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Denne rapporten gjelder for året 
2021 og den juridiske enheten 
Mascot Høie AS. Rapporten er 

utarbeidet i samsvar med kravene  
i den norske åpenhetsloven. 
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CSR
2021
Administrerende direktør Frode B. Hansen er  
ansvarlig for rapporten.

Vi setter stor pris på at en så viktig lov er innført, og 
ser frem til å rapportere om hvilke tiltak vi iverksetter 
og vår rolle i en global forsyningskjede. Fra og med 
inneværende år vil vi presentere en årlig CSR- og  
aktsomhetsvurderingsrapport slik åpenhetsloven krever.
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Ansvarlig bruk av 
ressurser

2021 var et år da vi fokuserte på bruken 
av ressurser og hva vi kunne gjøre for å 
begrense den der det var mulig. Vi gjorde 
en betydelig investering i utstyr til en ny 
produktlinje, der avskjær fra produksjonen 
gjenbrukes som fyll i nye puter. Installas-
jonen av det nye utstyret har vært svært 
vellykket og betyr nå at ikke noe avskjær 
og ingen feilvarer går til spille. I stedet får 
materialene et nytt bruksområde og et nytt 
liv, og på den måten redder vi 238 tonn 
tekstilavfall fra destruksjon hvert år. I tillegg 
ble fabrikken vår i Brekstad GRS (Global 
Recycle Standard)-sertifisert i 2021. Det 
var et avgjørende skritt for å sikre at vi kan 
dokumentere bruken av resirkulerte fibre 
gjennom hele forsyningskjeden og tilby 
kundene og forbrukerne en høyere grad av 
sikkerhet og sporbarhet.

Redusert risiko i  
forsyningskjeden

Etter innføringen av den nye åpenhetsloven 
begynte vi å se nærmere på forsynings- 
kjeden og undersøke hvordan virksomheten 
vår kanskje påvirker menneskene og jord-
kloden. Vi har derfor arbeidet intensivt med 
å skape grundige og oppdaterte risiko- 
vurderinger og undersøkt hvordan vi kan 
arbeide mest mulig effektivt med risikomin-
imering og generell aktsomhet. For å støtte 
dette arbeidet inngikk vi samarbeid med 
et eksternt CSR-konsulentfirma for å hjelpe 
oss med å effektivisere og strukturere disse 
prosessene for fremtiden. 

Den globale situasjonen rundt pandemien har vist oss hvor nær knyttet 
vi er til hverandre, tross de store fysiske avstandene mellom oss. Be-
hovet for å gå en bærekraftig fremtid i møte har virkelig aldri vært mer 
åpenbart eller mindre viktig. 

CSR og bærekraft har stått i fokus gjennom en årrekke i Mascot 
Høie-organisasjonen, for eksempel i Høie Care, som er en like stor 
del av vårt DNA som høy kvalitet og komfort. Dette fokuset er blitt 
viktigere for hvert år som har gått, og 2021 var intet unntak.

Vi mener at vi har alt som trengs for å støtte denne viktige utviklingen. 
Kjernen i Mascot Høie-organisasjonen er kvalitetsproduktene, de 
dyktige medarbeiderne og de solide leverandørrelasjonene våre.  
Alt sammen ting vi er svært stolte av. De er ikke blitt til gjennom  
tilfeldigheter, men er et produkt av hardt arbeid, engasjement og  
ambisjoner, og vi vil videreføre dette i de neste hundre årene og mer.

Hva fremtiden bringer

I samarbeid med de eksterne CSR-kon-
sulentene skal vil utvikle en skreddersydd 
CSR-strategi for å videreutvikle arbeidet med 
CSR og bærekraft og sette oss ambisiøse, 
men realistiske mål for fremtiden. Det vil 
hjelpe oss å innrette oppmerksomheten og 
ressursene mot de områdene der de gjør 
mest nytte og betyr mest. Vi vet ennå ikke 
nøyaktig hva denne strategien kommer til å 
omfatte, men én ting er sikkert: Mascot Høie 
skal fortsette å produsere kvalitetsprodukter 
som varer i generasjoner.

Vi er fullstendig klar over hvilke utfordringer 
tekstilindustrien står overfor, og tror at vi har 
et felles ansvar for kloden vår, både som 
selskap og som forbrukere. Derfor produs-
erer og utvikler vi alle våre produkter med 
tanke på kvalitet, miljø og samfunn – det er 
det minste vi kan gjøre.

Frode Hansen, administrerende direktør

Noen ord fra Frode Hansen
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LITT HISTORIKK

I 1850 begynte vi produksjonen av tekstiler ved Høiebekken, en 
sideelv til Otra nord for Kristiansand. Tilgangen til ubegrensede 
mengder rent, norsk fjellvann var det viktigste bidraget til kvaliteten 
på produktene som skulle bli kjent som Skandinavias beste. 

Som den første bedriften i Norge besluttet Høie å satse på 
ferdigsydd sengetøy og lanserte samtidig det første settet med 
farget sengetøy. Prosjektet fikk en tøff start, siden norske husmødre 
var vant til å sy alt selv av enkelt, hvitt stoff. Men – Høie lot seg ikke 
stanse og fikk etter hvert en god markedsposisjon. Det var fremde-
les en viss skepsis å spore da vår bomullskrepp ble lansert i 1955, 
med budskapet om at det trengte verken rulling eller stryking. Men 
gjennombruddet kom – og husmoren kunne ta seg en bytur i stedet.

I over 170 år har Mascot Høie satt sitt preg på skandinaviske hus og 
hjem. Kombinasjonen av høy kvalitet, god design og en innovativ inn-
stilling har gjort oss til et av de mest anerkjente merkene innen sengetøy, 
dyner, puter og pledd. Vi er godt kjent i hele Skandinavia og forbundet 
med kvalitet og komfort. 

ABOUT MASCOT HØIE

Høie har gjennom årene hatt mange eiere, men det er antakelig 
de tre generasjonene med Jebsen-familien, som eide og drev 
fabrikken fra 1904 til 1990, som har hatt størst innvirkning på 
selskapets utvikling. Entreprenørskap og innovative løsninger 
kombinert med en storsatsing på reklame og PR var nøkkelen til 
suksess. 

Mascot Berg Tekstil, under ledelse av gründeren Morten Berg, 
kjøpte Høie i 1999 og la med det grunnlaget for det firmaet vi i 
dag kjenner som navnet Mascot Høie. 
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Morten Berg and Ola Berg at the production in Brekstad.

Berg Tekstil, som selskapet het til å begynne med, har produsert 
dyner og puter i Brekstad i Sør-Trøndelag siden 1987, under 
ledelse av grunnleggeren, Morten Berg. Det begynte med 
produksjon av dyner, puter og soveposer. Til slutt ble produksjonen 
konsentrert om kun dyner og puter, og Mascot ble lansert over hele 
Skandinavia. Selskapet kjøpte deretter opp dyne- og putebedriften 
Norsov i 1998. 

I 1999 kjøpte Mascot Berg Tekstil det høyt ansette sengetøysel-
skapet Høie AS. Høie var allerede det ledende sengetøymerket i 
Norge og velkjent også i de andre skandinaviske landene. I årene 
som fulgte, ble det også det ledende merket innen dyner og puter. 
Høie ble i 2017 kåret til Årets Merkevarebygger av Norsk Industri, 
mottok Logistikkprisen i 2017 og ble kåret til Årets Produsent under 
Bo Bedre-designpristildelingen i 2019.

HISTORIEN OM  
MASCOT HØIE AS
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ANSATTE

NOK I TOTALBALANSE FOR 2021

NOK I OMSETNING FOR 2021

SOLGTE ARTIKLER I 2021

PRODUSERT VED VÅR EGEN FABRIKK PÅ BREKSTAD

HØIE OF SCANDINAVIA, NORSOV OG MASCOT

NORGE, SVERIGE FINLAND OG DANMARK

132

208.355.000 

414.182.000 

4.006.902 

80% 

3 VAREMERKER: 

STØRSTE MARKEDER: 

MASCOT HØIE  
I TALL
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VÅR ORGANISASJON

BREKSTAD

TRONDHEIM

KRISTIANSAND

HVOR VI SELGER VÅRE PRODUKTER

B2CDETALJHANDEL B2B

Produksjonsanlegg Lager

Salg, markedsføring og sengetøy

Outlet-butikk

hoie.no/hoie.seKjeder, detaljister,  
individuelle butikker

Hoteller, cruiseskip, institusjoner osv.

