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FORORD
VED PETER F. ANDERSEN

ET ÅR MED ANSVARLIG
FORANDRING
I denne CSR-rapport gennemgås status for CSR-aktiviteter i Rynkeby Foods i 2019,
som alle er gennemført på baggrund af det fælles engagement og forpligtigelse, der
udgør vores CSR-politik.  
Hos Rynkeby Foods tilslutter vi os naturligvis igen i år de 10 principper i FN’s Global
Compact for områderne menneske- og arbejdsrettigheder, miljø og korruption, samt
forholder os til de 17 Verdensmål fastsat af FN.  
Det vigtige er ikke, hvad vi skriver, men hvad vi konkret gør. Og så er vi optaget af vores
forpligtigelse til FN’s Global Compact, der kommer til udtryk i en række handlinger, der
gør en konkret forskel. Denne rapport beskriver, hvad vi har gjort i 2019 for at understøtte principperne i FN’s Global Compact både i vores forretningssystem, -strategi,
-kultur og i det daglige arbejde. Og som altid er åben og ærlig kommunikation såvel
internt med vores medarbejdere som eksternt med kunder, forbrugere og samarbejdspartnere af afgørende betydning for os.
Efter et vanskeligt 2018, præget af mange forandringer, har vi i 2019 igen formået at
få styr på vores forretning. Specielt har uddannelse og træning givet et værdiskabende kompetenceløft, så vi nu kan håndtere de mange nye systemer, teknologier og procedurer. Samtidig har vi formået at holde fokus på en bæredygtig og ansvarlige tilgang
til vores forretning, og ikke mindst hvordan vi fortsat sikrer dette vigtige fokus i det nye
set-up i forretningen og organisationen.
  
Sammen med vores ejere, Eckes-Granini, har vi fortsat vores fokus på ansvarlighed
hos vores råvareleverandører. Og det samme er tilfældet i relation til Rynkeby Foods’
medarbejderes sundhed og trivsel. Et eksempel på det er Team Rynkebys cykletur til
Paris, hvor der for første gang i 2019 deltog et hold fra Tyskland. Og igen satte Team
Rynkeby nye imponerende rekorder, både når det gælder antallet af deltagere fra de
nu i alt syv lande samt i de indsamlede beløb, der går til velgørende formål. Samtidig
med at Team Rynkeby støtter et godt formål, fremmer det folkesundheden. Og derfor er
vi stolte af, at over 100.000 elever fra skoler i Danmark i 2019 deltog i det årlige Team
Rynkeby skoleløb.     

Fokusområder i Rynkeby Foods’ CSR-arbejde
Hos Rynkeby Foods arbejder vi fortløbende med at styrke vores CSR-aktiviteter. For os
er det vigtigt, at CSR og forretning hænger tæt sammen, og i vid udstrækning er de to
størrelser hinandens forudsætninger. Med andre ord; vores CSR-aktiviteter skal ikke
være løsrevne projekter uden tilknytning til vores kerneforretning. De er integreret i vores struktur, processer og kultur, og ved at være det, får vi også de bedste resultater for
Rynkeby Foods og omverdenen. Sådan har det været, siden Rynkeby Foods blev stiftet
– og det er også en del af vores fælles strategiske mål i Eckes Granini. I Rynkeby Foods
tager vi afsæt i det nære og lokale, og vi har altid set det som vores opgave at finde de
mest bæredygtige løsninger i vores ambition om at tilbyde vores kunder og forbrugere
de bedste produkter. CSR har derfor altid været en del af vores forretning og historie –
og vil være det fremadrettet.
I Rynkeby Foods tager vi afsæt i to centrale værdier i vores CSR-fundament i form af
mennesker og miljø. Herunder er der seks konkrete fokusområder, der er afgørende for
vores CSR-arbejde. Områderne hænger tæt sammen og udgør
den samlede rygrad i Rynkeby Foods’ CSR-aktiviteter:
CSR-rapporten fra 2019 beskriver politikker,
status og udvikling i forhold til en række
centrale aktiviteter samt nøgletal med
afsæt i de seks fokusområder.
BÆREDYGTIG JUICE

• Sustainable juice covenant

TEAM RYNKEBY

• Velgørenhed
• Børn med kritisk sygdom

Maj 2020

KLIMANEUTRAL
• Energiforbrug
• Vandforbrug
• Råvaresvind
• Spildevand
• Spild

MEDARBEJDERE

MILJØ

EMBALLAGE

• Bæredygtigt plast- og
pap emballage

MENNESKER

SUNDHED

• Forbrugersundhed
• Økologi
• Kvalitetsprodukter

• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
• Rummelig arbejdsplads
• Kompetenceudvikling
• Sunde medarbejdere
• Sundhedstjek
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RYNKEBY FOODS PÅ VEJ MOD NYE MÅL
Rynkeby producerer produkter af høj kvalitet baseret på de bedste frugt- og grøntsagsbaserede råvarer. Vores produkter er primært juice, saft, frugtdrik og smoothies.
Råvarerne indkøbes fra hele verden og leveres til fabrikken i Ringe på Fyn, hvor vores
cirka 240 medarbejdere dagligt sørger for at fabrik og forretning kører.

Store forandringer har præget Rynkeby Foods i 2017 og
2018. For at bringe Rynkeby Foods på ret kurs har der i
særlig grad været fokus på ansvarlig ledelse og især forandringsledelse.
Salget af Rynkeby Foods til Eckes-Granini i 2016 med
førte mange store forandringer i årene 2017 og 2018.
Forandringerne bestod blandt andet af nye systemer,
teknologier, processer, samarbejdsformer, roller og
ansvarsområder, som skulle implementeres og dermed indarbejdes i dagligdagen for vores medarbejdere.
De mange nye tiltag krævede ændringer i struktur, processer og roller og medførte en naturlig udfordring for
organisationen og dermed også for medarbejdere og
ledere i Rynkeby Foods.
Samtidig medførte de mange nødvendige forandringer,
at en række af de strategiske mål, som Rynkeby Foods
havde sat for 2018, blev påvirket i en grad, så de ikke
kunne indfries. Dette gælder ligeledes for en række af de
målsætninger, Rynkeby Foods havde defineret i CSRpolitikken for virksomheden.
I slutningen af 2018 fik vi lagt en klar plan for, hvordan
vi efter forandringerne igen kunne komme på rette spor,
og vi fik i den forbindelse sat nye ambitiøse mål, der var
tilpasset det nye forretningsmæssige og organisatoriske set-up.
Denne reviderede plan har vi fulgt nøje i 2019, og som
konsekvens heraf har vi haft et øget fokus på ledelse og
specielt forandringsledelse i 2019. Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at det klart stærkeste aktiv i at nå vores fælles mål, er vores medarbejdere. Det er
medarbejdernes holdninger og adfærd, der bidrager til
at sikre en succesfuld fremtid for Rynkeby Foods.
Vi har indledt en fælles og spændende rejse for virksomheden, hvor vi sammen finder løsningerne til, hvordan
vi rykker os som en samlet organisation, og ikke mindst
hvordan vi sikrer udvikling og kompetenceløft for den
enkelte medarbejder. Begge dele er afgørende forudsætninger for Rynkeby Foods’ fremtidige udvikling. Konkret
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MISSION:
Vi er ansvarlige i alt, hvad vi gør,
og garanterer naturlige frugt- og
grøntsags-produkter i høj kvalitet
på en bekvem måde.

har det først og fremmest betydet, at vi har tilegnet os en
række nye kompetencer både via uddannelse og træning.
Sideløbende med at vi har udviklet vores organisatoriske
og individuelle kompetencer, er det, via en stor indsats
fra alle, lykkedes os at få styr på forretningen igen, hurtigere end vi havde turdet håbe på. Kulturen i Rynkeby
Foods er stærk, og alle arbejder for et fælles mål om at
sikre, at Rynkeby Foods igen står stærkt og robust og
endda endnu stærkere end tidligere som den førende
producent af Juice og Saft i Norden.
I Rynkeby Foods’ vision, mission og strategi, som kan ses
på næste side, kombineres Rynkeby Foods’ stærke kompetencer og varemærker med de store fordele det medfører at være en del af en stærk koncern som Eckes-Granini. Investeringerne i nyt produktionsudstyr har betydet,
at vi har udviklet en række nye produktmæssige kompetencer, som vi nu er begyndt at høste af frugterne af.
Organisatorisk arbejder vi med afsæt i Eckes-Graninis
adfærdskodeks, som beskriver, hvordan vi som medarbejdere i Eckes-Granini handler korrekt i den daglige
forretning for f.eks. at minimere risikoen for korruption
og lignende, og som en del af denne indsats afholdes der træning i Compliance.
Der er i begyndelsen 2020 indledt en ny strategiproces,
hvor bæredygtighed kommer til at stå endnu stærkere
med udgangspunkt i ”Miljø og Mennesker” og de 3+3
underliggende strategiområder, som kan ses i figuren på
side 5.

VISION:
Vi gør det nemt for alle at nyde
et glas af naturens frugter og
grøntsager fra Rynkeby Foods
hver dag.

STRATEGI
2020

Lønsom vækst gennem stærke varemærker

Strategiske
vækstfremmende
initiativer

3 stærke
varemærker

Stærk
CSR-aktivitet

Strategiske
forudsætninger

Del af
Eckes-Granini

Strategiske
ekspertise
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UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMI
I 2019 gennemførte vi hos Rynkeby Foods en plan, som har betydet, at der er reduceret spild mens effektiviteten i produktionen er steget. I 2020 ser man dog ind i et år
med et lavere resultat pga. nedlukningen af Danmark i forbindelse COVID-19.
Årets resultat

Research og udviklingsaktiviteter

Rynkeby Foods A/S realiserede i regnskabsåret 2019 en
omsætning på 923 mio. kr. og overskuddet efter skat var
for året på 12 mio. kr.   

