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FORORD 
VED MARK OLE JUEL HEMMINGSEN 
  

Bæredygtighed og CSR er højt på agendaen i Rynkeby. Denne rapport omhandler vores 
bæredygtighedsstrategi og alle de initiativer, som omsætter strategien til konkrete indsatser. 
Vores snart mangeårige dedikation til de 10 principper i FN Global Compact for områderne 
menneske- og arbejdsrettigheder, miljø og korruption udgør et af de centrale omdrejnings-
punkter, ligesom vi forholder os til de 17 verdensmål fastsat af FN.

En af de helt store indsatser i 2021 har været vores ISO 14001-EMAS certificering. ISO14001 
er den mest anerkendte standard inden for miljøledelsessystemer, og den er med til at danne 
balance mellem miljø, samfund og økonomi. Samtidig danner den grundlaget for at opnå en 
EMAS-certificering. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er EU’s miljøledelsesordning. 
EMAS bygger ovenpå ISO 14001 med en række yderligere krav - fx at vi offentliggør en årlig 
miljøredegørelse. Med vores miljøredegørelse giver vi offentligheden indblik i vores fælles 
mål, politikker og miljøarbejde. Vi viser omverdenen, inklusiv vores kunder, investorer og 
myndigheder, vores engagement og dedikation inden for klimaindsats og miljøledelse i form 
af reduktion af negative og uønskede miljøpåvirkninger. Det overordnede mål med EMAS er 
at reducere både de direkte- og indirekte miljøpåvirkninger.

Gennem vores bæredygtighedsstrategi og ISO14001/EMAS certificering har Rynkeby et  
ansvar for og forpligtelse til at arbejde for samt forbedre virksomhedens miljøindsats. 

2021 blev endnu et år præget af COVID-19 pandemien, og derfor en række afledte forret-
ningsmæssige udfordringer. Store dele af landet var lukket ned i årets første fire måneder. 
Til trods for det formåede Rynkeby at levere et pænt overskud gennem ansvarlige forandrin-
ger og besparelser. Dette ikke mindst grundet vores engagerede og kompetente medar-
bejdere. Rynkeby har fortsat stort fokus på udvikling af medarbejdere gennem træning og 
uddannelse. Kompetente medarbejdere er vores fundament!

Team Rynkeby er vores helt store CSR-aktivitet, og i 2021 måtte vi, grundet COVID-19, aflyse 
den årlige cykeltur til Paris. Til gengæld blev det til en ”Tour de Danmark”. Mere en 1000 
ryttere deltog på de 19 hold, som kørte rundt i Danmark. Turen i Danmark blev en kæmpe 
succes – godt hjulpet af et fantastisk vejr. Langs vejene gjorde biler holdt, dyttede og klap-
pede rytterne fremad. I byerne bød borgerforeninger og virksomheder rytterne velkommen 
med kaffedepoter og frokost.

Vores ejere, Eckes-Granini, har også bæredygtighed øverst på dagsorden. Vores bære-
dygtighedsfundament er fælles på tværs af hele koncernen og bygger på to grund-
fundamenter: MENNESKER og MILJØ. Under hver af disse temaer er der tre fokusområder. 
Tilsammen udgør de 6 områder rygraden i vores CSR- og bæredygtighedsarbejde.

God læselyst!

MARK OLE JUEL HEMMINGSEN 

Adm. direktør Rynkeby Foods A/S.
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2021 var et fornuftigt år. En øget aktivitet i Foodservice sektoren og en positiv  
udvikling i kølejuice har forbedret Rynkeby Food A/S' omsætning set i forhold til 2020. 
Årets resultat endte derfor med et overskud på 9,1 mio. kr. efter skat.  

FORRETNINGSRESULTAT 2021

Rynkeby Foods A/S (herefter Rynkeby) har været gennem 
mange forandringer i de senere år. Der er gennemført en 
række omstruktureringer og forandringer, som har bidraget 
til en øget effektivisering og optimering af driften. 2021 har, 
som det også var tilfældet i 2020, været påvirket af  
COVID-19. Pandemien har sat sit tydelige præg på forretnin-
gen, hvor især salget i Food Service har været påvirket. 

Markedsudvikling
Samlet set falder det danske marked for juice, smoothie  
og saft med 1.0% i værdi i 2021. I dette marked stiger  
Rynkebys markedsandelse på det samlede marked fra 23.0% 
til 23.8 (+0.8%). Denne stigning er primært drevet af en 
stærk udvikling på God Morgen® i 2021, hvor God Morgen® 
endte som markedsleder på kølejuice (volumesalg).  
Samtidig har Rynkeby oplevet stor succes på Tørst og  
Rigtig® Smoothies.

Omsætning og resultat 2021
Den samfundsmæssig håndtering af COVID-19-pandemien 
med lempede restriktioner og tidligere års forbrugsvaner 
på vej tilbage, har medført en genvunden større aktivitet i 
Foodservice-sektoren, der sammen med en øget kampag-
neaktivitet i udvalgte forretningsområder i detailsalget 
i Danmark og øvrige markeder har betydet, 
at Rynkeby Foods A/S i 2021 realiserede 
en samlet omsætning på 913 mio. kr. 
i forhold til 864 mio. kr. i 2020. Den 
generelle øgede aktivitet kombineret 
med tidligere restriktioner og nedluk-
ninger af produktions- og logistik-
faciliteter verden over medførte en 
generel mangel på flere primære 
råvarer samt især stigende energi- og 
fragtpriser, hvorfor det specielt fra og 
med 2. halvår var nødvendigt med et 
ekstraordinært omkostningsfokus samt en 
vurdering af kommercielle kontrakter. Regn-
skabet for 2021 leverer derfor et resultat efter 
skat på 9,1 mio. kr. i forhold til 1,1 mio. kr. året forinden.

Investeringer
Rynkeby arbejder fortsat på at automatisere produktions-

udstyret  på fabrikken Ringe. I 2021 har vi optimeret vores 
blanderi. Vi har etableret fire nye supertanke, hvor et nyt 
styresystem optimerer og strukturer blandinger til juice-
produktionen. Endvidere har vi etableret verdens første 
anlæg til optøning af frosne råvarer på tønder. Det gør 
Rynkebys produktion mere effektiv. Anlægget kører på en 
energibank etableret af overskydende varme fra kedler og 
kompressorer. Det betyder en besparelse på mere end 500 
tons CO2 og mere end 1 mio kr. om året.

Forventninger til 2022
De allerede i slutningen af 2021 konstaterede konsekvenser 
af COVID-19-pandemien med stigende råvare-, fragt- og 
energipriser fortsætter i 2022. Dette er desværre blevet 
yderligere forstærket af den i marts udbrudte krig i Ukraine, 
hvorfor en mere end fordoblet inflationsrate forventes at 
påvirke markedet signifikant med ændrede forbrugsvaner til 
følge. Udviklingen og påvirkningen af selskabets økonomi-
ske forhold vil blive fulgt nøje med igangsætning af nødven-
dige tiltag, som forholdene efterspørger. Ledelsen forventer 
med et stort omkostningsfokus og afvejede indsatser at 
kunne opnå et 2022-resultat på niveau med 2021.

Industry winner 2021
Rynkeby blev i 2021 kåret til Danmarks mest 

bæredygtige brand inden for drikkevare-
kategorien. I alt 6.800 danske forbrugere 

har givet deres vurdering af 236 brands 
på tværs af 24 industrier. Samlet 
set ligger Rynkeby på en 17. plads. 
Rangordningen sker på baggrund 
af forbrugernes vurdering af miljø 
ansvarlighed og social ansvarlighed.

Dataetisk politik
Selskabet har vurderet, at vores nuværen-

de GDPR- og IT Code of Conduct-politikker 
med tilhørende interne kontroller er tilstrækkelige 

i forhold til håndtering og tilvejebringelsen af data, og derfor 
ikke fordrer en selvstændig dataetisk politik for nuværen-
de. Skulle der opstå væsentlige ændringer i selskabets 
data miljø og -omfang, vil ledelsen iværksætte passende 
initiativer til håndhævelse af dataetiske principper.

Mål for kvinder i bestyrelse og ledelse
Bestyrelsen hos Rynkeby består af fire ejervalgte bestyrel-
sesmedlemmer for Eckes-Granini Group og to medarbejder-
valgte medlemmer. Det er selskabets mål, at begge køn skal 
være repræsenteret i topledelsen i 2021 med mindst 25% til 
det underrepræsenterede køn. Ud af de seks medlemmer af 
bestyrelsen er to kvinder. Det svarer til 33%, hvilket indfrier 
det fastsatte mål.

På de øvrige ledelsesniveauer har Rynkeby en målsæt-
ning om en 50/50-fordeling. I 2021 udgør kønsfordelingen 
44% kvinder og 56% mænd. Rynkeby finder, at balancen i 
ledelsen er tilfredsstillende. Rynkeby arbejder løbende på at 
sikre balancen blandt ledere yderligere, som sker gennem 
forfremmelser og rekrutteringer.
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Bæredygtig fremtid
Eckes-Granini-koncernens vision lyder således: ”Vi tilbyder 
det bedste fra frugtens verden til et sundt og behageligt liv.” 
For os betyder det også, at vi tager et aktivt ansvar for miljø 
og mennesker.

Eckes-Granini Group er et familieejet selskab med over 
160 års historie. For at vi kan tilbyde naturlige produkter af 
højeste kvalitet i et miljø, der er værd at være en del af, er vi 
forpligtet til bæredygtig ressourcebeskyttelse.

Vi arbejder kontinuerligt med at styrke vores bæredygtig-
hedsaktiviteter. For os er det vigtigt, at bæredygtighed og 
forretning hænger tæt sammen, og for os er de hinandens 
forudsætninger. Alle vores bæredygtighedsinitiativer er dybt 
forankret i vores kerneforretning, hvilket betyder, at det ikke 
er løsrevne, enkeltstående projekter.

Vi engagerer os i vores medarbejdere, kunder og forbrugere, 
som køber vores produkter, og som hver dag inspireres af 
vores juice. Vores mål er meget klart:
  Vi ønsker at blive én af verdens  

mest bæredygtige juiceproducenter

Vores bæredygtighedsstrategi udmønter sig i to overordnede 
områder, hvor vi tager ansvar for henholdsvis 1) mennesker 
og 2) miljø. Her har vi identificeret seks konkrete indsats-
områder med hver sin arbejdsgruppe, hvor deltagerne udgør 
en bred repræsentation i koncernen.

Hvert af de seks områder har også dedikerede ressourcer 
på den danske fabrik i Ringe. På de følgende sider vil vi 
vise vores status, fremskridt og kommende tiltag for hvert 
indsatsområde på fabrikken i Ringe. 

MERE BÆREDYGTIG JUICE
• Frugt- og grøntbaserede råvarer
  fra bæredygtighedscertificerede
  avlere og produktion

KLIMABESKYTTELSE
• Reducere CO2-udledning
  fra fabrikkens aktiviteter,
  herunder energi, vand-
  forbrug, affald og svind
  (og kompensere for resten)

EMBALLAGE
Mere bæredygtige emballage-
løsninger herunder bl.a.:
• Reducere plast 
  i vores emballager
• Øge andel af 
  genanvendt materiale

ERNÆRING OG KVALITET
• Forbrugersundhed
• Økologi
• Kvalitetsprodukter

MEDARBEJDERE
• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
• Rummelig arbejdsplads
• Kompetenceudvikling
• Sunde medarbejdere
• Sundhedstjek 

SOCIAL ANSVARLIGHED
• Team Rynkeby

MENNESKERMILJØ
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Eckes-Graninis strategiplan, ONE Eckes-Granini, har præget 2021 i Rynkeby, hvor sær-
ligt tre af strategiens syv strategiske fokusområder har fået opmærksomhed.  
Og så har den bæredygtige dagsorden også indtaget en endnu mere central position  
i forretningen.