Outlet-butikkHovedkontor
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HØIE CARE

Vi har samlet bærekraftarbeidet vårt under Høie Care-strategien. 
Sammen med kvaliteten utgjør Høie Care en betydelig andel av 
Mascot Høies DNA. Vi følger en helhetlig tilnærming og vurderer 
hele verdikjeden for produktene våre – fra det øyeblikket råvaren 
hentes ut, til den dagen en forbruker er ferdig med å bruke produktet 
vårt – og vi har som mål å tilby kundene både komfort og  
god samvittighet. 

LOKAL PRODUKSJON

Våre puter og dyner produseres i all hovedsak lokalt ved fabrikken 
vår på Brekstad. Det gir oss en nærhet til markedene og redus-
erer også behovet for å importere varer langveisfra. Det at vi har 
vårt eget produksjonsanlegg her på Brekstad, setter oss i stand til 
å arbeide målrettet med produktenes bærekraft og utvikle nye, 
innovative løsninger.

Helt siden Mascot Høies spede begynnelse i 1850 har 
vår høyeste prioritet vært å lage kvalitetsprodukter som kan 
brukes og nytes i generasjoner, og vi tror også at dette er et 
avgjørende bidrag til bærekraft.

I MASCOT HØIECSR

RESSURSBRUK

Siden vi er så heldige å ha vårt eget produksjonsanlegg, må vi 
også ta større ansvar og øke bevisstheten om mulighetene for 
forbedringer. Vi ser alltid etter måter å redusere ressursbruken og 
avfallsmengden på. I en verden med knapphet på ressurser finnes 
det rett og slett ingen unnskyldning for å la gode materialer gå til 
spille, og ingen grunn til å bruke flere ressurser enn nødvendig. 

AKTSOMHET

I Mascot Høie er aktsomhet en del av de mange aspektene ved 
virksomheten og gjelder så visst også styringen av forsyningskjed-
estyringen og det daglige samarbeidet med våre leverandører. 
Vi anerkjenner prosessen som er definert i OECDs veileder for 
aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, og bruker den som 
styringsstruktur for vår egen aktsomhetsvurderingsprosess.
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I MASCOT HØIE

SERTIFISERINGER

Dokumentasjon, kontroll og verifisering er svært viktig for oss. Det 
øker sikkerheten for oss, våre kunder og våre klienter, og gjør 
det enklere å ta de riktige valgene. Mascot Høie var det aller 
første selskapet som kunne presentere syntetiske dyner og puter 
med det nordiske svanemerket. Vi arbeider med en rekke andre 
sertifiseringer og merker, blant andre OEKO-TEX Made in Green, 
Global Recycle Standard og Asthma Allergy Nordic.

KONTINUERLIG UTVIKLING

Vi er klar over at det vi tror vi vet i dag, kanskje ikke er sant i 
morgen. For Mascot Høie betyr det at vi er inne i en konstant 
læringsprosess og alltid utvikler produktene våre slik at de muligens 
kan bli enda bedre i morgen.
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ARBEIDET MED CSR I 
MASCOT HØIE
Vi i Mascot Høie arbeider hardt for å sørge for at alle  
gjør sitt for å endre miljøpåvirkningen, produktene og  
produksjonsmetodene til det bedre.

Mange ansatte er engasjert i den praktiske gjennom- 
føringen av våre CSR-tiltak, i både produksjonsanlegget 
og produkt-utviklings- og innkjøpsavdelingene. Dessuten 
spiller markedsførings- og salgsavdelingen en viktig rolle 
 i formidlingen av innsatsen vår til interessenter og i over-
holdelsen av deres krav. 
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ARBEIDET MED CSR I 
MASCOT HØIE

CSR er et fast punkt på dagsordenen ved 
alle styremøter, der administrerende direktør 
presenterer nåværende og fremtidig arbeid 
med CSR, risikovurderinger samt tiltak som er 
iverksatt for å redusere negativ påvirkning i 
verdikjeden.

Hovedansvarlig for CSR i Mascot Høie.

Ansvarlig for bærekraften i vår egen 
produksjon og egne produksjonsmetoder.

Ansvarlige for CSR ved anskaffelse av 
råvarer og ferdigprodukter og for serti-
fiseringer og produktutvikling.

Lederansvar for selskapets daglige CSR- 
arbeid og utvidet ansvar for sertifiseringer, 
råvarer, ferdigprodukter og utvikling av nye 
produkter samt for koordinering med våre 
eksterne CSR-konsulenter.

STYRET

KOMMANDOKJEDEN 
FOR CSR

ADM.  
DIREKTØR

FABRIKKSJEF

PRODUKT- OG 
INNKJØPS- 

SJEFER

INNKJØPSSJEF 
FOR RÅVARER

SENIOR  
INNKJØPER
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MØT PERSONENE SOM  
GJENNOMFØRER ENDRINGEN

En ting jeg liker spesielt godt ved arbeidet 
mitt med bærekraft, er at jeg lærer noe nytt 
hele tiden. Ta for eksempel EU-direktivet 
som sier at PET-flasker skal bestå av minst 
30 % resirkulerte materialer, mens direk-
tivet også ønsker at 90 % av flaskene skal 
samles inn etter bruk. Det betyr at 60 % av 
disse flaskene trenger en ny kanal der de 
kan gjenbrukes i nye materialer. Mascot 
Høie er allerede en slik kanal, og en rekke 
av våre produkter inneholder polyester 
som er fremstilt fra resirkulerte europeiske 
PET-flasker. Noen vil muligens hevde at det 
hadde vært bedre om disse flaskene ble 
resirkulert flaske-til-flaske, men dette kan 
kreve opptil dobbelt så mye energi som 
flaske-til-fiber-resirkulering. Dette er nok et 
perfekt eksempel på de mange nyansene i 
spørsmålet om bærekraft.

Arild Kotte 
Fabrikksjef

I produksjonen bruker vi ikke begrepet 
bærekraft i det daglige arbeidet, men 
arbeider i stedet med en økt bevissthet 
både når det gjelder måten vi administrerer 
de ansatte på, og når det gjelder produk-
tene vi lager og miljøet vi påvirker. Jeg 
vil si at vi har kommet svært langt. Et godt 
eksempel på dette er det spesielle systemet 
der vi bruker avskjær fra produksjonen som 
fyll i nye puter. Det sparer 238 tonn med 
avfall hvert år.

Vi opplever selvfølgelig utfordringer i  
arbeidet med å administrere forholdet 
mellom ansatte, produkter, materialer og 
økonomi. Imidlertid har vi en løsningsorientert 
tilnærming til alle utfordringer og tro på at 
selv de største problemer lar seg løse. Bare 
det faktum at vi kan utrette så mye på vår 
egen arbeidsplass, gjør arbeidet enda  
mer interessant.

Det er blitt helt åpenbart at behovet for 
dokumentasjon fortsetter å øke år for år. 
Dermed stilles høyere krav til åpenhet og 
skriftlig dokumentasjon av hva som blir gjort, 
har blitt gjort, må gjøres og til syvende og 
siste hvordan det skal gjøres – en oppgave 
vi tar svært alvorlig. For å bistå denne 
utviklingen ble fabrikken vår GRS-sertifisert  
i 2021, noe vi er svært stolte av. 

Ola Berg 
Produkt- og innkjøpssjef | 
Dyner og puter

Et av de viktigste aspektene ved  
arbeidet med CSR og bærekraft i Mascot 
Høie er jakten på nye materialløsninger 
som støtter utviklingen i mer bærekraftig 
retning og samtidig oppfyller våre høye 
krav til kvalitet. I tillegg nedlegger vi mye 
arbeid i forskjellige sertifiseringer og eksister-
ende og kommende EU-direktiver, som 
stiller stadig strengere og strengere krav. 

Det er mange utfordringer knyttet til 
bærekraft, og løsningene er ikke alltid 
så enkle som man kanskje skulle tro. Vi 
opplever en rekke utfordringer i dette 
arbeidet, og det kan være vanskelig å 
vite hvilken løsning som er den beste for 
miljøet og forbrukerne. Et eksempel kan 
være den reduserte kvaliteten på flere 
resirkulerte fibre sammenlignet med nye. 
Det betyr at vi kan ende opp med å betale 
dyrt for resirkulerte materialer som kanskje 
ikke når opp til våre kvalitetsstandarder. 
Det tror jeg er et perfekt eksempel på 
fraværet av enighet om hva som faktisk er 
et bærekraftig materiale, hvis noe slikt i det 
hele tatt eksisterer. I mange tilfeller virker 
det nærmest umulig å ta seg frem blant de 
mange nyansene knyttet til fibrene og deres 
miljømessige fordeler og ulemper. 
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Marte Tørstad 
Produkt- og innkjøpssjef | 
Seng og bad 

Et av de viktigste aspektene ved  
arbeidet med å designe og utvikle produk-
tene våre er at vi aldri går på akkord med 
kvaliteten. På den måten bidrar vi til å sørge 
for at kundene blir tilfredse med produktene 
sine i lang tid. Vi arbeider for å sørge for at 
produktene har de nødvendige sertifiserin-
gene, og at leverandørene våre har tilstrek-
kelig og oppdatert dokumentasjon på sine 
sertifiseringer. Noen leverandører er blitt 
bedt om å sertifisere seg med det nordiske 
svanemerket og har gjennomført prosessen 
etter denne forespørselen. I avdelingen 
for seng og bad har vi også gjort det til en 
prioritet at leverandørene skal ha serti-
fiseringen OEKO-TEX Made in Green.

