt i vår 
egen kvarn. Mjölet stenmals utan temperaturstegring, vilket 
gör att det bibehåller viktiga smak- och näringsämnen. För 
att möta konsumenternas ökade intresse för bakning har vi 
under 2021 lanserat kultursorten Ölandsvetemjöl i daglig-
varuhandeln. Lanseringen har skapat stort intresse och fått 
ett mycket fint mottagande. 

Vi erbjuder även ett brett sortiment av torkad frukt, ris 
och matgryn, olivolja och vinäger. Vår enskilt mest populära 
artikel är våra russin 500 g som flera år i rad blivit Sveriges 
mest sålda. 

Fokus på smak, hälsa och hållbarhet 
Var maten kommer ifrån och hur den produceras spelar roll. 
Vi och andra i livsmedelssektorn behöver bli bättre på att 
förklara och synliggöra produktens olika fördelar för hälsa 
och planet, först då blir det enklare för konsumenter att 
göra skillnad med sina val.

Små hållbarhetsillustrationer  
på våra förpackningar.

OM SALTÅ KVARN

» Ökad biologisk mångfald, Lägre  
klimatpåverkan, Friskare jord, Renare vatten 

och Bättre arbetsförhållanden«
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Stor skillnad i fråga om påverkan 
För att förenkla och vägleda konsumenten till mer hållbara 
produktval har Coop tagit fram en världsunik app som redo-
visar produktens påverkan i relevanta hållbarhetsfrågor. 

På samma sätt som en näringsdeklaration ger informa-
tion om produktens näringsvärde kan konsumenten sedan 
2020 enkelt se produktens påverkan på miljö och socialt 
ansvar inom tio kategorier. Vid en jämförelse mellan produk-
ter i samma kategori, blir det tydligt vilken produkt som har 
minst negativ påverkan (ju mindre täckt yta, desto bättre ur 
hållbarhetssynpunkt). https://www.coop.se/hallbarhet/hall-
barhetsdeklaration/ 

 

 

Exempel på olika hållbarhetsdeklarationer för olika 
produkter inom samma kategori

Hur maten odlas, var den kommer ifrån och hur den förädlas gör stor skillnad för  
påverkan på miljö och sociala villkor. Ju mindre täckt yta, desto bättre ur hållbarhetssynpunkt. 

OM SALTÅ KVARN

Hur är viktigare  
än var

X
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Milstolpar
OM SALTÅ KVARN

 V
IN

NARE 2015

1964  
Stiftelsen Saltå Kvarn bildas.
Stiftelsen Saltå Kvarn bildas
Blir Demeter-certifierade
Hanterar 400 ton biodynamiskt spannmål
600 bröd bakas i veckan.

1992  
Får Gastronomiska Akademins pris

2005  
Installerar havreskalspanna i vår kvarn  
och har endast el från förnybara källor.   
100% fossilfri kvarnverksamhet.

2006  
Börjar klimatkompensera våra transporter

som första företag i Sverige.

Får Coops stora miljöpris.

Omsätter 75 Mkr

2020  
Nylansering av Bondens Verktygslåda

För att engagera och premiera fler att ställa 
om till ekologiskt kretsloppsjordbruk

2011  
Premiär för Bondens Verktygslåda. 

Utbildar skolor och kommuner i bakning 
och matlagning

2015  
#1 Totalvinnare & #1 Branschvinnare  
Sustainable Brand Index. Startar upp ett  
nytt Smakrådskoncept

2019  
#1 Sveriges mest sålda russin och  
blir marknadsledande

2002  
Vår mission tar form
Förädla biodynamiska livsmedel till  
sensuella smakupplevelser.

Vår Vision tar form  Rädda Östersjön

2003  
Först att lansera Ekologisk torkad frukt.
Stödjer samtidigt rättvisa och schyssta 
arbetsvillkor för odlarna i Turkiet.

Omsätter  30 Mkr

1989 
Blir KRAV certifierade
(KRAV bildades 1985)        

1980 
Nya kvarnen står färdig.  
3000 bröd bakas i veckan        

»För sitt mångåriga arbete  
med ekologiskt mjöl«
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Vår 
omvärld 

omvandlad av människan. En stor andel av alla kända växt- 
och djurarter är utrotningshotade. https://ipbes.net/   

Vårt samhälle behöver fungerande ekosystem
Att rädda naturen handlar om att rädda oss själva. Grunden 
för hela vårt samhälle är de stödsystem, tjänster och råvaror 
som naturen förser oss med. Det finns också en direkt kopp-
ling mellan utmaningarna för klimat och biologisk mångfald: 
naturens ekosystem ger oss en motståndskraft (resiliens) 
som bromsar effekterna av klimatförändringarna, samtidigt 
påverkar klimatförändringarna våra ekosystem och gör dem 
mer sårbara. Det finns nu tydliga tecken på att naturen nått 
sin gräns och slår tillbaka. Spridningen av zoonoser (sjukdo-
mar och infektioner som sprids mellan djur och människor) 
och att Amazonas regnskog gått från att ta upp till att släp-
pa ut koldioxid är två exempel. 

Globala mål för naturen
Att hejda och vända den negativa utvecklingen är en 
komplex utmaning. Där klimatfrågan är global är frågorna 
om både påverkan och om vilka åtgärder som krävs när 
det gäller naturen och den biologiska mångfalden i högsta 
grad lokala. Arbetet med mål och insatser kräver kunskap 

Naturen är hotad 
Parallellt med fortsatt fokus på en alltmer påtaglig klimat-
kris ökar insikten om att även vår planets ekosystem och 
resurser är akut hotade. Vetenskapen säger att vi idag lever 
långt över jordens kapacitet och överskrider de gränsvär-
den naturen har för att fungera i längden. Det handlar om 
förlust av biologisk mångfald, spridning och ökad kon-
centration av kemiska substanser, biokemiska flöden av 
fosfor och kväve, exploatering av mark, överutnyttjande av 
färskvatten och naturresurser och klimatförändring. Enligt 
forskning som publicerats i vetenskapstidskriften Environ-
mental Science and Technology i januari 2022 bedöms 
fem av planetens nio hållbara gränser (grönt i figuren) ha 
överskridits: förlust av biologisk mångfald, klimatförändring-
ar, förändrad markanvändning (till exempel avskogning) 
samt förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor 
(som orsakar övergöd ning). 

Enligt de senaste rapporterna från IPBES, den interna-
tionella vetenskapliga plattformen för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster, försämras naturens tillstånd och 
livsviktiga funktioner i snabb takt över hela världen och 
de bakomliggande orsakerna har accelererat de senaste 
decennierna. Exempelvis är 75 % av jordens markyta nu 

Credit: Designed by Azote for Stockholm Resilience Centre, 
based on analysis in Persson et al 2022 and Steffen et al 2015. 
https://www.stockholmresilience.org/

BALANS MED NATUREN
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.
 

om lokala förutsättningar och insikter om ofta komplexa 
sammanhang. De övergripande mål som sätts på global 
och nationell nivå, kan bara nås genom summan av lokala, 
specifika och anpassade insatser.  

