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ANSVAR FOR HINANDEN OG FOR VORE  
OMGIVELSER I EN TID MED STORE  
FORANDRINGER 
 

I denne rapport gennemgås status for CSR-aktiviteter i Rynkeby i 2017. 
Aktiviteter der er gennemført på baggrund af det fælles engagement og den 
fælles forpligtigelse der er indeholdt i vores CSR-politik. 
 
Indledningsvist er det vigtigt at vi i Rynkeby igen i år tilslutter os de 10 
principper i FN’s Global Compact for områderne menneske- og arbejdsret-
tigheder, miljø og korruption, samt forholder os til de 17 Verdensmål fastsat 
af FN.  
 
I CSR-rapporten for 2017, beskriver vi de handlinger vi har gjort for at 
understøtte principperne i Global Compact i vores forretningssystem, 
-strategi, -kultur og i det daglige arbejde. Åben og ærlig kommunikation, 
såvel internt som med kunder, forbrugere og samarbejdspartnere, er af 
afgørende betydning for os. 
 
2017 har været et år præget af store forandringer for Rynkeby. Sammen 
med vores nye ejere, Eckes-Granini, har vi påbegyndt er række store 
forandringer. Vi har implementeret et nyt IT system i virksomheden og også 
installeret flere nye produktionslinjer. Forandringerne har fyldt meget i 
hverdagen og det vil de fortsat gøre i 2018.  
 
Trods de store forandringer har vi, sammen med vores ejere, fortsat vores 
fokus på ansvarlighed hos vores råvareleverandører. Ligeledes har vi 
fortsat det særlige fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. Dette ses 
bedst udmøntet i at der netop nu er over 70 medarbejdere på Rynkeby, der 
træner op til at gennemføre turen til Paris med Team Rynkeby i 2018. 
 
Igen i 2017 sattes der nye rekorder for Team Rynkeby. Både når det gælder 
antallet af deltagere og i de indsamlede beløb fra cykeleventen og skolelø-
bet, der går til velgørende formål. Samtidig med at Team Rynkeby støtter et 
godt formål fremmer det folkesundheden. I 2017 deltog over 110.000 elever 
på skoler i Danmark i skoleløbet.    

Maj 2018

FORORD

PETER F. ANDERSEN
Administrerende Direktør
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Hovedtal i regnskab (i mill. DKK) 2016 2017

Omsætning 712 1.026

Årets resultat -6,5 -9,0 

Aktiver 1.478 1.343

Egenkapital 1.072 1.063

REGNSKAB 2017

Et år med masser af forandring

Juicemarkedet i Danmark oplevede i 2017 et overordnet fald på 
2% i volumen. Ambient Juice, dvs. juice solgt udenfor køl, tabte 
3,3% volumen, men kun 1,1% værditab. Kølejuice voksede 5,7% 
i volumen og hele 8,6% i værdi. Året var præget af stigende 
forbrugerpriser og et skift fra ambient juice til kølejuice. 

Året 2017 bød på mange og store forandringer, da 2017 var året 
hvor implementeringen af vores nye ejers store og skelsæt-
tende beslutninger blev gennemført:

1. Investering i en helt ny produktionslinje, som kan producere 
friskpresset Bramhults juice og andre frugtdrikke, samt 
ansættelse og træning af personale til at operere produk-
tionslinjen. Produktionen af Bramhults produkter foregik 
indtil 31. december 2017 i Borås i Sverige, men fra 1. januar 
2018 er produktionen overflyttet til Rynkeby Foods A/S.

2. Investering i en Elopak høj hastigheds produktionslinje, som 
afløser for 2 ældre produktionslinjer.

3. Udskiftning af virksomhedens M3 ERP IT-platform med 
Eckes-Granini koncernens HiScore SAP baseret template.

4. Lancering af produkter i PET-emballage under GodMorgon 
varemærket.

5.  Distributionsaftalen med Innocent udløb ultimo 2017.
Årets resultat er præget af de meget store og voldsomme 
forandringer som ovennævnte har medført, med de deraf 
følgende omkostninger,  afskrivninger m.m. 
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CSR-Politik
Vi 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 i særlig grad til at udvise hensyn til de problema-
tikker, der vedrører lokalsamfundet omkring vores virksomhed 
samt de højrisikolande, vi samarbejder med. Vi tager afstand 
fra enhver form for bestikkelse og korruption, både hos egne 
medarbejdere og hos de leverandører, som vi samarbejder 
med. Dette dokumenteres via Code of Conducts for hhv. med-
arbejdere og leverandører. 

Rynkeby går skridtet videre, når det gælder socialt ansvar. Vi er 
med i en række frivillige aktiviteter, som er med til at forbedre 

en række sociale og miljømæssige områder. Små skridt tæller 
bedre end ingen, og vi tror på, at hvis alle giver en hånd med, 
kan vi bedre løse nogle af de problemstillinger, som vi står 
over for i både ind- og udland. 

Vi har personalepolitikker, der bl.a. sikrer alle vores medar-
bejdere udviklingssamtaler, og den ældre arbejdsstyrke får 
tilbudt seniorsamtaler, så den sidste arbejdstid kan planlæg-
ges. Vi ønsker at være mangfoldige, så vi afspejler det omgi-
vende samfund med hensyn til alder, race, køn, religion, og 
nationalitet.