Jeg synes det har vært spesielt interessant 
å se hvordan våre leverandører involverer 
og engasjerer seg i bærekraftspørsmål. 
De er svært dyktige og veldig proaktive i 
arbeidet de utfører. Dette er avgjørende 
for vårt fremtidige forhold til og samarbeid 
med dem. 

For både Mascot Høie og meg personlig 
er det viktig å holde seg oppdatert på 
relevant vitenskap og nye muligheter for 
våre produktgrupper. Vi bruker mye tid 
på å holde oss oppdatert på nye krav og 
bygge en enda tettere relasjon med lever-
andørene våre. Det kan være vanskelig  
å navigere seg gjennom det skiftende 
globale landskapet, men vi er veldig glade 
for at området nå får større oppmerksom-
het på et juridisk nivå, og vi tar rollen og 
ansvaret vårt alvorlig.
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Humankapital
Mascot Høie er den stolte arbeidsgiveren til 132 engasjerte  
medarbeidere. De er vår sterkeste kraft og viktigste ressurs i  
alle henseender, men spesielt når det gjelder det kontinuerlige  
arbeidet med CSR og bærekraft.

En av våre fineste oppgaver er å sørge for et trygt og  
engasjerende arbeidsmiljø, der våre kjære ansatte føler seg  
både verdsatt og anerkjent, og der de kommer på jobben  
med et smil om munnen og gleder seg til å møte kollegene  
ved kaffemaskinen.

I 2021 kunne vi ønske 36 nyansatte 
velkommen til organisasjonen og måtte 
dessverre også ta farvel med 16. Selv 
om det alltid er trist når ansatte slutter, er 
det ikke til å unngå, og vi registrerer med 
glede en positiv utvikling i størrelsen på 
arbeidsstyrken.

Ansatte

Deltid Fast månedslønn Produksjon
AdministrasjonTimelønn

Fulltid

Kontrakt Arbeidssted

Vi har høysesonger med større behov for 
arbeidstakere i produksjonsanlegget og 
ansetter derfor sesongarbeidere. Vi sørger 
for at de har de nøyaktig samme rettighe-
tene og mulighetene som de fast ansatte 
kollegene. Vi tilbyr også utenlandske 
sesongarbeidere et rimelig sted å bo  
i området.

106 110

22

43

89

26
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Mangfold
Mangfold er en ekstremt viktig sak i samfunnet som 
helhet, men også for oss som selskap. Vi støtter den 
positive utviklingen mot et mer likestilt og rettferdig 
samfunn, der kjønn, religion, etnisitet, seksualitet, 
alder eller andre faktorer ikke virker negativt inn på 
mulighetene man har til å lykkes eller måten man 
behandles på. 

Stryret Strategigruppen Ledergruppen

Kvinner 
Menn

3 9

6 1

5

2

For oss er et annet viktig aspekt ved mangfold noe som verken kan 
ses, høres eller skrives inn på et skjema. Mangfold omfatter også 
forskjellene mellom oss når det gjelder oppdragelse, verdier, liden-
skaper, spesielle evner og synspunkter. 

En mangfoldig arbeidsstyrke gjør oss sterkere som selskap og 
hjelper oss å modes og utvikles ved å fremheve de forskjellige 
nyansene ved virksomheten.

KJØNNSBALANSE

Vi etterstreber kjønnsbalanse i organisasjonen, også i leder- 
gruppen, styret og strategigruppen. Dagens styre har kvinnelig 
flertall og består av tre kvinner og to menn. I strategigruppen har 
vi seks kvinner og ni menn. I ledergruppen er det fem menn og én 
kvinne. Sammensetningen av ledergruppen er basert på hvilke 
arbeidsfunksjoner vi ønsker representert i gruppen. Alle i gruppen 
har vært der i flere år, og det har ennå ikke oppstått noe naturlig 
behov for utskiftninger. 
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ALDER

I Mascot Høie AS er gjennomsnittsalderen for våre ansatte  
43,1 år, og vi har 10 ansatte som er yngre enn 25 år, og 45  
som er over 50.  

ALDERSMANGFOLD 

Ansatte

 
Ansatte

 
Gjennomsnittsalder

SIKKERHET

De ansattes helse og sikkerhet er vår høyeste prioritet, og spesielt i 
produksjonsanlegget. Det er ikke til å unnslå at en fabrikk er et mer 
risikofylt arbeidssted enn et kontor. 

For å forebygge ulykker må alle ansatte i produksjonsanlegget 
gjennomgå obligatorisk sikkerhetsopplæring før de settes i arbeid. 
Hvert år gjennomfører vi en grundig vurdering av de fysiske 
arbeidsforholdene i fabrikken, slik at vi kan gjøre endringer og 
forbedringer ved behov. I tillegg har vi innført et system der de 
ansatte arbeider ved de forskjellige stasjonene i 30 minutters skift, 
og alle tunge oppgaver utføres nå maskinelt eller med hjelpemidler 
som forebygger fysiske personskader. 

I produksjonsanlegget har vi en organisert gruppe på 15 ansatte 
som har fått opplæring i nødvendige tiltak dersom det skulle oppstå 
brann eller en annen potensielt farlig situasjon. De skal bistå med å 
telle de ansatte, slukke branner og samarbeide med brannvesenet 
når de ankommer stedet. 

Vi er glade for å kunne melde at det ved anlegget ikke har vært 
personskader som har ført til sykmelding i 2021.

43,1
10
4550

25
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HELSE

Ansatte ved Brekstad-anlegget har gratis tilgang til et trenings- 
studio på området. En massasjeterapeut og fotsoneterapeut 
besøker anlegget jevnlig, og de ansatte kan bestille 45 minutters 
behandlinger. Mascot Høie dekker halve kostnaden, mens den 
andre halvparten trekkes fra lønnen. Annethvert år får de ansatte  
helsekontroller og -konsultasjoner.

Det gjennomsnittlige sykefraværet for organisasjonen som helhet 
lå på 4,26 % i 2021. For våre mannlige ansatte var tallet litt lavere, 
3,21 % og for de kvinnelige ansatte litt høyere, 4,81 %. Vi er 
oppmerksomme på denne forskjellen og har allerede undersøkt 
den, men har ennå ikke konkludert med hva den kan skyldes. 
Imidlertid har undersøkelser i de senere år vist at dette er en 
generell trend her til lands, der differansen mellom menn og  
kvinner ligger på 86 %  i gjennomsnitt. Differansen I Mascot Høie 
er 49,8 %. Forskning peker i retning av at differansen har sammen-
heng med graviditet og spesifikke jobbroller. Reduksjon av det 
gjennomsnittlige sykefraværet er et tema som diskuteres på hvert 
eneste styremøte.

GJENNOMSNITTLIG  
SYKEFRAVÆR

4,26%
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BONUSPLAN

Mascot Høie har en bonusplan for overskuddsdeling som vurderes 
årlig. Når selskapets overskudd overstiger et visst nivå, fordeles en 
andel av overskuddet likt på alle ansatte. En ansatts stilling påvirker 
ikke størrelsen på andelen ut fra andre kriterier enn stillingsbrøken.

SOSIALE AKTIVITETER

De siste to årene har vært tøffe for alle, og ikke minst på det 
sosiale området. Det har vært vanskelig å arrangere større sosiale 
sammenkomster, og vi har gjentatte ganger sett fester og arrange-
menter bli avlyst på grunn av pandemien. Dette har vært en stor 
utfordring for Mascot Høie, for vi mener at en god sosial kultur er 
ekstremt viktig. Vi tror at jo nærmere vi står hverandre, desto bedre 
arbeider vi sammen. Derfor prioriterer vi sosiale aktiviteter i både 
stor og liten skala. Etter hvert som situasjonen beveger seg mer 
og mer i retning av det normale, ser vi frem til å gjennomføre alle 
arrangementene og festene vi hadde planlagt før covid-19. Det 
omfatter blant annet en etterlengtet jubileumstur for alle ansatte. 
Under normale omstendigheter reiser vi på tur hvert femte år for å 
styrke selskapskulturen og gi våre ansatte en spesiell opplevelse 
sammen. En reise til Kiel er planlagt ved begynnelsen av 2023.

