
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

På fredag den 1 juni är det Mjölkens dag! 

Mjölkens dag eller World Milk Day firas den 1 juni varje år sedan 2001 på initiativ av FN-
organet FAO (Food and Agriculture Organization) 
https://www.globaldairyplatform.com/get-ready-to-raise-a-glass-on-world-milk-day/ 
 
Dagen till ära presenterar vi en ny sommardesign för lättmjölk och vi vill samtidigt passa på 
att informera om vad som är aktuellt inom vårt hållbarhetsarbete: 

Ålandsmejeriet och Hållbarhet 
Hållbarhet är en viktig ledstjärna i vår verksamhet, där omtanke om djur, människor och miljö alltid 
är i fokus.  

Den senaste utvecklingen inom vårt hållbarhetsarbete: 

- Extra betalt till mjölkleverantörerna för ”Hållbart producerad mjölk” 

o Från och med 1 oktober i år införs en extra premie på 1 cent/l till mjölkleverantörerna 

för ”Hållbart producerad mjölk”  

o ”Hållbart producerad mjölk” betyder att djurens välmående är i fokus.  Förutom 

nuvarande regelverk förbinder sig gården bland annat till att vara med i 

hälsovårdregistret Naseva, ha ett klövvårdsprogram, delta i ÅCA:s utbildning om 

produktion av hållbar mjölk  

o Djurens välmående är viktigt och målet är att alla gårdar kommer med i programmet 

- Nytt mjölkinsamlingsfordon i juni 

o Tack vare större tankkapacitet i ett för oss nytt mjölkinsamlingsfordon minskar vi 

körningen med 25 % på de redan korta avstånden mellan våra gårdar och mejeriet 

- Nytt distributionsupplägg fr.o.m. 14 maj 

o Färre kilometer på åländska vägar efter senaste anpassningen 

- Vi lär oss hållbarhetsredovisning 

o Förutom att arbeta för ökad hållbarhet lär vi oss nu också att redovisa hållbarhet. 

Personalen deltar i ”Kurs i hållbarhetsredovisning” under våren och t.o.m. 15 juni. 

 

https://www.globaldairyplatform.com/get-ready-to-raise-a-glass-on-world-milk-day/


 

 

Hållbarhetsarbetet består av ständiga förbättringar och har bland annat lett till att verksamheten är 
certifierad enligt ekologisk produktion, med årliga miljömål. Därtill en konstant strävan till val av 
miljövänliga energikällor, effektiv energianvändning, transportoptimering, resurssnåla metoder och 
materialval. 
 
Ålandsmejeriets arbete för hållbarhet har resulterat i att vår användning av energi består av över  
90 % förnybar energi. Det uppnår vi genom att använda biogas från restprodukter i vår produktion, 
flisvärme från åländskt skogsavfall och användande av 100 % grön el. 

Vi utökar vårt Sommarsortiment 
 
Ålandsmejeriet har med framgång sålt Sommarost sedan 2012. En ostserie som utökats och idag 
omfattar en design för varje årstid samt för julen. I år utökar vi vårt sommarsortiment och det 
kommer att omfatta; 

• Ny design på lättmjölk 1 liter och 1,5 liter (säljstart på mjölkens dag 1 juni) 

• Ny design på sommarosten (finns redan i butik) 

• Sommarlimpa (säljstart inom juni) 

• Sommarpresentlåda (utvalda ostar – säljstart inom juni) 
 
 
Jomala den 31 maj 2018 
 
För mer information; 
 
Johannes Snellman, vd  tel. 32800 
Stefan Blomqvist, försäljningschef tel. 32800 

 