Vi skal ikke love mere, end vi kan holde, og CSR skal ikke være 
et udstillingsvindue for alle de gode ting, vi gør. Det skal være 
et sagligt redskab til at udpege sårbare områder, som vi kan 
være med til at udvikle og gøre bedre.
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ANSVARLIG OG UDVIKLENDE LEDELSE

I Rynkeby er vores største aktiv vores dygtige medarbejdere, og vores fremtidige 
vækst skal  primært drives via udvikling af de ansatte. Dette er vores grundholdning i 
ledelsen. 

Hos Rynkeby har det i mange år været vores holdning 
at medarbejderne er vores største aktiv. Det er med-
arbejdernes holdninger og adfærd, der skal sikre en 
succesfuld fremtid. Ledelse og specielt forandrings-
ledelse har været og er, et fokusområde på Rynkeby i 
forbindelse med implementering af nyt IT-system, nye 
produktionslinjer og integrationen i Eckes-Granini. Fo-
kus har været på at sikre, at vores ledere er klædt på 
til at forstå egne og andres reaktioner, og har de rette 
værktøjer til at støtte medarbejderne i forandringspro-
cesserne.

I Rynkeby har vi i mange år haft fokus på vinderkultur, 
som en naturlig del af at være en virksomhed, der 
konstant skal øge sine resultater i et konkurrencepræ-
get marked. Vi har trænet denne vinderkultur overalt i 
virksomheden bl.a. med fokus på at flytte grænser hos 
den enkelte og i gruppen. I 2017 besluttede ledelsen, 
at give medarbejderne mulighed for at deltage i Team 
Rynkebys cykeltur til Paris i 2018, under fordelagtige 
vilkår. Både for at støtte det gode formål og for at ud-
vikle os og bryde grænser individuelt og sammen, især 
ovenpå et år præget af så store forandringer.

Vi træner og konkurrerer mod hinanden, men vi vinder 
sammen som virksomhed. Det er meget positivt at ca. 
70 medarbejdere hos Rynkeby har takket ja til tilbud-
det.

Vinderkulturen er en stærk støtte i forbindelse med 
forandringerne, der både kræver fleksibilitet og sam-
arbejde.  Ikke bare samarbejde internt men nu også 
i hele Eckes-Granini koncernen. Først og fremmest 
betyder forandringerne i produktionen, at Rynkeby nu 
producerer stort set alle produkter som Eckes-Granini 
sælger i både Danmark og Sverige. Omstillingen giver 
mange markedsmæssige muligheder, men også et 
stort ledelsesmæssigt fokus på at få organisationerne 
i Danmark og Sverige til at arbejde sammen om fælles 
mål.

I Rynkeby’s Mission, Vision og Strategi, som kan ses på 
næste side, kombineres Rynkebys stærke kompeten-
cer og varemærker med de store fordele det medfører 
at være en del af en stærk koncern som Eckes-Gra-
nini. Som eksempel har vi på Rynkeby indført Eckes-
Granini’s adfærdskodeks, som beskriver hvordan vi 
som medarbejdere i Eckes-Granini skal handle i den 
daglige forretning, som en del af dette er der af flere 
omgange blevet afholdt omfattende træning i Compli-
ance. 

Vi har ligeledes gennemført en større medarbejdertil-
fredshedsanalyse i November 2017. Analysen er fælles 
for alle Eckes-Granini selskaber, hvilket giver mulig-
hed for både et retvisende sammenligningsgrundlag, 
og også for fælles initiativer og handlinger på tværs af 
selskaber. Resultatet forelå først efter denne rapports 
tilblivelse, så nye mål vil blive sat i 2018. 

ADFÆRDSKODEKS
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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. 

STRATEGI  
2020

VISION:  
Vi gør det nemt for alle at nyde  
et glas af naturens frugter og 

 grøntsager fra Rynkeby hver dag.

Lønsom vækst gennem stærke varemærker

Strategiske 
vækstfremmende 

initiativer

3 stærke  
varemærker

Del af  
Eckes-Granini

Stærk  
CSR-aktivitet

Strategiske 
forudsætninger

Strategisk 
ekspertise
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RYNKEBY, UNGC OG VERDENSMÅLENE 
UN GLOBAL COMPACT

Rynkeby Foods er fortsat tilsluttet UN  
Global Compact’s 10 principper, sådan  
som vi har været det siden 2011.  
Dette er helt i tråd med Eckes Granini’s 
strategi og bæredygtighedspolitikker.

Principperne skal fremme etisk forretningsadfærd. 
UN Global Compact er baseret på internationale kon-
ventioner inden for menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. 

UNGC har to formål, dels at 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.

De 10 principper er godt forankret i Rynkeby’s strategi 
og organisation – og støttes nu yderligere op af vores 
ejere, Eckes Granini’s, interne Code of Conduct for 
medarbejder adfærd. Adfærdskodekset er oversat 
til dansk og er præsenteret for alle medarbejdere i 
Rynkeby Foods.

Vore leverandører skal ligeledes underskrive Code 
of Business Conduct ved indgåelse af kontrakt med 
Eckes Granini og Rynkeby Foods. Dette er nærmere 
beskrevet andetsted i rapporten.

VIRKSOMHEDEN BØR:

Menneskerettigheder
1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt  
erklærede menneskerettigheder og  
2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

3. Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv 
forhandling;

4. Bekæmpe alle former for tvangsarbejde;

5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde og

6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;

8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed og

9. Opfordre til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier. 

Antikorruption 10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning  
og bestikkelse. 

RYNKEBY, UNGC OG VERDENSMÅLENE 
UN GLOBAL COMPACT
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Vi er fortalere for fri og fair konkurrence 
og afviser at tage del i bestikkelse og
korruption.