OPPLÆRING FOR FREMTIDEN

Vi oppmuntrer alle ansatte på Mascot Høie til stadig å utvide sine 
kunnskaper og tilegne seg ny kompetanse som kan hjelpe dem i 
arbeidet og styre ekspertisen deres i ønsket retning.

Våre ansatte kan nå motta et «kompetansebevis», der personer 
i lønnet arbeid kan få en vurdering av sin kompetanse, motta 
opplæring på arbeidsplassen og til slutt få dokumentasjon på den 
oppnådde kompetansen som en hjelp i sitt fremtidige yrkesliv. 

20.



Ansatt 

«Høie er svært opptatt av balansen mellom 
jobb og fritid. I tillegg sørger de for å 
ha rom for å samles og for at rommene i 
anlegget er lyse og trivelige. Det er både 
en kantine og en kaffebar, og det er lett å 
komme hit med kollektivtransport, noe jeg 
setter stor pris på i hverdagen. Det er også 
veldig lett å bli kjent med nye kolleger på et 
personlig plan.»

Ansatt

«Vi har en flat organisasjonsstruktur, noe 
som betyr at beslutninger tas raskt, og 
at man får samarbeide veldig nært med 
medlemmene av teamet.»

UTTALELSER FRA ANSATTE
Vi spurte noen av våre Mascot Høie-ansatte fra flere områder innen 
organisasjonen hva de synes bidrar til å gjøre Mascot Høie til et 
godt arbeidssted.

Ansatt

«Jeg er særlig stolt over at kvalitet spiller 
en så viktig rolle i alt vi gjør. Tross markeds-
press og et hav av konkurrenter er høy kval-
itet et ufravikelig krav og noe jeg personlig 
ser som et sentralt element i bærekraften.»

Ansatt

«Ved Brekstad-anlegget tar vi oss tid til å 
spise kake på fredag ettermiddag og ønske 
hverandre god helg, og en egen festkomité 
planlegger vanligvis fire fester i året og 
pynter anlegget til jul og påske. Vi gleder 
oss veldig til å kunne fungere som før på  
det sosiale området.»
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VÅR AKTSOMHET
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ÅPENHETSLOVEN

I 2022 trer den nye åpenhetsloven i kraft og pålegger norske 
bedrifter å dele offentlig informasjon om sin aktsomhet angående 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksom-
het og i verdikjeden.

Den nye loven skal fremme arbeidet på disse områdene og sikre 
allmennheten ytterligere innsyn i hvordan en virksomhet ivaretar sitt 
ansvar og håndterer risikoer og negative forhold i leverandørk-
jeden. Mascot Høie ønsker denne nye loven velkommen som en 
mulighet til å dele vår praksis, våre erfaringer, våre utfordringer og 
våre ambisjoner innenfor en svært viktig del av virksomheten vår. 
Vi ser aktsomhet som en integrert del av det å drive en ansvarlig 
virksomhet. Det er svært viktig at vi som bedrift tar ansvar for 
påvirkningen vi har på miljøet, samfunnene og menneskene som er 
knyttet til virksomheten og verdikjeden vår. Det innebærer at vi må 
ta tak i alle identifiserte risikoer og samtidig sørge for å forutse og 
forebygge alle potensielle risikoer.

VÅR AKTSOMHETS- 
VURDERINGSPROSESS

Vår aktsomhetsvurderingsprosess er inspirert av den som foreslås av 
OECD. Dette innebærer at:

I OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næring-
sliv defineres og foreslås en aktsomhetsvurderingsprosess med seks 
trinn. Vi i Mascot Høie anerkjenner disse seks trinnene og bruker 
dem som styringsstruktur for vår egen aktsomhetsvurdering.

 • DEN ER NEDFELT I VÅR FORRETNINGSSTRUKTUR OG VÅRE OPERASJONER

 • DEN INKLUDERER EN GRUNDIG IDENTIFISERING OG VURDERING AV ALL RISIKO

 • DEN KREVER EGNEDE UTBEDRINGSTILTAK

 • DEN MOTIVERER FOR KOMMUNIKASJON MED RELEVANTE INTERESSENTER

 • DEN OPPMUNTRER TIL SAMARBEID OG DIALOG

Corporate Social  
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Vår aktsomhetsvurderingsprosess er 
dermed strukturert som følger:

Grunnlaget legges ved at vi forankrer ansvarlighet i 
bedriftens retningslinjer og styringssystemer.  Det gjør 
vi ved å etablere interne praksiser og retningslinjer og ved å 
utarbeide retningslinjer og policyer for å formidle vilkårene 
for samarbeid med Mascot Høie. Disse dokumentene og 
prosedyrene oppdateres regelmessig ut fra ny lovgivning, nye 
krav, eller funn i våre egne risikovurderinger.

Vi har i år distribuert nye, utvidede etiske retningslinjer for 
Mascot Høie, som inkluderer fire nye policyer, og vi har 
videreutviklet interne krav og retningslinjer i vår styringshåndbok 
for ansvarlig leverandørkjede. Vi fortsetter også å implemen-
tere og utvikle nye praksiser for å forbedre oss både sosialt og 
miljømessig.

For å kartlegge og vurdere negativ påvirkning  
gjennomfører vi periodiske risikovurderinger innen-
for tre kategorier:  bransjespesifikke risikoer, landspesifikke 
risikoer og identifisert negativ påvirkning. Vi satser på eksterne, 
spesialiserte verktøy for innsikt i og veiledning om reduksjon 
av bransjespesifikke og landspesifikke risikoer. All negativ 
påvirkning som kartlegges, identifiseres gjennom kontroller og 
observasjoner på bestemte steder i leverandørkjeden.

Hva angår identifisert negativ påvirkning, ble det avdekket 36 
tilfeller i året som gikk. Utilstrekkelige helse- og sikkerhetstiltak 
i fabrikker utgjør nærmere halvparten av funnene, noe som for 
vår del innebærer en sterkere satsing på dette området i vår 
utbedringsprosess. 

Basert på våre risikovurderinger iverksetter vi tiltak for 
å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning.  
En stor del av arbeidet med land- og bransjespesifikke risikoer 
foregår ved hjelp av våre egne interne systemer og våre relas-
joner med leverandørene. Like viktig er vår reaksjon på event-
uelle funn som avdekkes i kontroller. I slike tilfeller undersøker vi 
funnene, uansett hvor små de er, og avtaler avhjelpende tiltak 
med den aktuelle leverandøren. Dette henger også sammen 
med trinn seks, som er å sørge for, eller samarbeide om, gjenop-
pretting og klageordninger der det er påkrevd. 

Mens alvorlighetsgraden til fjorårets funn varierer fra mindre 
betydelig til alvorlig, har samtlige 36 funn blitt fulgt opp, og vi 
har en pågående dialog med de aktuelle leverandørene. 

For å sikre at utbedringstiltakene har den ønskede 
virkning, sporer vi implementeringen og resultatene  og 
sørger for å følge opp hos leverandørene. 17 av årets funn er 
blitt fullstendig utbedret og avsluttet. Vi fortsetter å følge opp og 
spore resultatene.

Frem til nå har kommunikasjon om arbeidet og  
prosessen blitt delt internt på uformell basis, men i tråd 
med kravene i den nye åpenhetsloven kommer vi heretter til å 
dele en årlig rapport og informasjon med allmennheten.

1. 3.

4.

5.
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VÅRE  
RETNINGSLINJER
For å formidle vilkårene for samarbeid med Mascot Høie til 
leverandørene har vi utarbeidet etiske retningslinjer og en rekke 
støttende og utdypende dokumenter, inkludert fagspesifikke  
policyer. Vi ber alle leverandører undertegne dokumentene og 
dermed forplikte seg til å etterleve innholdet, slik at vi vet at våre 
verdier blir representert gjennom hele leverandørkjeden, og at våre  
samarbeidspartnere gjør hva de kan for å støtte opp om våre mål.

Neste planlagte redigering og distribusjon er på våren og  
forsommeren 2023. Disse oppdateringene og kravene utarbeides 
for å kunne reagere kontinuerlig på nylig identifiserte risikoer  
og spørsmål.