STRATEGI OG FORRETNING

Rynkeby Foods blev opkøbt af Eckes-Granini Group i 2016.  
I den forbindelse blev der gennemført en række organisato-
riske ændringer i form af bl.a. overflytning af produktion fra 
Sverige til Ringe. Det betyder, at produktionsfaciliteterne i 
Ringe i dag står for størstedelen af Eckes-Graninis juice-
produktion i Skandinavien. 

På fabrikken i Ringe produceres i dag følgende mærkevarer: 
Rynkeby, God Morgen® og Brämhults. Tre stærke brands på 
det skandinaviske marked.

Markedet
Juice- og saftmarkedet er i forandring, og de seneste års  
COVID-19-pandemi har yderligere påvirket en forbruger-
trend, der peger mod flere spændende produkter med 
funktionelle egenskaber. Der er generelt forandringer i vores 
kunders forbrugsmønstrer, ligesom flere salgskanaler er 
i færd med at ændre sig. Forbrugerne har mere fokus på 
sundhed, de søger bekvemme indkøbsmuligheder, og  
generelt søger de mod brands, de har tillid til.

Strategien
Eckes-Granini indledte i 2021 en større strategisk forandring. 
Man påbegyndte rejsen mod ONE Eckes-Granini 2025.  
Den overordnede ambition i strategien er at blive ”Innovation 
Leader” i FJND og opnå 15% markedsandele i Europa.
ONE Eckes-Granini 2025 indeholder syv overordnede  
strategiske retninger:
 1. Medarbejdere: talent- og karriere, ledelse,  

organisationsudvikling 
 2. Innovationer: højere grad af produktinnovation 
 3. Marketing: new ways of working  

og digital accelation 
 4. Kommercielt kanalskifte: nye salgskanaler 
 5. Geografisk ekspansion 
 6. Bæredygtighed: et mål om at være blandt de bedste 
 7. Value chain: en sammenhængende og moderne 

supply chain på tværs af lande 

Eckes-Granini har juiceselskaber i ti europæiske lande, og 
det giver god mening, at der i højere grad samarbejdes og 
udveksles viden og erfaring på tværs. De kommende år vil 
der være fokus på at optimere synergier på tværs af lande-
grænser.

Rejsen mod ONE Eckes-Granini 2025 er tilrettelagt med en 
række tematiserede workstreams med afsæt i ovennævnte 
syv strategiske retninger. Fælles for alle workstreams er, 
at der er et fokus på at sikre, at man opnår et optimeret 
arbejdsflow på tværs af landegrænser.

I 2021 har især tre større strategiske forandringer påvirket 
Rynkeby:

 1. Marketing – New Ways of Working 
Fokus er i 2021 flyttet fra at være landefokuseret til 
at være brandfokuseret. Alle brands i Eckes-Granini 
håndteres nu i brand-teams på tværs af landegræn-
ser. I Rynkeby har denne arbejdsform været kendt i 
flere år. Det har været måden, vi har været orga-
niseret på siden Eckes-Granini købte Rynkeby. God 
Morgen® og Brämhults er ledet fra Sverige, mens 
Rynkeby er ledet fra Danmark. 

 2.  One R&D 
  Innovation er nøgleordet de kommende år, og derfor 

ønsker vi at øge antallet af innovationer. Det sker 
gennem en standardiseret innovationsproces på 
tværs af alle Eckes-Granini-enheder. Samtidig etab-
leres én indgang for projekter, ligesom innovationer 
fremover udvikles omkring brandplatformen og ikke 
de enkelte lande. Vi tror på, at denne type forandrin-
ger skaber større og bedre ideer. Dette strategiske 
fokus har i 2021 haft den konsekvens, at vores 
danske R&D-teams nu er overgået til at være en del 
af det internationale R&D Team.

 3.  One IT  
IT bevæger sig problemfrit over grænser, og derfor 
giver det også god mening, at området organiseres 
på tværs af organisationen. Fra 1. januar 2022 over-
gik Rynkebys IT-medarbejdere til det internationale 
team ONE IT. Det nye ONE IT har ansvaret for, at alle 
Eckes Graninis systemer, programmer og IT-projek-
ter håndteres samlet og på tværs af landegrænser.

Strategiprocessen strækker sig over de næste år, og vil helt 
sikkert medføre en række spændende nye tiltag i Rynkeby.



Vores tilgang til ansvarlig ledelse
Rynkeby skal efterleve FN’s konventioner og principper,  
som blandt andet er defineret i UN Global Compact, hvilket 
betyder, at vi skal arbejde efter bæredygtige principper og 
søge løsninger, der tager hensyn til menneskelige og miljø-
mæssige forhold.

Vi forpligter os til at udvise hensyn til de problematikker, der 
vedrører lokalsamfundet omkring vores virksomhed og i de 
lande, vores råvarer kommer fra.

Hos Rynkeby tager vi afstand fra enhver form for bestikkelse 
og korruption, både hos vores egne medarbejdere og hos de 
leverandører, vi samarbejder med. Desuden ønsker vi et højt 
niveau af fødevaresikkerhed, og vi tolererer ikke fødevare-
svindel.

Vi støtter og respekterer håndhævelsen af internationale 
regler for menneskerettigheder og sikrer, at vi som virksom-
hed, eller gennem virksomhedens aktiviteter, ikke er skyld i 
nogen form for krænkelse af menneskerettighederne.  
For Rynkeby omfatter menneskerettigheder fx sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, som prioriteres højt blandt an-
det ved at tilbyde sundhedsaktiviteter, løbende kompetence-
udvikling og uddannelse af alle medarbejdergrupper.

For Rynkeby omfatter menneskerettigheder ligeledes, at 
vi tilbyder fair lønninger, forsikringsordninger, en senior-
ordning, og at vi naturligvis følger gældende overens-
komster og regler.

Risici
Vi er bekendte med potentielle risici i relation til korruption, 
bestikkelse og brud på menneskerettigheder, især når det 
gælder de lande, vores råvarer indkøbes fra. 

Vi er bekendte med risikoen for svindel med fødevarer; f.eks. 
fødevarers økologiske status eller tilsætning af ikke-original 
frugt til juice. 

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

Vi er ligeledes bekendte med potentielle risici relateret til 
vores produktion og tilhørende aktiviteter, herunder miljø-
mæssige risici som fx overtrædelse af vores miljø-  
og spildevandstilladelser. 

Handlinger 
For at sikre overholdelse af gældende lovgivning, både i for-
hold 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 udleveret Eckes-Granini-koncer-
nens ”Adfærdskodeks”, ligesom det udleveres til alle nye 
medarbejdere, når de ansættes. Vi forventer naturligvis, at 
medarbejderne sætter sig ind i indholdet. Derfor er det op til 
de enkelte ledere at sikre, at medarbejdere i de forskellige 
afdelinger er bekendte med indholdet. 

For at sikre, at vores leverandører også lever op til  
principperne, skal alle råvareleverandører underskrive 
vores Leverandør Code of Conduct, når vi indgår kontrakter. 
Derudover skal de største leverandører minimum én gang 
hvert halvandet år gennemgå en EcoVadis CSR evaluering. 
Der er opsat mål for, hvilken score vores leverandører skal 
opnå. Målene er nærmere beskrevet i afsnittet om ansvarligt 
indkøb. 

I 2021 har vi implementeret en whistleblower-ordning,  
som gør det muligt for de ansatte at fortælle om even-
tuelle bekymringer og observationer vedrørende uoverens-
stemmende og måske endda ulovlig adfærd i Rynkeby / 
Eckes-Granini på den sikrest mulige måde. 

Ordningen er en ekstern kommunikationsplatform, der er i 
fuld overensstemmelse med den nye EU-forordning udstyret 
med de højeste sikkerhedsstandarder og certificeret til at 
indsende anonyme eller, hvis det ønskes, navngivne ind-
beretninger. 

2021 blev også året, hvor vi opnåede miljøledelsescertifice-
ring efter kravene i ISO 14001 og EMAS, hvilket helt naturligt 
har afstedkommet en forbedring af vores miljøindsats. 

Vi har derudover fastsat en række målsætninger for vores 
medarbejderes sundhed, sikkerhed og trivsel. Disse er 
beskrevet senere i denne rapport.

Eckes-Granini-koncernen og Rynkeby har en meget klar 
bæredygtighedsstrategi, der har to centrale fokusområder i 
form af MILJØ og MENNESKER. 

2021 var fortsat et år påvirket af COVID-19. Året bød på flere 
delvise nedlukninger og restriktioner, der hos os resulterede 
i driftsmæssige konsekvenser. Disse fik betydning for årets 
planlagte aktiviteter, især aktiviteter, som krævede, at vi 
samlede folk.

På trods af dette lykkedes det dog at gennemføre vores 
EMAS og ISO 14001 certificering, som var blevet udsat fra 
2020 grundet netop COVID-19.

Vi har i forbindelse med miljøcertificeringen gennemført en 
større risikoanalyse af virksomhedens strategi- og miljø-
påvirkninger. Det har ikke afstedkommet væsentlige ændrin-
ger af den overordnede risikovurdering. 

ANSVARLIG LEDELSE  FOKUSOMRÅDER

Hos Rynkeby tager vi ansvar for de beslutninger, der bliver truffet. Vi tager afstand fra 
bestikkelse, korruption og fødevaresvindel. Derudover har vi fokus på, at menneske-
rettighederne bliver overholdt.
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Råvarer Leverandører Produktion Kunder ForbrugereTransport af færdigvarer

MEGA SHOP

Risici:
· Brud på  

menneskerettigheder
· Korruption og  

bestikkelse

Actions:
· AIJN Juice CSR
· IDH 100 pct.  

sustainable
· Juice 2030

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

Risici:
· Nedslidning af  

medarbejdere
· Arbejdsulykker
· Stress
· Mangel på kompetent 

arbejdskraft
· Øgede miljø-

påvirkninger, herunder 
CO2 emissioner, som  
følge af produkt-
portefølje

· Brud på fødevare- 
sikkerhed

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

Risici:
· Nedslidning af  

medarbejdere ift. 
transporten

· Arbejdsulykker
· Dieselforbrug 
· Udledning fra vognpark

Actions:
· Skabe rammerne til 

et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø

· Lave sundheds-
fremmende tilbud for 
medarbejderne

· Fortsat optimering  
af kørsel vha.  
planlægning

Risici:
· Brud på fødevare-

sikkerhed
· Fødevareskandaler

Actions:
· Certificering efter  

IFS Food Standard
· Hurtig og professionel 

behandling af  
reklamationer

· Højt fokus på over-
holdelse af fødevare-
lovgivning

Risici:
· Skade på forbrugere
· Forbrugere fravælger 

Rynkeby-produkter 
pga. sukkerdebat og 
plastdebat

· Anklager om vild-
ledende markedsføring

Actions:
· Certificering efter  

IFS Food Standard
· Hurtig og professionel 

behandling af  
reklamationer

· Vælge mere bære-
dygtige løsninger  
– bl.a. 50 % r-PET, hvor 
det kan lade sig gøre

· Udvikling af sukker-
reducerede produkter

· Øge fokus på sundhed 
via Team Rynkeby

· Fokus på ansvarlig 
markedsføring

Værdikæden – Fra Jord til Bord 

Eckes-Granini-koncernen og Rynkebys arbejde med CSR og bæredygtighed har
rod i koncernens bæredygtighedsstrategi. Særligt fem af FN’s verdensmål er tydeligt
rodfæstet i strategien, der favner vores to hovedområder: Mennesker og Miljø.
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Indkøb 
Hovedparten af de råvarer og primære emballagematerialer, 
som vi anvender hos Rynkeby, indkøbes af vores kollegaer i 
Eckes-Granini Group i Tyskland. Det er til stadighed en stor 
fordel, at vi er en del af en større organisation og dermed 
kan stille krav til leverandørkæden, og som resultat heraf 
drive en mere bæredygtig forretning og udvikling. 