Såväl globalt som på EU-nivå har mål och styrmedel nu 
förtydligats med en högre ambitionsnivå. Det övergripande 
målet är att vända den negativa trenden senast 2030, och 
att naturen ska ha återhämtat sig till 2050. Målen kräver 
snabba och samordnade insatser för skydd, restaurering 
och hållbart resursutnyttjande. 

Högre krav och nya verktyg för att stödja  
företagens arbete
Flera styrande och vägledande ramverk skyndar på före-
tagens arbete och omställning i linje med världens mål. 
Science Based Targets for Nature (SBTN) och Taskforce 
on Nature-related Financial Disclosures (TBFD) lanseras 
nu enligt motsvarande vedertagen metodik för klimatmål 
och klimatrelaterade risker. https://sciencebasedtargets-
network.org/ 

Livsmedelsbranschen har en viktig roll 
Livsmedelssektorn står för en stor del av påverkan på 
klimat och natur. Samtidigt är framtidens livsmedelsförsörj-
ning helt beroende av fungerande ekosystem. Vi ser att 
branschen ökar takten i hållbarhetsarbetet med stort fokus 
på klimat, biologisk mångfald, djuromsorg och kopplingen 
till hälsa och socialt ansvar. Några exempel är hållbar upp-
handling inom offentlig sektor, Initiativet Hållbar livsmedel-
skedja och Coops hållbarhetsdeklaration. 
 

BALANS MED NATUREN

Global Goal For Nature: Nature Positive by 2030

Stärkt skydd och nytt globalt mål för naturen förväntas tas vid 
det 15:e partsmötet (COP 15) i FN:s konvention om biologisk 
mångfald i Kunming, Kina 25 april – 8 maj år 2022
Källa: https://www.naturepositive.org/en/resources

»Making peace with nature is the  
defining task of the 21th century«

UN Secretary-General António Guterres, 2 December 2020
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Vårt huvudfokus  
är på odlingsledet

stöd av den nya vägledningen för företag, Science Based 
Targets for Nature, framtaget av Science Based Target 
Network*, och dess ramverk för vilken typ av aktiviteter som 
krävs. Det handlar om aktiviteter som inte bara undviker och 
minskar negativ miljöpåverkan utan även bidrar positivt ge-
nom att gynna och återställa ekosystem samt bidra till den 
transformation och omställning som krävs för ett hållbart 
produktionssystem.

Vi ser ett värde av att fortsätta jobba med vägledningen, 
genom fördjupad kartläggning i leverantörsledet, utformning 
av mål och aktiviteter. Sedan 2021 har Saltå Kvarn följt 
och deltar nu i arbetet med att utveckla ramverket genom 
Science Based Target Networks Corporate Engagement 
Program.  *https://sciencebasedtargetsnetwork.org/

Välmående jordar ger robusta ekosystem 
Om jorden mår bra kan vi lösa många problem. Bra jordhäl-
sa ger välmående växter, djur och människor. Den absor-
berar vatten och har en fantastisk förmåga att stabilisera 
klimatet genom sin unika förmåga att binda koldioxid. 

Ett så kallat ekologiskt regenerativt kretsloppsjordbruk 
är en del av lösningen till det systemskifte som behövs 
för att återställa den ekologiska balansen. Det innebär 
ett långsiktigt jordbruk som jobbar med naturen i stället 
för mot den och inte orsakar större påfrestningar än att 
naturen kan återhämta sig. Det handlar om markbördighet, 
biologisk mångfald och fungerande ekosystemprocesser 
för vatten, energi, näringsämnen och mineraler. 

Med utgångspunkt i gårdens lokala förutsättningar 
Det regenerativa kretsloppsjordbruket utgår från varje gårds 
lokala och unika förutsättningar. Det som eftersträvas är; en 
balans mellan djurhållning och växtodling, hög andel balj-
växter i växtföljden, självförsörjning av resurser (foder och 
gödsel) samt effektiva näringskretslopp inom den enskilda 
gården och/eller mellan gårdar i samverkan. Genom denna 
strävan minskas bland annat överskott av näringsämnen 
såsom kväve och fosfor. De näringsämnen som grödan inte 
tar upp, läcker ut till närliggande mark, sjöar och vattendrag 
som orsakar övergödning samt försurning. 

Saltå Kvarns bidrag till omställningen  
Ett av Saltå Kvarns viktigaste fokusområden är arbetet för 
mat som odlas i balans i naturen. Tillsammans med våra 
odlare och producenter vill vi se till att inte bara minska 
negativ påverkan utan även bidra positivt till naturens 
återhämtning och stödja den omställning i odlingsledet som 
behövs för ett hållbar och hälsosam framtid.

Vårt förhållningssätt och arbete kan beskrivas med 

Schematisk illustration av ett ekologiskt regenerativt kretslopps-
jordbruk. Källa: https://www.berasinternational.se/ekologiskt-re-
generativt-jordbruk

FÖRDJUPNING  #1 Mat som odlas i balans med naturen

»inte bara minska negativ  
påverkan utan även bidra positivt  

till naturens återhämtning«
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*www.zeromission.se/agroforestry-som-klimatkompensation

 *Building Ecological Regenerative Agriculture and Societies,  
https://www.berasinternational.se/

FÖRDJUPNING  #1 Mat som odlas i balans med naturen

baljväxter samt effektivt näringskretslopp. Utöver tilläggskriteri-
erna finns i dagsläget 34 flexibla åtgärder att välja mellan med 
fokus på att gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet. 

År 2021 var 72 (80) % av vår inköpta spannmålsvolym från 
19 (17) ekologiska kretsloppsgårdar som jobbar med verktygs-
lådan. Av dem var 13 (11) ”Balans” och 6 (5) ”Spjutspets”.

Premie ger upp till 20% mer betalt
Odlaren får betalt med en extra premie utifrån antalet ge-
nomförda åtgärder, vilket innebär upp till 20 % extra tillägg 
utöver KRAV-premien. Uppföljning sker bland annat genom 
en självdeklaration där odlaren fyller i vilken grad kriterier 
uppfyllts och vilka flexibla åtgärder som genomförts. 

Odling av råvaror från andra länder 
Genom att alltid efterfråga och betala mer för ekologiskt od-
lad KRAV-certifierad råvara bidrar Saltå Kvarn till omställning 
i odlingsledet även för de råvaror som odlas på andra håll i 
världen. Vi har affärsrelationer som går långt tillbaka i tiden 
med flera av våra producenter. Många driver egna projekt 
för att stärkta arbetsvillkor, bidrar med kunskap och ekono-
misk trygghet i omställningen till ekologisk odling.