I Rynkeby Foods fortsætter vi vores fokus på udviklingsaktiviteter for løbende at kunne videreudvikle vores
produkter og forbedre konkurrenceevnen. EckesGraninis ejerskab af Rynkeby Foods medfører flere for
dele i den sammenhæng - også i forhold til udviklings
aktiviteter (R&D).

Samlet faldt det danske juice- og saftmarked i 2019 med
2,5% i værdi og med 3,7% i volumen. Dette efter en vækst
på henholdsvis 5,7% i værdi og 3,3% i volumen i 2018.
Rynkeby Foods oplevede vækst i markedet på mærkevarer, og markedsandelen øgedes i det samlede juicemarked fra 31,7% til 33,0%. Væksten kom primært fra
gulvjuice (ambient juice), hvor især (re)lanceringen af
varemærket Rynkeby Rigtig Juice® bidrog positivt.
Efter at være blevet opkøbt af Eckes-Granini i 2016 blev
produktporteføljen øget markant og det medførte store
investeringer i nyt produktionsudstyr. Som følge af dette blev virksomheden påvirket af en række ekstraordinære begivenheder, og det medførte samlet set et utilfredsstillende resultat i 2018.
I tæt samarbejde mellem Rynkeby Foods og ejerne
i Eckes-Granini blev der i slutningen af 2018 udarbejdet
en plan, som blev nøje gennemført i 2019. Målsætningen i planen var at reducere spild og øge effektiviteten
i produktionen. Som et væsentligt element i opnåelse
af målene i planen blev der sat ekstraordinært fokus på
at løfte kompetenceniveauet i organisationen gennem
træning og uddannelse. Helt specifikt har kompetenceudviklingen haft til formål at styrke medarbejdernes
kompetencer indenfor nye systemer, teknologier, arbejdsmetoder og procedurer.
Effekten af planen viste sig hurtigere end forventet og
resulterede i en tilfredsstillende forbedring af resultatet
for Rynkeby Foods i 2019. Ledelsen er overbevist om, at
de forventede fremtidige pengestrømme, baseret på den
omstrukturerede forretning, vil være i overensstemmelse
med tidligere forventninger.

Investeringer
I 2019 blev 18 mio. kr. investeret i nyt udstyr. Der er primært tale om investeringer, der har fulgt op på de store
investeringer i produktionsudstyr, der har været foretaget i de foregående år.  

Forventninger til 2020
Rynkeby Foods’ forventninger til det danske juice- og
saftmarked er, at markedet for gulvjuice og saft vil være
stabilt eller svagt faldende, og at kølejuice vil stige svagt.  
Nedlukningen af Danmark i forbindelse med
COVID-19 påvirker salget til Out of home kunder som
hoteller, restauranter og kantiner negativt. Selv om flere
restriktioner er blevet ophævet, forventes et reduceret
salg i disse salgskanaler i resten af 2020. På trods af at
Rynkeby Foods har det største salg til detail-markedet, vil
restriktionerne, og ændrede forbrugsmønstre, på grund
af COVID-19 virussen have en negativ effekt på resultatet
for 2020.
Den igangsatte plan har medført betydelige
omkostningsreduktioner, og der er stadig forbedringer at
hente i det videre arbejde efter planen.
I begyndelsen af 2019 lancerede Rynkeby Foods Rynkeby
Rigtig®. Dette har været en af de mest succesfulde lanceringer i virksomhedens historie. Vi forventer at fortsætte
den positive udvikling med de seneste års store initiativer
Rynkeby Rigtig juice® og God Morgen juice®.
På denne baggrund forventer vi, at EBITDA i 2020 bliver
under niveauet i 2019.

Mål for kønsfordeling i bestyrelse og ledelse
Bestyrelsen hos Rynkeby Foods består af fire ejervalgte medlemmer fra Eckes Granini Group og to medarbejdervalgte medlemmer. Det er selskabets mål, at begge
køn skal være repræsenteret i topledelsen i 2020 med
mindst 25% fra det underrepræsenterede køn. Den nuværende status er, at ingen af de fire ejervalgte medlemmer er kvinder. Der har ikke været ændringer i bestyrelsen i 2019, der gav mulighed for at opnå målet.
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Med hensyn til kønsfordeling på andre ledelsesniveauer i
Rynkeby Foods er det ledelsens vurdering, at en afbalanceret kønsfordeling giver øget medarbejdertilfredshed, da
de to køn håndterer professionelle og personlige situationer på forskellige måder, og at der dermed åbnes op for
en problemløsning, som vil give bedre resultater.
Rynkeby Foods arbejder for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på alle ledelsesniveauer i organisationen. Målet er en 50/50 fordeling. Ved udgangen af 2019
er det underrepræsenterede køn 41% på alle ledelses

9

niveauer. Gennem vores rekruttering og forfremmelsesarbejde forventer vi at kunne afbalancere kønsfordelingen, hvis kandidater med de rigtige kvalifikationer kan
findes. I 2019 er der tiltrådt to nye kvindelige medlemmer
i ledergruppen hos Rynkeby Foods.
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ANSVARLIG LEDELSE
Hos Rynkeby Foods tager vi ansvar for de beslutninger, der bliver truffet. Vi tager
afstand fra bestikkelse, korruption og fødevaresvindel. Derudover har vi fokus på at
menneskerettighederne bliver overholdt af ledelsen.
Tilgang til ansvarlig ledelse
Rynkeby Foods skal efterleve FN’s konventioner og
principper, som blandt andet er defineret i UN Global
Compact. Det vil sige, at vi skal arbejde efter bæredygtige
principper og søge løsninger, der tager hensyn til menneskelige og miljømæssige forhold.  
Vi forpligter os til at udvise hensyn til de problematikker,
der vedrører lokalsamfundet omkring vores virksomhed
samt i de lande, vores råvarer kommer fra.  
Hos Rynkeby Foods tager vi afstand fra enhver form for
bestikkelse og korruption, både hos vores egne medarbejdere og hos de leverandører, vi samarbejder med.   
Rynkeby Foods ønsker et højt niveau af fødevaresikkerhed, og vi tolererer ikke fødevaresvindel.  
Vi støtter og respekterer håndhævelsen af internationale regler for menneskerettigheder og sikrer, at vi som
virksomhed (eller gennem virksomhedens aktiviteter)
ikke er skyld i nogen form for krænkelse af menneskerettighederne.  
  

For Rynkeby omfatter menneskerettigheder for eksempel
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og disse prioriteres højt blandt andet ved at tilbyde sundhedsaktiviteter, løbende kompetenceudvikling og uddannelse af alle
medarbejdergrupper.
  
Ligeledes omfatter menneskerettigheder for os, at vi
tilbyder fair lønninger, forsikringsordninger, seniorordning samt naturligvis følger gældende overenskomster
og regler.  

Risici
Vi er bekendt med potentielle risici i relation til korruption, bestikkelse og brud på menneskerettigheder, især
når det gælder de lande, vores råvarer indkøbes fra.  
Vi er ligeledes bekendt med potentielle risici relateret til
vores produktion og tilhørende aktiviteter.
  
Vi er bekendt med risikoen for svindel med fødevarer;
f.eks. fødevarers økologiske status eller tilsætning af
ikke-original frugt til juice.  

RYNKEBY FOODS

RYNKEBY FOODS

11

CSR-RAPPORT 2019

Vi er opmærksomme på disse potentielle risici,
men vi mener samtidig, at der via krav til leverandører
samt implementerede procedurer i hele værdikæden, udvises rettidig omhu, og at vi derfor har et passende
beredskab i forhold til at imødegå eller helt eliminere
eventuelle utilsigtede hændelser på området.

Derudover skal de største råvareleverandører
min. én gang hvert halvandet år gennemgå en EcoVadis CSR-evaluering. Der er sat mål for hvilken score,
vores leverandører skal opnå. Målene er nærmere beskrevet i afsnittet om ansvarligt indkøb.
Vi har derudover fastsat en række målsætninger for vores medarbejderes sundhed, sikkerhed og trivsel. Disse
er beskrevet senere i denne rapport.

Handlinger
For at sikre overholdelse af gældende lovgivning både i
forhold til korruption, bestikkelse og menneskerettigheder har vi udarbejdet et adfærdskodeks med konkrete
retningslinjer til, hvordan vi skal forholde os på områderne.
Alle medarbejdere har fået eller får udleveret Eckes Graninis ”Adfærdskodeks”. Vi forventer naturligvis, at alle har
sat sig ind i indholdet. Kodekset er også kommunikeret
på interne møder og på de seminarer for nye medarbejdere, vi afholder flere gange årligt. Derudover har en
større gruppe af ledere og særligt relevante medarbejdere i Rynkeby Foods deltaget i et kursus, hvor vi arbejdede i dybden med Compliance på flere områder.

Værdikæden – Fra Jord til Bord
Med udgangspunkt i værdikæden ”Fra Jord til Bord” har
Rynkeby Foods identificeret de væsentligste risikoområder i vores forretning. Det er blandt andet med udgangspunkt i disse risici, at vores CSR-aktiviteter og målsætninger er udvalgt.  

For at sikre, at vores leverandører også lever op til
principperne skal alle råvareleverandører underskrive
vores Code of Conduct, når vi indgår kontrakten.