IV.

10
Hvad er FN’s Verdensmål?

I september 2015 vedtog verdens regerings-
ledere i FN en ambitiøs dagsorden, der frem 
mod 2030 sigter mod en mere bæredygtig 
verden. Verdensmålene – eller SDG’erne 
(Sustainable Development Goals) består 
af 17 konkrete mål, som forpligter alle FN 
lande til blandt andet at afskaffe fattigdom 
og sult i verden, sikre god uddannelse og 
bedre sundhed til alle, sikre bedre miljø og 
klima, samt skabe anstændige jobs og mere 
bæredygtig vækst. Målene er globale og 
gælder således udover Danmark også Tysk-
land, Spanien, Frankrig, Finland og andre 
lande, hvor vores ejere, Eckes Granini, har 
hjemme.

Vi besluttede i 2016 at udvælge de 4 Verdensmål, som vi 
som virksomhed bedst kan bidrage aktivt til at nå.  
Vi har i 2017 fortsat haft fokus på disse 4 hos Rynkeby.

• Mål 3:  Vi skal sikre et sundt liv for alle og    
  fremme trivsel for alle aldersgrupper.

• Mål 4:  Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitets-  
  uddannelse og fremme alles muligheder  
  for livslang læring.

• Mål 8:  Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bære- 
  dygtig økonomisk vækst, ful og produktiv   
  beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

• Mål 12:  Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og 
  produktionsformer. 

I rapporten er markeret med hvilke af vore aktiviteter, at 
vi bakker op om de 4 mål.     

Vi er fortalere for fri og fair konkurrence 
og afviser at tage del i bestikkelse og  
korruption
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ANSVARLIGT INDKØB 
– FOREGÅR NU FRA TYSKLAND

”Eckes Granini Group GmbH Central Purchasing” overtog indkøbsansvaret for råmateria-
ler og primære emballagematerialer fra Rynkeby Foods i løbet af 2016. Den fulde inte-
gration blev gennemført i 2017. Alle kontrakter på rå- og emballagemateriale for 2017 
fulgte Eckes Granini Groups principper, retningslinjer, vilkår og betingelser.

Eckes-Granini Group GmbH Central Purchasing overtog 
indkøbsansvaret for råmaterialer og primære embal-
lagematerialer fra Rynkeby Foods i løbet af 2016. Den 
fulde integration blev gennemført i 2017. Alle kontrakter 
på rå- og emballagemateriale for 2017 fulgte Eckes-
Granini Groups principper, retningslinjer, vilkår og 
betingelser.

Eckes-Granini Group (EGG) kræver høje standar-
der for kvalitet, bæredygtighed, ægthed, hygiejne og 
sporbarhed fra sine leverandører. EGG har fastsat 
minimumskrav til sine leverandører med hensyn til 
auditprogrammer og certificeringer. Alle leverandører 
af frugtbaserede råmateriale skal være medlemmer 
af SFG (Sure Global Fair), som er en uafhængig orga-
nisation, der foretager årlige audits hos procenterne. 
SGF-revision omfatter hygiejne, ægthed, sporbarhed og 
bæredygtighedsområder. Opdateret liste over god-
kendte og reviderede SGF medlemmer er tilgængelige 
online www.sgf.org. For de leverandører, der endnu 
ikke er SGF-medlemmer, kræver Eckes-Granini Group 
andre beviser for overholdelse af de høje standarder og 
en fuld autenticitets- og sporbarhedsanalyse foretaget 
af eksternt akkrediteret laboratorium.

Alle leverandører SKAL underskrive AIJN’s Code of 
Business Conduct i forbindelse med kontraktindgåelse 
med EGG. AIJN CoC indeholder krav til overholdelse af 
de 10 principper i UN Global Compact, herunder men-
neskerettigheder, anti-korruption og miljøbeskyttelse. 
Overholdelse af AIJN CoC eftervises ved SGF audit. 

Til bæredygtighedsevaluering bruger Eckes-Granini 
Group Ecovadis-audit-programmet, der er en uafhæn-
gig global bæredygtighedsrevisionsplatform (www.
ecovadis.com). Denne revision er en online-revision, 
der dækker miljøindsats, arbejdspraksis, bæredygtigt 
indkøb og fair forretningspraksis. Revisionsresultater 
rapporteres på hver af de fire segmenter på en skala 
fra 0 - 100, og EGG har fastsat minimumsmål for sine 
leverandørers præstation. Første målsætning ved ud-
gangen af 2016 var, at leverandørerne skulle score mini-
mum 25/100. Alle leverandører undtagen én lykkedes 
med at forbedre deres præstationer og nåede dermed 
målet. Næste målniveau er 35/100 ved udgangen af 
2018. Eckes-Granini Group arbejder tæt sammen med 
leverandørerne for at forstå betydningen af bæredyg-
tighed og for at forbedre indsatsen på alle definerede 
områder.

Eckes-Granini Group køber ligeledes økologiske råvarer 
til Rynkeby og andre Ecke- Granini virksomheder. 
Eckes-Granini Group er ECO certificeret, ligesom EGGs 
vigtigste råvarelagrings- og distributionscenter HIWA i 
Rotterdam også er det.

Vigtigste råvarer
I 2017 stod Eckes-Granini Group overfor mange alvor-
lige udfordringer i forbindelse med indkøb af frugtbase-
rede råvarer. 

