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Ardo har ambitioner ...
... vi kalder dem
”grønne ambitioner”
Ardo fører den plantebaserede revolution
Velsmagende, sund og plantebaseret - det er det, Ardo laver. Godt for dig og godt for Planeten.
Ardo vil sørge for, at alle kan blive ved med at nyde naturens gaver i flere århundreder fremover.
Det er vores mission - at brødføde fremtiden.

En sund Cirkulær tallerken
Forbrugerne efterspørger en
mere plantebaseret og
bæredygtig kost fuld af smag.
Vi hører dig.
Ardo tilbyder ansvarlig
producerede grøntsager, frugt
og krydderurter, der er frosset
straks efter høst. Det sikrer
maksimal smag, struktur og
næringsværdi.

Håndtering af madspild
Friske frosne grøntsager, frugt
og krydderurter er nemme at
portioner. Du tager kun den
mængde du har brug for, og
resten går tilbage i fryseren.
Madspild minimeres allerede
under Produktion. Her bliver
afgrøden enten brugt i vores
produkter eller lavet om til
grøn energi – for at være mere
præcis gennem bio-metanisering.

Corporate Responsibility Report 2022

Maximere dyrkning uden
spild
Gennem vidensdeling med
landmænd omkring dyrkningsteknikker, ved præcis overvågning af afgrøder i marken
og gennem implementering af
innovative teknologier, er Ardo
førende inden for dyrkning
uden spild.

Minimerer påvirkning af miljøet
100 % of Ardo’s dyrkere af grøntsager er enten SAI sølv eller guld certificerede
(Sustainable Agriculture Initiative), men vores ambitioner er endnu større ...
Idéen er ret simpel ...
...Hver gang vi tager noget fra naturen,
giver vi noget tilbage ...

Pioneer i økologisk
produktion
Siden 1990 har vi sammen med
vores landmænd har vi været
pionerer i omlægningen til
økologisk landbrug.
I de seneste 6 år er vi mere end
fordoblet vores områder til
økologi.
MIMOSA
Minimum Impact, Maximum
Output, Sustainable
Agriculture - Ardo
For 10 år siden lancerede vi
MIMOSA. Vores ambition
omkring bæredygtighed var
dengang – og er stadig i dag –
at Minimere påvirkningen,
Maximere outputtet, og
fastholde et Bæredygtigt
Landbrug. Med vores MIMOSA
tilgang, skaber vi de bedste
vækstbetingelser for planterne
og vi bruger de nyeste
teknologier indenfor plantebeskyttelsesmidler og gødning
til at minimere behovet og
derved beskytte omgivelser og
vandmiljø.

Ardo går forrest
Ved at arbejde efter MIMOSA
principperne har vi været i stand
til at nedbringe reducere
plantesygdomme samt angreb
af skadedyr med 28 % på
seneste 5 år til et punkt, hvor
hele 76 % af vores produkter er
fri for rester.
Desværre har klima
forandringerne i de seneste år
haft en skadelig effekt på vores
afgrøder. Vi ser oversvømmelser, tørke og hedebølger i hele Europa.
Klimaændringer der opfordrer
til øjeblikkelig handling.
Dette er kun begyndelsen
Med MIMOSA+ er det vores mål
at forbedre afgrødernes
modstandsdygtighed over for
klimaændringer. De første tiltag
har været at anvende
regenerativ landbrugspraksis
med særlig fokus på jordens
sundhed, vurdering af vandrisici
samt øget opmærksomhed på
afgrødernes miljø - men dette er
kun begyndelsen.

Cirkulær vand & energi
På vores fabrik i Ardooie, hvor
hele vores historie begyndte,
bliver det meste af det vand vi
anvender i produktionen
forarbejdet og filtreret og
genbrugt. Resten af vandet
opbevares i et kæmpe bassin på
150.000 m³ - vand der er
tilgængelig for lokale landmænd
til at vande marker.
Vi får også mest muligt ud af
vores energi. Overskudsvarme
og -kulde opfanges og anvendes
til opvarmning og nedkøling af
vores nye kontorbygning i
Ardooie.
Vores mål er, at vores frysehuse
er CO2 neutrale inden 2030. Det
betyder 30% af vores samlede
elforbrug vil komme fra biometaniseringsanlæg og paneler
med solceller, som er placeret
på raget af vores nye frysehus.
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We are Ardo
Health & Safety
Med fokus på god ’Safety Awareness’ sikre vi, at
vores medarbejdere og contractors vender
sikkert hjem fra arbejde hver dag.
Ardo er forpligtet til at gå forrest, og påtage sig
rollen som autoritet, når det gælder menneskers
sikkerhed og sundhed.
Enhver ulykke er én for mange, og Ardo stræber
efter nul arbejdsulykker. Vi er ikke der, hvor vi
gerne vil være, men vi arbejder konstant for at
nå vores mål.
Ardo arbejder for at fremme en sikker adfærd,
holde fokus og øge engagement blandt vores
medarbejdere. Dette gør vi blandt andet gennem
kampagner ’Safety Awareness’ der kører
løbende, og som er skabt for konstant at have
fokus på sikkerhedskulturen og vigtigst af alt;
folks adfærd og viden – nøglefaktorer der spiller
ind i mere end 80 % af alle hændelser.

Folkene bag Ardo
Ardo ønsker at have en positiv indflydelse på alle
de mennesker, vi arbejder sammen med: lige fra
vores medarbejdere til vores landmænd,
leverandører og de fællesskaber og netværks vi
engagerer os i.
Det gør vi ved at skabe et sjovt og inspirerende
arbejdsmiljø samt udvise ansvarlighed, respekt
og høj forretningsetik.
TAK
Vi ville ikke være i stand til at nå vores vision
uden de mennesker som gør Ardo til det vi er:
familien, vores medarbejdere, landmænd,
leverandører.
Og selvfølgelig jer, vores kunde.
Folkene i Ardo er med til at gøre Ardo til den
virksomhed vi er.

Vi bevarer naturens dyrebare gaver
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