VÅRE NÅVÆRENDE RETNINGSLINJER

 • ETISKE RETNINGSLINJER

 • MENNESKERETTIGHETER 

 • BARNEARBEID

 • SLAVERI OG MENNESKEHANDEL

 • MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING

 • MILJØ

 • DYREVELFERD

Corporate Social  
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VÅR  
FORSYNINGS- 
KJEDE
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Våre leverandører spiller en avgjørende 
rolle i videreutviklingen av selskapets 
merkevarer og produkter. Dette gjelder alle 
aspekter, men i særdeleshet bærekraft. Uten 
deres engasjement og innsats hadde vi ikke 
vært i stand til å lage de høykvalitetspro-
duktene vi lager i dag. Det har alltid vært 
ekstremt viktig for oss å velge leverandører 
med omhu og pleie og styrke forholdet til 
dem slik at det til enhver tid kjennetegnes av 
tillit, respekt, ærlighet og åpenhet.

Vi bruker mye tid og store ressurser på 
å sørge for at vi kan levere grundige og 
rettidige etterspørselsprognoser til forsyn-
ingskjeden. På den måten sørger vi for at 
leverandørene får den tiden de trenger til å 
produsere bestillingene våre uten å måtte 
legge press på arbeiderne eller maskinene.

VÅRE LEVERANDØRER
20% av produktene vi selger, er ferdig- 
produkter som vi kjøper fra leverandørene, 
men de øvrige 80 % av alle produktene 
våre blir produsert på fabrikken i Brekstad 
hjemme i Norge. Derfor bruker vi ikke 
begrepet «førstelinjeleverandører», for i 
de fleste tilfeller er dette oss selv. I stedet 
opererer vi med direkteleverandører, som 
vi har 48 av, fordelt på flere steder rundt 
om i verden. Vi har ti leverandører i Kina, 
sju i Pakistan, fire i Tyskland og tre i hvert 
av landene Bangladesh, Frankrike, Spania 
og Tyrkia. I tillegg har vi to leverandører i 
henholdsvis Sør-Korea, Taiwan og Vietnam. 
Og til slutt er India, Irland, Korea, Latvia, 
Litauen, Storbritannia, Sverige, Thailand og 
Ukraina representert med én leverandør i 
hvert land.

I HELE VERDEN

I KINA

I PAKISTAN

I TYSKLAND

I BANGLADESH,  
FRANKRIKE, SPANIA  
OG TYRKIA

I SØR-KOREA, TAIWAN  
OG VIETNAM

I INDIA, IRLAND,  
KOREA, LATVIA,  
LITAUEN,  
STORBRITANNIA,  
SVERIGE, THAILAND  
OG UKRAINA 

SUPPLIERS:

48

10

7

4

3

2

1
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EN AMBISIØS 
LEVERANDØRBASE  
Vi er veldig oppmerksomme på utfordringene tekstilindustrien 
står overfor, spesielt i de mer fjerntliggende delene av brans-
jens forsyningskjede. Derfor er vi svært avhengige av tredjeparts 
kontrollprogrammer og sertifiseringer, som gir oss verdifull innsikt i 
og forsikringer om forholdene i forsyningskjeden vår. 

18 av våre 48 leverandører inngår i, eller er i ferd med å 
innlemmes i kontrollprogrammer som SMETA, SA8000, BSCI 
eller tilsvarende. De som ikke inngår i et kontrollprogram, er i 
åpen dialog med Mascot Høie om temaet, men har også andre 
relevante samsvarssertifikater, for eksempel GRS, ISO 9001, ISO 
14001, GOTS eller OEKO-TEX. Mascot Høie planlegger med 
tiden å melde seg inn i BSCI Amfori for å støtte bevegelsen for 
trygge, sunne og rettferdige produksjonssteder.

Vi er stolte over å samarbeide med en leverandørbase med så 
høye ambisjoner og som er villig til å investere i en positiv utvikling. 

Den vanligste sertifiseringen blant våre leverandører er 
OEKO-TEX-sertifiseringen, som 45 av våre 48 leverandører har. 
Halvparten av leverandørene har også én eller flere gyldige 
produkt- eller fiberrelaterte sertifiseringer i tillegg til OEKO-TEX, 
som hjelper oss å øke ikke bare sporbarheten, men også tilgangen 
til dokumentasjon som er verifisert av pålitelige tredjeparter.

Den nest vanligste sertifiseringen er GRS-sertifisering, som 16 av 
leverandørene våre har. Ti leverandører har en GOTS-sertifisering 
og seks en OCS (Organic Content Standard)-sertifisering. De 
øvrige sertifiseringene er vist i tabellen ovenfor. Leverandører kan 
forvente både varslede og uanmeldte kontroller med jevne mellom-
rom, for å sikre at ingen systemer er blitt endret etter at sertifiseringen 
ble gitt.

CERTIFICATIONS
CERTIFICATION

CERTIFIED 
SUPPLIERS

45OEKO-TEX

GRS

GOTS

OCS

The Nordic Swan Label

RCS

BRCGS

RDS

WOOLMARK

Fairtrade

SUPIMA

16
10
6
3
3
3
2
1
1
1
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CERTIFICATIONS GRS-SERTIFISERTE 
LEVERANDØRER

OEKO-TEX-GODKJENTE 
LEVERANDØRER

OCS-SERTIFISERTE 
LEVERANDØRER

GOTS-SERTIFISERTE 
LEVERANDØRER

32 38

16

3

45 42

6

10

GRS sertifisert

OEKO-TEX sertifisert

GOTS sertifisert

OCS sertifisert
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FABRIKKEN PÅ BREKSTAD

I dag blir rundt 80 % av produktene fremstilt i vår egen fabrikk på 
Brekstad, rett ved siden av Mascot Høies hovedkontor. Fabrikken 
sysselsetter 89 fagarbeidere, som utgjør mer enn 2/3 av hele 
arbeidsstyrken vår.

Vi vil at produktene våre skal vare i mange, mange år, slik at vi 
ikke bruker flere ressurser enn det som er nødvendig. Derfor har 
kvaliteten alltid høyeste prioritet i utviklingen og produksjonen 
av produktene. Vi elsker å være så nær stedet der størsteparten 
av modellene våre blir levendegjort. Det gir oss lett tilgang til 
produksjonen og gjør det mulig å inspisere kvaliteten på produk-
tene regelmessig og kontinuerlig. Det hadde ikke latt seg gjøre i 
samme utstrekning dersom vi hadde hatt store avstander mellom 
våre ansatte og fremstillingen av produktene. Ved å være til stede 
på produksjonsstedet har vi tilgang til råvarene og kan gjennomføre 
kvalitetstester for å forvisse oss om at de oppfyller de høye kravene 
vi stiller.

Med en historie som går helt tilbake til 1850, har vi brakt komfort 
til skandinaviske hjem i mange år. Vi er veldig stolte over at våre 
dyner og puter blir produsert akkurat her mellom de vakre norske 
fjellene – nær både vårt eget og forbrukernes hjem. 

PRODUSERT I NORGE

Med en egen produksjon får de ansatte en dyp forståelse av og 
kunnskaper om produktene og deres egenskaper, i langt større 
grad enn de ville ha gjort om de bare kunne besøke produks-
jonen et par ganger i året. I tillegg kan de prøve ut nye ting og 
utvikle nye og spennende produkter på kortere tid og adskillig 
enklere måter. 

En ekstra bonus er også reduksjonen i innkommende transport av 
materialer. Sammenlignet med et ferdigprodukt opptar råvarer en 
brøkdel av plassen i en container eller annen oppbevaringsenhet. 
Dermed transporterer vi mye mindre volumer enn vi ville ha gjort 
dersom all innkommende transport hadde vært av ferdigproduk-
ter, slik tilfellet er i mange andre bedrifter.

Morten Berg and Ola Berg på fabrkken i Brekstad.
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SV
ANE

MERKET

DYNER/PUTER

I Mascot Høie-fabrikken skiller vi 
mellom fiber- og dunprodukter.

Fiberprodukter har fyll av 100 %  
polyester, som kan være enten ny eller 
resirkulert. Trekkene er som regel laget av 
vanlig eller økologisk bomull, polyester  
eller en blanding.

Dunprodukter inneholder 100 % ny  
dun/fjær, og trekkene er av vanlig eller  
økologisk bomull.

Vi stiller svært høye kvalitetskrav og bytter 
ikke til en resirkulert fiber med mindre vi 
kan være sikre på at den er av tilsvarende 
eller høyere kvalitet enn det konvensjonelle 
alternativet. Ikke desto mindre har vi sterk tro 
på viktigheten av en mer sirkulær bransje og 
bruker mer enn gjerne timene og ressursene 
som trengs for å utforske resirkulerte altern- 
ativer. Beklageligvis har disse ofte et mye 
høyere prispunkt, noe som påvirker forbruk-
eren direkte og også er noe vi vurderer før 
vi foretar endringen.