I foråret 2017 var de globale lagre med appelsinsaft og 
appelsinsaftkoncentrat så lave, at vores volumenbehov 
til disse råvarer ikke var opfyldt, og vi kunne derfor ikke 
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Vi handler altid bæredygtigt
og socialt ansvarligt.

VII.

16

Juice CSR Platform
Rynkeby støttede i 2017 fortsat AIJN JuiceCSR Platform, som 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. 

I 2017 var antallet af medlemmer steget til 35, som repræsenterer hele forsyningskæden og NGO’er. Der er 
nedsat en styregruppe samt etableret flere arbejdsgrupper, der arbejder mere i dybden med hhv. appelsin-
produktion i Brasilien, ananas fra Thailand og æbler/bær fra Europa.  

Juice CSR Platform blev dannet i 2013 som et projekt med støtte fra EU. Arbejdet blev, og bliver stadig 
ledet og faciliteret af Den europæiske juiceforening, AIJN. I 2015 blev platformen uafhængig af EU midler 
og drives nu via de tilsluttede virksomheder og NGO’er. 

Rynkeby Foods A/S har deltaget i platformen siden den spæde begyndelse, ligesom vores nye ejere Eckes 
Granini også har været med fra starten.  Rynkeby fortsætter indtil videre som selvstændigt medlem.

Læs mere på www.juicecsr.eu. 

producere og levere alle produkter til vores kunder. Den 
nye appelsinhøst fra Brasilien startede i juni 2017, og 
høsten var god, hvilket betød, at vi kunne vende tilbage 
til den normale situation efter nogle vanskelige måne-
der.

I foråret 2017 oplevede vi også ekstremt lave tempera-
turer i Central- og Østeuropa i den bedste blomstrings-
tid for europæiske frugter (æble, pære, jordbær, kirse-
bær mv.). Omkring 30-50% af afgrøderne blev ødelagt 
på grund af dette. Dette førte til rekordhøje priser på 
disse råvarer og mangel på visse af dem.

I oktober 2017 blev den europæiske sukkerordning af-
skaffet, og sukkerproducenter kunne frit producere og 
sælge sukker uden begrænsninger i Europa.  
Dette førte til overproduktion i Europa på grund af øget 
dyrkningsareal. Samtidig producerede de øvrige store 
sukkerproducerende lande i verden (Brasilien, Indien, 
Thailand) rekordhøje afgrøder; verdensmarkedsprisen 
kollapsede. I løbet af 2017 fik vi nogle positive nyheder 
vedrørende de tropiske frugter. 

På grund af klimaændringerne er  vejrfænomenet ”El 
Nino” reduceret, og dermed faldt der mere nedbør i 
”greenbelt” -zonen, som betød bedre afgrøder af tropi-
ske frugter som ananas, banan, mango , passionfruit 
osv.

Vi handler altid bæredygtigt  
og socialt ansvarligt
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SIKRE PRODUKTER - OG SIKKER PRODUKTION 

Som ansvarlig producent er det vores vigtigste opgave at sikre, at vores produkter er 
sikre at indtage. Det har vi sørget for i mange år ved god styring af råvarer, forsyning, 
hygiejne, produktion og færdigvarer via vores certificerede ledelsessystem, FSSC 
22000, som er en GSFI (Global Food Safety Initiative) anerkendt standard for kvalitet, 
fødevaresikkerhed og hygiejne. 

Det er Eckes Granini’s strategi, at alle 
deres produktionsenheder skal være 

certificeret efter IFS Food, som er en 
internationalt anerkendt standard på linje 

med FSSC 22000. Det var egentlig besluttet, 
at Rynkeby Foods skulle IFS certificeres i 2017, 

men pga. de mange forandringer og store projekter 
i 2017, er certificeringen udskudt til slutningen af 2018.

Udover FSSC 22000 er Rynkeby Foods også økologi-
godkendt, samt godkendt til brug af de andre nordiske 
øko-mærker, Debio i Norge og Luomu i Finland. Des-
uden har vi opnået Elite Smiley hos Fødevarestyrelsen.  

Reklamationsbehandling og tilbagekaldelse
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 forbrugerne, som ikke er 
tilfredse med vores produkter af forskellige årsager. 

Tabellen nedenfor viser også, at der er stor forskel 
på forbruger adfærd i de nordiske lande. I Sverige og 
Finland oplever vi generelt et markant højere niveau af 
forbrugerklager pr. 100 mio. liter solgt produkt ift. DK. 

Når vi sammenligner nøgletallene med vores øvrige 
europæiske kollegaer, er forskellen endnu større. 

I Danmark har vi haft en markant stigning i antallet af 
reklamationer ift. 2016, men til et niveau som svarer til 
årerne før, eller endda lidt lavere.  Antallet af reklama-
tioner fra svenske kunder er halveret. En del af dette 
fald kan skyldes, at ansvaret for reklamationsbehand-
lingen er flyttet fra Arla Foods SE til Eckes Granini SE.  
Fra 1. januar 2018 vil alle reklamationer fra både 
DK, SE og FI blive registreret i SAP, således at vi kan 
trække oplysningerne fra samme system. 

Vi har ikke haft nogle tilbagekaldelser af produkter i 
2017. 