Værdikæden – Fra Jord til Bord
MEGA SHOP

Råvare

Risici:
· Brud på
menneskerettigheder
· Korruption og
bestikkelse
Actions:
· AIJN Juice CSR
· IDH 100 pct.
sustainable
· Juice 2030

Leverandører

Risici:
· Brud på
menneskerettigheder
· Korruption og
bestikkelse
· Fødevaresvindel
Actions:
· Udvælge leverandører
· Stille krav til
leverandører, bl.a.
SGF-medlemskab og
Code of Conduct
· Vurdere leverandører
vha. EcoVadis
assessment

Produktion

Transport af færdigvarer

Kunder

Risici:
· Nedslidning af
medarbejdere
· Arbejdsulykker
· Stress
· Mangel på kompetent
arbejdskraft
· Øgede miljø
påvirkninger, herunder
CO2 emissioner, som
følge af produkt
portefølje
· Brud på fødevaresikkerhed

Risici:
· Nedslidning af
medarbejdere ift.
transporten
· Arbejdsulykker
· Diselforbrug udledning
fra vognpark

Risici:
· Brud på fødevare
sikkerhed
· Fødevareskandaler

Actions:
· Skabe rammerne til
et sikkert og sundt
arbejdsmiljø
· Øge medarbejdernes
kompetenceniveau ved
træning og uddannelse
· Lave sundheds
fremmende tilbud for
medarbejderne
· Forsat sikre et højt
niveau af fødevare
sikkerhed
· Have fokus på vores
miljøpåvirkninger
herunder energiforbrug
og fødevarespild

Actions:
· Skabe rammerne til
et sikkert og sundt
arbejdsmiljø
· Lave sundheds
fremmende tilbud for
medarbejderne
· Fortsat optimering
af kørsel vha.
planlægning

Actions:
· Certificering efter
IFS Food Standard
· Hurtig og professionel
behandling af
reklamationer
· Højt fokus på over
holdelse af fødevare
lovgivning

Forbrugere

Risici:
· Skade på forbrugere
· Forbrugere fravælger
Rynkeby-produkter
pga. sukkerdebat og
plastdebat
Actions:
· Certificering efter
IFS Food Standard
· Hurtig og professionel
behandling af
reklamationer
· Vælge bæredygtige
løsninger – bl.a. 50 %
r-PET, hvor det kan lade
sig gøre
· Udvikling af sukker
reducerede produkter
· Øge fokus på sundhed
via Team Rynkeby
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VERDENSMÅL OG UN GLOBAL COMPACT
Menneskerettigheder

Som en del af vores mission om at være ansvarlig i alt, hvad vi gør, er Rynkeby Foods
tilsluttet UN Global Compacts 10 principper. Det er en god måde at have klare målsætninger for vores arbejde med CSR og bæredygtighed, og principperne skaber
samtidig retningen for arbejdet.
Rynkeby Foods har siden 2011 været tilsluttet UN
Global Compacts 10 principper.
Principperne er skabt for at fremme virksomheders
etiske forretningsadfærd og promovere bæredygtig og
social ansvarlig forretning. UN Global Compact er baseret på internationale konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og
antikorruption.  
Derudover har vi særligt fokus på at bidrage til fire af
FN’s verdensmål. FN’s Verdensmål har to formål: Dels at

Forankring hos Rynkeby Foods
er beskrevet i følgende afsnit:

Støtte og respektere beskyttelsen
af internationalt erklærede
menneskerettigheder

Ansvarlig Forretning
Ansvarligt Indkøb
Mennesker og Sundhed

Sikre, at den ikke medvirker
til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

Opretholde foreningsfriheden
og effektivt anerkende retten til
kollektiv forhandling

Ansvarlig Forretning
Ansvarligt Indkøb

Bekæmpe alle former for
tvangsarbejde

opfordre virksomheder til at støtte op om og implementere de 10 principper i deres praksis og dels at opfordre
virksomheder til at bidrage med frivillige initiativer til at
fremme FN’s mål om bæredygtighed.
For Rynkeby giver det værdi og mening at deltage i en
mere bæredygtig udvikling af verden. Her bidrager vores
særlige fokus på verdensmålene 3, 4, 8 og 12 yderligere
til de øvrige indsatser, vi har igangsat i 2016 og de er dermed en integreret del af vores samlede CSR-arbejde.

Virksomheden bør

Støtte effektiv afskaffelse af
børnearbejde
Afskaffe diskrimination i relation
til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

Støtte en forsigtighedstilgang til
miljømæssige udfordringer

Miljø
Ansvarligt Indkøb

Tage initiativ til at fremme større
miljømæssig ansvarlighed
Opfordre til udvikling og udbredelse
af miljøvenlige teknologier

Vi har i 2019 fortsat haft fokus på disse fire verdensmål:

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle
aldergrupper

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og
muligheder for livslang læring

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig
økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse,
samt anstændigt arbejde for alle

Sikre bæredygtige forbrugs- og
produktionsomkostninger

Antikorruption

Modarbejde alle former for korruption, herunder Ansvarlig Forretning
afpresning og bestikkelse

13
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FRUGTRESTER ENDER SOM FODER
FOR FYNSKE KØER
Mere end 5000 tons frugtrester og skræller fra Rynkeby Foods’ presseri i Ringe opsamles og genanvendes hvert år som foder til køer hos en række fynske landmænd og
på en sønderjysk gård. På den måde får juice-producenten det optimale ud af resterne
fra produktionen af juice.
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En bæredygtig omvej
Ude hos medhjælper Anna Martynenko i Løgumkloster
blandes frugtresterne op med køernes almindelige grovfoder inden servering. Dermed bidrager skrællerne til at
supplere køernes foderration og til mælkeproduktionen,
inden de til sidst bliver til den gylle, som biogas også
laves af.
”Med den her løsning skaber vi så at sige et ekstra led
i en cyklus. Eller du kan kalde det for en bæredygtig
omvej, fordi resterne gør gavn som føde i stedet for at
blive kørt direkte til biogasanlægget. Der er tilmed tale
om nogle rester, som ingen andre end drøvtyggere kan
bruge, så det er virkelig en optimal udnyttelse af skrællerne,” siger Lone Waldemar, Teamchef for Foder hos
HedeDanmark, der står for håndtering og distribution af
restfrugterne.

Frugtresterne blandes med almindelig
grov-/kraftfoder, så de typisk udgør omkring 10 procent. Køerne skal vænnes til
fodring med frugtrester. Nogle frugtrester
som citron og grape kan på grund af
surheden ikke anvendes og køres derfor
direkte til biogasanlægget.

Landmand Tage Laustens gård ved Løgumkloster får
hver uge besøg fra Nordens største producent af frugtog juiceprodukter, Rynkeby Foods A/S.
Ligesom en håndfuld landmænd på Fyn får sønderjyden
og hans medhjælper Anna Martynenko her overleveret
tonsvis af friske frugtrester og skræller, som er opsamlet
fra presseriet i Ringe. Det kommer nu gårdens 1300 køer
og 1000 kvier til gode.
Normalt ender skræller og madaffald ellers ofte med at
gå uudnyttet til spilde eller blive kørt direkte til et biogasanlæg. Men sådan er det imidlertid ikke hos Rynkeby
Foods.

Den lille forskel i
et globalt perspektiv
En lys idé og et samarbejde med HedeDanmark betyder
i stedet, at mere end 5000 tons skræller fra citrusfrugter
og presserester fra æble, gulerod og rødbede årligt kan
udnyttes som dyrefoder.

”Med samarbejdet med HedeDanmark sikrer vi, at vores
mange tons rester og skræller fra presseriet ikke bare
går til spilde, men opsamles og udnyttes optimalt som
dyrefoder,” siger CSR Manager hos Rynkeby Foods, Rikke
Bekker Henriksen.
”Vi synes, det er et godt eksempel på at tænke ansvarlighed og bæredygtighed ind i vores hverdag og på den
måde medvirke til at gøre den lille forskel i et globalt
perspektiv. Og så er det grundlæggende både en sjov og
rigtig fin historie, at vores frugtrester skal forbi maven på
en ko, inden rejsen ender hos biogasanlægget eller på
marken,” fortsætter hun.

På et biogasanlæg laver man biogas af for
eksempel madaffald og dyregødning (gylle).
Biogas bruges til at brænde i et fyr ligesom olie
og naturgas. Biogas kan også bruges som drivmiddel i visse typer køretøjer og færger.
(Kilde: Affald.dk)

”Det er grundlæggende både en sjov og rigtig fin historie, at vores frugtrester skal forbi maven på en ko, inden rejsen ender hos biogasanlægget.”
RIKKE BEKKER HENRIKSEN, CSR MANAGER,
RYNKEBY FOODS.

I 2019 leverede Rynkeby Foods 5701 tons skræller
og restfrugter til dyrefoder hos landmænd via
HedeDanmark.
Af de 5701 tons var de 4912 ton skræller og pulp
fra citrusfrugter, mens 789 tons var presserester
fra eks. æbler, gulerødder og rødbede.
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ANSVARLIGT INDKØB
I 2016 overtog Eckes Granini Group indkøbsansvaret for langt de fleste råvarer og
primære emballagematerialer, som anvendes hos Rynkeby Foods. Den fulde integration blev gennemført i 2017, og siden da har alle kontrakter på råvarer og emballagemateriale fulgt Eckes Granini Groups principper, retningslinjer, vilkår og betingelser.
Tilgang til ansvarligt indkøb
Rynkeby Foods og vores ejere, Eckes Granini, stiller høje
krav til vores leverandører, både hvad angår kvalitet,
fødevaresikkerhed, bæredygtighed, sporbarhed og god
forretningspraksis. Vi gør vores bedste for at sikre, at de
internationale rettigheder, beskrevet i UN Global Compact, overholdes.
Vi ved godt, at vi som en enkelt virksomhed på et stort
marked ikke kan løse verdenssamfundets problemer,
men at vi med fokus på blandt andet menneskerettigheder og anti-korruption hos de leverandører, vi samarbejde med, er med til at sikre, at kravene overholdes.

