Hållbarhetsprinciper för
hantverksmässiga
alkoholproducenter i Skåne,
Sverige

Obs: dessa hållbarhetsprinciper för hantverksmässiga producenter av
alkoholhaltiga drycker i Skåne togs fram som en del av SustBeerLab,
ett levande laboratorium initierat av Center for Sustainability Studies
vid Lunds universitet. Principerna skapades i en deltagandeprocess
mellan hantverksmässiga producenter av alkoholhaltiga drycker
(särskilt hantverksbryggerier), ingrediensleverantörer, akademiker
och andra relevanta aktörer i den regionala näringen. Processen
bestod av två medskapande evenemang mellan augusti 2017 och
januari 2019 samt flera mindre sessioner med aktörer inom sektorn.
SustBeerLab vill tacka alla som har bidragit till processen, särskilt
Joacim Larsen från Brygghuset Finn och Jakob Thomsgård från
branschorganisationen Skånes Dryckesproducenter.

Energi och klimat

Dryckesproduktion kräver betydande mängder energi. Därför är det absolut nödvändigt att
vidta åtgärder för att minska energin som används i produktionsprocessen. Dessutom har
typen av energiproduktion konsekvenser för miljön, särskilt för klimatförändringar. Att välja
energi från förnybara energisystem såsom vind, biogas, vattenkraft och/eller solenergi kan
minska klimatpåverkan genom minskade utsläpp.

Princip:
Stöd konkreta åtgärder för att minska energianvändningen i
dryckesproduktionskedjan och främja andelen energi från
förnybara källor som används i dessa processer
Effektiv användning och utsläpp
• Finns det system för att övervaka energianvändning och utsläpp i
produktionskedjan?
• Vilka åtgärder vidtas för att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen
(inklusive jäsning) i dryckesproduktionskedjan?
• Vilka alternativ finns för att produktivt utnyttja spillenergi eller värme från
produktionsprocessen?
Produktion
• Kommer anläggningsenergi från förnybara källor?
• Har vi etablerat energisystem på plats (t.ex. sol, vind, biogas)?

Ingredienser

Dryckesingredienser är en viktig komponent i produktionen av alkoholhaltiga drycker.
Dessutom är det viktigt för industrin att ha tillgång till högkvalitativa ingredienser vars
egenskaper är stadiga över tiden. Vissa dryckesingredienser behöver transporteras långa
sträckor (t.ex. humle, malt, jäst). Dessutom kan ingredienser produceras på ett sätt som
skadar miljön, till exempel genom intensiv gödselbruk, och skadar människor genom kemiska
rester som finns kvar i livsmedelsprodukterna.

Princip:
Sträva mot dryckesingredienser som är ekologiska och/eller
är så närproducerade som möjligt
Ekologiska ingredienser
•

Används certifierade ekologiska ingredienser i dryckstillverkningen?

Regional producerade ingredienser
•

Använder vi dryckesingredienser som kommer från regionen?

Transport

Vägtransporter bidrar till en hög andel till växthusgasutsläppen i Sverige. Inom dryckessektorn
är transporter en påverkande del av dryckestillverkningsprocessen. Det orsakar inte bara
utsläpp, särskilt koldioxid, det leder också till trafikstockning, särskilt i stadsområden. Tre
områden prioriteras: transportsätt, transporteffektivitet och fordonsbränslen.

Princip:
Arbeta mot ett mindre påverkande dryckestransportsystem
för hantverksdryck inklusive inköp av dryckestillförsel och
leverans av drycker
Transportmedel
• Är dryckes- och ingredienstransporter utvalda som är mindre påverkande?
Effektiva rutter
• Används kollektiva och mångsidiga transportmetoder?
• Används effektiva transporruttar för dryckesinköp och leveranser?
Fordonsbränslen
• Använder fordon drivmedel (t.ex. gasol, biogas, elfordon) som är mindre

påverkande?

Engagemang

Eventbrite

En aspekt av hållbarhet som oftast förbises är att skapa gemenskap, både i regionen som
helhet och i branschen. Den regionala hantverksdryckesindustrin är beroende av regionala
konsumenter att stödja och köpa sina produkter. Branschens engagemang i olika viktiga
samhällsevenemang och aktiviteter är absolut nödvändigt för att främja en sammansvetsad
och dynamisk Scania. Dessutom är det viktigt att fortbildning av små alkoholhaltiga drycker
deltar i utbildningsaktiviteter som främjar ett mer hållbart och engagerat samhälle.

Princip:
Stöd aktiviteter i Skåne som främjar social sammanhållning
och samhällsbyggande
Åtgärder för samhällsbyggande och utbildning
• Anordnar de regionala dryckes- och ingrediensproducenter ansvarsfulla evenemang
och sociala aktiviteter i Skåne?
• Vilka andra uppsökande aktiviteter bedriver den regionala hantverksdryckessektorn
för att främja samhällsengagemang?
• Finns det utbildningsmöjligheter för alkoholproducenter och konsumenter?