Reklamationer pr. 100 mio. liter 2013 2014 2015 2016 2017 Mål 2020

Danmark 271 227 319 140 220 Max. 300

Sverige 811 845 1075 1035 538 Max. 700

Finland 667 816 1070 1149 921 Max. 700

Ingen af de modtagne forbrugerreklamationer ud-
gjorde en risiko for fødevaresikkerheden, hvilket er 
vores primære mål omkring reklamationer.   
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GIRL’S DAY IN SCIENCE OG SAMARBEJDE 
MED MIDTFYNS GYMNASIUM

Rynkeby Foods A/S slog igen i år dørene op til Girl’s Day in Science (GDIS). Girls’ Day 
in Science er en landsdækkende kampagnedag, hvor virksomheder, science centre og 
tekniske gymnasier over hele landet inviterer grundskole- og gymnasiepiger indenfor til 
at arbejde med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver. 

Girls’ Day in Science sætter fokus på, at der er mange 
piger, der fravælger en naturvidenskabelig eller tekno-
logisk retning i deres uddannelses- og karrierevalg. 

På grund af ny gymnasiereform blev GDIS afholdt 
allerede den 30. august. Derfor fik for første gang 
besøg af elever fra 3.g på Midtfyns Gymnasium, som 
har valgt biologi B som valgfag. Vi udfordrede pigerne 
med både smagstest, tip en 12’er, bland din egen juice 
og en workshop om mikrobiologi og pasteuriserings-
effekt. Derudover var der indlæg fra en laborant, en 
procesteknolog og en kemiingeniør, der fortalte om det 
daglige arbejde hos Rynkeby.

Rynkeby Foods A/S har valgt at deltage i dette net-
værk, da vi er en virksomhed der er stærkt forankret i 
lokalområdet. Det er vigtigt, at vi viser de unge menne-
sker på det lokale gymnasium, hvilke muligheder der 
findes inden for det naturvidenskabelige område. Der 
vil i fremtiden blive brug for kompetente unge men-
nesker, f.eks. teknikere, laboranter og ingeniører, til 
fortsat at sikre udvikling af både produkter og proces-
ser i en virksomhed som vores. 
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Jet-Net / Naturvidenskabernes Hus
Rynkeby Foods A/S har siden 2015 været tilmeldt 
Jet-Net, som er et landsdækkende netværk 
for skole-virksomhedssamarbejde initieret af 
Naturvidenskabernes Hus. Netværkets formål er 
at vække, stimulere og fastholde børn og unges 
forståelse for og interesse i naturvidenskab og 
teknologi. Jet-Net faciliterer opstart og netværk 
mellem virksomheder og skolerne, men deref-
ter er det skolen og virksomheden selv, der skal 
drive samarbejdet. 

Læs mere her: https://www.nvhus.dk/tektanken/
indhold/girls-day-in-science/ 

VERDENS BEDSTE NYHEDER

Rynkeby støttede igen i 2017 Verdens Bedste Nyheder og deltog således i den årlige 
event ved at uddele flyers og aviser i virksomhedens kantine, for derigennem at sprede 
det gode budskab til vores medarbejdere og deres familier.  

”Verdens Bedste Nyheder” (VBN) er en nyhedskam-
pagne, der formidler fremskridt og positive resultater 
fra udviklingslandene. Kampagnen bygger på et unikt 
samarbejde mellem FN, Danida og over 100 danske 
udviklingsorganisationer, og har derudover flere end 
100 virksomhedspartnere. VBN står sammen om at 
fortælle, at udviklingssamarbejder skaber resultater, 
at det mange steder går bedre, end de fleste tror – og 
at vi sammen kan afskaffe fattigdom.

Rynkeby vil gerne hjælpe med at sprede det gode 
budskab. Vores markedsføring kan agere talerør for 
VBN – og øget kendskab, skaber større interesse og 
indtjening for hjælpeorganisationerne – hvilket er hele 
formålet med kampagnen!

Læs mere her: https://verdensbedstenyheder.dk/
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TEAM RYNKEBY

Team Rynkeby er et nordisk velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at 
samle penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier.

Team Rynkeby blev stiftet i 2002, da 11 motionscykel-
ryttere med tilknytning til den danske juiceproducent 
Rynkeby Foods A/S besluttede sig for at cykle til Paris 
for at se afslutningen på Tour de France.

Rynkeby Foods var hovedsponsor for turen, men andre 
virksomheder bakkede også op. Faktisk var delta-
gerne på historiens allerførste Team Rynkeby-hold så 
gode til at skaffe sponsorater, at der var 38.000 DKK 
i overskud, da holdet returnerede til Danmark en god 
uge senere.

Pengene donerede Team Rynkeby til børnekræftafde-
lingen på Odense Universitetshospital, og en tradition 
var født.

1.900 Cykelryttere i seks lande
I dag består Team Rynkeby af 1.900 motionscykelryt-
tere og 450 hjælpere fordelt på 48 lokale hold fra hen-
holdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne 
og Island.

Deltagerne er udvalgt blandt tusindvis af ansøgere, 
som har udfyldt ansøgningsskemaet på Team Rynke-
bys website.

Pengene går ubeskåret til børn med kritisk sygdom

I gennem det meste af et år skal deltagerne ikke alene 
blive i stand til at cykle de godt 1.200 km til Paris – de 
forpligter sig også til at gøre en indsats for at rejse 
penge til børn med kritiske sygdomme.