Tilgang til ansvarligt indkøb 
Vi er fast besluttet på at bidrage aktivt til at gøre global 
frugtavl og handel mere bæredygtig og herigennem mere 
egnet til fremtiden. Vi indkøber frugter og grøntsager fra 
hele verden, hvor de naturlige forhold er mest gunstige. For 
os er kvalitet og smag altafgørende, men vi arbejder med, at 
indkøb af bæredygtige råvarer er en lige så vigtig parameter 
som kvaliteten i sig selv  

Handlinger - Bæredygtigt indkøb  
for succesfuld forandring 
Men hvordan fungerer bæredygtigt indkøb overhovedet? 
Og hvad betyder "bæredygtigt landbrug"? Eckes-Granini 
tilsluttede sig Sustainable Juice Covenant (SJC) i 2019 for 
at definere og understøtte en branchedækkende, standar-
diseret regelbog. SJC er en sektordrevet aktivitet, hvor 
medlemmerne arbejder hen imod at indkøbe alle frugt- og 
grøntsagsbaserede råvarer fra bæredygtighedscertificerede 
avlere og producenter. Via tilslutningen til SJC sætter vi høje 
krav til at kunne dokumentere, at bl.a. menneskerettighe-
der, anti-korruption og  arbejds- og miljøforhold hos vores 
samarbejdspartnere overholdes. Derudover er fødevare-
sikkerhed, sporbarhed og god forretningspraksis hoved-
elementerne. 

Eckes-Granini har sat en 
klar retning og et klart mål: 
Senest i 2030 vil alle vores 
drikkevarer være produce-
ret udelukkende ved brug 
af bæredygtigt fremstillede 
frugter og grøntsager. 
Derved er vi med til at sikre, 
at vores indkøbsprocesser 
både beskytter de sociale 
forhold og miljøet i den 
første del af forsyningsledet. 
Det er et meget ambitiøst 
mål. I 2019 udgjorde den 
samlede volumen af bære-
dygtigt certificerede råvarer 
22%. I 2021 udgjorde det tal 
47%.  

Besøg SJC’s hjemmeside for at lære mere: The Sustainable 
Juice Covenant: Covenant Document - IDH - the sustainable 
trade initiative (idhsustainabletrade.com) 

“Sustainable initiative” – et bæredygtigt valg 
Ydermere har Eckes-Granini siden juni 2020 været medlem 
af Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform), 
som er én af de vigtigste globale initiativer for bæredygtigt 
landbrug i føde- og drikkevaresektoren.  

Et af vores seneste tiltag er mærkningen ”Sustainable 
Initiative”. Denne mærkning indebærer, at vi ud fra et 
massebalanceprincip har indkøbt appelsiner, som indgår 
i produkterne, fra avlere, 
der er certificerede som 
bæredygtige. Certificeringen 
går ud på, at man i samar-
bejde med avlerne forbedrer 
de miljømæssige og sociale 
forhold i appelsinplantager-
ne. Avlerne forpligter sig til 
at følge et forbedringspro-
gram og foretager løbende 
selvvurderinger ved hjælp 
af en lang række spørgsmål. Ved denne standard skal der 
opnås bronzeniveau for at opnå certificeringen. Massebalan-
ceprincippet optimerer processen for avlerne med at sælge 
deres bæredygtige høst og er katalysator for den bæredyg-
tige dagsorden, og det motiverer vores leverandører til at 
blive mere bæredygtige.

MERE BÆREDYGTIG JUICE

OUR OBJECTIVE:

2030

100%
SUSTAINABLE JUICE

https://www.idhsustainabletrade.com/publication/the-sustainable-juice-%20covenant-covenant-document/
https://www.idhsustainabletrade.com/publication/the-sustainable-juice-%20covenant-covenant-document/
https://www.idhsustainabletrade.com/publication/the-sustainable-juice-%20covenant-covenant-document/
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Mærkning med ”Sustainable Initiative” bruges lige nu på 
vores God Morgon® Appelsin 1L. Vi har en garanti for, at al 
appelsinjuicekoncentrat, som vi importerer fra Brasilien,  
dyrkes bæredygtigt (altså har opnået bronzeniveau). Vi ar-
bejder løbende for at tilføje flere bæredygtigt dyrkede frugter 
og grøntsager fra flere lande.

Besøg SAI Platform’s hjemmeside for at lære mere:  
SAI Platform — Sustainable Agriculture Initiative Platform 

Vurdering af leverandørernes præstation  
inden for bæredygtighed 
I de foregående år er de bæredygtige leverandørers præsta-
tion blevet evalueret og auditeret ved hjælp af EcoVadis ud 
fra 4 emner: 
 1. Miljøpåvirkning 
 2. Menneskerettigheder 
 3. Bæredygtigt indkøb 
 4.  Fair Forretningspraksis (etik) 

Resultaterne af audit rapporteres med en score fra 0 – 100. 
Målet er, at min. 80% af leverandørerne scorer over 45 point.

Siden juni 2021 er Eckes-Granini blevet medlem af Sedex 
Member Ethical Trade Audit (SMETA) platformen, og fremad-
rettet er det obligatorisk, at alle bæredygtige leverandører 
auditeres efter SMETA 4-Pilar.  
 

Miljøpolitik
Det er vores mål at blive en af de mest bæredygtige virk-
somheder i vores branche. Vores ønske er at beskytte og 
forebygge forurening fra vores virksomhed, derfor forpligter 
vi os til at overholde gældende miljø- og arbejdsmiljølovgiv-
ning. Vi arbejder med løbende forbedringer af miljøforhol-
dene i vores virksomhed med afsæt i vores miljøledelses-
system. For at komme i mål med de løbende forbedringer 
sætter vi fokus på følgende områder:

Energi og transport
Vi skal reducere energiforbruget, og vi arbejder altid på at 
finde energirigtige løsninger i både eksisterende og nye pro-
cesser i vores produktion.  Vi vil formindske vores forbrug 
af fossilt brændstof gennem investeringer i forhold til vores 
lastbiler og optimering af kørslen.

Vand og spildevand
Igennem optimeringer og investeringer skal vi sikre løs-
ninger, der minimerer vandforbrug uden at gå på kompro-
mis med kvalitet og fødevaresikkerhed. Ved at minimere 
vandforbruget i vores processer kan vi også sænke vores 
spildevandsudledning.  

Affald og genanvendelse
Vi arbejder konsekvent for at undgå alle former for spild 
herunder materialer, brændstof, energi, råvarer og andre 
former for ressourcer anvendt i forbindelse med vores 
produktion og drift. Vi sikrer, at vores affald bliver genan-
vendt, genbrugt og genindvundet i størst mulig grad. Opstår 
der alligevel spild, sikrer vi en bæredygtig afhændelse. 
Overforbrug er også spild, og derfor overvåges og optimeres 
produktion, drift og forbrug kontinuerligt.

Emballage og plast
Vi vil reducere vores forbrug af plast og pap til emballage 
gennem øget fokus på mere bæredygtige emballage-
løsninger.  

ISO14001 + EMAS Certificering 
I 2021 blev vi førstegangscertificeret i miljøstandarderne ISO 
14001- EMAS.
ISO14001 er den mest anerkendte standard inden for miljøle-
delsessystemer, og den er med til at skabe balance mellem 
miljø, samfund og økonomi. Samtidig danner den grundlaget 
for at opnå en EMAS-certificering.
ISO14001 er med til at skabe rammerne for, hvordan orga-

nisationen kan beskytte miljøet og reagere på forandringer 
i miljømæssige omstændigheder. Dette gøres ved at lave 
en miljøpolitik, opstille miljømål  med tilhørende processer 
samt følge og overvåge vores processer og iværksætte 
handlinger med henblik på løbende forbedringer. Effektivite-
ten af miljøledelsessystemet afhænger af, at alle niveauer og 
funktioner i organisationen er repræsenteret, og at ledelsen 
går forrest.  Standarden hjælper virksomheden til at nå de 
mål, der tilsigtes, og samtidig skabe værdi for miljøet, virk-
somheden selv og dens interessenter.
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er EU’s miljøle-
delsesordning. EMAS bygger ovenpå ISO 14001 med en ræk-
ke yderligere krav - fx at vi offentliggør en årlig miljørede-
gørelse. Med vores miljøredegørelse giver vi offentligheden 
indblik i vores fælles mål, politikker og miljøarbejde. Vi viser 
omverdenen, inkl. vores kunder, investorer og myndigheder, 
vores engagement og dedikation inden for klimaindsats og 
miljøledelse i form af reduktion af negative og uønskede 
miljøpåvirkninger. 
Det overordnede mål med EMAS er at reducere både de 
direkte- og indirekte miljøpåvirkninger. De direkte miljø-
påvirkninger i organisationen er ens energi- og ressource-
forbrug, affaldsproduktion og udledninger, fx klimagasser 
og spildevand. De indirekte miljøpåvirkninger stammer fra 
leverandør, råvarer, kunder og forbrugere. 

Handlinger og status på miljøforbedringer 2021  
Med afsæt i vores bæredygtighedsstrategi og ISO14001/
EMAS certificering har EG DK Rynkeby et ansvar for og 
forpligtelse til at arbejde for og forbedre virksomhedens 
miljøindsats.

Strategiens overordnede mål er at reducere vores CO2-ud-
ledning, så meget vi kan – og derefter kompensere for den 
resterende CO2-udledning gennem investering i eksterne 
projekter, der sikrer en tilsvarende CO2-reduktion et andet 
sted i verden.

Pr. 1. januar 2021 har vi kompenseret for det CO2-aftryk, 
som er direkte udledt fra vores aktiviteter på fabrikken og 
kontorer, dvs. GHGP scope 1 + 2 og dele af scope 3 bl.a. 
forretningsrejser, leasede biler og aftryk fra medarbejdernes 
kørsel til/fra arbejde.   

Eckes-Granini Group har indgået aftale med ClimatePartner 
om CO2-kompensation gennem et projekt i Portel, Brasilien, 
som sikrer beskyttelse af skovområder i Amazonas, som 
ellers var i risiko for at blive fældet. Projektet er certificeret 
Verified Carbon Standard (VCS), som er blandt de bedste 
standarder inden for klimakompensation. Det er vores 
garanti for, at CO2-kompensationen har fundet sted og gør en 
forskel for klimaet her og nu. 

KLIMABESKYTTELSE

Resultat 2018
Ny basislinje

Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2021

EcoVadis Self Assessment for leverandører >90% af leverandø-
rerne opnåede  
> 35 point

47% > 45 point 77% > 45 point 77%  >45 point Min. 80% > 45 point

Andel af råvarer, der er bæredygtighedscertificeret 
(ud fra massebalanceprincip)* 

N/A 22 % 47% Mål 2021 50%
(Resultat findes 
først medio 2022)

100% i 2030

*Beregnet på EG Central Procurement Group level 

Bæredygtigt indkøb i henhold til SJC-standarder

Råvareleverandører skal mindst 
opfylde bronzeniveau i SAI-platform 
Farm Sustainability Assessment 
(FSA) eller tilsvarende standarder 
såsom Rainforest AllianceTM eller 
Fairtrade

Alle leverandører, der er involveret i 
den videre forarbejdning af råvarer, 
skal overholde sociale minimums-
standarder og certificeres i henhold 
til Sedex Member Ethical Trade 
Audit (SMETA 4 Pilar) eller SA8000.

Vi garanterer sporbarheden hos 
vores råvareleverandører baseret 
på massebalanceprincippet.

https://saiplatform.org/
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Samtidig har vi valgt et projekt, som også har en gevinst for 
lokalbefolkningen, der bliver uddannet i skovbrug og alter-
native indkomstmuligheder, fx dyrkning af peber. 