Jämställdhet & mångfald

Det är ingen hemlighet att hantverksdryckessektorn, särskilt hantverksöl, domineras av män.
Även om det pågår olika åtgärder i Skåne för att öka köns- och etnisk mångfalden i sektorn,
inklusive kvinnors hembryggnings- och ölprovningsgrupper, måste det fortfarande utföras ett
betydande arbete för att främja en mer inkluderande, jämställd och kulturellt mångsidig
sektor.

Princip:
Sträva ständigt mot en regional dryckesindustri för små
producenter och konsumenter som är inkluderande,
kulturellt mångsidig och jämställd.
Balanserad könsfördelning
• Vilka åtgärder vidtas för att skapa en jämställd arbetsplats och en balanserad
könsfördelning bland våra dryckeskonsumenter?
Kulturell mångfald
• Främjar vi aktiviteter på arbetsplatsen och i samhället som främjar kulturell
mångfald?
• Skapar vi produkter som inspirerar till mångfald och / eller främjar köns-, etnisk eller
generationsmångfald?

Vatten

Vatten är viktigt för dryckesproduktionen. Det är inte bara en viktig ingrediens i alkoholhaltiga
drycker utan också nödvändig i flera produktionssteg inklusive rengöring av utrustning. Därför
måste också avloppsvattnet från produktionsanläggningen behandlas effektivt innan det
kommer in i miljön. Det är också viktigt att producenter av alkoholhaltiga drycker förstår både
vattenanvändning och behandling av avloppsvatten.

Princip:
Stödja konkreta åtgärder för att förbättra effektiviteten i
vattenanvändningen i dryckestillverkningsprocessen och för
att säkerställa att avloppsvattnet i tillverkningen hanteras
hållbart
Vattenkällor
• Använder vi vattenkällor som inte leder till uttömning av grundvattnet?
Vattenanvändningseffektivitet
• Övervakar vi vattenanvändningen i dryckestillverkningsprocessen?
• Vilka åtgärder vidtas för att öka vatteneffektiviteten i processen?
Vattenbehandling
• Hanteras avloppsvatten på ett hållbart sätt där vatten som återförs till miljön är lika
rent eller renare än vatten som kommer in i anläggningen?
• Vilka åtgärder vidtas för att förbättra avloppsvattenreningen?

Dryckesförpackningar

Enligt Systembolaget utgör dryckesförpackningar den mest miljöpåverkande delen av
branschen. Tunga glasflaskor är till exempel inte bara dyra, de orsakar också ökad
miljöpåverkan jämfört med andra dryckesförpackningssystem som burkar, fat eller odlare.

Princip:
Gör stadiga framsteg mot mindre påverkande
förpackningssystem för hantverksdrycker
Dryckesförpackningar
• Väljer man dryckesförpackningssystem som påverkar miljön mindre och sparar mer
resurser?

Avfallshantering

Produktion av alkoholhaltiga drycker skapar stora sorter och mängder fast avfall.
Ingrediensförpackningar, t.ex. spannmålspåsar, kartong, som måste hanteras, vilket tillför
ytterligare kostnader för alkoholproduktionsprocessen. Dessutom producerar bryggerier
stora mängder använt spannmål som måste hanteras på ett korrekt och hållbart sätt.

Princip:
Minska mängden fast avfall, speciellt använt spannmål, från
alla faser av dryckestillverkningsprocessen
Återvinning och återanvändning av avfall
• Finns det åtgärder för att minska mängden förpackningsmaterial som används vid
dryckestillverkning?
• Finns det åtgärder för att kontinuerligt öka mängden återvinning och återanvändning
av fast avfall från anläggningar?
Återvinning och återanvändning av använd spannmål
• Finns det åtgärder för att återanvända eller upcykla ingredienser för biprodukter från
bryggningsprocessen?

Ansvarsfull konsumtion

Ansvarsfull konsumtion av alkoholhaltiga drycker är avgörande för att främja ett säkert och
CNBC.com
väl fungerande samhälle. Systembolaget prioriterar att begränsa överkonsumtion
av alkohol i
landet. För att stödja dessa ambitioner är visionen att producera drycker för samhället där alla
kan njuta av dem på ett sätt som tar hänsyn till människors hälsa och där konsumenterna inte
skadar sig själva eller andra.

Princip:
Vi främjar påtagligt ansvarsfull njutning av alkoholhaltiga
drycker
Ansvarsfull konsumtion
• Främjar vi hälsosamma och ansvarsfulla alkoholkonsumtionsvanor på våra produkter
och vid evenemang?
• Erbjuder och främjar vi drycker med låg eller alkoholfri dryck?