Handlinger
– globalt og ansvarligt indkøb foretages fra Tyskland
For at leve op til de høje standarder har Eckes Granini fastsat en række krav til sine råvareleverandører.
Leverandørerne skal blandt andet:
•

Være tilsluttet SGF (Sure Global Fair), som er
uafhængig organisation, der foretager årlige audits
hos medlemmerne. SGF-audit omfatter kontrol af
hygiejne, ægthed, sporbarhed samt overholdelse af
Code of Conduct.
For de leverandører, der endnu ikke er SGF-medlemmer, kræves andre beviser for råvarernes kvalitet og
ægthed, og desuden foretages bl.a. autenticitets- og
pesticidanalyser af et eksternt akkrediteret laboratorium

•

Underskrive AIJN Code of Business Conduct, der
dækker overholdelse af de 10 principper i UN Global
Compact, herunder menneskerettigheder,
anti-korruption og miljøbeskyttelse.

•

Evalueres på bæredygtighedsindsatsen ved hjælp
af EcoVadis.

EcoVadis – vurdering af leverandørernes performance
inden for bæredygtighed
EcoVadis Evaluering foregår som en online-audit, der
dækker fire emner:
1.
2.
3.
4.
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Af disse har 72% opnået min. 45 point, hvilket igen er en
forbedring i forhold til sidste år.
For at opnå de fastsatte mål for leverandør performance,
analyserer Eckes Granini Group de indkomne data og
arbejder tæt sammen med de leverandører, som scorer
lavest i EcoVadis. Det gøres for at forbedre deres indsats
inden for de fire definerede bæredygtighedsområder.

IDH Sustainable Juice Covenant
– 100% Bæredygtig Juice I 2030.
I begyndelsen af 2019 sluttede Eckes Granini Group
sig til IDH Sustainable Juice Covenant, hvormed vi
forpligter os til at købe frugtbaserede råvarer, der er
100% bæredygtige i 2030. IDH Sustainable Juice Covenant måler bæredygtighed på primærproducent-niveau
ved hjælp af SAI FSA-auditsystemet (Farm Sustainable
Assessment). Ved 100% bæredygtig juice forstås, at alle
primærproducenter er auditeret og certificeret med
minimum SAI Bronze som resultat. Derudover skal de
efterfølgende processer være certificeret efter Sedex
eller tilsvarende.
Det er et meget ambitiøst mål, og for at sikre fremdrift
og valid dokumentation vil Eckes Granini årligt blive kontrolleret ved 3. parts audit, første gang i 2020.

AIJN Juice CSR-platform
Da Eckes Granini - og dermed Rynkeby Foods - ikke har
direkte samhandel med primærproducenterne (frugt- og
grøntavlere), arbejder vi udover ovennævnte aktiviteter
også med at højne standarden for CSR hos primærproducenterne via tilslutning til AIJN Juice CSR Platform.

Miljøpåvirkninger
Menneskerettigheder
Bæredygtigt indkøb
Fair Forretningspraksis (Etik)

Leverandørerne skal uploade dokumentation for deres
performance online, hvorefter dokumentationen vurderes af uvildige eksperter hos EcoVadis. Resultaterne af
audit rapporteres for hvert af de fire segmenter med en
pointscore fra 0 - 100. Eckes Granini Group har fastsat
minimumsmål på opnåelse af score for sine leverandører.
Første mål ved udgangen af 2016 var, at leverandører
skulle opnå 25 ud af 100 point. Alle leverandører, und
tagen én, lykkedes med at nå målet. Næste målniveau
var 35 ud af 100 ved udgangen af 2018 - og dette lykkedes
for over 90% af leverandørerne. Mål for 2020 er, at min.
80% af leverandørerne scorer over 45 point.
Ved udgangen af 2019 er status således: 199 leverandører er evalueret.

CSR-MÅL

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Resultat 2019

Mål 2020/21

Andel leverandører, der har underskrevet Rynkeby
Foods eller AIJN CoC.

100%

100%

100%

100%

100%

EcoVadis Selfassessment for leverandører

Alle leverandører, bortset
fra én opnåede
>25 point

>90% af leverandørerne
opnåede >35
point

72% af leverandørerne
opnåede >45
point

Mål 2020:
80% >45 point
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Juice CSR Platform blev dannet i 2013 som et projekt
med støtte fra EU. Arbejdet ledes og faciliteres af den
europæiske juiceforening, AIJN. I 2015 blev platformen
uafhængig af EU-midler og drives nu via de tilsluttede
virksomheder og NGO’er.
AIJN Juices CSR-Platform er et samarbejde mellem
den europæiske juiceforening AIJN og en lang række
interessenter fra juiceindustrien, producenter og NGO’er
omkring en CSR-platform for at udvikle CSR-arbejdet i
hele juiceindustrien fra jord til bord.
Eckes Granini Group og Rynkeby Foods har deltaget i
platformen siden den spæde begyndelse. Der er nedsat
en styregruppe samt etableret arbejdsgrupper, der arbejder i dybden med bl.a. appelsinproduktion i Brasilien
og æbler/bær fra Europa. Eckes Granini deltager aktivt i
arbejdsgruppen omkring appelsinproduktion.
Læs mere på www.juicecsr.eu.

Økologi
Rynkeby Foods producerer en større portefølje af økologiske produkter. Derfor køber Eckes Granini Group også
økologiske råvarer til Rynkeby og andre af Eckes Granini-virksomheder. Både Rynkeby Foods og Eckes Granini Group er således økologicertificeret, ligesom dets
vigtigste lager- og distributionscenter, HIWA Rotterdam,
er det.
De ovennævnte krav til leverandørerne gælder således
også for leverandører af økologiske råvarer.
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KVALITET OG FØDEVARESIKKERHED

Det er Rynkeby Foods overordnede politik at forarbejde
og levere sikre fødevarer til Detail og Food Service-sektorerne, der tager hensyn til det omgivende miljø og
samtidigt sikrer et godt arbejdsmiljø.
Det gør vi ved, at  
• fødevaresikkerheden og kvalitetsstyringen fortsat
opfylder standardernes, myndigheders, kundernes og
forbrugernes krav
•

fejl og mangler behandles øjeblikkeligt og ikke
sendes videre til kunder

•

motivere og inspirere alle medarbejdere til øget forståelse for betydningen af kvalitet, fødevaresikkerhed
og miljøhensyn.   

•

der stilles relevante miljø-, kvalitets- og fødevare
sikkerhedsmæssige krav til leverandører

•

der stilles store krav til kommunikationen ”Fra Jord
til Bord”, for at de rette informationer kan nå ud i alle
led og hermed sikre, at underleverandører, leverandører, kunder osv. har de nødvendige informationer
for at kunne levere sikre fødevarer.

RYNKEBY FOODS
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Reklamationsbehandling og tilbagekaldelse

Som ansvarlig producent er det vores vigtigste opgave at sørge for, at vores produkter
er sikre at indtage. Det kræver god styring af råvarer, forsyning, hygiejne, produktion
og færdigvarer, og det sikres via vores certificerede ledelsessystem.
I 2018 skiftede vi fra FSSC 22000 til IFS Food-standarden, hvor vi har opnået resultatet
”Higher Level” både i 2018 og 2019.
Tilgang til kvalitet og fødevaresikkerhed

RYNKEBY FOODS

Følgende er nogle af de vigtigste parametre i vores kvalitets- og fødevaresikkerhedssystem:
• Vi stiller høje krav til råvarernes kvalitet via råvarespecifikationer
•

Vi analyserer og godkender alle råvarer, inden de
kommer ind i fabrikken

•

Vi får foretaget yderligere kontrol for f.eks. fødevaresnyd og økologisk status hos eksternt laboratorium

•

Vi har proceskontrol i alle led

•

Vi har styring af afvigende produkter

•

Vi foretager interne audits af processer og procedurer

•

Vi besvarer kundereklamationer hurtigt og professionelt under hensyntagen til GDPR-regler

•

Vi har styret adgang til fabrikken

•

Vi har fastsat mål for bl.a. kvalitetsomkostninger og
reklamationer

Rynkeby Foods har eget laboratorium med 4 laboranter
ansat.

Handlinger
For at sikre den høje kvalitet samt producere sikre produkter, har vi implementeret en lang række procedurer
og instruktioner i alle led af vores produktion. IFS Food
certificeringen er blandt andet en kontrol og styring af at
disse procedurer. Rynkeby Foods er desuden godkendt til
økologisk produktion.