Science-Based Target (SBT) 
Science Based Target-initiativet er en uafhængig sammen-
slutning, som hjælper virksomheder med evidensbaseret 
mål for at reducere drivhusgasser og dermed begrænse 
global opvarmning. Mål  anses for videnskabsbaserede, hvis 
de er på linje med den nyeste klimaforskning og inden for 
det, der vurderes som værende nødvendigt for at nå målene 
i Paris-aftalen.  

Eckes-Granini Group er stolte af at have sat Science-Based 
Targets, der placerer os som førende i CO2-omstillingen.

Det uafhængige Science Based Target-initiativ har godkendt 
vores emissionsreduktionsmål i overensstemmelse med de 
niveauer, der kræves for at opfylde målene i Paris- 
aftalen. Målene for drivhusgasemissioner (GHG) fra vores 
produktioner (scope 1 og 2) er i overensstemmelse med de 
reduktioner, der er nødvendige for at holde opvarmningen til 
1,5°C - det mest ambitiøse mål i Paris-aftalen. Vores mål for 
emissionerne fra vores værdikæde (scope 3) opfylder SBTi's 
kriterier for ambitiøse værdikædemål, hvilket betyder, at de 
er i overensstemmelse med gældende bedste praksis.

Eckes-Granini forpligter sig til at reducere absolutte scope 1 
og 2 GHG-emissioner med 95 % inden 2030 fra et 2019- 
basisår og til at reducere scope 3 GHG-emissioner med  
50 % pr. liter produkt inden for samme tidsramme.

Scope 1

Scope 2

Producenter/
råvarer

Transport Transport Affalds-
håndtering

Produktion EG DK Rynkeby

Scope 3

Scope 1 
Emissioner stammer fra aktiviteter, som vi 
selv kan kontrollere fx udledninger fra fabrik-
ken i Ringe (f.eks fra naturgasforbrug, vand, 
spildevand mv.), samt transport af færdigva-
rer med Rynkeby Foods’ egne lastbiler. 

Scope 2 
Emissioner er indirekte udledninger fra den 
energi, som Rynkeby Foods køber og bruger 
til drift af fabrikken i Ringe f.eks. el.

Scope 3 
Emissioner er de indirekte udledninger fra 
indkøbte varer og serviceydelser (fx juicekon-
centrat, karton emballage og transport heraf) 
samt transport af færdigvarer med eksterne 
vognmænd samt behandling af affald fra 
vores produkter hos forbrugere. 

Drifthusgasser inddeles i tre kategorier eller "scopes" ved den mest udbredte internationale beregningsstandard, drivhusgasprotokollen (ghg) 

På grund af en øget produktionsvolumen er nøgletallet 
Naturgas steget med 4%. Vi har produceret 8 mio. liter juice 
mere i 2021 ift. 2020 svarende til en øgning på 6,8%.  
Nøgletallene opgøres pr. 1000 liter produceret produkt. 
Nøgletallet for el er faldet med 5,6% i 2020 på baggrund af 
optimering af processer i produktionen. 

Det reelle forbrug af el og naturgas er steget. Elforbruget  
er steget med 1,7% i 2021, og forbruget af naturgas er  
steget med 1,8%. Energiforbruget er steget i takt med, at 
produktionsvolumen er øget. En øget produktion kræver 
mere lys, varme og maskiner, som kører etc.

Det totale vandforbrug ligger cirka på samme niveau som 
2020 (+0,5%), og det afspejler sig også i nøgletallet, som er 
faldet med 6,4 %. Vi har været bedre til at optimere vores  
processer i takt med, at produktvolumen er steget samlet 
6,8% siden 2020. Den totale spildevandsudledning er steget 
med 9 % i forhold til 2020, hvilket også ses i nøgletallet.  
Et faktum der også kan forklares med den øgede 
produktions volumen. 

Energisyn:  
EU’s energieffektivitetsdirektiv fra 2012 stiller krav om,  
at alle store virksomheder skal udføre energisyn for at  
begrænse deres energibelastning. Direktivet er implemen-
teret i dansk lovgivning, og det har siden 2015 være obliga-
torisk for alle større danske virksomheder at få gennemført 
energisyn hvert fjerde år.

Vi fik i 2021 gennemført vores planlagte energisyn, hvor 
vi fik lagt en konkret handlingsplan for og prioritering af 
energisparende projekter.  Som en del af vores bæredygtig-
hedsstrategi og EMAS miljøcertificering arbejder vi aktivt, 
strategisk og systematisk med at reducere vores energi-
forbrug og CO2-udledning. 

Energitilsynet har identificeret flere besparelsespotentialer: 

• Reduktion af standby-forbrug i weekender  
• Udskiftning af ventilationsanlæg  
• Styring af ventilationsanlæg 
• Udnyttelse af varme fra processer  
 i produktionen til opvarmning 
• Genbrug af vand i forskellige processer 

Ved udgangen af 2021 blev de første projekter initieret. 

Borgerklager
I 2021 har vi modtaget to klager fra vores omkringliggende 
naboer til virksomheden vedr. støjgener. Støjgenerne  
skyldes aflæsning af juicetønder i foråret. Vi modtog ingen 
klager via myndighederne, og alle klagerne blev afsluttet 
direkte med naboerne. 

ENERGI OG VAND

Resultat 2018
Ny basislinje

Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2021

Reducere produktsvind til et minimum 
(defineret som svind fra blanderi til tapperi)

2,9 % 3,4 % 4,2% 4,39% 4%

Tab udtrykt som destruktionsomkostninger total.  
2018 er basislinje, index 100

100 47,8 47,0 38,3 36,9

Indkøbe 100% grøn el - - 100% grøn el 
implementeret

100% 100% 

Elforbrug pr 1000 L produkt 76,77 78,18 79,28 75,00 75,87

Vandforbrug pr 1000 L produkt 3,22 3,21 2,97 2,78 2,79

Spildevand pr 1000 L produkt 1,46 1,52 1,53 1,56 1,48

Gasforbrug m3 pr. 1000 L produkt 11,65 12,21 12,31 11,68 12,76
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I 2020 begyndte vores rejse med udskiftning af vores eksi-
sterende flådestyringssystem i vores lastbiler. I 2021 nåede 
vi i mål, og vi har nu fået installeret et nyt og bedre system 
i alle vores lastbiler, som giver helt nye muligheder for at 
overvåge og kontrollere vores lastbiler. Systemet anvendes 
især til at optimere kørselsplanlægning, da lastbilernes 
fysiske position er synlig realtime, men også til at kunne 
analysere chaufførernes kørselspræstationer ud fra forskel-
lige parametre. Dette er til stor gavn for både den ansvarlige 
for området, og også for chaufførerne selv. 

Systemet har bl.a. en barometerfunktion til forenkling og 
nemmere forståelse af data, som tydeligt giver en indikation 
af chaufførens egen præstationsevne og godt indblik i last-
bilernes miljøpræstation. Det medfører gode evalueringer, 
og gør det samtidig muligt at gøre den mobile arbejdsstyrke 
mere effektiv, rentabel. Endeligt giver systemet god mulig-
hed for optimal status og styring. 

Vores målsætning med lastbilerne er at reducere CO2-ud-
slippet. Det gør vi gennem øget fokus på kørt km/l, hvor 
kørselsoptimering både via chaufførernes egen præstations-
evne og via ruteplanlægning er hovedessensen. Derudover 

vil vi i 2022 også opstarte test på brugen af HVO-biodiesel på 
udvalgte lastbiler. Dette vil være med til at sænke CO2-ud-
ledningen væsentligt og bidrage til en grønnere omstilling. 

TRANSPORT OG LOGISTIK 

0

OPTIDRIVEINDIKATOR
Alle chauffører  |  Aktuel måned

8,9 10

Fokus på spild 
Der har igen i 2021 været fokus på miljøforbedrende foran-
staltninger især prioriteret omkring minimering af spild i 
produktionen. 

Der er fastsat nye miljømål for spild: 
 •  Produktsvind – defineret som tab af produkt fra  

blanderi til tapperi i %.  

 •  Produkttab – som er udtryk for destruktions-
omkostninger totalt inklusiv både produktionstab og 
tab af produkter, der fx udløber på dato inden salg.  

Til trods for at produktsammensætningen er blevet mere 
kompleks med flere typer produkter og råvarer, og der 
tappes i mindre batch-størrelser, er det lykkedes at fast-
holde niveauet for produktsvind. Dette er lykkedes gennem 
implementering af flere procesforbedringer i tapperiet, 
træning og uddannelse af vores medarbejdere, og at der har 
været fokus og opfølgning på KPI’er. Data er vist i tabellen 
nedenfor. 

Ved at reducere produktsvind opnår vi at skulle indkøbe  
mindre mængder af råvarer pr. liter produceret juice, lige-
som det reducerer COD-indholdet i vores spildevand. 

Selvom produktsvind i % er stagneret, har trænings-
indsatsen og kompetenceløftet betydet, at mængden af inter-
ne blande- og tappefejl i produktionen er faldet med positiv 
miljøeffekt som konsekvens. 

Som det ses af skemaet nedenfor, er destruktionsomkost-
ningerne reduceret med 8,7 % i forhold til sidste år og hele 
61,7% i forhold til 2018. Et meget flot resultat som forventes 
at kunne fastholdes fremadrettet.

Affald og genanvendelse
Vi arbejder konsekvent for at undgå alle 
former for spild herunder materialer, 
brændstof, energi, råvarer og 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 bæredyg-
tig afhændelse. Overforbrug medfører 
også spild. Derfor overvåges og optime-
res drift og forbrug løbende. 

Vi har i 2021 gennemført en større analy-
se af vores affaldsstrømme og identifice-
ret muligheder for øget sortering. Inden 
udgangen af 2022 skal vores hushold-
ningsaffald sorteres i ti fraktioner. Den 
sortering påbegyndte vi i 2021, og nu 
sorterer vi affald fra køkken, kantine, 
tekøkkener, mødelokaler og kontorer i 
syv fraktioner efter det fælles piktogram-
system i Danmark.

Der er ikke længere en skraldespand på 
kontorer. I stedet for skal medarbejderne 
bære deres affald til fælles sortering i 
køkken eller udvalgte steder. Det giver 
både bedre sortering og mindre arbejde 
for rengøringen med at tømme skralde-
spande.

AFFALD OG GENANVENDELSE 

Resultat 2018
Ny basislinje

Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2021

Reducere produktsvind til et minimum 
(defineret som svind fra blanderi til tapperi)

2,9 % 3,4 % 4,2% 4,39% 4%

Tab udtrykt som destruktionsomkostninger total.  
2018 er basislinje, index 100

100 47,8 47,0 38,3 36,9

Indkøbe 100% grøn el - - 100% grøn el 
implementeret

100% 100% 

Elforbrug pr 1000 L produkt 76,77 78,18 79,28 75,00 75,87

Vandforbrug pr 1000 L produkt 3,22 3,21 2,97 2,78 2,79

Spildevand pr 1000 L produkt 1,46 1,52 1,53 1,56 1,48

Gasforbrug m3 pr. 1000 L produkt 11,65 12,21 12,31 11,68 12,76
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Too Good To Go & Rynkeby  
– sammen mod madspild  
I tråd med vores bæredygtighedsstrategi, som udmønter 
sig i to overordnede områder, hvor vi tager ansvar for 
henholdsvis 1) mennesker og 2) miljø, spiller Rynkeby  en 
centrale rolle i at være med til at minimere madspild. Faktisk 
begyndte vores fokus på madspild allerede helt tilbage i 
1934, hvor Inger Rasmussen begyndte med at presse juice 
ud af nedfaldsæbler. Hun var træt af at se så mange æbler 
blive smidt ud hver eneste dag, og heraf opstod ideen om at 
lave hjemmepresset juice af æblerne. 
Alt sammen for at minimere madspild. Det er det, du i dag 
kender som Rynkeby.