All dun til egen produksjon, kommer fra 
europeiske leverandører, og alle våre lever-
andører har et sertifikat som dokumenterer 
hvor dunen er anskaffet. Hovedgrunnen 
til at vi fokuserer på sporbarhet, er at vi vil 
forvisse oss om at ingen av våre produkter 
inneholder dun som er plukket fra levende 
fugler.

Vi arbeider for å øke bruken av sertifi-
serte materialer i større grad i årene som 
kommer. For øyeblikket har en betydelig 
andel av produktene våre allerede én eller 
flere sertifiseringer, og vår fabrikk er også 
blitt GRS-sertifisert for å dokumentere vår 
bruk av resirkulerte fibre. 

Mascot Høie har et bredt utvalg av produkter, som 
alle er designet for indre ro og velvære. Utvalget 
omfatter dyner, puter, sengetøy, pledd, sitteunder- 
lag og håndklær. Innenfor hver kategori er det 
behov for forskjellige materialer, men også et felles 
fokus på materialer som kjennetegnes av komfort, 
kvalitet og holdbarhet.

MATERIALER

SERTIFISERTE PRODUKTLINJER 
Dyner og puter 
Solgt i 2021

*Andel av total mengde dun produktlinjer

**Andel av total mengde fiberproduktlinjer

SERTIFISERINGER SERTIFISERTE  
PRODUKTLINJER

RELEVANTE  
PRODUKTLINJER

ANDEL AV  
KATEGORI

OEKO-TEX kl.2

OEKO-TEX kl.1

300
+ av 100%

460
760

220 313 70%*

136 760 18%

166

242

447

760

37%**

32%

RE
CYCLED FIBRE
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SENGETØY, HÅND-
KLÆR, SITTEUNDERLAG 
OG PLEDD

Ved siden av dyner og puter utvikler vi også 
sengetøy, håndklær, badekåper, pledd og 
sitteunderlag. Til dette bruker vi en rekke 
forskjellige materialer, men de fleste er 
naturmaterialer som bomull, lin og ull. 

Vi har prøvd ut nye initiativer som å bruke 
ufarget ull til pleddene våre, slik at de 
fremstår i sine vakre, naturlige farger. Til 
høstkolleksjonen 2022, kommer 40 % av 
ullpleddene til å være ufarget, og i 2022 
kommer alle pledd av 100 % ull til å være 
Woolmark-sertifisert.

Til sengetøyet bruker vi hovedsakelig 
stoff som er fremstilt av 100 % bomull, 
og vi er veldig opptatt av at vi skal bruke 
produksjonsmetoder og behandlinger med 
mindre miljøpåvirkning. Vi har blant annet 
arbeidet med å finne nye trykkemetoder 
med redusert bruk av vann og farge. Et 
eksempel på det er bestselgeren vår, 
sengetøyserien Frøya. Produktene farges i 
et kar, noe som sikrer at ingen farge går til 
spille. Denne metoden reduserer vannfor-
bruket med opptil 30 % sammenlignet med 
konvensjonelle innfargingsmetoder.  

Sertifiserte fibre spiller også en stor rolle 
i måten vi arbeider med produktene på 
innenfor disse kategoriene. Faktisk har alle 
våre produktlinjer i denne kategorien én 
eller flere sertifiseringer. Over 70 % av 
produktlinjene innen kategorien sengetøy 
og håndklær var sertifisert med OEKO-TEX 
Made in Green i 2021, og 1,38 % ble 
anbefalt av Asthma Allergy Nordic. 

Vi samarbeider nært med direkte- 
leverandørene våre innen disse  
kategoriene for å bli sertifisert med det 
nordiske svanemerket, slik at vi kan være 
sikre på at forsyningskjeden innen disse 
kategoriene også støtter utviklingen mot en 
bærekraftig fremtid.

SERTIFISERTE PRODUKTLINJER 
Sengetøy og håndklær 
Solgt i 2021

SERTIFISERTE PRODUKTLINJER 
Pledd og sitteunderlag 
Solgt i 2021

SERTIFISERINGER

TOTALT

TOTALT

SERTIFISERTE  
PRODUKTLINJER

RELEVANTE  
PRODUKTLINJER

ANDEL AV  
KATEGORI

OEKO-TEX 

13 940 1,38%

218 940 23,19%

403 940 42,87%

306
940 32,55%

940

46

29

17

940

46

46

46

100%

100%

63,04%

36,96%

+

+

+
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FRA AVFALL  
TIL RÅSTOFF
Vi ser ingen grunn til å kassere helt fine materialer bare fordi de er 
blitt «til overs». Derfor bruker vi alt avskjær fra vår egen produksjon 
av dyner som nytt råstoff. I stedet for å la avskjæret gå til spille 
forvandler vi det til en ny fiber som kan brukes som putefyll. I 2018 
utgjorde dette 128 tonn avskjær forvandlet til putefyll. I 2021 
reddet vi 238 tonn avskjær fra å bli destruert.

Dette var mulig takket være vårt moderne fabrikkutstyr, med store 
oppsugingsrør montert på alle maskiner der materialer klippes eller 
beskjæres. Utstyret ble ytterligere optimalisert i 2021.

1. Alle dynelinjer medfører avskjær, som vi samler opp.

2. Det gjør vi gjennom et oppsugingsrør, som er montert 
         på alle overlock-symaskiner. Alt avskjær suges opp og 
         føres til et oppsamlingspunkt.

3. Alt avskjær sendes gjennom en metalldetektor før det  
         blir strimlet.

4. Avskjæret blåses inn i en silo

5. og går derfra til et tårn, der det blir veid.

6. Det veide materialet blåses inn i nye putetrekk.

GRS – GLOBAL RECYCLED  
STANDARD

GRS er den ledende sertifiseringen innen resirkulerte tekstiler. 
Den garanterer at innholdet faktisk er resirkulert. I tillegg til å sikre 
resirkulert innhold har GRS-standarden også høye samfunns- og 
miljømessige krav. Potensielt skadelige stoffer kan ikke brukes i 
GRS-produkter, og inspeksjoner sikrer at kjemikalier blir behandlet 
på en miljømessig trygg måte.
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NEPTUN – EN DYNE  
FOR RENT HAV 
94 prosent av plasten som havner i havet, 
synker ned til havbunnen. Så plasten vi ser 
flytende på overflaten og strødd utover 
strender, er bare toppen av isfjellet. I tillegg 
blir plasten mye vanskeligere å fjerne når 
den først har nådd havbunnen. Av den 
grunn er det ekstremt viktig å fjerne plasten 
før den havner i havet.

Mascot Høie har slått seg sammen med 
den fantastiske organisasjonen Plastic 
Bank. Plastic Bank har gjort det til sitt eneste 
formål å redusere plastavfallet i havet til et 
minimum. Det gjør de gjennom et system 
som ikke bare er til gode for havet, men 
også for mennesker i nød. Plastavfallet 
fjernes fra strender før det havner i havet og 
skader dyreliv eller brytes ned til mikro-
plast. Det innsamlede plastavfallet veies, 
og de som har samlet det inn, får betalt for 
arbeidet.

Det innsamlede plastavfallet blir grundig 
vasket og brutt ned i mindre biter, slik at det 
kan gjenoppbygges til en sterk fiber av høy 
kvalitet, som Høie kjøper. Fiberen fraktes til 
vår fabrikk i Brekstad og brukes som fyll i 
våre Neptun-dyner. De resirkulerte fibrene 
i en Neptun-dyne tilsvarer vekten av 35 
resirkulerte plastflasker.

Dynen pakkes i en pose av resirkulert plast, 
som kan brukes til oppbevaring av sesong-
dyner. Neptun-dynen er blitt sertifisert med 
det nordiske svanemerket.

Plasten plukkes før 
det når strendene  
og havet

Plasten veies og 
plukkerne får betalt

Vask, knusing  
og tørking.

Streng kvalitets- 
kontroll

Produksjon av 
høykvalitetsfiber

Høykvalitetsdyne
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STANDARD 100 BY OEKO-TEX

En Standard 100 by OEKO-TEX-sertifisering er et minstekrav 
 for alle våre produkter. Det betyr at alle deler, inkludert  
knapper, glidelåser, sømmer osv. er blitt testet mot gjeldende  
lover og forskrifter i Norge og EU, men også mot de strenge 
kjemiske begrensningene som er fastsatt av OEKO-TEX-instituttet. 
De aller fleste av våre varer og komponenter testes under våre 
respektive leverandørers sertifiseringsprosesser, og de få som 
ikke blir det sender vi selv til instituttet for testing. Ved hver årlige 
fornyelse av sertifikatet sender vi inn ytterligere 15 produkter som 
representerer sortimentet vårt, som instituttet selv kan velge om de vil 
teste eller ikke. Vi har til dags dato aldri opplevd at et produkt ikke 
har blitt godkjent. 