Forbruger-klager pr. 100 mio liter solgt produkt

2016

2017

2018

2019

Mål 2020/21

Danmark

140

220

305

264

Maks. 300

Sverige

1035

538

1064

867

Maks. 700

Sverige (Brämhults)

-

-

4884

4635

Maks. 4800

Til trods for god styring af hele forsyningskæden og
processerne samt kontroller af vores råvarer og produkter både før, under og efter produktion, får vi stadig
henvendelser fra forbrugere, som ikke er tilfredse med
vores produkter af forskellige årsager.  
Tabellen nedenfor viser også, at der er stor forskel på
forbrugeradfærd i de nordiske lande. I Sverige oplever
vi generelt et markant højere niveau af forbrugerklager
pr. 100 mio. liter solgt produkt end i Danmark. Når vi
sammenligner nøgletallene med vores øvrige europæiske
kollegaer, er forskellen endnu større.
Vi opgør måltal for reklamationer for henholdsvis Danmark og Sverige, som er vores største markeder. Derudover har vi siden 2018 målt specifikt på reklamationer
på Brämhults-produkter solgt i Sverige. Vi begyndte at
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producere Brämhults-produkterne pr. 1. januar 2018
efter, at vi overtog produktionen fra den svenske fabrik.
Brämhults er premium produkter med meget høj værdi
og en relativt lav volumen, som kunder og forbrugere har
høje forventninger til. Derfor ses også et markant højere
nøgletal for disse produkter. Efter flytning af produktionen til Danmark er antallet af reklamationer ca. halveret
blandt andet pga. en forbedret tappeproces.
  
Ingen af forbrugerhenvendelserne har givet anledning
til at udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, hvilket
er Rynkeby Foods primære mål for reklamationer. Vi har
ikke haft nogle tilbagekaldelser af produkter fra forbrugere i 2019. Vi har haft to mindre tilfælde af kvalitetsfejl,
hvor vi har valgt at tilbagetrække produkter, inden de er
nået til ud forbrugerne.  
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ORGANISATIONS- OG
MEDARBEJDERUDVIKLING
I en organisation, som er vokset, og har været gennem flere store forandringer, har der
været behov for yderligere at styrke kultur, struktur samt understøtte de organisatoriske processer i Rynkeby Foods.

Derfor besluttede Rynkeby Foods ledergruppe i slutningen af 2018 at udbygge organisationen med en HR-funktion. Der blev således i 2019 ansat en HR-manager, som
samtidig indgik i Rynkebys ledergruppe. Etableringen af
HR-funktionen har vist sig at være en rigtig god beslutning, og har været bindeleddet for de organisatoriske
udviklingsprojekter, som blev igangsat i 2019.
Rynkeby Foods har i 2019 haft stor fokus på at forbedre udviklingen af både medarbejdere, ledere og den samlede organisation. Der blev sat fokus på lederudvikling
og på fortsat uddannelse af medarbejdere i både faglige
og funktionelle værktøjer. Et yderligere tiltag har været
at udvikle de enkelte teams i organisationen og organisatoriske processer.

Der har både været fokus på organisatorisk samt personlig udvikling for den enkelte medarbejder.

Medarbejdertilfredshed er vigtig
Rynkeby Foods gennemførte i 2019 Eckes Granini koncernens medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Der er
gået to år, siden vi gennemførte den seneste medarbejdertrivselsundersøgelse, og på de to år er der sket store
forandringer i Rynkeby Foods.
Der er igangsat mange nye initiativer, udviklingsprojekter,
uddannelse mv. Det afspejler sig som forventet også i
undersøgelsen. Medarbejderne oplever i højere grad, at
deres kompetencer matcher deres job. Men samtidig er

RYNKEBY FOODS
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engagementet faldende. Det er ikke overraskende i en
periode med mange forandringer.
Rynkeby Foods’ styrker er, ifølge undersøgelsen, at vores
medarbejdere er meget motiverede og oplever, at der er
klare forventninger til dem og deres rolle og ansvarsområder. Medarbejderne oplever ligeledes, at deres kolleger
er meget engagerede i jobbet.
Sammenlignet med 2017 oplever medarbejderne at have
værktøjer og viden til at udføre deres arbejde. De oplever
et langt bedre samarbejde mellem de enkelte teams.
Og ikke mindst oplever medarbejderne både at have de
nødvendige ressourcer og rammer til at kunne udføre
jobbet. Lederne er blevet bedre til at give medarbejderne
feedback på deres arbejde, ligesom lederne er blevet
bedre til at støtte medarbejderne i deres udvikling.
Men der er stadig plads til forbedringer. Handleplanerne
fra undersøgelsen i 2019 omhandler fortsat styrkelsen
af medarbejdernes kompetencer, og så vil der yderligere
blive sat fokus på adfærd, kultur og tillid i Rynkeby Foods.
Alle er fokusområder, der styrker kompetencer, samarbejde, ledelse og arbejdsprocesser.

Personaleomsætning
De senere år har været år med store forandringer i
Rynkeby Foods, og det har sat sit aftryk på personaleomsætningen. I 2018 øgede vi antallet af medarbejdere
i produktionen med ca. 50 medarbejdere, hvilket gav et
udslag i personaleomsætningen på ca. 17 %. Personaleomsætningen for 2019 var tilsvarende høj i form af 17%.
Dette var forventet, da 2019, som nævnt, også bød på
mange forandringer. Ledelsen har sat en målsætning for
2020 på 12%.

Det nye Rynkeby Foods kræver noget ekstra
I løbet af det seneste års tid har der været rigtig mange
forandringer i produktionen. Det har betydet en ny virkelighed, når det gælder produkter, processer, IT-udstyr
og systemer hos Rynkeby Foods. Mange nye kolleger er
kommet til, og det har betydet både et øget behov for
træning af nye medarbejdere og en stor omstillingsparathed hos de ’gamle’.

Under overskriften ”Supply Chain Transformation” har to
dedikerede medarbejdere de seneste seks måneder
arbejdet målrettet med at uddanne og træne både nye
og gamle kolleger samt sørget for at implementere de
nødvendige forandringer. Forandringer, der har betydet et stigende behov for at højne og fastholde kompetenceniveauet i produktionen. Rynkeby Foods’ nye
medarbejdere har brug for træning af elementære produktionsfærdigheder – og de erfarne medarbejdere har
brug for ekstra viden og kendskab til nye processer og
udstyr samt træning i SAP. Over de seneste måneder er
der lavet en helhedsvurdering af alle operatører og teknikere, og der er udarbejdet planer for træning i de enkelte
områder.

Højere kompetenceniveau
Det er en målsætning at højne det generelle kompetenceniveau i alle områder i produktionen. Den højeste
prioritet i den sammenhæng har været at intensivere
træningsindsatsen i Blanderiet for dernæst at flytte indsatsen til de øvrige områder. Aktuelt er der blevet trænet
både i Blanderiet, Fyldeområderne, Scuba og SAP. Det er
afgørende, med den rette kombination af kurser og træning samt praksis, at få arbejdet med tingene og brugt de
nye funktioner i hverdagen.
Der er derfor fuld opbakning, når det gælder om at
understøtte de initiativer, der er sat i værk. Bl.a. er
der udvalgt interne SAP-trænere, som kan vejlede og rådgive kolleger, der endnu ikke har de fornødne kompetencer. Desuden har Rynkeby Foods prioriteret at indkalde ekstern ekspertise efter konkret behov.
Det kræver en fokuseret træningsindsats, opbakning fra kolleger og ledere samt input fra de trænede
at opnå det ønskede kompetenceniveau. Træningen
fokuserer på at skille sig af med dårlige vaner og forebygge fejl samt at få indspark til nye færdigheder. Opfølgning fra fabriksledere og linjekoordinatorer er af stor betydning, dels fordi træningens indhold skal efterprøves og
dels, fordi der kan være behov for opfølgende træning.
Udover den fokuserede træningsindsats er der også arbejdet hårdt på en tiltrængt forbedring af vores introforløb for nye medarbejdere. Vi er nu godt på vej til
bage på sporet. Vi tager hånd om, at alle nye
medarbejdere føler sig velkomne, og at alle både fagligt
og socialt får en god start i Rynkeby Foods.
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Personaleomsætning

15,1%

17,0%

17,0%

17,0%

12,0%

Antal kursusdage pr. medarbejder pr. år i gennemsnit

2,3

3,9

2,9

2,5

Min. 2,5
kursusdag pr
medarbejder
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DE RIGTIGE KOMPETENCER
GIVER RESULTATER
Dygtige medarbejdere i produktionen er altafgørende for Rynkeby Foods i Ringe.
Intensiv træning og kompetenceløft hos produktionspersonalet betyder både glade
medarbejdere og tæt på en halvering af kvalitetsomkostningerne i blanderiet.
Rynkeby Foods sender hver dag 250.000 liter juice ud
til butikker i hele landet fra fabrikken i Ringe på Fyn.
Den velkendte smag og kvalitet stiller store krav til medarbejderne fra produktionen, som bl.a. tæller tapperiet,
fyldeområderne og blanderiet.
Derfor er der det seneste år blevet arbejdet målrettet
med at uddanne og træne nye og gamle kolleger ved
hjælp af forskellige træningsscenarier. Det gjorde medarbejdere mere bevidste om hele produktionen, ligesom
man sikrede en større ensartethed i det daglige arbejde.

Samtidig blev der lavet kompetencematrix på alle medarbejdere, så kompetencerne blev mere synlige for alle
parter.
- Hos Rynkeby har vi altid haft et stort fokus på at dygtiggøre vores medarbejdere. I løbet af det seneste år kunne
vi, på baggrund af en analyse fra 2018, sætte ind på de
områder, hvor vi kunne se den største gevinst for vores
medarbejdere, som har fået et kompetenceløft og en
større forståelse for hele produktionslinjen, siger Benjamin Ravn, fabrikschef hos Rynkeby Foods.