For at bidrage endnu mere aktivt i kampen mod madspild, 
har Rynkeby i 2021 indgået et samarbejde med Too Good To 
Go i Danmark om salg af produkter med kort holdbarhed. 

Too Good To Go’s mission om at inspirere til og give alle 
danskere mulighed for at gøre en forskel i kampen mod 
madspild hænger godt sammen med vores fokus på bæ-
redygtighed. Derfor tror vi på, at vi sammen kan gøre en 
forskel som i den grad matcher vores ønske om at bidrage til 
mere bæredygtig juice.

Too Good To Go samarbejde  
Samarbejdet med ”Too Good To Go” omfatter i første omgang 
salg af Rynkebys koloniale juiceprodukter. 
Cirka én gang om måneden bliver der lagt tilbud på Too 
Good To Go's app og hjemme side, hvor alle har muligheden 
for at købe Rynkeby-produkter med kortere holdbarhed.  
Tilbuddene er i hele kolli og udleveres i receptionen. Første 
test forløb godt med glade kunder, der hentede deres varer 
på matriklen i Ringe - der blev solgt 756 L juice og 62,5 kg 
marmelade til lokale borgere.

”Ofte god efter”  
 Rynkeby har igennem en længere periode benyttet  
'SE–DUFT–SMAG'-ikonet på de fleste emballager for at 
opfodre forbrugerne til at bruge deres sanser og derved 
mindske madspild nemt og hurtigt.

Undersøgelser viser dog, at over halvdelen af de danske for-
brugere ikke forstår forskellen på "sidste anvendelses dato" 
og "bedst før". Mange tror, at de to har samme betydning og 
mange fødevarer ender derfor unødigt i skraldespanden. 
Helt præcist estimeres det, at 10 % af al madspild skyldes 
forvirring omkring datomærkning. 

Derfor har vi hos Rynkeby, og i tråd med vores samarbejde 
med Too Good To Go, valgt at skabe endnu større opmærk-
somhed på at mindske madspild og sikre genkendelighed 
på tværs af fødevareemballager. Hertil er Rynkeby gået 
med i en koalition af landets største fødevarevirksomheder, 
der sammen forbedrer datomærkningen på emballagerne 
således, at forbrugerne nemmere kan navigere via ikonet, 
der viser ’Ofte god efter’. 

Vi har et medansvar for at bekæmpe madspild og ønsker at 
støtte forbrugerne i at træffe ansvarlige og bevidste valg. 
Derfor er Too Good To Go også en åbenlys, stærk sam-
arbejdspartner for Rynkeby, hvor vi støtter det gode initiativ 
og tilføjer mærkningen "Ofte god efter" på en lang række af 
vores produkter, som vil blive implementeret på de fleste 
Rynkeby-emballager i løbet af i 2022.

Alt sammen for at fastholde vores grundlægger Inger  
Rasmussens vision om at minimere madspild. 

TOO GOOD TO GO

Kilde: www.toogoodtogo.dk  Kilde: www.toogoodtogo.dk

Der spildes over 47 mio. ton mad hvert år i de europæiske hjem, hvilket i Danmark er 
mere end 1/3 af alt mad, som reelt set går til spilde*

http://www.toogoodtogo.dk
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EMBALLAGE  

Tilgang til emballage 
 Udvikling af bæredygtig emballage er ikke 
længere et tilvalg, men en nødvendighed, 
og vi forfølger flere veje for at gøre vores 
emballager mere miljøvenlige og 
for at reducere vores emballagers 
samlede CO2-aftryk. Vi arbejder 
både henimod at reducere em-
ballagematerialet og vægt, og vi 
bestræber os på at gøre brug 
af genbrug og biobaserede 
materialer. Vores mål er at 
sikre, at kunderne altid mod-
tager bæredygtigt emballage, 
uanset hvilket produkt, de 
vælger.

Handlinger 
Vi stiller høje miljøkrav til os selv og derfor også til vo-

res leverandører og samarbejdspartnere. Siden 2019 
har vi været ambitiøse i vores målsætning om 

hele tiden at øge genanvendelsesgraden af 
vores plastikflasker. Vi indledte med et mål 
på 25% genanvendelse, hvorefter målet 
steg til 50% i 2020. Året 2021 er ingen und-

tagelse, og i løbet af sommeren overgik 
alle vores monolayer PET-flasker fra 
50% til 100% genanvendt plastik.  
Det er vi enormt stolte af, og svaren-
de til en volumen på over 6 millioner 
flasker. Med disse forandringer er 

vi med til at sætte en klar retning for 
fremtiden, når det kommer til bære-
dygtighed og til at bidrage til en vigtig 

miljøindsats uden at gå kompromis med 
fødevaresikkerheden. 

Udover at øge genanvendelsesprocenten i PET-flasker, har 
vores fokus også været at optimere etiketmaterialerne på 
disse flasker. Også her har vi foretaget et markant skifte 
i forhold til over halvdelen af vores portefølje. På vores 
absolut største køleserie konverterede vi etiketmaterialet 
fra plastik til 100% genanvendt papir, og udover et reduceret 
plastforbrug, er de fossile brændstoffer nedbragt med næ-
sten 50%. Derudover har det nye materiale også til formål at 
sikre en højere genanvendelsesprocent i den efterfølgende 
returneringsproces hos pantsystemerne, da det nye materia-
le er lettere at vaske af end hidtil. 

Vores rejse og ambitionsniveau stopper 
ikke her. I 2022 vil vi arbejde hårdt for 
at kunne realisere en øget genanvendel-
sesprocent i vores resterende plastikfla-
sker og at konvertere flere etiketter til et 
mere bæredygtigt materiale, end det vi 
anvender i dag.

 
Kartoner
Kartoner udgør en stor del af Rynkebys  
forretning, og her har vi i 2021 også 
foretaget markante materialeoptimeringer. Det første mar-
kante skifte var på vores store 1,75L Tetra-kartonserie, hvor 
vi har foretaget justeringer i materialet og erstattet fossilt 
plast med mere biobaseret plast. Skiftet har betydet, at kar-
tonerne er blevet mere miljøvenlige gennem bl.a. fjernelse 
af kalklag på indersiden af kartonen og skifte til sukkerrørs-

plastik. Bioplastandele er øget fra 76% til 83%, og vi har med 
denne ændring reduceret op til 38 tons CO2 sammenlignet 
med 2020, selvom volumen er steget i 2021.

Et andet forbedringsprojekt har været at skifte materialet på 
vores 1L Elopak-kartoner. Med det nye materiale reduceres 
det samlede forbrug af både fibre og PE-materiale. Det har 
betydet, udelukkende på grund denne materialereduktion, at 
kartonens CO2-emission reduceres med 1,5%, omregnet til 
2,25 tons CO2-reduktion i 2021.

Trods vores løbende optimeringer og  
vores reduktion af materialeforbrug i 
vores kartoner, kan vi forsikre, at det 
ingen kvalitetsmæssig påvirkning har 
af juicen. De nye materialer har samme 
egenskaber som i de tidligere emballager, 
men findes nu blot i et mere miljøvenligt 
materiale, uden vi går på kompromis med  
produktkvaliteten eller fødevare-
sikkerheden.

Rynkeby forsætter rejsen med at indtænke bæredygtighed i vores emballageudvikling. 
Vores ambitiøse emballagestrategi med miljø i centrum giver os et klart afsæt for at 
træffe de mest miljøvenlige beslutninger, når det er muligt.

OUR OBJECTIVE:

2025

100%
BOTTLES FROM R-PET

10%
LESS PACKAGING

WEIGHT
THROUGHOUT OUR

PORTFOLIO

THREE QUESTIONS ARE CRUCIAL FOR US
WHEN IT COMES TO PACKAGING:

1.
What do consumers want?

2.
How can we ensure that our 

juices and fruit drinks are of top 
quality?

3.
What is the best way  

to protect the environment  
and its resources?
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Vores engagerede og kompetente medarbejdere er afgø-
rende for, at vi er i stand til at indfri vores målsætninger for 
virksomheden.

Sundhed og arbejdsmiljø 
Et af de vigtigste fokusområder er medarbejdernes trivsel. 
Det er vores medarbejderes engagement og kompetencer, 
som gør det muligt at udvikle Rynkeby. Vi vil altid prioritere 
omsorg for medarbejdernes fysiske og psykiske velbefinden-
de.
Igennem de senere år har vi arbejdet målrettet med vores 
sikkerhedskultur, og vi har bl.a. en meget ambitiøs målsæt-
ning om nul arbejdsskader. 
I 2021 forsatte vi vores fokus på registrering af hændelser 
og især registrering af ”tæt på”-ulykker, som stort set er på 
niveau med 2020. ”Tæt på”-registreringer kan bruges præ-
ventivt og bidrage til forebyggelse.

Antallet af ”Mindre ulykker” er steget. Heldigvis er der ikke 
tale om ulykker, hvor medarbejdere kommer alvorligt til 
skade. Og samtidig er vi tilfredse med, at vi er blevet endnu 
bedre til at registrere selv de mindste ulykker.

Sikkerhedskultur 
Vores fælles forståelse af sikkerhed er essentiel for at kunne 
reducere antallet af skader. Alle skal naturligt følge sikker-
hedsmæssige foreskrifter og procedurer uanset, om der er 
travlt eller ej. Vi skal hjælpe hinanden med sikker adfærd. 
Vi skal stoppe handlinger – både vores egne og kollegers – 
som ikke er sikre.
Vi arbejder hele tiden med vores fælles kultur og adfærd 
omkring sikkerhed bl.a. gennem et heldagskursus i sikker-
hedskultur for alle produktionsmedarbejdere. 

Sundhed 
Allerede i 2020 besluttede vi at sætte yderligere fokus på 
sund kost og motion for vores medarbejdere. Sundhed er, 
som bekendt, mange forskellige ting, og sundhed er en 
helt individuel størrelse. For de fleste handler det dog om 
at være rask og ikke syg, at have følelsen af overskud til at 
kunne gøre de ting, man gerne vil både fysisk og psykisk.

I Rynkeby har vi valgt at igangsætte flere sundhedsindsatser 
bl.a. på baggrund af resultaterne af vores helbredsundersø-
gelser fra 2020. Vi har indført, at kantinemaden er baseret på 
SENSE kostprincipper, som lever op til sundhedsstyrelsens 
anbefalinger om 600 gr. grønt pr. dag. Vi tilbød medarbejder-
ne, at de kunne melde sig til et otte ugers kostprogram. Vi 
har indført morgengymnastik og igangsat en stor indsats for 
et røgfrit Rynkeby.

Vejen til en røgfri arbejdsplads 
I 2021 satte vi fokus på at være en 100% røgfri arbejdsplads 
- også udendørs.

Vi satte fornyet fokus på rygestopkurser og uddannede 
vores egen rygestopscoach. 25% af de ansatte, som ryger, 
meldte sig i 2021, og næsten alle tilmeldte blev røgfrie.

Medarbejdertrivsel 
Vi gennemførte i foråret 2021 en tilfredshedsundersøgelse 
blandt vores funktionærer - ca. 100 medarbejdere. I en tid, 
hvor Rynkeby gennemgår mange forandringer med blandt 
andet skift på fire poster i ledergruppen, ny strategi fra vores 
ejere Eckes Granini og mange igangværende projekter, kan 
medarbejderne opleve et større pres og øget forvirring om 
virksomhedens retning. 

MEDARBEJDERE

Rynkeby ønsker at være en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads. Derfor er det naturligt, 
at Rynkeby har som mål at skabe glade, sunde og kompetente medarbejdere. Det gør 
vi ved at tage ansvar for den enkelte medarbejders sikkerhed, tryghed og udvikling.