Åtgärder utanför vår egen värdekedja
Genom stöd till kvalitetssäkrade trädplanteringsprojekt via 
Plan Vivo och Zero Mission bidrar vi till att binda växthus-
gaser, öka mångfalden av grödor och inkomst till småbruka-
re utanför vår egen värdekedja. Även här är delaktighet och 

Vårt spannmål – med Östersjön i fokus
Saltå Kvarn utgår från de lokala utmaningar som finns 
där våra råvaror odlas. För spannmål handlar det om vårt 
närområde Östersjön, där jordbrukets läckage av fosfor 
och kväve leder till övergödning som orsakar stora pro-
blem i det marina ekosystemet, skapar bottensyrebrist och 
algblomning. BERAS*, ett mångårigt forskningsprojekt med 
länderna runt Östersjön ger vetenskaplig grund för hur ett 
ekologiskt kretsloppsjordbruk kan minska övergödning och 
andra föroreningar, ge lägre klimatpåverkan, ökad markbör-
dighet och därigenom stärka Östersjöns marina ekosystem. 

Saltå Kvarns verktygslåda för ekologiskt  
kretsloppsjordbruk 
Saltå Kvarns verktygslåda riktar sig till våra spannmålsod-
lare och syftar till att premiera, engagera och inspirera fler 
att ställa om till ett ekologiskt kretsloppsjordbruk. Verk-
tygslådan har tagits fram med utgångspunkt i resultatet 
från forskningssamarbetet BERAS och i nära dialog med 
experter och våra odlares gårdar. Den definierar vad som 
är centralt för ett kretsloppsjordbruk, hur omställningen kan 
ske stegvis och vilka åtgärder som kan genomföras, utöver 
det som ingår i grundkravet att gården är KRAV-certifierad. 

Den stegvisa modellen är utformad i tre nivåer: På gång, 
Balans, Spjutspets som visar hur långt gården kommit i sin 
omställning. Fokus för tilläggskriterierna är de områden som 
gör störst skillnad: balans mellan djurhållning och odlingsareal, 
självförsörjning av foder och gödsel, varierad växtföljd med 

anpassning till lokala förutsättningar centralt när träd och 
olika typer av grödor väljs och planteras utifrån jordmån och 
plats, enligt metoden för skogsjordbruk.

Sedan 2006 har Saltå Kvarn via klimatkompensation av 
transporter investerat i två långsiktiga trädplanteringspro-
jekt som också bidragit till positiv samhällsutveckling lokalt. 
Totalt har vi klimatkompenserat för 10 878 ton koldioxid. 
Utöver det har projekten bidragit till:

» Odlaren får betalt med  
en extra premie utifrån antalet  

genomförda åtgärder«

Trees for Global Benefit, Uganda (2006-2012) 

Planterade träd 6946

Hektar 17,53

Fotbollsplaner 25 

ArBolivia (2013-2021) 

Planterade träd 32 933

Hektar 31.82

Fotbollsplaner 45,5 
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I Saltå Kvarns verktygslåda för ekologiskt kretslopps- 
jordbruk finns utöver de fyra tilläggskriterierna i  
dagsläget 34 flexibla åtgärder att kan välja mellan  
med fokus på att gynna biologisk mångfald i odlings-
landskapet. Under 2021 har våra spannmålsodlare 
tillsammans genomfört 326 åtgärder. Här ges några 
exempel på åtgärder, vad som gynnas och hur stor 
andel av odlarna som genomfört åtgärden.

326 genomförda  
åtgärder för  
biologisk mångfald
 

FÖRDJUPNING  #1 Mat som odlas i balans med naturen
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95%

#1.Bevara bärande träd och buskar 
För gynnad biologisk mångfald. Såsom vilda 
fruktträd, hassel och liknande, eller ersätt  
med nya träd eller buskar.

95% av odlarna har genomfört åtgärden.

79%

#8. Gynna humlor med blommor 
 Blomrika kantzoner, bryn och betesmarker 
gynnar humlorna, viktiga pollinerare av  
grödor som ärtor, åkerböna, klöverfrö,  
oljeväxter och frukt.

79% av odlarna har genomfört åtgärden.

47%

#16. Blommande kantzoner  
Skapa livsmiljöer genom att så in blomfrö i  
valda kantzoner, holmar etc för att gynna  
pollinatörer, fåglar, naturliga fiender till  
skadeinsekter och fältvilt.

47% av odlarna har genomfört åtgärden.

 

Åtgärder som gynnar den vilda floran och ger sommarföda åt 
pollinatörer och andra nyttoinsekter

95%

#5. Låt blommorna stå istället för  
att slå  
För att främja nyttoinsekter. Håll artrika 
brynmarker öppna med åkerholmar. Bevara, 
skapa, anpassa brynzoner mellan åker och 
skog med successiv övergång. Blommande 
blommor utgör både boplatser och  
födoplatser för våra viktiga pollinerare.

95% av odlarna har genomfört åtgärden.

42%

#28. Skapa eller restaurera våtmarker  
Skapa eller restaurera våtmark samt upprätta 
skötselplan så den blir en effektiv fosfor och 
kvävefälla.

42% av odlarna har genomfört åtgärden.

 

Åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i och  
kring småbiotoper 

»Odlaren väljer själv  
bland 34 olika  

flexibla åtgärder«
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37%

#7. Boplats till solitärbin    
Sätt upp biholkar för solitärbin (vildbin)  
som är några av våra viktigaste pollinatörer.

37% av odlarna har genomfört åtgärden.

95%

#17. Död ved 
Bevara eller skapa livsmiljöer för att gynna 
naturliga fiender till skadeinsekter, mossor, lavar 
och vedsvamp.

95% av odlarna har genomfört åtgärden.

  

Åtgärder som ger skydd och boplatser åt pollinatörer  
och andra nyttoinsekter

58%

#29. Så mellangrödor, fånggrödor  
och bottengrödor 
Tillsammans med huvudgröda för att gynna 
markfauna och minska näringsläckage.

58% av odlarna har genomfört åtgärden.

74%

#30. Fånggrödor i växtföljden 
Ta med fånggrödor, som åkersenap,  
råg/vicker, höstraps och baljväxtblandningar,  
så ofta som möjligt i växtföljden. Fyller flera 
funktioner bland annat minskade växtnärings-
förluster genom utlakning och erosion, ökad 
foderproduktion, minskade ogräsangrepp, 
marktäckning bibehåller god jordstruktur.

74% av odlarna har genomfört åtgärden.

 

Åtgärder som gynnar markfauna

32%

#10. Sätt upp fågelholkar 
För fler fåglar i odlingslandskapet. Jordbruket 
är den viktigaste livsmiljön för en handfull arter. 
Olika arter föredrar olika holkar. För tornsegla-
re, stare och pilfink kan flera holkar sättas upp 
intill varandra. Däremot talgoxe och svartvit 
flugsnappare är starkt revirhävdande. Fåglar 
reglerar skadeinsekter, t.ex. äter ett par mesar 
upp till 3 kg insekter per år.