Højere kompetenceniveau
og medarbejdertilfredshed
I løbet af det seneste år er det lykkedes at hæve kompetenceniveauet i blanderiet, så 44 % af medarbejderne i
september 2019 har et ”højt kompetenceniveau” mod 25
% i oktober 2018. Samtidig er antallet af medarbejdere
med ”intet kompetenceniveau” faldet markant fra 40 % i
2018 til kun 23 % i 2019.
- Jeg kan mærke, at medarbejderne har fået en større
tryghed og tilfredsstillelse i det arbejde, de udfører. Vi
har et fælles ansvar for at bruge vores ressourcer bedst
muligt, og det er vi lykkedes med, siger Benjamin Ravn.
Den udvikling genkender Michael Rasmussen også.
Han har det seneste år selv fået løftet sit kompetenceniveau ved hjælp af ekstra træning og uddannelse.

Kompetenceniveau hos medarbejdere i blanderiet
100%
90%
80%

23%
40%
12%

70%
60%
50%

18%

21%

40%
30%

17%
44%

20%
10%
”Jeg kan mærke, at medarbejderne
har fået en større tryghed og tilfredsstillelse i det arbejde, vi udfører.
Vi har et fælles ansvar for at bruge
vores ressourcer bedst muligt, og det
er vi lykkedes med”

0%

25%
okt ’18

sep ’19

Ingen kompetence

Lavt kompetenceniveau

Højt/medium kompetenceniveau

Meget højt kompetenceniveau

BENJAMIN RAVN,
FABRIKSCHEF,
RYNKEBY FOODS

- For mig betyder det meget, at Rynkeby har givet mig
mulighed for at få mere uddannelse og en bedre forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Jeg kan også
mærke det på mit humør. Min glæde ved at komme på
arbejde er blevet større, fordi jeg kan mærke, at Rynkeby
gerne vil investere i os og bruge ressourcer på at videreudvikle os. Det ser jeg som et stort plus, siger Michael
Rasmussen, procesoperatør hos Rynkeby.

Bedre kompetencer er lig med reduktion
af omkostninger
Kompetenceløftet blandt medarbejderne har også
betydet, at det er lykkedes Rynkeby Foods at reducere
omkostningerne i blanderiet med 40 % fra 2018 og 2019.
Og netop blanderiet var et af de områder, som analysen
viste, at størstedelen af fejlene lå i.
- Jeg synes, at vi kan tillade os at være stolte af det, vi
har opnået i produktionen. I blanderiet har vi endda tilført
meget kompleksitet ved f.eks. implementeringen af de
nye friskpressede linjer. Alligevel er det her lykkedes os
at reducere omkostningerne markant, hvilket viser os,
hvad vi kan opnå fremover. Derfor tror jeg også, at vi har
potentiale til at reducere omkostningerne yderligere i
2020, siger Benjamin Ravn.
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Som i de foregående år deltog vi i 2019 ligeledes i DHL
Stafetten i Odense med hele 10 hold i startopstillingen.
Deltagerne var fordelt på syv løbehold og tre gå-hold. I alt
50 medarbejdere løb og gik sig igennem 5 km i silende
regnvejr på en augustaften i Odense.  

SUNDHED, SIKKERHED
OG ARBEJDSMILJØ

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Hos Rynkeby Foods går vi meget op i sundhed. Det gælder både for vores medarbejdere og for forbrugerne. Derfor har vi historisk set altid haft mange aktiviteter både
inden for og uden for virksomheden, der bidrager til at styrke sundheden. Vi tror på, at
sundhed er en menneskeret og fører til både kvalitet og livsglæde, og derfor arbejder
vi både for at fremme sundheden og bekæmpe sygdomme.
Tilgang til sundhed
Hos Rynkeby Foods tror vi på, at medarbejdernes sundhed er af stor betydning for trivsel, arbejdsglæde og
velvære både på arbejdspladsen og i privaten. Derfor har
vi politikker og mål inden for alle områder under samlebetegnelsen KRAMS: Kost – Rygning – Alkohol – Motion
- Stress.
Derudover vil vi udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø
gennem øget uddannelse og forståelse for sikkerhedskrav.
Gennem udvikling og uddannelse af medarbejderne er
det tillige Rynkeby Foods mål at få glade, dygtige og fleksible medarbejdere. Det er vores klare mål at fastholde
vores medarbejdere i virksomheden med et særligt fokus
på tryghed, personlig og faglig udvikling samt at skabe
grundlaget for en stor forandringsevne og -vilje hos medarbejderne, fordi vi ved, at det kræver noget helt særligt
af vores medarbejdere at bidrage aktivt til de løbende
forandringer, man møder i en branche og virksomhed
som vores.

Handlinger
Hos Rynkeby Foods har vi sundhedstjek og sundhedsfremmende initiativer til medarbejderne. Fra efteråret
2018 og i det meste af 2019 er der gennemført sundhedstjek af 187 Rynkeby Foods medarbejdere, der tog imod
tilbuddet om et sundhedstjek. Det svarer til over 75% af
medarbejderne. En af målsætningerne med Sundhedstjekket er, at den enkelte medarbejder øger sit fokus på

egen sundhed og prioriterer eget velbefindende. Derfor
er det tilfredsstillende med det høje deltagerantal.
Sundhedstjekket er foretaget af Rynkeby Foods’ egen
ernærings- og træningsvejleder, som er ansat 10 timer
om ugen. Sundhedstjekket bestod af en spørgeskemaundersøgelse kombineret med et fysisk tjek af kroppens
tilstand, f.eks. vægt, fedtprocent, kolesteroltal osv. samt
en konditionsøvelse på stepbænk.
  
Den overordnede konklusion var, at andelen af overvægtige medarbejdere hos Rynkeby Foods er højere end
landsgennemsnittet i Danmark*. Undersøgelserne viste
også, at flere medarbejdere både havde forhøjet kolesteroltal samt blodsukker. Det er meget vigtigt, at sådanne
symptomer opdages i tide, og medarbejderne er derfor
blevet opfordret til at søge læge. Til gengæld er medarbejderne relativt fysisk aktive, og 80% svarer, at de er
fysisk aktive to eller flere gange om ugen. Resultatet af
kondital viser da også, at 68% har et kondital på middel
eller derover.
* Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 (NSP)

Med baggrund i bl.a. Sundhedstjekket fortsætter Rynkeby
Foods med at tilbyde medarbejderne følgende sundhedsfremmende initiativer:  
• Tilskud til motionscenter
• Sund mad i kantinen, inkl. billig frugt og grønt
• Kostvejledning og træning v/ ansat kost- og træningsvejleder
• Hjælp til rygestop v/ ansat kost- og træningsvejleder
• Sundhedstjek hvert andet år, næste gang i 2020.
• Team Rynkeby
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Resultat 2017

Resultat 2018
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Registrerede - ”Tæt på” situationer

47

41

38

89

Ikke målsat

Registrerede mindre uheld (uden fravær)

10

20

17

22

0

Registrerede arbejdsulykker

6

6

17

13

0

Sygefravær (totalt fravær for alle inkl. langtidssyge)

8,3%

5,1%

4,5%

5,1%

Maks. 4%

I 2019 har Rynkeby Foods igen sat fokus på sikkerhed
efter en meget turbulent periode de foregående år. Målet
er klart. Vi ønsker 0 ulykker. Dette ønskes opnået gennem
det forebyggende arbejde og en ændring i adfærden. 2019

25

viste et fald i ulykkesfrekvensen på ca. 24 % sammenlignet med 2018. Der blev registreret over dobbelt så mange
tæt-på situationer sammenlignet med 2018, hvilket er
resultat af arbejdet med sikkerheden. Desværre steg alvorlighedsgraden på ulykkerne - og dermed fraværsdage.
I 2020 vil fokus fortsat være på sikkerhed og arbejdsmiljø,
og arbejdet intensiveres. Målet er fortsat det samme,
0 ulykker. Der arbejdes endnu mere på registrering af
tæt-på situationerne for at sikre, at vi håndterer risici,
før de udvikler sig til ulykker.
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TEAM RYNKEBY
I 18 år har Team Rynkeby både været vores stolthed og vores hjertebarn hos Rynkeby
Foods. I 2019 donerede Team Rynkeby 79,3 mio. kr. til organisationer, der hjælper børn
med kritiske sygdomme - heraf gik de 29,4 mio. kr. til Børnecancerfonden og Børnelungefonden i Danmark.
Det er en ære at medvirke til, at Team Rynkeby år efter
år har cyklet til Paris og har kunnet leve sit formål om at
samle penge ind til børn med kritiske sygdomme. Derfor
er det naturligvis også en kæmpe glæde, at projektet
stadig vokser på flere måder, selvom det ikke længere er
”den nye i klassen”.

samlet indsamling over alle årene på en halv mia. kr.
At Team Rynkeby er vokset så markant siden starten er
ganske enkelt enestående, og det rager i dag op blandt
de største velgørenhedsprojekter i Europa.

Det startede tilbage i sommeren 2002, hvor vores tidligere operatør Knud Vilstrup overtalte 10 andre ”gale
cykeltosser” og en serviceperson om, at de skulle cykel
til Paris. Med hjælp fra Rynkeby Foods og nogle øvrige
sponsorer endte turen med et overskud i budgettet på
38.000 kr. De blev efterfølgende doneret til Børnekræft
afdelingen på OUH, og Team Rynkeby var født.

Succesen tager hverken fonden bag Team Rynkeby eller
Rynkeby Foods, som en af hovedsponsorerne, for givet.
Og fonden arbejder hvert år målrettet og dygtigt med
stadigt at udvikle projektet.