Rynkeby Foods dækker alle projektets centrale om-
kostninger, hvilket betyder, at de penge, som Team 
Rynkeby indsamler i hvert land, doneres ubeskåret til 
lokale organisationer, som hjælper børn med kritiske 
sygdomme. I Danmark støtter Team Rynkeby to orga-
nisationer; Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

I 2017 donerede Team Rynkeby 65,2 mio. DKK til orga-
nisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme 
- heraf gik de 32,2 mio. DKK til Børnecancerfonden og 
Børnelungefonden i Danmark. 
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Rynkeby Foods fik en flot 19. plads  
i Sustainable Brand Index 2017 
 
Sustainable Brand Index™ er Nordens største brand-
studie med fokus på bæredygtighed. Det er en uaf-
hængig undersøgelse baseret på 30.000 forbrugerin-
terviews. Undersøgelsen kortlægger og analyserer 
områderne bæredygtighed, branding og kommunika-
tion fra forbrugernes perspektiv

1. URTEKRAM
2. Tesla
3. Friland
4. Coop
5. Irma
6. REMA 1000
7. Superbrugsen
8. Lego
9. Arla
10. Kvickly
11. The Body Shop
12. IKEA
13. Dagli’ Brugsen
14. Natur-Energi
15. Sygeforsikringen Danmark
16. Dansk Supermarked
17. Fakta
18. DONG Energy
19. Rynkeby
20. Matas 
21. Føtex

RYNKEBY FOODS OG TEAM RYNKEBY

For første gang fortæller Rynkeby Foods, gennem vores markedsføring, om det store 
arbejde der gøres i Team Rynkeby Fonden. Det blev gjort med en film, som blev vist på 
TV og på de sociale medier. Kampagnen kørte i juni og juli måned.

Filmen handler om Bertil, en dreng, der er indlagt 
på børnekræftafdelingen, og som har medbragt sin 
allerbedste ven – Rynke. Når de to er alene sammen 
er Rynke en skøn, levende figur, som man kan lege og 
have sjov med på hospitalet. Og når de to gode venner 
er sammen med andre, så er Rynke en skøn bamse, 
som Bertil bare gerne vil have med overalt.

Målet med filmen er at fortælle om det store arbejde, 
der bliver gjort af de mange deltagere på Team Ryn-
keby og sponsorerne – og at vi er med til at gøre en 
stor forskel for de syge børn og deres familier igen-
nem vores sponsorat af Team Rynkeby. Rynkeby Foods 
afholder alle driftsomkostninger til Team Rynkeby 
Fonden og sørger dermed for, at alt der bliver indsam-
let, sendes ubeskåret videre til bl.a. Børnecancerfon-
den.

Filmen vil ligeledes gøre forbrugerne opmærksomme 
på det faktum, at de ved at købe Rynkeby-produkter 
er med til at gøre en forskel for mange børn og deres 
familier – deres køb er jo netop med til, at vi som 
virksomhed kan give dette store sponsorat til Team 
Rynkeby.
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TRIVSEL, TILFREDSHED OG SUNDHED

Sundhed handler ikke kun om kost, motion og vægttab, men også om trivsel på jobbet 
og den mentale sundhed. Alt sammen emner som vi på Rynkeby måler på og forsøger 
at forbedre.

2017 var et meget begivenhedsrigt år for Rynkeby, hvor 
store og særdeles vigtige beslutninger taget i 2016 blev 
planlagt, igangsat og gennemført:

Implementering af nyt ERP system, hvor Rynkeby med 
effekt fra 1. juni 2017 er på koncernens SAP-template. 
Planlægningen og udvikling var særdeles krævende 
for Rynkeby organisationen. Implementeringen gik 
godt, da kunder og forbrugere ikke oplevede gener 
som følge af skiftet af ERP system. Men internt i 
Rynkeby har skiftet ført til ændrede arbejdsprocesser 
og markant mere manuelt ”work around” for at få kon-
cernens løsning til at passe og virke på Rynkeby. Dette 
har skabt frustrationer og har påvirket den generelle 
tilfredshed på virksomheden. 

Investering i en ny Elopak High Speed  
produktionslinje. Rynkeby installerede i foråret 2017 
en ny produktionslinje, og produktionslinjen har endnu 
ikke levet op til forventningerne, da udstyret ikke 
endnu er i stand til at levere den ønskede effektivitet. 
Dette har medført øget overarbejde, og har desværre 
også haft indvirkning på trivslen.

Investering i et nyt produktionsanlæg til produktion 
af friskpresset juice og smoothies. Rynkeby begyndte 
installationen af produktionsanlægget i sensommeren 
og har per 1. januar 2018 overtaget produktionen af 
Brämhults produkter fra koncernens fabrik i Borås, 
en fabrik som lukkede den 31.12.2017. Opbygning og 
klargøring af produktionsanlægget har medført an-
sættelse af en hel del nye medarbejdere og en masse 
uddannelse og træning, da produktion af friskpres-
sede juice og smoothies er markant anderledes end 
den eksisterende produktion på Rynkeby.

Overgang til koncernens medarbejdertilfredsheds-
analyse (MTA). 2017 var året hvor Rynkeby for første 
gang deltog i koncernens MTA, som gennemføres 
hvert 2. år, hvilket betyder, at Rynkeby fremover vil 
kunne sammenligne sig med koncernens øvrige 
virksomheder, men som også betyder, at Rynke-
bys ”gamle” MTA format er udgået og dermed ikke 
længere kan anvendes til at måle udvikling på en lang 
række af faktorer. Man kan sige, at vi starter på en 
ny, eller at målskiven er blevet nulstillet. Koncernens 

Mål 
2020
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MTA undersøgelse blev gennemført i november 2017 
med en deltagelse af 90% af Rynkebys medarbejdere. 
Ledelsen modtog resultaterne af undersøgelsen primo 
marts og er i gang med at gennemgå resultaterne med 
medarbejderne og udarbejde handlingsplaner.