Resultat 2018
Ny basislinje

Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2021

Registrerede - ”Tæt på” situationer 38 89 238 228 Ikke målsat

Registrerede mindre uheld (uden fravær) 17 22 24 39 0

Registrerede arbejdsulykker 17 13 15 12 0

Sygefravær (totalt fravær for alle inkl. langtidssyge) 4,5 % 5,1 % 4,4% 4,7% Max. 4%
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Undersøgelsen viste, til vores store glæde, en fremgang i 
tilfredshed, idet 77% er tilfredse med deres job. Som for-
ventet ses det dog også, at medarbejderne oplever at være 
pressede i forhold til ressourcer. Der har været en negativ 
udvikling i oplevelsen af work-life-balance, hvilket er be-
kymrende. Medarbejderne oplever endvidere at have færre 
beføjelser til at udføre deres job, og mange giver også udtryk 
for, at de oplever uklarhed om forventningerne til dem.  

Som konsekvens af undersøgelsen har vi lavet en handlings-
plan, som sætter fokus på at udvikle vores ledere, skabe 
tydelighed omkring rammer og retning, at optimere  
ressourcestyringen samt hjælpe medarbejdere med at  
genfinde work-life-balancen og ikke mindst fortsætte med  
at give medarbejderne værktøjer til at håndtere forandringer 
og nye arbejdsprocesser.

Uddannelse 
Vi er i en tid med mange forandringer i form af digitalisering 
af processer og af produktionsudstyr, som kræver vel-
uddannede medarbejdere. Derfor har vi fortsat fokus på at 
uddanne og udvikle vores medarbejdere. Vi har en del intern 
uddannelse og træning, men derudover har vi de seneste 
fire år arbejdet systematisk på at opkvalificere ufaglærte 
medarbejdere til en faglært uddannelse. Således har vi nu  
9 medarbejdere, som har bestået procesoperatør-
uddannelsen eller lageruddannelsen. Desuden har vi 
lærlinge i vores tekniske afdeling. Det er vi stolte af, og vi vil 
fortsætte i de kommende år med at tilbyde disse muligheder.

Covid19  
Ligesom i 2020 er det svært at nævne 2021 uden at tale 
om COVID-19. Vi producerer fødevarer af friske råvarer, og 
vi kan derfor ikke bare lukke produktionen ned uden store 
konsekvenser. Det betød, at vi i store dele af 2021 havde en 
række restriktioner, som skulle beskytte vores produktion 
i form af  fysisk afstand mellem skift, begrænset åbent i 
kantinen mv.

Vi har igen i 2021 været nødt til at hjemsende kontoransatte 
i store dele af året, og på intet tidspunkt i 2021 var der ”nor-
male tilstande”.  På trods af dette lykkedes vi med at levere 
et godt resultat. Vi har gennem hele 2021 haft en meget høj 
servicegrad overfor vores kunder på mere end 98% uagtet 
problemer med råvarer, transport, begrænset adgange i dele 
af produktionen. Det kan vi kun takke vores meget engagere-
de og kompetente medarbejdere for.

COVID-19 er den primære årsag til, at vi i 2021 ser en lille 
stigning i vores samlede sygefravær.

 
”Code of Care” - Social Ansvar 
Rynkeby har indgået et partnerskab med Faaborg-Midtfyn 
Kommune og organisationen “Code of Care”. Dette er en  
taskforce, som sætter fokus på virksomheders sociale 
ansvar og inklusion af mennesker uden beskæftigelse. 
Partnerskabet betyder, at vi har medarbejdere, der arbejder 
nogle få timer om ugen. Vi er stolte af at være med i denne 
taskforce, da det er vigtigt, at vi som virksomheder tager et 
socialt ansvar og hjælper, hvor vi kan.

Spørgsmålet er, hvordan man skaber et psykologisk trygt 
arbejdsmiljø? Og hvad er et psykologisk trygt arbejdsmil-
jø? I Rynkeby er det et arbejdsmiljø med en velfungerende 
samarbejdskultur, tilfredse, effektive og innovative medar-
bejdere, hvor alle har modet, lysten og motivationen til at 
bidrage fuldt ud. 

Psykologisk tryghed er i Rynkeby ønsket om, at vi alle føler, 
vi frit kan udtrykke meninger og holdninger, stille spørgs-
mål, komme med nye ideer uden at føle os ignoreret, udstil-
let, talt ned til og uden negative konsekvenser. Psykologisk 
tryghed handler om at kunne dele viden og om at lære af 
hinanden.

En psykologisk tryg arbejdsplads er et sted, hvor vi alle, 
både medarbejdere og ledere: 
 • Tør sige vores mening   
 • Tør fejle uden frygt for hån, ydmygelse  

eller negative konsekvenser   
 • Tør stoppe en kollega eller leder i  

at udføre uhensigtsmæssig adfærd  
 • Tør give konstruktiv og oprigtig feedback  
 • Tør udfordre hinanden på en konstruktiv  

og respektfuld måde 

Vi satte fokus på netop dette emne d. 29. oktober 2021 med 
vores Bæredygtighedsdag. 
 

Bæredygtighedsdag d. 29. oktober 2021 
Eckes-Granini har valgt, at alle selskaber i koncernen skal 
afsætte en dato til at sætte fokus på bæredygtighed.

Vi havde valgt, at dagens tema skulle omhandle  
”Medarbejdere”. Og hvordan hænger det sammen?  
Jo, det er også bæredygtighed, når man har fokus på, at 
medarbejderne i Rynkeby trives og har høj grad af arbejds-
glæde. Derfor valgte vi Psykologisk Tryghed som temaet for 
dagen.

Vi ønskede, at vi på dagen i fællesskab drøftede psykologisk 
tryghed, hvad det betyder for os, og hvordan vi kan arbejde 
med det. 

En vigtig pointe er, at psykologisk tryghed ikke kommer af 
sig selv. Vi skaber trygheden sammen. Det er en opgave, 
som skal have fokus på alle niveauer. På organisations- og 
ledelsesniveau, på teamniveau og på individniveau for at 
vi lykkes med at forbedre den psykologiske tryghed i hele 
organisationen.

I løbet af dagen havde vi mange gode drøftelser,  
bl.a. spørgsmålet 
  Hvordan kan jeg bidrage til, at der kommer endnu 

mere tryghed i Rynkeby, så samarbejde bliver styrket 
på tværs af virksomheden? 

Input var bl.a., at vi gennem vidensdeling, feedback og bedre 
evaluering øger bevidsthed om at lære og ikke mindst at 
være proaktiv med vidensdeling og hjælpe andre.
Der blev også givet input til, at vi generelt kan forbedre 
vores kommunikation, og at ledelsen skal bidrage til at sætte 
bedre rammer.
Følgende spørgsmål blev derfor også drøftet:
  Hvad kan jeg gøre for min kollega,  

så vi kan arbejde endnu bedre? 

PSYKOLOGISK TRYGHED  
– EN FORKLARING 
Vi har gennem det seneste år sat fokus på psykologisk tryghed i Rynkeby. Det har vi 
gjort, fordi vi tror på, at psykologisk tryghed er en væsentlig faktor i skabelsen af en 
god arbejdsplads, hvor medarbejderne trives.

8 ugers kostprogram 
10 medarbejdere meldte sig til vejledning og hjælp 
og fik enkel vejledning til, hvordan man kan spise 
sundt. Projektet viste deltagerne, hvor simpelt det 
kan gøres, hvis man ønsker at leve sundt og sam
tidig tabe sig. 

3 hovedmåltider, som hver indeholder: 
Grønt/frugt: 12 håndfulde 
Stivelse: 1 håndfuld 
Protein: 1 håndfuld 
Fedt: 1 håndfuld 

De 10 deltagere tabte tilsammen 53,5 kg på 8 uger. 

Som en af deltagerne udtaler: 
”Forløbet gav mig indsigt i detaljer om kost, som jeg 
aldrig havde tænkt kunne være brugbare. Jeg er 
blevet bevidst om, hvad jeg indtager i hverdagen. 
Jeg har fået mere energi og sover bedre om natten” 

MERE BÆREDYGTIG JUICE
• Frugt- og grøntbaserede råvarer
  fra bæredygtighedscertificerede
  avlere og produktion

KLIMABESKYTTELSE
• Reducere CO2-udledning
  fra fabrikkens aktiviteter,
  herunder energi, vand-
  forbrug, affald og svind
  (og kompensere for resten)

EMBALLAGE
Mere bæredygtige emballage-
løsninger herunder bl.a.:
• Reducere plast 
  i vores emballager
• Øge andel af 
  genanvendt materiale

ERNÆRING OG KVALITET
• Forbrugersundhed
• Økologi
• Kvalitetsprodukter

MEDARBEJDERE
• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
• Rummelig arbejdsplads
• Kompetenceudvikling
• Sunde medarbejdere
• Sundhedstjek 

SOCIAL ANSVARLIGHED
• Team Rynkeby

MENNESKERMILJØ
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Her var noget af feedback bl.a., at vi alle bør være mere 
åbne, oprigtige og nysgerrige og ikke mindst udvise tillid.  
Vi kan blive bedre til at dele viden og erfaringer og  
der  i gennem spille hinanden gode. Vi skal huske at rose  
hin anden og vise anerkendelse. 

Den trænende organisation
Psykologisk tryghed kommer som nævnt ikke af sig selv  
– det har vi alle ansvaret for at skabe. Der skal trænes, og 
det skal vi hjælpe hinanden med. Vi skal blive bedre til in-
volvere os, stille spørgsmål samt give og modtage feedback 
løbende. 

I 2022 er der planlagt en række indsatser, som skal træne 
organisationen i psykologisk tryghed.

Syv andre medarbejdere var med på idéen, og de fik følge-
skab af en læge, en præst og en bedemand fra lokalområdet. 
Der blev søgt sponsormidler til turen, og i juli 2002 drog 
holdet på cykeltur til Paris. 

Overskuddet fra turen blev doneret til syge børn, og en 
tradition blev dermed grundlagt. I 2021 kunne Team Rynkeby 
derfor fejre 20-års jubilæum, hvilket bl.a. er markeret med et 
20-års logo og en særlig film. 

Team Rynkeby Fonden blev en årrække senere stiftet af 
Rynkeby den 15. oktober 2013. Fondens formål er at drive 
samt yde støtte, tilskud og donationer til samfundsgavnlige 
og almennyttige aktiviteter, herunder bl.a. aktiviteter af 
sundhedsmæssig, social, kulturel, humanitær og uddannel-
sesmæssig karakter.

På tur i Danmark
I sæson 2020/21 var der fortsat COVID-19-restriktioner, men 
de løsnede op i sommeren 2021. Det kunne dog ikke lade 
sig gøre at køre til Paris, og det blev i stedet for besluttet at 
gennemføre nationale ture. Turen i Danmark blev en kæmpe 
succes – godt hjulpet af et fantastisk sommervejr. Langs 
vejene gjorde biler holdt, dyttede og klappede ad rytterne. 
I byerne bød borgerforeninger og virksomheder rytterne 
velkommen med kaffedepoter og frokost.

Team Rynkeby gør en stor forskel  
for Børnecancerfonden  
Team Rynkeby fik i 2021 indsamlet 18.128.000 DKK  
til Børnecancerfonden. Det er Team Rynkebys frivillige 
ildsjæle, som har gjort det muligt for Børnecancerfonden at 
uddele støtte, som har bidraget til, at flere børn i dag over-
lever kræft. Siden 1995 har Børnecancerfonden uddelt mere 
end 400 mio. kr. til danske forskere, sikret støtte til familier-
ne og bidraget til en øget oplysning. 

I dag overlever 6 ud af 7 børn deres kræftdiagnose. Selv-
om overlevelsen er høj, så lever over 50 % af børnene med 
senfølger. I dag fokuserer forskning derfor på, hvilket liv 
børnene overlever til, så de kan opnå livskvalitet på niveau 
med deres jævnaldrende.