32% av odlarna har genomfört åtgärden.

 

Åtgärder som ger föda skydd och boplatser åt fåglar
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För rättvisa arbetsvillkor och  
omställning i odlingsledet

ODLARE OCH PRODUCENTER

från Brasilien. Vi samarbetar i första hand med lokala familjefö-
retag, men köper även från grossister av ekologiska produkter.

Risker i leverantörsledet
Grundkravet för alla våra produkter är ekologisk certifiering 
enligt KRAV och EU-ekologiskt, utöver de självklara baskra-
ven på livsmedelssäkerhet, produktkvalitet, ursprung och 
spårbarhet. De oberoende tredjepartscertifieringarna utgör 
ett viktigt verktyg för kvalitetssäkring av leverantörer och 
produkter. Rutiner för riskanalys, leverantörsbedömning, 
säkra processer, uppföljning genom direktkontakt vid besök 
och dialog samt egen kompetens är också viktiga delar 
av det löpande arbetet att följa upp och minimera risker i 
leverantörsledet.

 

Långsiktiga affärsrelationer som stärker rättvisa villkor 
Gemensamt för flera av våra odlare, producenter och leve-
rantörer är att vi har en affärsrelation som går långt tillbaka 
i tiden. Många driver egna projekt för att stärka arbetsvillkor 
och höja den socioekonomisk levnadsstandarden för både 
odlare och deras familjer. 

Ett exempel är vår torkade frukt från Turkiet. Sedan 
tjugo år tillbaka samarbetar vi med samma producent vars 
projekt ”Happy village” bidragit till att mer än 175 byar 
och över 4000 odlare ställt om till ekologisk odling, med 
bättre miljö och sociala villkor som resultat. Genom att 
erbjuda utbildning, rådgivning och insatsvaror samt åta sig 
att köpa det som skördas får odlarna inte bara stöd i form 
av kunskap och erfarenhet utan även ekonomisk trygghet i 
omställning från konventionell till ekologisk odling.

Alltid svenskt och KRAV-certifierat spannmål från  
ekologiska kretsloppjordbruk
Saltå Kvarns sortiment av mjöl, müsli, flingor, gryn och 
kross förädlas i vår kvarn i Järna av svenskt KRAV-certifierat 
spannmål som vi köper direkt från odlare i framför allt meller-
sta Sverige. År 2021 kom 72% av spannmålen från gårdar 
som sedan flera år eftersträvar ett regenerativt ekologiskt 
kretsloppsjordbruk. Det premierar Saltå Kvarn genom att 
ge extra betalt för de åtgärder som genomförts enligt Saltå 
Kvarns Verktygslåda för Framtidens skull. Ju fler åtgärder för 
miljön, desto mer betalt till bonden.

Råvara från andra länder alltid ekologiskt och oftast
KRAV-certifierad 
I vårt sortiment har vi även råvaror och produkter som vi köper 
in från olika delar av världen. Exempelvis torkad frukt från 
Turkiet, pasta, ris, couscous, olivolja och balsamvinäger från 
Italien, bovete från Kina, quinoa från Bolivia och rårörsocker 

» Många driver egna projekt för  
stärkta arbetsvillkor«

*2,9% kommer från följande 12 olika länder vars inköp understiger 
1% - i fallande ordning Tyskland, Kazakstan, Tunisien, Chile, Frankrike, 
Polen, Burkina Faso, USA, Ungern, Portugal, Kanada, Sri Lanka

Ursprung - andel inköpt volym per land år 2021

2,9%*

1,3%
1,7%

2,9%

9,2%

20,9%
61,1%

Sverige

Turkiet

Italien

Kina

Bolivia

Brasilien

Från länder
under 1% 

100% 
KRAV godkända  

leverantörer

*Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan 
för arbetslivsfrågor

Gemensamt för flera av våra odlare och producenter är en 
affärsrelation som går långt tillbaka i tiden.

KRAV:S REGELVERK omfattar förutom miljö och djur-
skydd även regler för bättre arbetsvillkor vilket handlar 
om att produktionen ska efterleva ILO:s* kärnkonven-
tioner och FN:s deklaration för mänskliga rättighe-
ter. Vid import från så kallade högriskländer ska det 
KRAV-certifierade företaget kunna visa att arbetsvillkor 
och grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses i 
primärproduktion och förädling. Det ska ske genom fysisk 
kontroll enligt KRAV:s checklista eller genom någon av 
de certifieringssystem eller leverantörsgranskningssys-
tem som KRAV erkänner. Från 2022 har reglerna stärkts 
att även omfatta länder som tidigare varit undantagna, 
bl.a. inom EU, USA och Storbritannien.
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nande. Här får man ett smörgåsbord av bra idéer att välja 
mellan och det gör en hel del på marginalen. Jag tjänar cirka 
tio procent mer på spannmålen. 

Han delar upp åtgärderna i verktygslådan i tre grupper. 
Bäst är de miljöåtgärder som är klart lönsamma och där han 
inte ser någon som helst motsättning mellan gott företagan-
de och höga miljöambitioner. Ett exempel är den åtta års 
växtföljd Jonas arbetar med: den ger höga, jämna skördar 
med låga insatser och bidrar till god markstruktur, ogräskon-
troll och god kväveförsörjning. 

I nästa kategori placerar Jonas åtgärder som ”inte inver-
kar negativt på ekonomi och arbetsinsats” och i den tredje 
åtgärder som ”är en belastning på ekonomin och som gör 
det svårt att vara bonde”.

– Det finns många miljöåtgärder jag kan genomföra även 
om de inte är direkt lönsamma. Att skapa miljöer på våra 

åkerholmar där bin, humlor och andra pollinerande insekter 
trivs är ett sådant exempel. Men det handlar om priorite-
ringar och här behöver jag ge mig själv en spark i baken för 
att hinna göra mer. Åtgärderna i den tredje kategorin är jag 
däremot tveksam till om inte några lagkrav tvingar mig till 
det, säger han.

Som exempel på den senare kategorin nämner Jonas träd-
plantering på åkermarken, vilket han ser som goda åtgärder i 
andra odlingsmiljöer men inte passar på den egna gården.

Gården premieras
Ulfsgården har premierats för en lång rad åtgärder som främ-
jar utvecklingen mot ett kretsloppsjordbruk. Några exempel är 
blommande blommor i beteshagar, åkerkanter och vallodling, 
optimerad ogräsbearbetning, reduktion av fossila bränslen, 
åtgärder för ökad djurhälsa och reducerad plöjningsfrekvens. 

