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Vi fjerner og reducerer 
emballage, hvor det er muligt

Vi anvender mono-materialer 
eller kompatible plastiktyper 

Vi anvender PET, når det er 
relevant og muligt (fx fødevarer). 

I alle andre sammenhænge 
anvender vi PP eller PE

Vi anvender emballage, hvor alle 
komponenter let kan skilles ad

Vi printer direkte på emballagen 
eller bruger plastiklabels

Vi anvender genbrugsmateriale, 
hvor det er muligt

Vi anvender klar plastik, hvor det 
er muligt – så længe det ikke 

påvirker holdbarheden

Vi angiver tydeligt, hvordan 
emballagerne skal skilles ad og 

sorteres som affald

Vi fortsætter med at anvende 
emballager af glas, papir og 

aluminium, da her allerede findes 
effektive systemer til genanvendelse 

Vi anvender ikke bionedbrydelig 
eller biobaseret plastik, da vi ikke 
mener, at fødevarer skal anvendes 

til emballage 



Plastik skal ikke ende i naturen. 
Derfor er vores mål, at al emballage 

skal være 100% genanvendelig 
og mængden af plastik i emballagen 

skal reduceres med 30% inden 
2023 på vores egne varemærker. 

Med 10 principper udstikker vi den 
retning, der skal sikre, at vi når i mål. 

Bakken er af 
mono-materiale 
i rPET og etiket-
ten er nem at 
fjerne fra 
bakken

#1

95% plastik- 
reduktion i 
emballage og 
100% plastik-
fri vatpinde

#3 #4

Låg og flaske 
er af PET, 
etiketten 
er let at fjerne

#8
På emballagen vil 
vi gøre det nemt 
at gennemskue, 
hvordan emballa-
gen skilles ad og 
håndteres efter 
brug

#10
Majs er mad 
– vi anvender ikke 
bionedbrydelig eller 
biobaseret plastik, 
da vi ikke mener, at 
fødevarer skal an-
vendes til emballage 
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Posen er 
mono-
materiale, 
plastik-
typen PE 

#2 #5 

Emballagen er 
af mono-
materiale og 
etiketten er 
printet direkte 
på emballagen

#9 

Vi vil fortsat bruge glas, 
papir og aluminium til 
vores emballage 
- materialer som er 
med til at begrænse 
madspild, og som kan 
genanvendes effektivt
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Plastikproblematikken er ikke 
begrænset til ét sted i værdikæden 
eller én aktør. Det kræver en fælles 
indsats at nå i mål. Derfor lægger vi 
i Salling Group vores principper og 
operationelle guidelines åbent frem 

til inspiration, så vi kan løse ud-
fordringerne i fællesskab.

Sådan gør vi 
i praksis 