Endnu et rekordår
I 2019, den 18. tur i rækken, deltog i alt ca. 1950 ryttere
og knap 500 servicepersoner. Team Rynkeby havde hold
med fra syv nationer (Island, Færøerne, Norge, Sverige,
Finland, Tyskland og Danmark.)

De mange deltagere investerer en masse i deltagelsen.
Alle bruger deres fritid i form af bl.a. fællestræning,
indsamlingsevents, kontakt til sponsorer, og så kommer
selve turen til Paris på otte dage. De betaler selv egen
cykel, cykeltøj, hotel og mad.

De 54 hold fik med hjælp fra over 5700 sponsorer indsamlet intet mindre end 79,3 mio. kr. til børn med kritiske
sygdomme – en stigning på 13 procent sammenlignet
med 2018. Og projektet styrer mod snart at runde en

Vi er overbeviste om, at det handler om, at Team Rynkeby
forener tre stærke elementer og drivere, ”de tre ben”.
Deltagelsen gør noget godt for deltagernes sundhed. Den
gør også noget godt for børn med kritiske sygdomme, og

Et meningsfyldt fællesskab

Derfor stiller vi også løbende os selv og hinanden spørgsmålet; hvad gør Team Rynkeby så specielt, at syv ud af ti
deltagere gerne vil deltage det efterfølgende år?
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sidst, men ikke mindst repræsenterer Team Rynkeby et
socialt, forpligtende fællesskab. Det er præcis det dna, vi
hos Rynkeby Foods meget gerne vil støtte.

2018

2019

Rynkeby Foods opfordrer alle medarbejdere til at deltage
på Team Rynkeby Ringe-holdet. Blandt andet fordi det
smitter positivt af på den daglige trivsel på arbejdspladsen.  
Team Rynkeby Ringe tog en vigtig beslutning tilbage
i 2018 om at sammensætte og drive holdet efter de
samme principper som alle andre Team Rynkeby-hold.
Og med Arne Jørgensen som erfaren og solid holdkaptajn – samt en visionær og initiativrig styregruppe – blev

den målsætning nået. Team Rynkeby Ringe fik i 2019
sammensat et træningsprogram med både højdetræning
og helt nye initiativer i form af en træningstur til Aarhus.
Indsamlingsmæssigt gjorde Team Rynkeby Ringe også et
stort arbejde og opnåede gode resultater.

Fælles – i gult
I skrivende stund (april 2020) står det desværre klart,
at årets tur er aflyst på grund af Covid-19-pandemien.
Men vi vil fortsat bakke op og stolt medvirke til, at Team
Rynkeby snart viser den gule trøje frem igen.
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MERE GRØN OG BÆREDYGTIG

Rynkeby Foods – Resultater
År 2018 er ny ”baseline” for Rynkeby som følge af udvidet produktion.

ELFORBRUG
SPILDEVAND

Rynkeby Foods har en målsætning om at blive en grønnere og mere bæredygtig
virksomhed. Det betyder, at vi skal undgå spild, optimere vores processer og altid søge
den mest bæredygtige løsning. I praksis betyder det, at vi afvejer, hvor vi kan hente de
største miljøgevinster, og så retter vi vores fokus derefter.

VANDFORBRUG
NATURGAS

3
pr. produceret
1000
mkWh
pr. produceret
1000
L L

mm3 3pr.pr.produceret
produceret1000
1000L L
3,5
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Mål
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1,460
1,2

For at leve op til vores miljøpolitik har vi igennem mange
år arbejdet målrettet med at investere i og optimere
vores processer, både når det gælder selve produktionen
af juice og rengøringsrutiner. Samtidig planlægger vi
produktionen så effektivt som muligt under hensyntagen
til leveringsgrader og kundernes forventninger.

50
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stigning i nøgletal for energi og vand pga. udvidelsen af
produktionen. Det betyder, at vi f.eks. på energiforbruget ikke kan se, at vi i løbet af 2017 - 2019 har udskiftet
alle lyskilder i produktion og på visse kontorer til LED
lyskilder.  

0,0 0

Pr. 1. januar 2018 overtog Rynkeby Foods produktionen
af friskpresset juice fra Eckes Graninis fabrik i Sverige.
Overtagelsen begyndte allerede i løbet af 2017, hvor vi
påbegyndte etableringen af den nye produktion.  

Som det fremgår af graferne på modsatte side er nøgletallene steget i 2019 i forhold til 2018, og årsagen hertil
er en lavere produktionsvolumen. Rynkeby Foods producerede 12 mio. færre liter juice i 2019 sammenlignet med
80
2018, der svarer til et fald på 10%. Dette har indflydelse
70
på nøgletallene, der opgøres pr. 1000 liter produceret
produkt.  
60

Produktionen af friskpresset juice udgør en helt anden proces, end det er tilfældet med Rynkeby Foods’
øvrige produkter, som produceres fra koncentrat eller
fra NFC (Not From Concentrate). Efter mange år at
have sænket vores miljønøgletal, ser vi nu en væsentlig

Det reelle forbrug af el og naturgas er faldet. Elforbruget er faldet med 8 % i 2019 og forbruget af naturgas40er
faldet med 5 %. Energiforbruget falder ikke proportionelt
30
med produktionsvolumen, da lys, maskiner, varme etc.
20
skal køre, selvom der produceres færre liter juice.  

Miljøforbedringer 2019  

Vi forpligter os til at overholde
gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, ligesom vi vil beskytte
miljøet og forebygge forurening fra
vores virksomhed.

nem investeringer i vores lastbiler
samt optimering af vores kørsel
vil vi reducere vores forbrug af
brændstof.

Vi vil desuden med udgangspunkt i
vores miljøledelsessystem arbejde
med løbende forbedringer af miljøforholdene i vores virksomhed.

Igennem optimeringer og investeringer skal vi sikre løsninger, der
minimerer vandforbrug uden at
gå på kompromis med kvalitet og
fødevaresikkerhed. Ved at minimere vandforbruget i vores processer,
kan vi også sænke vores spildevandsudledning.

Det gør vi bl.a. ved fokus på følgende områder:

Energi og transport
Vi skal spare på energien, og vi
arbejder altid for energirigtige
løsninger i både eksisterende og
nye processer i produktionen. Gen-

Vand og spildevand

Affald og genanvendelse
Vi arbejder konsekvent for at undgå alle former for spild, herunder
materialer, brændstof, energi,

2015
2015

VANDFORBRUG

2016
2016

2017
2017 2018
2018 2019
2019

SPILDEVAND

m3 pr. produceret 1000 L

3,5
Mål
2020/21

3,0

Mål
2020/21

2,5

2017

2018

2019

1,4
1,2

Mål
2020/21

1,0
0,8

1,0

0,6

0,0

2016

1,6

1,5

0

Vi vil igennem øget fokus på mere
bæredygtige emballageløsninger
reducere vores forbrug af plast og
pap til emballage.
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råvarer samt andre former for
ressourcer i forbindelse med vores
drift. Vi sikrer desuden, at vores
affald bliver genanvendt, genbrugt
og genindvundet i størst mulig
grad. Opstår der alligevel spild,
sikrer vi en bæredygtig afhændelse.
Overforbrug medfører også spild.
Derfor overvåges og optimeres
drift og forbrug løbende.

2,5
10,0

1,0
4,0

2,0

2015

Mål
2020/21
Mål
2020/21

1,5
6,0

kWh pr. produceret 1000 L

50

Miljøpolitik
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Vandforbruget er på samme niveau som i 2018. Til gengæld er spildevandsudledningen faldet med 5 % i forhold
til 2018. Der indgår vand i juice fra koncentrat samt i
nektar og frugtdrikke, så vandforbruget afhænger også af
produktsammensætningen.  

Produktsvind
Vi ønsker at minimere alle former for spild og har i
mange år derfor haft stort fokus på produktsvind i produktionen. Vi genanvender produkter og råvarer i videst
muligt omfang - uden at gå på kompromis med kvalitet
og fødevaresikkerhed.
Da vi i januar 2018 opstartede produktionen af Brämhults Nypresset Juice på fabrikken i Ringe, introducerede
vi en øget mængde svind pga. blandt andet øget kompleksitet samt mange juice- og frugtdrik varianter i små
batchstørrelser.
I løbet af 2019 har vi arbejdet målrettet med at øge
medarbejderkompetencer samt minimere kompleksitet.
Dette har haft en direkte konsekvens på produktsvind fra
blanderi til tapperi, som kan ses på figuren herunder.
Vi har reduceret svind% fra 3,1% til 2,6%, svarende til et
fald på 16%, eller 1 mio. liter juice mindre i kloakken.
Vi vil fortsat have fokus på at reducere svind endnu mere
de kommende år, og målet er at reducere svindet yderligere 10% i 2020, og derefter fastsætte nye mål.

Transport og logistik
Over de seneste år har Rynkeby Foods investeret i nye
lastbiler således, at alle vores lastbiler er de nyeste miljøvenlige modeller med Eculotion-system, der gør bilerne
specificerede til de aktuelle opgaver, og vedligeholdelse
af bilerne har fokus på reducering af brændstof-forbrug.

ture – og dermed vil vi i løbet af det kommende år kunne
reducere vores vognpark fra 8 lastbiler til 7 lastbiler.
I 2020 er det målet at definere en række nye nøgletal for
transport og logistik, herunder også CO2 aftrykket, så
vi kan arbejde endnu mere fokuseret med optimering af
området ud fra et miljøperspektiv.  

Borgerklager
Vi har i 2019 modtaget i alt otte klager fra vores nærmeste naboer til virksomheden. Klagerne skyldes dels støjgener, men derudover har der også været klaget over
bl.a. appelsinlugt fra vores presseri. Vi har været i tæt
dialog med de involverede naboer og alle klager er afsluttet. Der har ikke været klager via myndighederne.