RESPECT blev igangsat for 10 år siden på Rigshospitalet 
med midler fra Team Rynkeby, og er siden blevet udrullet på 
alle fire børnekræftafdelinger i Danmark. Det er et projekt, 
hvor børn og unge med kræft får besøg på hospitalet af 
ambassadører, som er deres klassekammerater. Besøgene 
hjælper syge børn og  unge til at bevare den sociale og fagli-
ge tilknytning til skolen og livet. 

Projektet fokuserer også på undervisning af klassekamme-
rater og lærere i børnekræft og fysisk træning fra indlæggel-
sestidspunktet. 

Skoleløbet sikrer afgørende forskning 
Siden 2015 har der været afholdt Skoleløb, hvor børn løber 
for børn. I 2021 blev det muligt at gennemføre løbet efter 
corona-aflysningen i 2020. Over 73.000 børn deltog fra 261 
skoler, SFOer og børnehaver. 

Holdene i Team Rynkeby gør en kæmpe indsats for at hverve 
skoler til at deltage i løbet og stiller frivillige på løbsdagen 
til afvikling. De mange tusinde børn løber for deres lungesy-
ge kammerater, og pengene indsamles fra mennesker, der 
støtter indsamlingen som sponsorer for børnene.

Skoleløbet og deltagernes ”My Collection” fik tilsammen ind-
samlet 5.579.326,29 kr. til Børnelungefonden. Det flotte beløb 
har en afgørende betydning for Børnelungefonden.

70% af midlerne går direkte til forskning, og i 2021 har man 
eksempelvis valgt at støtte studier i astma blandt børn og 

20 ÅR MED TEAM RYNKEBY

Ved en julefrokost i 2001 på Rynkeby kom én af medarbejderne,  
Knud Vilstrup, på en idé - at lave en tur, hvor man skulle cykle fra Ringe til Paris for  
at opleve afslutningen på Tour de France – verdens største cykelløb. 

•  I 2021 var Team Rynkeby repræsenteret  
i 8 lande og med 59 hold 

•  I Danmark var der 19 hold med. I alt deltog 
1.023 ryttere og servicefolk samt 892 medlem
mer af Team Rynkeby Cycling Club

•  I Danmark deltog 16 medarbejdere i Team  
Rynkeby og i alt 55 fra hele EckesGranini

•  Rynkeby/EckesGranini yder stor støtte til Team 
Rynkeby. Der gives økonomisk tilskud til fon
dens administration, kontorlokaler til fondens 
medarbejdere, ledelsesrepræsentanter i fon
dens bestyrelse og praktisk bistand til projektet 
samt lækker juice til f.eks. Skoleløbet

Billeder fra Bæredygtighedsdagen 29. oktober 2021

INDSATSER LEDERE
• Træning af ledere i værktøjer til at skabe
 psykologisk tryghed
• Trivselsundersøgelse gennemføres som  

opfølgning på indsats
 
INDSATSER GENERELT
• Psykologisk tryghed temasættes  

alle relevante møder
• Jobbyt eller jobrotation
• Feedbacktræning
• Øge vidensdeling på tværs af organisationen
• Kurser i Teamsamarbejde
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unge. Astma er en kronisk betændelsestilstand i lungerne 
og den mest udbredte sygdom i barndommen. Der er meget, 
man endnu ikke ved om sygdommen og en del af de indsam-
lede midler er derfor gået til studier, der undersøger astma.

De resterende 30% af de indsamlede penge går til aktiviteter, 
oplysningsarbejde og rådgivning til fordel for lungesyge børn 
og deres familier - herunder en årlig familiecamp for de syge 
børn og deres familier.

En trofast ildsjæl takker af
Team Rynkeby bæres frem af mange trofaste ildsjæle.  
En af dem er Arne Jørgensen – en mangeårig medarbejder 
i Rynkeby. Arne har deltaget i Team Rynkeby i alt 14 gange, 
første gang i 2016. De fleste gange med Team Rynkeby Ringe 
og to gange med Team Rynkeby Silkeborg. 
Han er i 2017 udnævnt som medlem af Team Rynkeby Hall 
of Fame, der hylder personer, som gennem en årrække har 
ydet en ekstraordinær indsats for Team Rynkeby. Medlem-
merne er alle ildsjæle, der har sat deres tydelige aftryk i 
Team Rynkeby og været med til at forme den kultur, der 
kendetegner Team Rynkeby i dag. 
Nu takker han af.

For Arne Jørgensen er det er det selve sagen, der betyder 
mest og gør det sjovt at deltage. Spørger man ham, hvilke 
oplevelser, han især husker, så synes han, at alle ture har 
været uforglemmelige og fantastiske. Men det er vejret, som 
han især husker to år for. 

- Jeg husker tydeligt 2006, hvor vi kørte til Paris i over 40 
graders varme, og hvor en del ryttere blev dehydrerede 
under turen. Og så var der turen i 2014, hvor vi havde en hel 
uge med dagsregn og kun 8 graders varme i ”gult lycra”. Det 
var en kold, men alligevel fantastisk. 

I 2016 var Arne med til at starte TR Silkeborg (Søhøjlandet) 
op, og var som holdkaptajn med til at sikre, at det nye hold 
kunne køre rundt om Triumfbuen i Paris. – Sammenholdet 
og fællesskabet, den fælles sag og mottoet for træningen 
”alle ud alle hjem”, gjorde det muligt, og det var en helt 
særlig glæde at få holdet klar, fortæller han.

I 2021 var det ikke muligt at køre til Paris på grund af  
COVID-19. I stedet kørte rytterne ture i Danmark. Arne synes, 
at også det var en stor oplevelse, selv om det var ander-
ledes. - Det er min oplevelse, at alle nød både den danske 
natur, de mange bakker op og ned og så en dansk sommer, 
hvor vejret viste sig fra den smukkeste side.  Der var stor 
opbakning på hele turen. Det er sjældent at møde så mange 
mennesker undervejs, der bakker op. De både klappede og 
stod klar til at vinke os videre. Samtidig kunne vi vinke til de 
andre danske hold under turen helt på samme måde som, 
når vi cykler til Paris.

Team Rynkebys 20-års jubilæum  
For at fejre Team Rynkebys 20-års jubilæum og i virkelighe-
den gøre det, der ligger i Rynkebys DNA – nemlig at gør en 
forskel – gik vi i tænkeboks for at kortlægge, hvordan vi på 
bedste vis kunne fejre Team Rynkebys 20 års jubilæum. Og 
her opstod ideen om at etablere Danmarks største cykeltur 
for hele ´familien Danmark.´ 

Titlen blev til ”En Tur for Livet” og formålet var, at alle dan-
skere kunne deltage, uanset om det var familien Petersen 
eller en Team Rynkeby-rytter. 

Der var to helt klare formål med ”En Tur for Livet”:  
 • Få danskerne ud og cykle hen over sommeren  
 • Leve op til vores vision om at gøre en forskel  

– og dermed bidrage til at støtte børn med kritiske 
sygdomme via Team Rynkeby  

Danmarks største cykeltur – hver for sig   
Vi vidste, at ca. 66% af danskerne ville holde ferie i Danmark 
i 2021 – og hvad skulle de lave?  På grund af COVID-19 hav-
de mange valgt at bruge ferien på oplevelser i naturen og 
at være i Danmark. Dette kombineret med, at rigtig mange 
danskere bruger tid på fysisk aktivitet i deres ferie, hvor 
cykling er blandt de fortrukne, gjorde, at Rynkeby tog teten 
og arrangerede Danmarks største cykeltur hver for sig. 
For at eventen kunne blive Danmarks største cykeltur blev vi 
selvfølgelig bakket op af Team Rynkeby og Børnecancerfon-
den, og vi alliererede os med DGI, der via deres lokalafdelin-
ger og foreninger var med til at aktivere En Tur For Livet!  
  

Gør en forskel  
Der er gode grunde til, at aktiviteter som ”En Tur for Livet” 
er vigtige for Rynkeby. Det er de fordi, det er godt for alles 
helbred og den mentale sundhed at bevæge sig, men det er 
også en aktivitet, der er med til at bakke op om det fantasti-
ske stykke arbejde, som Team Rynkeby har gjort de sidste 20 
år med at donere penge til Børnecancerfonden og Bør-
nelungefonden med det formål at støtte børn med kritiske 
sygdomme. 
 

EN TUR FOR LIVET 

I Rynkeby vægter vi sundhed højt. Sundhed både for forbrugerne og for vores medar-
bejdere. Vi tror på, at sundhed fører til bedre livskvalitet og livsglæde.  
Vi tror på, at medarbejdernes sundhed er afgørende for trivsel og arbejdsglæde, som 
er en stor del af vores sociale ansvarlighed hos Rynkeby. Derfor gav vi i juni 2021  
muligheden for, at alle medarbejdere kunne tage med på ”En Tur for Livet”. 
  



Succes i det danske sommerland   
”En Tur for Livet” har været en kampagne, der har budt på 
mange forskellige kommunikations- og marketingrelaterede 
aktiviteter. Alt lige fra flotte butiksudstillinger med POS- 
elementer i forbrugernes øjenhøjde, massiv annoncering på 
sociale medier,  butikskonkurrencer med præmier, en annon-
ce i Politikkens cykelferiesektion til TV-spot på TV2 PLAY, 
hvor vi opfordrede alle til at hoppe på cyklerne og deltage 
i ”En Tur for Livet” og hjælpe Team Rynkeby med at samle 
endnu flere penge ind til det gode formål.  

Igennem kampagnen har vi fået mange seje danskere ud at 
cykle i den danske sommer, både store og små, som ivrigt 
har delt billeder på de sociale medier af deres cykelture.  
Det har været så fantastisk at konstatere, at danskerne har 
engagereret sig og har haft lyst til at cykle med Rynkeby på 
”En Tur for Livet”

En Tur for Livet vender stærkere tilbage i 2022  
For at gentage succesen fra 2021, og skabe en endnu større 
synergi mellem Rynkeby og Team Rynkeby, har vi valgt at 
genoptage kampagnen ”En Tur for Livet i 2022”.  
Vi glæder os allerede. 
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 • TV2 Play: Ca. 890.000 visninger  
– hvoraf 97 % har set videoen til ende

  
 • Facebook: Ca. 5.3 mio. eksponeringer  

i perioden 6. maj til 8. august
  
 • Instagram: Ca. 2.2 mio. eksponeringer  

i perioden 6. maj til 8. august
  
 • Bannerreklamer: TV2 - Ekstra Bladet - BT  

– ca. 6.2 mio. eksponeringer
  
 • www.enturforlivet.dk – ca. 6.000 har signet up  

på sitet
  
 • 1263 antal udstillinger med POS elementer  

rundt om i landet!



Det er kulturen i en virksomhed, der får ledelsessystemet til 
at ”leve” tydeligt i hverdagen, og fødevaresikkerhedskulturen 
er naturligvis af afgørende betydning og en del af Rynkebys 
politik for kvalitet og fødevaresikkerhed. Det er en løbende 
proces at holde fødevaresikkerhedskulturen levende, hvor 
uddannelse, træning og kommunikation er tre afgørende 
faktorer. 

I 2021 blev der arrangeret et internt kursus med en under-
viser fra Teknologisk Institut, hvor Supply Chain direktør,      
HR direktør, produktionsledelsen og kvalitetsafdelingen var 
samlet og fik undervisning i fødevaresikkerhedskultur.  
En undervisning i retningslinjerne fra standarden, og hvor-
dan vi som virksomhed kan arbejde videre med fødevare-
sikkerhedskulturen. Målet i 2022 er at arbejde videre med 
kulturen via undervisning og runderinger i produktionen 
med fokus på opbygning af kultur. Endvidere skal der fore-
tages en gennemgang af indhold og opsætning af kurser for 
både nyansatte og vores årlige interne træningsdage.  
Nye medarbejdere får en introduktion til fødevaresikkerheds-
kultur via kvalitetsafdelingen. 