EKSTRA SIKKERHETS- OG  
KVALITETSTILTAK

Vi har et utvalg av Asthma Allergy Nordic-merkede produkter som 
sikrer at også allergikere og astmatikere kan få en bekymringsløs 
og komfortabel natts søvn. Disse produktene testes regelmessig for 
å være sikre på at de oppfyller merkekravene. 

Et utvalg av våre produkter bærer etiketten «kvalitetstestet Høie 
Dun». Disse er fylt med dun som har gjennomgått en omfattende 
kvalitetskontroll ved IDFL (International Down & Feather Labora-
tory). Her testes dunen mot europeiske standarder med høye krav til 
bæreevne, duninnhold, renhet og typen dun eller fjær som er brukt.

Helt siden selskapet ble grunnlagt har innovasjon og kontinuerlig kontroll 
vært en del av metodene våre, og likevel ble hvert eneste produkt testet 
for slitestyrke, fargefasthet, kokeekthet, strekkfasthet og rivestyrke samt 
sømspenning. Ingenting overlates til tilfeldighetene. Verken nå eller noen 
annen gang.

PRODUKTSIKKERHET 
OG KVALITET

Noen av våre B2B-kunder krever flammehemmende sengetøy. 
Dette er spesielt utbredt hos offentlige institusjoner og offshore, hvor 
det også er lovpålagt. Disse produktene gjennomgår ytterligere 
testing for å garantere samsvar med gjeldene lover og standarder. 

Høie of Scandinavia var det første selskapet i verden som fikk 
fiberdyner og -puter sertifisert med det nordiske svanemerket. I dag 
bærer 136 av våre dyner og puter som er fylt med både fiber og 
dun, det nordiske svanemerket. For at et produkt skal godkjennes 
for merket, må det gjennomgå omfattende testing med henblikk på 
kvalitet, kjemikalier og miljøpåvirkning. 

De fleste ullpleddene våre er Woolmark-sertifisert. Woolmark er 
den ledende sertifiseringen innen ull, og for å motta en slik serti-
fisering gjennomgår produktet grundig testing av innhold, holdbar-
het, fargefasthet mot lys og væsker, og vasketester. 
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Høie of Scandinavia var det første selskapet i verden med nordisk svanemerkede fiber-
dyner og -puter. I 2021 var 18 % av dyne- og putesortimentet vårt sertifisert med det 
nordiske svanemerket. 

Vi arbeider kontinuerlig med å øke antallet sertifiserte produkter, og derfor undersøker vi 
også hele tiden nye, relevante sertifiseringer som kan støtte våre dokumentasjonskrav og 
bidra til å øke sporbarheten og ansvarligheten i forsyningskjeden og virksomheten som 
helhet. I 2021 var over 70 % av sortimentet på sengetøy og bad sertifisert med OEKO-TEX 
Made in Green. I avdelingen for seng og bad er et primært mål å få de gjenværende 
leverandørene sertifisert med OEKO-TEX Made in Green. 

I 2022 kommer to større og tre mindre produktserier innen sengetøy til å bli sertifisert med 
det nordiske svanemerket. I tillegg skal vi utvide utvalget av Asthma Allergy Nordic-merkede 
produkter i kategorien sengetøy. Akkurat nå venter vi på nye krav før vi arbeider videre.

SERTIFISERINGER I DAG 
OG I MORGEN
Vi i Mascot Høie er svært stolte av sertifiseringene som vi og produktene 
våre har fått. De vitner om vårt forpliktende engasjement for bære-
kraftig utvikling innen tekstil- og interiørbransjen. Dessuten er de en 
investering i økt sporbarhet og dokumentasjon, noe som gir garantier 
det ellers ikke hadde vært mulig å gi.

SV
ANE

MERKET

OEKO-TEX MADE IN GREEN

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® er 
en sporbar produktetikett for tekstiler som 
er produsert i miljøvennlige anlegg under 
trygge og samfunnsmessig ansvarlige 
arbeidsforhold. MADE IN GREEN-etiketten 
gir også forbrukerne sikkerhet for at  
produktet er laget av materialer som er  
blitt testet for skadelige stoffer.

THE NORDIC SWAN LABEL

Det nordiske svanemerket er det offisielle 
skandinaviske miljømerket. Det har som 
formål å begrense miljøpåvirkningen fra 
produksjon og forbruk. For at et produkt 
skal bli sertifisert, må det oppfylle strenge 
miljøkrav og ta hensyn til menneskers helse. 
Merket stiller også krav til et produkts kval-
itet og holdbarhet.

ASTHMA ALLERGY NORDIC

Asthma Allergy Nordic anbefaler  
produkter som er blitt omhyggelig  
gransket av eksperter og vurdert i  
henhold til eventuelle allergirisikoer.  
Produkter med dette merket vil ha minimal 
risiko for å utløse allergiske reaksjoner.
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BESKYTTELSE AV 
PRODUKTENE
Emballasje kan være et kontroversielt tema. 
Det er hevet over enhver tvil at vi rundt 
omkring i verden ser mye unødvendig bruk 
av ressurser på engangsemballasje, som 
iblant kunne vært helt unngått. Men for 
Mascot Høie spiller emballasjen en viktig 
rolle i å beskytte både produktene og 
forbrukerne.

Siden produktene våre kommer i så nær 
kontakt med forbrukerens kropp, er det et 
krav at de skal være emballert. Dette er 
ikke nødvendigvis engangsemballasje, men 
kan også være emballasje som forbrukerne 
kan bruke til oppbevaring av dynen når 
årstidene skifter.

I tillegg må vi beskytte produktene under 
lagring og transport. Hvis ikke risikerer vi at 
et splitter nytt produkt blir ødelagt allerede 
før det har nådd sitt første hjem. En ekstra 
fordel for oss er at emballasjen hjelper oss 
å optimalisere transporten. Ved å fokusere 
på effektiv emballasje og inkludere så 
mange produkter som mulig i kartongene 
kan vi redusere plassbruken i containeren 
og dermed redusere transporten.

Men selv om emballasjen vår tjener flere 
formål, betyr ikke det at vi ikke kan tenke 
nytt når det gjelder emballasje. Les mer om 
dette på s. 38.
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Plastposer

Pappesker

Vevd tekstilpose

Ikke-vevd tekstilpose

EMBALLASJE VEKT

219.000

392.000 521.000 kg

74.000

1.900.000
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Vi er for tiden inne i en prosess der vi bytter ut en stor del av plastposene med gjenbruk-
bare tekstilposer av bomull eller et ikke-vevd stoff.

Når vi leverer større ordrer til hoteller og andre organisasjoner, vurderer vi alltid behovet 
for emballasje og unngår det der vi kan, slik at vi verken produserer eller leverer en 
mengde emballasje som ikke vil bli brukt videre. I 2018 reduserte Høie bruken av plas-
temballasje med 4,2 tonn ved å bruke mindre plast i emballeringen av våre produkter til 
B2B-kunder. Ideen var svært enkel. Hvorfor skulle vi pakke produkter enkeltvis, når vi kan 
pakke flere sammen?

Høsten 2019 fikk vi et tilbud fra en av emballasjeleverandørene våre om å prøve ut en ny 
og tynnere type plastfolie til emballering av paller. Leverandøren kom til fabrikken vår, der 
vi testet den gamle og den nye plastfolien for å kunne sammenligne dem. Beslutningen 
var enkel, og endringen innført. Ved å bytte til den nye og tynnere plastfolien sparer vi 5 
tonn plastfolie til emballasje hvert år. I tillegg reduserte vi bruken av emballasje ytterligere 
i 2019, med 2,6 tonn, da vi bestemte oss for å slutte å bruke plastemballasje til utvalgte 
produkter produsert for detaljistkundene våre og erstatte den med en tøypose eller en 
papirstrimmel. 

Det gjenstår fremdeles mye å gjøre på dette området, og vi vil fortsette å arbeide for 
ytterligere reduksjoner.