Fremmøde 
Fremmøde for virksomhedens funktionærer var i 
2017 98,5 %, hvilket stort set er på niveau med 2016. 
Fremmøde for alle timelønnede & funktionærlignende 
ansatte medarbejdere var 94,1%, hvilket er markant 
bedre end i 2016, hvor tallet var 91,7 %.

Sygefravær 
Der ses et fald på 0,3 % i langtidsfraværet, 2,9 % i kort-
tidsfraværet og en lille stigning på 0,1% i andet (syg barn, 
lægebesøg, m.m.) i forhold til 2016. God udvikling, men vi 
skal fortsat arbejde på at forbedre fremmødet.

Arbejdsulykker 
I 2017 har vi haft 6 arbejdsulykker med fravær og 20 
mindre ulykker uden fravær, hvilket er på niveau med de 
foregående år. Ulykker tages altid alvorligt og behandles 
med det samme af Arbejdsmiljøleder. Ulykkerne har 
ikke udløst påbud fra Arbejdstilsynet. Målet skal være 0 

arbejdsulykker og gerne rapportering af mere end 100 
Tæt på situationer. Fokus skal være på at se faren, tage 
forbehold, og passe på os selv, så vi undgår skader.   

Personaleomsætning 
Året 2017 har som beskrevet tidligere været et år med 
masse af ændringer, hvilket også kan aflæses i persona-
leomsætningen, som i 2017 endte på 17 %, hvilket er en 
lille stigning fra 15,1 % i forhold til 2016 og dermed noget 
højere end vores måltal på 12 %, som af ledelsen vurde-
res at være niveauet, som vil bibringe virksomheden ny 
inspiration og kompetencer. 

Målet er, at personaleomsætningen inden 2020 skal falde 
til 12 % igen. Men da vi allerede ved, at også 2018 bliver et 
krævende år, forventer vi også for 2019 en personaleom-
sætning, som er højere end vores langsigtede målsæt-
ning, men lavere end tallet for 2017. 

Seniorpolitik 
Rynkeby tilbyder medarbejdere, som har mindre end 8 år 
til pensionstidspunktet, en årlig samtale hvor muligheder 
og behov vedrørende fremtidig arbejdstid, jobfunktion, 
efterløn m.m. drøftes. Formålet med vores seniorpolitik 
er at bibeholde og benytte den ældre og mere erfarende 
arbejdsstyrke.
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Registreringer pr. år Tæt på Mindre ulykke Arbejdsulykke

2017 41 20 6

2016 47 10 6

2015 52 24 2

2014 36 17 7

2013 31 3 4



SUNDHED FOR MEDARBEJDERNE

Trods travlhed i organisationen med store projekter, forandringer og mange nye medarbej-
dere, har vi formået at fastholde fokus på sundhed for medarbejderne hos Rynkeby i 2017.

Væsentligst skal nævnes ansættelsen af en sundheds-
konsulent 10 timer om ugen. Det startede i et jobprak-
tikforløb, men endte med en ansættelse. Det betyder, 
at vi siden begyndelsen af 2017 har kunnet tilbyde 
kost- og træningsvejledning til alle medarbejdere – og 
det har vist sig at være en god idé. Rigtig mange med-
arbejdere har taget imod tilbuddet, og går jævnligt til 
vejledning og kontrol hos sundhedskonsulenten, som 
også tilbyder træning i mindre hold i Rynkebys eget 
motionscenter.

Senere på året besluttede Rynkebys ledergruppe også 
at tilbyde alle medarbejdere en plads på Team Ryn-
keby 2018 på fordelagtige vilkår. Efter et år med store 
forandringer og en travl organisation, kan et sådant 
projekt igen sætte fokus på Rynkebys værdier og 
”samle” organisationen igen. I alt ca. 70 medarbejdere 
har meldt sig til turen i 2018, hvor forberedelserne al-
lerede startede i september 2017. Mange af deltagerne 
har netop taget imod tilbuddet om kost- og trænings-
vejledning hos sundhedskonsulenten for at blive klar 
til turen i 2018. Og for nogle medarbejdere har dette 
tilbud været starten på en ny og sundere livsstil.

Rynkeby Foods tilbyder sundhedstjek af alle medar-
bejdere hvert andet år, senest i 2016. Vi vil derfor igen 
tilbyde dette tjek i 2018, hvor vi kan følge op på vores 
mål omkring medarbejdersundhed. 
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Derudover tilbyder Rynkeby igen en række sundheds-
aktiviteter for medarbejderne, som fremgår af vores 
årshjul, der løbende opdateres. 

Især DHL stafet og Arbejdspladsen Motionerer samler 
mange medarbejdere. DHL Stafetten i Odense druk-
nede i regn i 2017, men formåede alligevel at give smil 
på læben til deltagerne. 

På Arbejdspladsernes Motionsdag, som ligger fredag 
før Skolernes efterårsferie, stillede vores kantineper-
sonale op ved Ringe Sø og serverede en varm grønt-
sagssuppe med kalkun og perlebyg til de mere end 100 
medarbejdere, der valgte at gå turen på et par kilome-
ter rundt om Ringe Sø for at få sin frokost.

Sund kost i Kantinen
Udover aktiviteter for medarbejderne, arbejder vores 
kantine hele tiden målrettet med fokus rettet mod de 
10 kostråd. Der bruges masser af frugt, grønt, fisk og 
fuldkorn og altid magert kød og pålæg og der spares 
på fedt, sukker og salt. Kage er kun ”tilladt” at sælge 
om torsdagen. 