For at sikre den høje kvalitet og producere sikre produkter, 
har vi implementeret en lang række procedurer og instruk-
tioner i alle led af vores produktion. IFS Food-certificeringen 
er blandt andet en kontrol af, at disse procedurer er i styring. 
Vi er desuden godkendt af Fødevarestyrelsen til økologisk 
produktion. 

Som en del af Eckes-Granini håndteres størsteparten af 
råvaredokumentationen centralt. Via specifikationer og 
spørgeskemaer stilles krav videre til leverandører, og egne 
laboratorier kvalitetskontrollerer råvarerne. Rynkeby har 
eget laboratorie med fire laboranter ansat. Laboratoriet fore-
tager mikrobiologiske og kemiske analyser på såvel råvarer 
som færdigvarer, men også vandanalyser og proceskon-
troller som f.eks. verificering af rengøring foretages internt. 
Derudover sendes prøver afsted til eksternt laboratorie, hvor 

interne analyser ikke er muligt. Det kan fx være vitamin-
analyser, men også stikprøver af råvarer, hvor svindel med 
fødevarer og økologisk status testes. 

Svindel med fødevarer evalueres løbende, og der udarbejdes 
en plan i form af en risikovurdering med  fokus på udtag-
ning af prøver. Dette gøres med fokus på de leverandører, 
der ikke er medlem af SGF (Sure Global Fair). SGF er en 
tysk grundlagt industriel forening, der med fokus på frie og 
retfærdige markedsvilkår i juiceindustrien overvåger svindel 
med fødevarer.  

Interne audits er et vigtigt redskab til at skabe løbende for-
bedringer ogt sikre verificering af ledelsessystemet. Interne 
audits udføres af en gruppe medarbejdere, der er trænet i 
netop denne proces, og audit tildeles, så pågældende auditor 
er uvildig. I 2021 blev der afholdt en kursusdag for interne 
auditorer med fokus på forenkling og effektivisering, men 
også gentræning af auditkorpset og drøftelse af, hvordan 
forbedringer kan opnås.

Reklamationsbehandling og tilbagekaldelse 
Til trods for god styring i hele forsyningskæden og løbende 
kontroller både før under og efter produktion, får vi naturlig-
vis henvendelser fra kunder, der ikke er helt tilfredse med 
vores produkter. Alle kundehenvendelser bliver grundigt 
gennemgået i kvalitetsafdelingen i et tæt samarbejde med 
produktionsafdelingen. I kvalitetsafdelingen måler vi løbende 
på vores reklamationer og følger op på, om der er en trend, 
vi skal reagere på, det kan være i forhold til smagsafvigel-
ser, frugtkød eller problemer med en emballage.
Nøgletallene viser, at der er stor forskel på forbrugeradfærd 
i de nordiske lande. I Sverige oplever vi generelt et højere 
niveau af forbrugerklager pr. 1 million liter solgt produkt 
sammenlignet med Danmark. 

Som det også fremgår af figuren, får vi flest reklamationer 
på Brämhults-produkter målt i ppm. Det skyldes, at Bräm-
hults er et premiumprodukt, hvor der kan være smagsvari-
ationer på færdigvarerne, da råvarerne kommer fra forskel-
lige dele af verden i løbet af året, og produktet er et frisk 
produkt med kortere holdbarhed.  I 2021 har der ikke været 
nogle større reklamationssager på Brämhults-produkterne 
- her ses et fald i antallet af reklamationer, så vi nu ligger 
under målet på Brämhults-reklamationer. 
På det danske marked har reklamationstallet i 2021 været 
på niveau med 2020, og der har ikke været nogle større 
reklamationssager. 

I Sverige har der været færre reklamationer i 2021 på trods 
af, at der har været to større sager, hvor konsistensen på 
blåbær- og hybensuppe ikke var homogen. Dette medførte, 
at forbrugerne oplevede suppen som tynd, som resulterede 
i tilsammen 110 reklamationer. Årsagen viste sig at være 
problemer med omrøring i en bestemt tank, hvilket naturlig-
vis blev udbedret, da fejlen blev konstateret.

Ingen af forbrugerhenvendelserne har givet anledning til 
risiko for fødevaresikkerheden, hvilket er vores primære mål 
for reklamationer. 

Tabellen nedenfor viser antallet af reklamationer pr. 1 milli-
on liter solgt produkt for hhv. Danmark, Sverige, og specifikt 
Brämhults-brandet, som sælges primært i Sverige.

Men selv gode produktionsprocesser er desværre ikke altid 
nok, så december 2021 blev året, hvor vi havde en offentlig 
tilbagekaldelse på Brämhults æble i Danmark og Sverige. 
Tilbagetrækningen skete på baggrund af et analyseresultat, 
der viste en overskridelse af grænseværdien for patulin. 

Patulin er et mycotoxin, der kan forekomme i æbler, og i nog-
le tilfælde opstå på grund af indre skimmel i et æble, selvom 
æblet ikke er synligt beskadiget eller ødelagt på overfladen. 
Derfor kan det være meget vanskeligt at opdage, hvis æblet 
er dårligt. Skimmelvækst inde i et æble kan opstå som følge 
af et angreb af insekter eller andet.

Den bedste metode til nedbringelse af patulin i æbler er 
almindelig god produktionspraksis, som sikrer, at alt frisk 
frugt bliver vasket, sorteret og kontrolleret inden presning. 
Dette er også vores interne procedure i Rynkeby. Der findes 
ikke et krav om, hvor ofte der skal analyseres for patulin, 
men vi har i vores egenkontrol besluttet, at der ugentligt 
sendes prøver til analyse for patulin til et akkrediteret labo-
ratorium i Tyskland eller Frankrig, da analysen p.t ikke kan 
udføres af et dansk laboratorium. 

Normalt har vi et meget lavt indhold af patulin i vores æbler, 
hvilket indikerer, at vi får leveret nogle gode sunde æbler og 
at vores kontrol og sortering af æbler virker efter hensigten. 

KVALITET OG 
FØDEVARESIKKERHED
Som ansvarlig producent er det vores vigtigste opgave at sørge for, at vores produkter 
er sikre at indtage. Det har vi sørget for i mange år ved god styring af råvarer,  
for syning, hygiejne, produktion og færdigvarer via vores certificerede ledelsessystem.  
Rynkeby er certificeret efter IFS Food standarden, som ved et 3-dages audit i  
december 2021 blev opdateret til version 7, hvori krav til fødevaresikkerhedskultur  
er fremhævet. Fødevaresikkerhedskultur, internationalt kaldet Food Safety Culture, 
indgår ligeledes i den opdatering, der i 2021 er foretaget af EU’s hygiejneforordning. 

POLITIK FOR KVALITET OG FØDEVARESIKKERHED

Det er et fælles ansvar, at alle medarbejdere 
på Rynkeby gør hinanden direkte opmærksom
me på at efterleve og tage aktiv del i fødevare
sikkerhedskulturen.

For Rynkeby er fødevaresikkerheden afgørende for 
den tillid og forventning vores kunder og forbrugere 
har til vores produkter. Derfor ligger det i vores 
kultur, at vi som medarbejder på Rynkeby, alle er 
bevidste om og tager ansvar for at sikre vores  
produkter ikke kan skade forbrugeren. Vi forstår 
vigtigheden af altid at leve op til myndighedernes 
krav og er certificeret efter internationale standar
der.

Dette skal ske ved at:
•  Fødevaresikkerhed og kvalitetsstyring fortsat 

opfylder standardernes, myndighedernes,  
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, fødevare
sikkerhed og miljøhensyn.

•  Der stilles relevante miljø, kvalitets og føde
varesikkerhedsmæssige krav til leverandører.

•  Der stilles store krav til kommunikation  
"Fra jord til bord” for at rette information kan 
nå ud i alle led og hermed sikre, at under
leverandører, leverandører, kunder osv. har 
den nødvendige viden for at kunne levere sikre 
fødevarer.

Resultat 2018
Ny basislinje

Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2021

Privatkundereklamationer i ppm - Danmark N/A 2,6 3,1 2,7 Max. 2,0

Privatkundereklamationer i ppm - Sverige N/A 8,7 16,6 11,6 Max. 9,0

Privatkundereklamationer i ppm - Brämhults® (SE) N/A 46,4 70,8 31,7 Max. 48
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SAMLET OVERSIGT 
OVER CSR-MÅL OG -RESULTATER

Resultat 2018
Ny basislinje

Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2022

Andel af kvinder i øverste  
ledelsesniveau (bestyrelse)

0% 0% 25% 25% Min. 1 kvinde blandt 
de ejervalgte 4 
medlemmer af 
bestyrelsen. Opnået 
i 2020. 

Andel af kvinder på øvrigt  
ledelsesniveau

36% 41% 41% 44% 50%

Påbud/domme vedr. vildledende markedsføring. 0 0 0 0 0

Andel leverandører der har underskrevet Rynkeby  
eller AIJN CoC.

100% 100% 100% 100% 100%

EcoVadis Self Assessment for leverandører >90% af leverandø-
rerne opnåede  
> 35 point

47% > 45 point 77% > 45 point 77%  >45 point Min. 80% > 45 point

Andel af råvarer, der er bæredygtighedscertificeret 
(ud fra massebalance princip)* 

N/A 22 % 47% Mål 2021 50%
(Resultat findes 
først medio 2022)

100% i 2030

Andel store/Major fejl ved IFS audit. 0 0 0 Majors 0 Majors

Klager fra lokalsamfund (antal borgere) 4 8 4 2 0 klager

Personaleomsætning 17% 17% 17% 17,8% 12%

Privatkundereklamationer i ppm - Danmark N/A 2,6 3,1 2,7 Max. 2,0

Privatkundereklamationer i ppm - Sverige N/A 8,7 16,6 11,6 Max. 9,0

Privatkundereklamationer i ppm - Brämhults® (SE) N/A 46,4 70,8 31,7 Max. 48

Førstehjælpeskursus inkl. brug af hjertestarter Tilbudt til alle Tilbudt til alle Tilbudt til alle Tilbudt til alle Tilbydes min.  
1 gang per år.

Registrerede ”Tæt på”-situationer 38 89 238 228 Ikke målsat

Registrerede mindre uheld (uden fravær) 17 22 24 39 0

Registrerede arbejdsulykker 17 13 15 12 0

Sygefravær (totalt fravær for alle inkl. langtidssyge) 4,5 % 5,1 % 4,4% 4,7% Max. 4%

Reducere produktsvind til et minimum 
(defineret som svind fra blanderi til tapperi)

2,9 % 3,4 % 4,2% 4,39% 4%

Tab udtrykt som destruktionsomkostninger total.  
2018 er basislinje, index 100

100 47,8 47,0 38,3 36,9

Indkøbe 100% grøn el - - 100% grøn el 
implementeret

100% 100% 

Elforbrug pr 1000 L produkt 76,77 78,18 79,28 75,00 75,87

Vandforbrug pr 1000 L produkt 3,22 3,21 2,97 2,78 2,79

Spildevand pr 1000 L produkt 1,46 1,52 1,53 1,56 1,48

Gasforbrug m3 pr. 1000 L produkt 11,65 12,21 12,31 11,68 12,76

CO2 neutral fabrik NA NA NA Klimaneutral 
fabrik pr. januar 
2021 (kompensati-
on af CO2)

Klimaneutral fabrik 

ISO 14001 / EMAS certificering NA NA NA Opnået  
certificering

Opretholde  
certificering

Reducere plastforbrug til emballage :
Reducere gramvægt på PET flasker (2020). 

- - OK 100% r-PET i 
monolayer PET 
flasker

Erstatte HDPE flasker 
til 100% R-PET

Sukkerreduktion - Besluttet at igang-
sætte projekter

5 % 5,3% 5,3%

Gennemføre sundhedstjek hvert 2. år 75% deltagelse - 76% deltagelse Næste check  
er i 2022
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*Beregnet på EG Central Procurement Group level
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