Planlagt miljøcertificering
Vi har besluttet at Rynkeby Foods skal miljøcertificeres
i 2020, hvilket er i god tråd med vores bæredygtighedsstrategi og miljøpolitik. Miljøcertificering medfører et
mere strategisk og systematisk arbejde med miljøforbedringer. Forberedelserne til certificeringen er påbegyndt i
2019.  
Oversigt over planlagte aktiviteter for miljøforbedringer
de kommende år:
• Reducere el- og naturgas forbrug ved optimering af
effektivitet.
• Reducere vandforbrug og spildevandsudledning ved
optimering af rengøringsprocesser.  
• Reducere produktsvind i produktionen ved fortsat
træning af medarbejdere.  
• Reducere andelen af affald til forbrænding ved øget
genanvendelse.  
• Reducere vægten af plast i PET-flasker
• Øge andel af genanvendt plast (r-PET) i plastflasker.  
• ISO 14001 + EMAS certificering i 2020

I 2019 stiger nøgletallet for brændstofforbrug igen til
3,13 km/l diesel fra 3,06 km/l i 2018, men vi ligger stadig
lavere end i 2017 til trods for udskiftningen til de nye biler
Årsagen er en kombination af flere ting. Væsentligst er,
at planlægningen af turene er blevet optimeret, så bilerne nu kører med større mængder varer, hvilket giver et
større dieselforbrug, når man kigger alene på KM/L. Til
gengæld betyder kørselsoptimeringen, at vi kører færre

CSR-MÅL

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018
Ny baseline

Resultat 2019

Mål 2020/21

Brændstofforbrug (lastbiler)

3,15

3,2

3,08

3,13

Min. 3,2 kg/l

Elforbrug pr 1000 L produkt

48,1

56,3

76,77

78,18

-10% ift. 2018

Indkøbe 100% grøn el

-

-

-

-

100% grøn el
implementeret

Vandforbrug pr 1000 L produkt

2,04

2,4

3,23

3,57

-10% ift. 2018

Spildevand pr 1000 L produkt

0,71

0,86

1,46

1,52

-20% ift. 2018

Gasforbrug m pr. 1000 L produkt

5,89

7,82

11,65

12,2

-10% ift. 2018

Produktsvind

-

-

3,1%

2,6%

2,3%
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GRØN TILGANG TIL
RYNKEBYS GULE LASTBILER
Nye miljørigtige lastbiler, coaching af chauffører og skarpere kørselsplanlægning
medvirker til at reducere både brændstofforbrug og CO2-udledning markant hos
Rynkeby Foods lastbiler.

Smilet er ikke til at tage fejl af. Det er væg-til-væg og
flugter ikke umiddelbart med støvregn og grå januardag.
Men på pladsen foran Scania Danmarks værksted i Odense bliver Rynkeby-chauffør Morten Ege Buch Rasmussen
for første gang forenet med sin nye arbejdsplads, en
fabriksny lastbil i de karakteristiske gule farver, de fleste
forbinder med den fynske juicefabrikant.
Derfor er smilet ekstraordinært stort hos den 38-årige
fynbo og hos hans to kolleger, som også får nøglerne til
deres lastbiler.
Overleveringen er imidlertid ikke alene et stort øjeblik
for de tre chauffører. Det er samtidig også en væsentlig
brik i Rynkeby Foods’ fokus på at reducere både brændstofforbrug og CO2-udledning for virksomhedens egen
transport.
”Vi arbejder hos Rynkeby med et løbende fokus på at
nedbringe vores brændstofforbrug og dermed også vores
CO2-udledning i vores egen transport. Sådan lidt forenklet kan man sige, at en liter diesel sparet ikke alene
gavner miljøet, det gavner også vores forretning. Så det
er lidt en win-win-situation, selvom besparelserne naturligvis også kræver nogle investeringer,” siger Project
Manager hos Rynkeby, Arne Jørgensen.

Miljørigtige muskler
Tilbage i Odense er de tre nye lastbiler klar til at rulle ud
på deres jomfrutur.
I efteråret af 2020 og igen i 2021 får de følge af yderligere
fire nye lastbiler, så hele Rynkebys gule flåde til den tid er
udskiftet til fabriksnye Scania R500 A6X2/4NB LH.
Sammenlignet med sin forgænger kører den 8-10% længere pr. liter diesel. Så alene udskiftningen af lastbilerne
til en mere miljøvenlig udgave giver en stor besparelse
på brændstof og dermed også en mindre udledning af
CO2.
”Når hele vores vognpark er udskiftet, så kan vi årligt
spare mere end 20.000 liter diesel, hvis vi kigger på et
sammenligneligt mønster i vores kørsel. Samtidig kan de

nye lastbiler fragte mere, så her er der også besparelser
for os at hente,” siger Arne Jørgensen.
De nye vogntog kan last 66 paller og klare en totalvægt
på 56 ton. Det betyder, at Rynkeby Foods kan klare de
samme opgaver i fremtiden med syv i stedet for otte
lastbiler.
I kombination med en skarpere kørselsplan vil det
reducere eks. årlige ture over Storebælt med mere end
300 ture.

App uddanner bedre chauffører
Ved siden af de mere teknisk funderede besparelser
arbejder Arne Jørgensen også med fabrikkens chauffører
på løbende at lære af lastbilernes kørselsdata.
En app opsamler en masse data og medvirker til, at hver
enkelt chauffør kan måles på fire parametre: Forudseende opbremsning, brug af motor og gear, hastighedstilpasning og stilstand. Det giver hver chauffør en samlet
score, og den giver mulighed for tilpasset på hver enkelt
chauffør at arbejde med de områder, hvor der er plads til
forbedringer.
”Det er vigtigt at sige, at vi bruger data til at gøre vores
chauffører endnu dygtigere, ikke til at slå dem i hovedet.
Og der vil naturligvis være klare forskelle på en chauffør,
som oftere skal igennem bytrafik i København end én,
der typisk har lange ture til Nordjylland. Men alle kan
gøre sig dygtigere til at få det optimale ud af lastbilerne, ”
siger Arne Jørgensen og fortsætter.
”En lastbil på vej til vores fabrik i Ringe kan for eksempel ”løbe”, uden at man trykker på speederen i hele den
sidste kilometer inden afkørslen fra motorvejen. Det
kan af og til udnyttes i stedet for at man fortsat trykker
på speederen og så må bremse mere. Det er det små
forskelle, men mange af dem giver faktisk fornuftige
besparelser af diesel,” siger Arne Jørgensen.
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SAMLET OVERSIGT
OVER CSR-MÅL OG -RESULTATER

CSR-MÅL

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018
Ny baseline

Resultat 2019

Andel af kvinder i øverste
ledelsesniveau (bestyrelse)

0%

0%

0%

0%

Andel af kvinder på øvrigt
ledelsesniveau

35%

41%

36%

41%

50%

Påbud/domme vedr. vildledende markedsføring.

0

0

0

0

0

Andel leverandører, der har underskrevet Rynkeby
Foods eller AIJN CoC.

100%

100%

100%

100%

100%

EcoVadis Selfassessment for leverandører

Alle leverandører, bortset
fra én opnåede
>25 point

>90% af leverandørerne
opnåede >35
point

72% af leverandørerne
opnåede >45
point

Mål 2020:
80% >45 point

100% Sustainable Juice by 2030
(alle leverandører har opnået FSA SAI Bronze eller
tilsvarende)

Mål 2020/21

Årlig 3.parts
certificering
fra 2020.

Andel store/Major fejl ved audit.

0

0

0

0

0

Klager fra lokalsamfund (antal borgere)

0

4

4

8

0

Personaleomsætning

15,1%

17,0%

17,0%

17,0%

12,0%

Antal kursusdage pr. medarbejder pr. år i gennemsnit

2,3

3,9

2,9

2,5

Min. 2,5
kursusdag pr
medarbejder

Danmark - pr. 100 mio. liter solgt produkt

140

220

305

264

Maks. 300

Sverige - pr. 100 mio. liter solgt produkt

1035

538

1064

867

Maks. 700

Brämhults Sverige - pr. 100 mio. solgt produkt

-

-

4884

4635

Maks. 4800

Førstehjælpeskursus inkl. brug af hjertestarter

Tilbudt til alle

Ikke afholdt
i 2017

Tilbudt til alle

Tilbudt til alle

Tilbydes min.
1 gang per år.

Registrerede - ”Tæt på” situationer

47

41

38

89

Ikke målsat

Registrerede mindre uheld (uden fravær)

10

20

17

22

0

Registrerede arbejdsulykker

6

6

17

13

0

Sygefravær (totalt fravær for alle inkl. langtidssyge)

8,3%

5,1%

4,5%

5,1%

Maks. 4%

Brændstofforbrug (lastbiler)

3,15

3,2

3,08

3,13

Min. 3,2 kg/l

Elforbrug pr 1000 L produkt

48,1

56,3

76,77

78,18

-10% ift. 2018

Indkøbe 100% grøn el

-

-

-

-

100% grøn el
implementeret

Vandforbrug pr 1000 L produkt

2,04

2,4

3,23

3,57

-10% ift. 2018

Spildevand pr 1000 L produkt

0,71

0,86

1,46

1,52

-20% ift. 2018

Gasforbrug m3 pr. 1000 L produkt

5,89

7,82

11,65

12,2

-10% ift. 2018

Produktsvind

-

-

3,1%

2,6%

2,3%
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