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Skåne-möllans miljöpolicy 
 

På Skåne-möllan finns en hög miljömedvetenhet. Detta synliggörs genom denna policy. 
 

 Skåne-möllan ska köpa in sådan spannmålsråvara som möjliggör att Skåne-möllan kan 
marknadsföra så naturliga produkter som möjligt. 

 

 Skåne-möllan ska i första hand köpa in spannmål från odlare i närområdet. Detta 
minskar antalet transporter och minimerar miljöpåverkan. 

 

 I vår strävan att använda förnyelsebar och därmed klimatsmart energi har Skåne-

möllan inlett ett samarbete med det lokala vindkraftsföretaget Mimervind. Mimervind 

driver flera vindkraftverk bl.a. i Svalövs kommun i Skåne. På ett av dessa verk, 

beläget knappt 1 mil sydost om Tågarp, köper Skåne-möllan hela årsbehovet av el om 

totalt ca 8.000.000 kWh. Skåne-möllan köper ursprungsgarantier på el som är 

kopplade till just detta specifika vindkraftverk, Hällstorp nr 1, vilket garanterar vår 

användning av grön el.  

 Biogas används till våra ångpannor, det innebär att vi använder oss av 100% 
förnyelsebar energi.  
 

 Skåne-möllan ska aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning samt 
transporter vid våra anläggningar. Detta för att minska anläggningens påverkan på 
luft, mark och vatten.  
Skåne-möllan använder sig idag av el och gas som energikälla, och för att effektivisera 
användningen av dessa energiformer pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete. Vi 
genomför årligen energirevision med termofotografering av våra ställverk. Vår 
ambition är också att kontinuerligt söka ny energieffektiv teknik för förädling av 
spannmål. Ett exempel på detta är vår MWT-teknik som minskar energiåtgången vid 
framtagning av till exempel havregryn. 
 

 Skåne-möllans utleveranser av mjölprodukter i bulk sker med moderna lastbilsekipage 
som uppfyller hög miljöklass. Utleveranser av mjölprodukter i säck ska ske genom 
effektiva transporter och i största möjliga mån genom samleveranser till kunderna.  
 

 Skåne-möllan ska ha ett urval av Ekologiska Produkter i sortimentet. 
 

 Skåne-möllan ska arbeta förebyggande genom att vi underhåller våra fordon, maskiner 
och utrustning på ett bra och miljömedvetet sätt. 
 

 Skåne-möllan ska följa tillämplig lagstiftning, förordningar, föreskrifter samt övriga 
krav som gäller för oss som ett högklassigt livsmedelsföretag.  

 

 Skåne-möllan ska ta hänsyn till sin omgivning. 
 

 Skåne-möllan ska uppmuntra personalen att tänka miljömedvetet och att källsortera.  
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 På Skåne-möllan källsorterar vi papper, wellpapp och plast från produktionen. Järn-
och stål från om/tillbyggnadsprojekt återvinns kontinuerligt. I personalmatsalen och på 
kontoret källsorterar vi glas, papp, kartong och metall. 
 

 Produkter packas delvis på plastpallar från Svenska Retursystem. Efterfrågan på 
plastpallar från våra kunder ökar ständigt. 
 

 Skåne-möllan ska alltid minst leva upp till nationella lagar och regler. 
 

 Vattenförbrukningen skall inte vara onödigt hög. Får vår del innebär det bl.a. att vi 
inte fuktar spannmålen till en onödigt hög vattenhalt.  
 

 Vi är anslutna till FTI. 
 

 På Skåne-möllan skall vi hushålla med resurser och visa god miljöhänsyn i såväl ord 
som handling. Anledningen är enkel: Vi har inte ärvt jorden, vi lånar den av våra barn! 
 

 
 
 
 
      Anders Persson, VD 