Jonas odlar ekologiskt för ekonomin och miljön
Jonas Götesjö på Ulfsgården utanför Lidköping är en av Saltå 
Kvarns större spannmålsleverantörer.
– Min affärsidé är att tjäna pengar på att producera mat på ett 
hållbart sätt. Saltå Kvarns verktygslåda ger mig möjlighet att 
tjäna mer pengar på att vara ännu mer miljövänlig, säger han.

Från att ha varit ett konventionellt familjejordbruk i tre ge-
nerationer är Gillstad Ulfsgården idag ett ekologiskt lantbruk. 
Övergången var i grunden just ett strategiskt företagsbeslut. 
Verksamheten har mjölk- och köttkor som bas och växtodling 
för korna och för försäljning. All spannmål levereras till Saltå 
Kvarn. Sedan tre år arbetar Ulfsgården med Saltå Kvarns 
verktygslådan för ekologiskt kretsloppsjordbruk. 

Verktygslådan ett lönsamt smörgåsbord
– Verktygslådan är väldigt komplex, vilket jag tycker är spän-
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»Här får man ett smörgåsbord av 
 bra idéer att välja mellan och det  

gör en hel del på marginalen.«

Jonas odlar ekologiskt  
för ekonomin och miljön 

ODLARE OCH PRODUCENTER Odlarporträtt - Sverige
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- Med initiativet Happy Village ville jag få hela byar att 
ställa om till ekologiskt, genom tillgång till stöd och verktyg 
samt bättre ersättning för skörden. Namnet kommer av min 
övertygelse att hela byn får det bättre genom omställning-
en, säger Mehmet.
 
Rådgivning för ekologisk omställning
Happy Village har ett team med över 20 kunniga agronomer 
som ger utbildning och rådgivning till odlarna och hjälper dem 
med de verktyg som behövs för att kunna odla ekologiskt, 
exempelvis analyser och certifieringar.
- Odlarna kontrakteras till Isik vilket garanterar att de har en 
köpare av sina skördar, men de är inte bundna att sälja sin 
frukt till just oss. Byarna i projektet får också premier som de 
kan investera i lantbruket och i lokalsamhället, säger Mehmet.
 
Fokus på kunskap, biologisk mångfald och vatten
Tre fokusområden i arbetet är att höja kunskapsnivån, 

främja biologisk mångfald samt förbättra vattensituationen.
Flera metoder används för att skydda odlingarna från 
skadeangrepp utan kemiska bekämpningsmedel. Förutom 
att gynna den naturliga balansen mellan nyttoinsekter och 
skadeinsekter används så kallade feromonfällor, biolo-
giskt växtskydd och skydd i form av exempelvis bomull 
runt stammen som hindrar insekter från att nå frukten. Ett 
långsiktigt arbete har också gjorts för en mer sparsam 
och effektiv bevattning, i syfte att minska vattenstressen i 
odlingsområdet. Droppbevattning och sprinklersystem har 
installerats på odlingarna.
 
Bättre villkor och sociala förhållanden
Utöver rådgivning bidrar Happy Village också till bättre 
livsvillkor för de turkiska odlarna och deras medarbe-
tare. Projektet bidrar bland annat till att bygga boende 
för säsongsarbetare och deras familjer, och brunnar för 
vattenförsörjning.

Torkad frukt i världsklass från Isik och Happy village
Mehmet Ali Isik äger och driver företaget Isik, en stor aktör 
inom ekologisk fruktodling i Turkiet.

Härifrån köper Saltå Kvarn aprikoser, fikon, mullbär, 
russin och hasselnötter. Genom projektet Happy Village 
har Mehmet sedan 2007 bidragit till att mer än 175 byar 
med sammanlagt över 4000 odlare ställt om till ekologisk 
odling, med bättre miljö och sociala villkor som resultat.

- När jag började handla med torkad frukt på 1970-talet 
märkte jag att de kemiska preparat som användes i od-
lingarna förstörde jordarna och påverkade odlarnas hälsa 
negativt. Att ställa om odlingarna till ekologiskt krävde 
mycket av bönderna, som ofta hade för lite kunskaper i 
ämnet, berättar Mehmet.

I Turkiet är de flesta odlingslotter också små vilket ställer 
till problem för den odlare som vill odla ekologiskt. Bekämp-
ningsmedel från grannens odlingar blåser lätt över på de 
ekologiska grödorna som då inte längre kan säljas ekologiskt.

ODLARE OCH PRODUCENTER Odlarporträtt - Turkiet

Mehmet får fler att ställa  
om till ekologiskt  
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» Med initiativet Happy Village 
 ville jag få hela byar att ställa  

om till ekologiskt«
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De vanligaste  
frågorna  
från konsument

VANLIGA KONSUMENTFRÅGOR

FRÅGA

”Hej, Kan man verkligen lita på mat som är märkt med 
eko-symbolen? Hur kommer det sig att det inte finns 
svenska ekologiska äpplen? Det flesta ekologiska frukterna 
och grönsakerna kommer från södra Europa eller Kina. Hur 
kommer det sig?

Jag köpte Saltå Kvarns ekologiska röda linser och ekolo-
giska kidneybönor och upptäckte att linserna kommer från 
Turkiet och bönorna från Kina. Läser man boken ”Galen i 
insekter” av biologiprofessorn Dave Goulson inser man att 
gifter som sprids över åkrar inte håller sig till ”sina” åkrar - 
de sprids med vinden flera kilometer bort över andra åkrar.
Är det sant och hur vet jag att ekologiska åkrarna inte ligger 
bredvid besprutade åkrar? 

SVAR

Hej, vad roligt att du precis som vi värnar för svenska eko-
logiska produkter. Självklart finns det svenska ekologiska 
äpplen som tyvärr inte alltid når ut i butiken, så fortsätt fråga
efter dom. Klimatet i Sverige är inte optimalt för att odla alla 
typer av grödor. Vi jobbar hela tiden aktivt för att hitta svens-
ka alternativ och i takt med det att få fler konsumenter som 
du att efterfråga svenskt och ekologiskt. De grödor som 
vi importerar har vi valt med omsorg och köper alltid från 
odlare som uppfyller vår KRAV-certifiering och som vi har 
en lång relation med, ofta 20 år tillbaka. Tillsammans med 
odlarna både i Sverige och utomlands har vi bidragit till att 
ställa om odlingsledet till ekologisk odling där också rättvisa 
och schyssta arbetsvillkor är grundläggande. För att du ska 
känna dig trygg med att det du köper är det du får, har vi 
valt att KRAV-certifiera våra produkter, vilket innebär att en 
extern part regelbundet granskar oss och våra leverantörer.
Tyvärr är det precis som du skriver att kemiska bekämp-
ningsmedel sprider sig med vinden, därför är det så viktigt 
att flera odlare ställer om till ekologiskt. Ett bra exempel för 
omställning, som du bidrar till när du köper våra torkade 
fruktprodukter, är Happy Village, som är ett program där 
hela byar får ekonomiskt stöd och kunskap att ställa om till 
ekologisk odling. Läs gärna mer om detta och om det
spännande och viktiga arbete vi gör för svenskt jordbruk i 
vår hållbarhetsredovisning och på hemsidan

De frågor som kommer till vår konsumentkontakt 
handlar till största delen om recept, bakning och 
produktinnehåll, men i takt med att konsumentens 
medvetenhet och intresse ökar får vi även fler frågor 
kopplat till vår miljöpåverkan, socialt ansvar och  
hållbarhetsarbete. De vanligaste frågorna handlar  
om råvarans ursprung och spårbarhet, varför vi  
köper från vissa länder, varför inte närmare, vad står 
ekologiskt för, kan man lita på certifieringen och 
vilken typ av förpackningsmaterial vi använder.

