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SDG 2: Stop sult 

Delmål 2.4: Inden 2030 skal 
der sikres bæredygtige føde-
vareproduktionssystemer og 
implementeres modstands-
dygtige landbrugspraksisser, 
som øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpas-
ning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, 
tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og 
som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.

”Snart bliver danskernes 
foretrukne fødevarer grønne”

Fødevarevirksomheden Stryhns har i flere år arbejdet på at  
reducere spild og forbedre de interne processer. Snart  

introduceres forbrugerne for flere nye grønne produkter.

”Nu producerer vi jo ikke kun leverpostej.” Ordene kommer fra marketingdirektør i 
Stryhns, Lars Bo Sthaalros Christiansen, der med rette pointerer, at Stryhns – ud over den 
i Danmark verdensberømte leverpostej – står bag en lang række kendte fødevare-brands 
som K-Salat, Graasten Salater, Jensens Køkken og Langelænder Pølser. Fælles for disse 
varemærker er imidlertid, at de traditionelt er blevet associeret med kød eller tilbehør til 
kød. Men alt det kan meget vel ændre sig.
 ”Selv om vi nok stadig er mest kendt for den klassiske leverpostej, er Stryhns gennem 
årene blevet en både stor og moderne fødevarevirksomhed. Samtidig har vi iværksat en 
lang række initiativer på vej mod en mere bæredygtig produktion. Bl.a. har vi reduceret 
vores produktionsspild, vi har nedbragt forbruget af el og gas, og vi har arbejdet målret-
tet på at forbedre håndteringen af affald og spildevand. Alt sammen har det bidraget til 
at reducere vores aftryk på miljøet,” fortæller Lars Bo Sthaalros Christiansen.
 Ved siden af arbejdet med de interne processer har Stryhns også lanceret en række 
nye miljøvenlige produkter, fortæller Lars Bo Sthaalros Christiansen:
 ”Først og fremmest har det været vigtigt for os at tilbyde et sundere alternativ i vores  
førende kategorier. Det er f.eks. en let leverpostej eller en light remoulade. Vi er også stop-
pet med at anvende buræg, ligesom vi bruger MSC-certificerede marineråvarer. Endelig 

SDG Accelerator for SMV’er er et innovationsprogram for små og mellemstore industri- 
virksomheder skabt af UNDP med støtte fra Industriens Fond. Programmet har  
fokus på at udvikle og accelerere forretningsløsninger, der adresserer Verdensmålene.  
Programmet implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte.



har vi været alle vores emballager igennem med henblik på at øge bæredygtigheden. 
Det har bl.a. resulteret i, at bægrene til K-Salat i dag består af 90 pct. genanvendelig 
plast.”
 Selv om Stryhns er nået et godt stykke vej på bæredygtighedsfronten, har virksomhe-
den endnu større ambitioner, fortæller Lars Bo Sthaalros Christiansen. Invitationen til at 
deltage i SDG Accelerator-programmet kom derfor som en kærkommen lejlighed til at 
lægge en fornyet strategi: 
 ”Faktisk er ordet ’accelerator’ en god beskrivelse af, hvad vi gerne ville, nemlig at 
accelerere vores innovationer og også give os selv et skub. For os er der ingen tvivl om, 
at forbrugerne over tid vil fravælge virksomheder, der ikke leverer på bæredygtighedsa-
gendaen. Vi skal være mere bæredygtige for at skabe langsigtet vækst.”
 Ifølge Lars Bo Sthaalros Christiansen er Stryhns allerede i gang med at lancere en 
række nye produkter, der ikke er baseret på kød. Det gælder eksempelvis en planteba-
seret, vegansk mayonnaise, der netop er kommet på markedet, ligesom det gælder en 

vegansk Langelænder-pølse i planteproteintarm, der forventeligt rammer butikkerne hen 
mod slutningen af 2020. Ud over klimavenligheden åbner begge produkter også op for at 
ramme helt nye typer af forbrugere:
 ”Gruppen af 100 pct. veganske forbrugere er stadig relativt lille; til gengæld er det 
blevet langt mere almindeligt end tidligere at have kødfrie dage på spisebordet. Det er 
lige præcis den gruppe, vi gerne vil ramme med de nye produkter. Derfor har vi også 
arbejdet ekstremt hårdt på at sikre, at det ikke bare bliver et fravalg af kød, men et tilvalg 
af god smag og den rette konsistens.”
 Selv om Stryhns har mange års erfaring med produktudvikling og innovation, er det en 
stor udfordring at skabe de plantebaserede produkter, eftersom hele området stadig er i 
sin spæde start, fortæller Lars Bo Sthaalros Christiansen:
 ”Når vi eksempelvis udvikler en ny pølse i planteproteintarm, skal man lige huske, at 
en sådan tarm slet ikke findes på markedet i dag. Her skal vi tilbage i laboratoriet og 
tænke i helt nye baner. Det har været en både udfordrende og sjov proces, hvor SDG 
Accelerator-programmet har været et utroligt brugbart rammeværk. Vi har været mange 
produktioner igennem bare for at nå til, hvor vi er i dag. Det er et længere og sejere træk, 
end man umiddelbart skulle tro at erstatte kødprodukter med planter.”
 På trods af udfordringer og mange sten på vejen er Lars Bo Sthaalros Christiansen 
overbevist om, at Stryhns vil lykkes med sin nye bæredygtighedsstrategi. Kunderne bak-
ker nemlig 100 pct. op – og det gør den skandinaviske topledelse også:
 ”Kunderne står med åbne arme, for især de yngre forbrugere vil meget gerne have 
alternativer til måltider fyldt med kød. Samtidig har vores topledelse også taget bære-
dygtighedsagendaen til sig, ligesom den for længst har bredt sig til vores søsterselskaber. 
Med verdensmålene har vi virkelig sat barren højt for en grønnere og gladere virksomhed.”

FAKTA OM STRYHNS

• Grundlagt i 1941
• Omfatter i dag mærkerne Stryhns 

Leverpostej, Graasten Salater, K-Salat, 
Jensens Køkken og Langelænder 
Pølser.

• Ejet af norske Agra.
• Hovedkontor i Roskilde.
• Ca. 360 medarbejdere på fem  

lokationer i Danmark.

SÅDAN BIDRAGER STRYHNS TIL 
VERDENSMÅLENE

• Stryhns har gennem årene iværksat en 
lang række initiativer for at mindske 
spild og forbedre ressourceforbruget i 
produktionen.

• I 2020 lanceres en række nye, bære-
dygtige produkter, hvor kød er skiftet 
ud med planter.

”Hos Stryhns arbejder vi hen imod en 
klimaneutral produktion. Det betyder 
bl.a., at vi ønsker at reducere både vores 
affalds- og ressourceforbrug generelt. 
Målet er at skabe en betydelig forbedring 
af vores påvirkning af både mennesker, dyr 
og miljø i såvel virksomheden som i hele 
vores leverandørkæde.”

Kristian Kornerup Jensen
CEO, Stryhns A/S
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