REDUSERT BRUK AV  
PLAST I EMBALLASJE
Reduksjon av unødvendig plast og annen emballasje har vært høyt 
prioritert i flere år. Vi har iverksatt en rekke tiltak, spesielt i de senere 
år, som har redusert bruken av plast i emballasje betydelig.
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STRØM

Ved anlegget vårt i Brekstad har vi brukt cirka 2.000.000 kWh i 
2021, ikke medregnet oppvarming. Dette gjelder kontoret, lageret 
og produksjonsanlegget. I 2022 skal vi undersøke muligheten for 
å installere solcellepaneler på fabrikkbygningen og kommer til å 
konsultere eksperter på området.

Vi iverksetter mange tiltak for å redusere strømforbruket, både store 
og små. I produksjonsanlegget har vi installert et stort system som 
omfordeler overskuddsvarmen og gjør det mulig å holde strøm- 
forbruket til oppvarming på et minimum. Les mer om dette på s. 
44. I tillegg har vi installert lys som styres av bevegelsessensorer, 
industrielle styringssystemer som administrerer oppvarmings-  
og ventilasjonssystemer og mer til.

VARME

Ved anlegget vårt i Brekstad har vi brukt cirka 500.000 kWh til 
oppvarming. En stor del av oppvarmingen av Brekstad-anlegget 
er omfordelt overskuddsvarme fra produksjonen, men deler av den 
kommer også fra elektriske varmekilder. Systasjonene varmes opp 
av vannbåren varme, og vi bruker overskuddsvarme fra kompres-
sorene til oppvarming av lageret. For å redusere behovet for 
oppvarming av anlegget har vi vindtettet portene for å minimere 
varmetapet og installert et industrielt kontrollsystem til å regulere 
varme og ventilasjon i løpet av dagen.

VANN

Vi bruker ikke vann i produksjonsprosessene, men vi har utplassert 
luftfuktere i svært begrensede deler av fabrikken. De brukes til å 
forhindre statisk elektrisitet. I 2021 brukte de 914 m3 vann.

BREKSTAD
RESSURSBRUK VED 
BREKSTAD-ANLEGGET

Ressurs Bruk

2.000.000 

500.000  

914 m3

Strøm  
(unntatt  

oppvarming)

Varme

Vann

Cirka

Cirka

Cirka

kWh

kWh
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2.000.000 

Vi er alltid på utkikk etter nye måter å få ned ressursbruken på, og 
noen ganger er løsningen mer nærliggende enn man kanskje har 
trodd. Ved produksjonsanlegget i Brekstad har vi kunnet dekke 
15–20 % av varmebehovet internt.

I fabrikken brukes naturligvis kraftige maskiner. Vi har kompressorer, 
oppsuging, skjæremaskiner, symaskiner med mer, og alle gener-
erer overflødig varme. I stedet for å la denne varmen forsvinne i 
løse luften har vi utnyttet den godt ved å installere to systemer som 
omdanner varmen til bruk i andre deler av fabrikken og lageret. 

GJENBRUK AV OVERSKUDDS- 
VARME FRA PRODUKSJONEN

Noe av varmen fra avskjæringssystemet omdannes til vannbåren 
varme, som deretter brukes til å varme opp rommene der vi har 
systasjonene. Dette systemet ble installert i 2003, i samarbeid med 
Fosen Ventilasjon. Men vi har faktisk omdannet overskuddsvarmen 
fra kompressorene helt siden 1995 og oppdatert systemet i 2009 
og 2018.

Systemet er fullstendig optimalisert inntil videre, og vi kommer 
derfor til å undersøke nye energiløsninger for å støtte den videre  
utviklingen på dette området.

Våre tiltak for å redusere avfallsmengden er 
beskrevet i tidligere kapitler.

Avfall ved Brekstad-anlegget

Avfall Vekt

76.960 kg
12.760 kg
44.300 kg
12.380 kg
146.400 kg

Restavfall

Plastavfall

Papp/papir

Tre og metall

Totalt

AVFALL
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TRONDHEIM
Our office in Trondheim resides in a shared building, Pirsenteret, 
Vårt kontor i Trondheim ligger i et fellesbygg, Pirsenteret, og vi 
kan derfor ikke styre installasjoner og implementeringer av tiltak 
for å effektivisere bruken av strøm og andre ressurser. Imidlertid 
har Pirsenteret allerede iverksatt en rekke tiltak for å støtte en 
mer bærekraftig administrasjon av ressursene. Disse omfatter 
solcellepaneler, en optimalisering av styringssystemet for innekli-
maet, sjøvannskjølesystemer og vannkraft.

Vær oppmerksom på at den totale ressursbruken og avfallet er 
fordelt på Pirsenterets leietakere basert på størrelsen og andelen 
av bygningen. Tallene nedenfor gjenspeiler derfor ikke direkte  
vår bruk og vårt avfall, men vår beregnede andel av Pirsenterets  
totale forbruk. 

STRØM

I 2021 utgjorde vår andel av strømforbruket ved Pirsenteret  
52.607 kWh.

VARME

Vi har brukt cirka 6846 kWh i fjernvarme for våre kontorer i Trond-
heim i 2021.

VANN

Vi har ingen data på vår andel av vannforbruket ved Pirsenteret. 
Imidlertid er dette en kontorbygning, så alt vann brukes til bad-  
og kjøkkenformål.

RESSURSBRUK I  
TRONDHEIM-KONTORET

Ressurs Bruk

52.607 

6.846 

Strøm

Varme

Vann

Cirka

Cirka

Ikke tilgjengelig

kWh

kWh
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AVFALL

52.607 

Avfall i Trondheim-kontoret

Type avfall Type avfallVekt Vekt

112,9 kg 0,4 kg

5,2 kg 3,5 kg

55,1 kg 0,6 kg

1,7 kg 2 kg

5,8 kg 14,9 kg

54,6 kg 88,8 kg

51,9 kg 222,9 kg

831,1 kg33,8 kg

0,8 kg

11,1 kg

0,6 kg

3,7 kg

4,9 kg

115,3 kg

0,8 kg

1,1 kg

27,3 kg

9,2 kg

1,3 kg

0,9 kg

Matavfall Spraybokser

Stekeolje Lysrør og lyspærer

Matfett Blybatterier

Hageavfall Små batterier

Tre Restavfall

Papir/papp Usortert brennbart avfall

Bølgepapp Restavfall til destruksjon

TOTALTAnnet kontorpapir

Kontorpapir til makulering

Glassemballasje

Glassemballasje med metall

Annet metall

Komplekst jern

Elektronisk avfall

Mineralull

Keramikk og porselen

Energiplast

Other plastic

Maling, lim og lakk

Tonerkassetter
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REISER
I Mascot Høie begrenser vi lange flyreiser til et minimum og 
begrenser alltid antall personer på reisene. Ikke desto mindre  
er det viktig å være nær markedet, holde seg relevant og  
delta i utviklingen av tekstiler. Dette foregår fremdeles hos  
våre direkteleverandører, som befinner seg over hele verden. 
Gode relasjoner er avgjørende i vår bransje, og det samme 
er muligheten for å være fysisk til stede ved kvalitetskontroller. 
Covid-19-pandemien viste oss imidlertid at vi fremdeles kan  
pleie disse relasjonene og samarbeide på nye måter som ikke 
nødvendigvis innebærer reising.

Under de siste par årene med covid-19 har vi praktisk talt ikke 
reist med fly, og vi har også lært at det finnes mange måter å 
begrense behovet for reising på. Likevel har innkjøps- og produkt- 
avdelinger reiser som ikke kan unngås.

Vi har ingen data om reiseaktiviteten i 2021, men kan si med 
sikkerhet at antallet reiser var lavere enn før pandemien. I  
fremtiden vil vi ta sikte på å redusere reiseaktiviteten sammen-
lignet med nivået før pandemien, ettersom nivåene fra 2020 
og 2021 ikke er representative som følge av den helt spesielle 
globale situasjonen.
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SELSKAPETS 
KJØRETØY
I Mascot Høie har vi en rekke forskjellige kjøretøy til forskjellige 
formål. Noen er til bruk i lageret, andre til transport.

FABRIKK/LAGER

Vi har 26 gaffeltrucker, 7 ordreplukkere og 1 personheis, alle elek-
triske. Disse brukes på lageret og i produksjonsanlegget.

TRANSPORT

Vi har seks biler. Én er til firmabruk og fem til personlig bruk.

To av disse bilene er elektriske og fire fossilbiler. Vi planlegger 
å bytte ut en av fossilbilene med en elbil i løpet av 2022, slik at 
halvparten av bilene blir elektriske.
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Takk for at du har lest CSR-rapporten for 2021.

Denne rapporten vil bli oppdatert hvert år i samsvar med den norske 
åpenhetsloven.

Send oss gjerne en tilbakemelding til csr@hoie.no 
Besøk hoie.no hvis du vil vite mer om våre produkter og CSR-innsats.
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