Här ser du ett exempel på frågeställning och svar från  
vår konsumentkontakt.

» råvarans ursprung,  
varför köper vi från vissa länder, 

varför inte närmare«

Fortsätt höra av dig till oss –  
dina frågor och synpunkter är viktiga!
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Olika åtgärder för att  
minska klimatpåverkan  
genom hela värdekedjan

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Så här minskar vi vår klimatpåverkan:

Undviker fossilbaserade energikällor i vår egen  
verksamhet genom:

•  100% förnybar värme och ånga från vår havreskals-
panna, sedan 2005

•  100% el från förnybara energikällor, sedan 2005

Undviker fossilbaserade drivmedel för våra  
transporter genom att:

•  Välja fossilfria drivmedel där det är möjligt
•  Helst välja båt och järnväg för långväga transporter
•  Premiera fossilfria transporter från fält till kvarnen för 

våra spannmålsodlare i

Minskar klimatpåverkan i primärledet och  
odlingsledet genom:

•  100% ekologiskt odlade råvaror där växthusgas-
utsläpp från produktion av vissa insatsvaror* 
inte uppstår

•  Att premiera ekologiskt kretsloppsjordbruk som enligt
BERAS* mångåriga forskningsprojekt har betydande 
potential att minska växthusgasutsläpp genom att
inte tillföra externa resurser (mineralgödsel och kraft-
foder) och som ger ökad kolinlagring i marken

•  Systematiskt förbättringsarbete för att undvika 
”slöserier” av råvaror, material, energi och andra
resurser

Bidrar till att binda växthusgaser genom:

•  Kvalitetssäkrade trädplanteringsprojekt via Plan Vivo 
och Zero Mission för de utsläpp som våra transporter
ändå medför. Vi började klimatkompensera våra trans-
porter redan 2006 och var pionjär med detta i Sverige.

Utgångspunkten för Saltå Kvarns klimatarbete är insikten 
om att livsmedelsproduktion ger upphov till olika typer av 
utsläpp, att de genereras på olika sätt och att majoriteten 
uppstår i primärledet.

Saltå Kvarn har sedan 2005 aktivt arbetat för att minska 
klimatpåverkan genom en rad olika åtgärder. Vilken åtgärd 
som genomförs är beroende av vilken typ av utsläpp det 
handlar om och var i värdekedjan utsläppet uppstår efter-
som det avgör vår möjlighet att påverka direkt eller indirekt.

*https://www.berasinternational.se/

*Klimatpåverkan från produktion av insatsvarorna mineralgödsel och  
kemiska bekämpningsmedel är ej relevant för ekologisk odling eftersom  
de ej är tillåtna

100% 
fossilfri kvarnverksamhet

100%
 av CO2 utsläpp från  

transporter  
klimatkompenseras 

Scope 1 
- Direkt energianvändning från förnybara  
bränslen, havreskal    

Scope 2 
- Indirekt energianvändning från förnybar  
energikällor sol, vind, vatten  
 
Scope 3 
- Utsläpp från transporter uppströms och  
nedströms klimatkompenseras sedan 2006  
genom kvalitetssäkrade trädplanteringsprojekt  
via Plan Vivo och ZeroMission  
 
   

Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser,  
ton CO2

2021 2020 2019 2018

Värme och ånga i egen verksamhet (scope 1) 0 0 0 0

Elanvändning i egen verksamhet (köpta, scope 1) 0 0 0 0

Transporter av gods, tåg (köpta, scope 3) 10 121* 19 25

Transport av gods, båt (köpta, scope 3) 253 346 268 271

Transport av gods, lastbil (köpta, scope 3) 278 345 371 454

Transport av gods, flyg (köpta, scope 3) 2 0 15 0

Tjänsteresor (scope 3) 2 1 18 22

Totalt 545 813 691 772

* Beror på långa transportsträckor med inrikes tåg för gröna linser och 
kokoschips i Kanada respektive Indien
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Livsmedelskedjans klimatpåverkan i Sverige
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Transport Transport Transport Transport

Källa: MacLean insikter #12 Klimat för helhet, detaljer och fullständiga  
källhänvisningar gå till https://www.macklean.se/insikter-12-klimat 

9%
ca 1,3 Mton
CO2 - ekv

Produktion av insatsvaror* Odling och primärproduktion  
i Sverige

Livsmedelsindustri i Sverige

I odlingsledet sker magin - här kan vi tillsammans göra störst skillnad

Handel och grossister Konsument

16%
ca 2,4 Mton
CO2 - ekv

74%
ca 11,4 Mton

CO2 - ekv

PRIMÄRPRODUKTION I SVERIGE 

Utsläpp jordbruk
•  Spridning och lagring av gödsel
•  Djurs matsmältning
•  Odling av organogena jordar
•  Kväveavgång från åkermark

Utsläpp markanvändning

Utsläpp lokaler 
och arbetsmaskiner

N2O & CH4

N2O & CH4

CO2 & CH4
CO2 & CH4CO2 CO2 

CO2 CO2 CO2 CO2 

1%
ca 0,2 Mton
CO2 - ekv

Majoriteten av livsmedelskedjans utsläpp  
uppstår i primärledet  
Trots att Sveriges livsmedelsproduktion är en av världens 
mest hållbara ger den upphov till omkring en femtedel av 
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska
livsmedelsbranschens klimatpåverkan krävs samarbete 
och engagemang från aktörer i alla led i värdekedjan och 
ansvarstagande för utsläpp bortom den egna versamheten.
Majoriteten av livsmedelskedjans utsläpp uppstår i pri-
märproduktionen. Utsläppen kan delas in i tre kategorier: 
kolavgång från markanvändning, övriga utsläpp från jordbruk 

samt utsläpp från lokaler och arbetsmaskiner. Utöver utsläp-
pen som genereras är det viktigt att beakta att primärpro-
duktionen även kan bidra till kolsänkor, vilket minskar den 
totala klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen. 

De näst största utsläppen sker vid produktion av 
insatsvaror såsom mineralgödsel, foder och kalk. Livs-
medelsindustrins direkta klimatpåverkan kan relateras till 
energianvändningen i produktionsanläggningar och övriga 
lokaler samt transporter. Utsläppen är ungefär en tiondel 
så stora som primärproduktionens. Utsläpp i handelsledet 
kommer främst från energianvändning i lokaler, köldmedia 

samt vissa transporter och resor, och utgör en betydligt 
mindre del av de totala utsläppen. Mängden utsläpp från 
transporter, ingår inte i den totala beräkningen, beror på 
typ av transport, val av drivmedel och sträcka.

*Klimatpåverkan från insatsvarorna mineralgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel är ej relevant för ekologisk odling eftersom  
de ej är tillåtna
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Minskat svinn i  
egen verksamhet

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

helt cirkulär och fossilfri energi. För att ytterligare ta tillva-
ra på de biprodukter som återstår har vi sen två år tillbaka 
också etablerat samarbete med andra aktörer. Istället 
för att skal och avrens blir till avfall, levereras resterande 
biprodukter till värmeverket i Nynäshamn där skalen blir 
till varmvatten och värme samt till en biogasanläggning 
i Katrineholm. På så sätt tar vi tillvara på alla delar av 
spannmålet.

Minskat svinn och förbättrad arbetsmiljö
För att minska svinn i vår verksamhet är ständiga förbättring-
ar, effektiv städning och smarta investeringar tre centrala 
åtgärder som bidrar till resurseffektiv förädling.

Under året har vi genomfört 18 förbättringsåtgärder. 
Några exempel är: Genom dubbelstapling av pallar och en 
större lastbil som går på biobränsle, har vi både reducerat
interna transporter från 7 till 4, 5 timmar per dag samt 
minskat vår klimatpåverkan då fossilt bränsle ersatts med 
förnybart. Genom investering i utrustning för återdosering av 
mjöl, gryn och müsli, har svinn som uppstår genom avvikan-
de förpackningsvikt vid paketering reducerats till noll.

Sedan två år tillbaka genomförs regelbunden värmebe-
handling av hela kvarnfastigheten vilket minimerat förekom-
sten av framförallt mott, ett viktigt bidrag till att minska svinn.

Leverans till kunder, förbättringar och lärande är vårt fokus 
varje dag, året runt. Det handlar om råvaror, material, cir-
kulära flöden, energi, tid, kompetens och omsorg om våra 
medarbetare. Att undvika ”slöserier”, minska resursbehoven 
samt bidra till stärkta samarbeten och en lärande
organisation för en säker och trivsam arbetsplats
 
Allt tas tillvara – skal blir till värme, ånga och biogas
I vår anrika kvarn förädlas våra vanligaste sädesslag; råg, 
korn, havre, vete och dinkel, till en mångfald av fullkorns-
produkter och siktat mjöl. En fullkornsprodukt känneteck-
nas av att hela spannmålskärnan används och förädlas till 
hel säd, kross, flingor, gryn eller mjöl. Därmed bevaras och 
ingår förutom stärkelse och protein även viktiga mineraler, 
fibrer, vitaminer och fett i slutprodukten. Under spann-
målens resa genom kvarnen från mottagning, grovrens, 
skalning och malning till färdig produkt uppstår biprodukter 
i form av skal och avrens, såsom ogräs, halm och främman-
de sädesslag. Havre, korn och dinkel kräver skalning och 
därför installerades redan 2005 en biopanna för att ersätta 
fossilt bränsle och samtidigt ta tillvara på det förnybara 
alternativet havreskal. Skalen används till uppvärmning av 
vår egen anläggning, ånga till kvarnen samt uppvärmning 
av flera fastigheter på området. Genom biopannan får vi en 
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» Leverans, förbättringar  
och lärande är vårt fokus  

varje dag, året runt«
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Förpackningar med hänsyn 
till människa och miljö

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

25 kg i plastsäck med ris 10kg i papperssäck vilket förbätt-
rat arbetsmiljö genom lättare lyft samt förnybart material i 
stället för fossilt.

Våra övergripande förpackningsmål
Undvika hälso- och miljöskadliga ämnen och  
material genom att ej tillåta:

•  Ämnen och material upptagna på SIN-listan*
•  Bisfenol A, PVC och andra klorbaserade plaster
•  Konserveringsmedel eller desinfektionsmedel 
•  Nano-material och nanoteknologi

Öka andelen materialåtervinningsbara förpackningar 
genom att:

•  Välja material som kan sorteras och materialåtervinnas
•  Underlätta och uppmuntra till återvinning genom tydlig   

märkning, sorteringsanvisning och annan kommunikation

Öka andelen förnybar eller återvunnen råvara genom:

•  Kontinuerlig dialog med våra leverantörer för att i takt med 
teknikutveckling och tillgänglighet hitta alternativa lösningar

 

Förpackningens främsta syfte är att effektivt skydda och 
bevara produkten. Samtidigt ska val av förpackningsmate-
rial ske utifrån hänsyn till människa och miljö samt bidra till 
cirkulära materialflöden.

Saltå Kvarns förpackningspolicy omfattar utöver lagstift-
ningskrav inom miljö, livsmedelssäkerhet, marknadsföring 
och tekniska krav även KRAV:s förpackningsregler vars 
efterlevnad granskas vid återkommande revisioner av en 
oberoende tredje part. 

Våra förpackningar består framför allt av papper som 
utgör 67% (69%) av den totala vikten, glas 24% (23%) 
samt plast 9% (8%). Andelen materialåtervinningsbara 
förpackningar är 87% (87%)1. 

Under 2021 har vi främst fokuserat på förpackningar 
inom torkad frukt som utgör den mindre andel förpack-
ningsmaterial som idag ännu inte är materialåtervinningsbar 
eller av förnybar råvara. Genom interna workshops, externt 
expertstöd från FTI och nära dialog med leverantör har 
vi lyft den interna kompetensen och förståelsen för vilka 
alternativ som finns vad gäller både materialval och design. 
Arbetet och dialogen fortsätter även framåt. 

Ett annat exempel på aktivitet har varit att ersätta ris 

 

*avser metallock på drycker, olivolja och vinäger som motsvarar  
under 0,01%. Under år 2020 utgick resterande konservprodukter  
i metallförpackning från sortimentet.

1Uppskattningen utgår ifrån antagandet att FTIs definition av  
material med hög avgift ej är materialåtervinningsbara

67% (69%)

24% (23%)

9%  
(8%)

0%* (0%)

Papper
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Plast

Metall

Andel förpackningmaterial per typ, (i kg) år 2021 (2020)

91% 
förnybara

förpackningsmaterial

85%  
materialåtervinningsbara  

förpackningar
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Destination  
Saltå Kvarn 

VÄLKOMMEN TILL OSS

även större förpackningar än de du hittar i de vanliga mat-
butikerna. En bulle eller två kan du sedan avnjuta på Kaféet 
intill den porlande ån i vår lummiga trädgård. Här pågår 
verksamhet dygnet runt. Det mals, bakas, plockas upp 
varor och arbetas på en massa olika sätt för att skapa en 
värld som skall hålla för våra barn, barnbarn och kommande 
generationer.

Vill du lära dig att baka med surdeg? Vår bagarmästare 
Manfred Enoksson håller både grundkurser och fördjup-
ningskurser. Titta på vår hemsida för aktuella datum och 
andra händelser under året.

 
 

På en liten sidoväg intill E4:an i Järna, strax utanför Söder-
tälje hittar du oss. En liten oas intill Moraån. Kanske har 
du sett vår gula kvarn från vägen. Hit kommer spannmål 
från ett 20-tal ekobönder för att sedan förädlas i vår kvarn 
med stor omsorg för att bibehålla näring och smak. Här 
finns också vårt surdegsbageri och när de flesta av oss 
fortfarande sover som allra skönast går våra bagare upp 
för att med stor kunskap och mycket kärlek baka både 
surdegsbröd och ljuvliga bullar. Bredvid vårt bageri ligger 
vår trevliga gårdsbutik, öppen året runt. Här kan du förutom 
nybakat bröd handla hela vårt sortiment i sina karakteristis-
ka och färgglada förpackningar, en fröjd för ögat. Du hittar 

» Inspiration och aktivitet för  
stora och små året runt«
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Ett stort tack till…
TACK

produkter i tidernas begynnelse. Föreningen Allkorn. Hans 
Larsson. Kerstin Fredlund. Ulf Carlsson. Eldrimner med fler 
för er inspiration och generositet av kunskap om kultursor-
ter, malning, bakning samt för att ni värnar om ett viktigt 
kulturarv och mathantverk. Björn von Schoultz vår VD tidigt 
70-tal som fick fart på affärerna och att vi omsatte vår första 
miljon. Brödinstitutet för ert arbete med att lyfta fram fakta 
och kunskap om bröd, cerealier och bakning. Johan Unung-
er för dina bidrag och insatser under Saltå Kvarns kraftfulla 
expansionsår. Saltå By. Kulturhuset i Ytterjärna. Skilleby-
holm. De Vilda. Under Tallarna. Örjansskolan mfl. för att ni är 
våra goda grannar och upprätthåller upplevelserika besöks-
destinationer och viktiga verksamheter för många. Arne 
Klingborg för din design av våra förpackningar. Karin Huber 
för att du tog Arnes designarbete vidare både på förpack-
ningar och i vår visuella identitet. Fritz Fuchs och Marius 
Wahl- Gran som färgsatte våra byggnader, kontor samt mål-
ningar i vilsam och sinnlig stil. Erik Abbi Asmussen arkitek-
ten bakom vår kvarn och bageri samt Ytterjärnas unika arki-
tektur. Anders Kumlander som började på Saltå Kvarn 1970 
och efter 50 år i tjänst och engagemang lämnade styrelsen 
2020. Mats Ahlberg vår vd under 80 och 90-talet. För att du 
såg till att det blev kafé, trädgård och Monet-bro på Saltå 
Kvarn. Mats slutade på Saltå Kvarn i slutet på nittiotalet och 
övertog då Rosendal efter Lars Kranz. Lars Kranz för dina 
bidrag till trädgårdsparker i Ytterjärna och inspiration till 
Saltå Kvarns egna trädgårdsoas och Monets bro. Lena Ek-
man för din ständiga generositet att dela kunskap, historier 
och vår historik samt bidrag till färg, form och sammanhang. 

Wijnand Koker, Hermann Leggedör, Hans von Essen och 
Sofi Gerber för er ovärderliga kunskap och insikt om odling 
och lantbrukarnas vardag, ert engagemang och inspirerande 
samarbete i utvecklingen av verktygslådan För Framtidens 
skull. Martha Engquist som i tidernas begynnelse skänkte 
marken till Stiftelsen Saltå Kvarn. Vidarstiftelsen för att 1964 
och framåt långsiktigt verkat för ekologisk omställning och 
Saltå Kvarn. Alla våra nuvarande och tidigare medarbetare 
som delat samma värderingar och bidragit med inspiration, 
engagemang, tid och kunskap. Och inte minst alla våra 
kunder och samarbetspartners inom bagerinäringen, res-
tauranger och kaféer, dagligvarubutiker, storköksgrossister, 
Landsting och kommuner. Och såklart alla ni konsumenter 
som väljer att köpa våra produkter och alla ni besökare för 
att ni valt att besöka och uppleva vår ekologiska gårdsbutik, 
surdegsbageri, Kafé och trädgårdsoas på plats hos oss på 
Saltå Kvarn i Järna

Våra ekologiska regenerativa kretsloppsgårdar i närområdet 
Järna, Sörmland, Uppland, Västmanland, Västergötland och 
Östergötland - ni är fina förebilder och ger ett viktigt bidrag 
till smakupplevelse,hälsa och hållbarhet. Våra ekologiska 
odlare och producenter utanför Sveriges gränser för att ni är
en viktig del av omställningen till ett långsiktigt hållbart 
odlande och jordbruk där HUR råvarorna odlas har en större 
påverkan än VAR. Barsja Ahlbom, bagerska, som satte sin 
prägel på bageriet och Saltå Kvarn under 70- och 80-talet. 
Barsja var en konstnär i allt hon gjorde, hade ett stort och 
varmt hjärta samt var under dessa år helt synonymt med 
Saltå Kvarns Bageri. Carl Emil Sörgärde för att du och 
lilla Bagarbo en gång i tiden tände gnistan till Saltå Kvarn. 
BERAS-projektet. SBFI. Matlust Södertälje kommun. KTH 
Leancentrum Södertälje. Stockholm Resilience center. 
EAT-Lancet. Nordiska Forskningsinstitutet. Bo Petersson. 
Arthur Granstedt för forskning, försöksodlingar, påfyllning av
kunskap, inspiration, fakta, utmaningar och lärande. KRAV. 
Organic Sweden. Naturskyddsföreningen. Ekologiska lant-
brukarna. Svenska Demeterförbundet. Hushållningssällska-
pet. Biodynamiska föreningen för att det ni gör är viktigt och 
bidrar till bl.a. tydlig standard att förhålla sig till. Biodynamis-
ka föreningen som under flera år delade kontor med Saltå 
Kvarn i vårt bageri. Nordisk Forskningsring och Demeterför-
bundet som huserade i Kafé-huset. Vi jobbade alla tillsam-
mans för att sprida kunskapen om biodynamisk/ekologisk 
odling. Stiftelsen Biodynamiska Produkter - Sveriges första 
helt ekologiska grossist som ställde upp för Saltå Kvarn un-
der svåra år, och för att ni bidrog till att tillgängliggöra våra 

» alla de människor som varit med på  
resan och som fortsätter att göra  

skillnad tillsammans med oss framåt«
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