Kantinen laver desuden mere og mere mad med grøn-
sagsproteiner. Der forsøges med vegetarbuffet, hvor 
medarbejderne kan smage lidt af hvert og måske få 
smag for de mange dejlige grønsagsretter. 
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1. Kvartal 2017 2. Kvartal 2017 3. Kvartal 2017 4. Kvartal 2017

Tilskud til motionscenter Tilskud til motionscenter Tilskud til motionscenter Tilskud til motionscenter

Kost- og træningsvejledning

v/ Ann-Louise

Kost- og træningsvejledning

v/ Ann-Louise

Kost- og træningsvejledning

v/ Ann-Louise

Kost- og træningsvejledning

v/ Ann-Louise

Cykeltræning (TR/Alle) Team Rynkeby Arbejdspladsernes Motionsdag

Tæl Skridt kampagne DHL Stafet Alpetramp

Rygestop tilbud Herterdame Tour Spinning Event

Midtfyns Fritids Center



TEAM RYNKEBY 2017 

Team Rynkeby-sæsonen 2016/17 blev på  
alle måder en fantastisk rejse.

Flere hold, flere deltagere, gode og positive oplevelser, 
fantastiske holdkammerater, smil, anstrengelser, ondt 
i nakken, sovende fingre, ondt i r…. og langt overve-
jende godt vejr på turen mod Paris.

Og det hele blev afsluttet med en utrolig smuk og posi-
tiv, fælles ankomst i udkanten af Paris – på Cercle Sud 
lige ved kanalen.

Ca. 1.700 ryttere og 450 servicefolk havde alle grunde 
til at være stolte og tilfredse. Sammen havde de/vi 
gjort en kæmpe forskel for sig selv og ikke mindst for 
børn med kritisk sygdom.

Samlet var Team Rynkeby Fonden i de seks lande 
i stand til at donere kr. 65.2 mio. til de organisatio-
ner, som vi samarbejder med – på Færøerne, Island, 
Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Siden den forsigtige og spæde start i sommeren 2002 
med deltagelse af 11 ryttere, 1 serviceperson og 1 ser-
vicebil, har de mange deltagere (ryttere og servicefolk) 
indsamlet IMPONERENDE kr. 275 mio. Det er RIGTIG 
MANGE PENGE, der virkelig har været med til at gøre 
en forskel.

Team Rynkeby / GodMorgon er ganske enkelt blevet en 
institution, som der fra alle sider er respekt om og på 
mange måder forsøges efterlignet. Team Rynkeby er 
blevet en inspiration for mange andre projekter, hvilket 
vi naturligvis kun kan være tilfredse med og stolte af.

Skoleløbet

Det var fjerde sæson med gennemførelsen af Team 
Rynkeby Skoleløbet, der fredag før påske blev gen-
nemført i henholdsvis Norge, Sverige, Finland og 
Danmark. Denne smukke (men lidt kolde) forårsdag 
deltog ikke mindre end 163.000 skoleelever fra hele 
525 skoler i de fire nordiske lande – en stigning på 55% 
i antal deltagende skoleelever.

Det var imponerende at opleve engagement, begej-
string og interesse i at være med – og dermed at 
sætte fokus på en gruppe børn med kritisk sygdom. I 
Danmark blev ca. kr. 10.4 mio. indsamlet og doneret til 
Børnelungefonden.

Børn i danske skoler med lungesygdomme var i fokus 
– og det udarbejdede undervisningsmateriale fra 
Børnelungefonden vil uden tvivl blive anvendt flittigt 
over hele landet.

Turen mod Paris
For de ca. 2.150 Team Rynkeby deltagere – både ryt-
tere og servicefolk – kulminerede de mange trænings-
kilometer, de mange forberedelser, ruteplanlægning, 
organisering af depoter med tilhørende naturalier – i 
uge 27 med ca. 1.250 km på cykel – fordelt på 8 dage. 

Starten var for alle hold organiseret og planlagt lokalt 
– og herefter på cykel, med færge, i fly frem mod Paris 
med fælles ankomst lørdag den 15. juli.Foto: Thomas Nørremark
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Det er meget tydeligt, at vi år for år bliver bedre og 
bedre forberedt – at de indhøstede erfaringer kommer 
holdene til gode. Vi var stort set forskånet for uheld på 
turen – ja en brækket finger, et brækket kraveben, di-
verse hudafskrabninger undgår vi aldrig. Men seriøse 
uheld slap vi heldigvis for – også takket være mere fo-
kus på sikkerhed og rytternes mange træningstimer – 
både enkeltvis og ikke mindst sammen med eget hold.

Der skal lyde en kæmpe ros til de træningsansvarlige 
og ruteansvarlige for på denne måde at medvirke til, at 
turen mod Paris i sommeren 2017 kan betegnes som 
den bedste nogensinde i forhold til sikkerhed.

Også Team Rynkeby Ringe havde en fantastisk tur. 
Uden egentlige uheld, med rigtig gode hoteller, med 
en veltilrettelagt rute, super service, fine depoter – 
og ikke mindst med en herlig stemning og med godt 
humør.

2017 var også det år, hvor vi skulle afprøve en ny model 
for ankomsten til Paris. Ingen fælles ”paradekørsel” 
igennem byen, men en tidlig, fælles ankomst på det 
store græsareal i det nordøstlige hjørne af Paris – ved 
Cercle Sud.

I tidsrummet frem mod kl. 14:00 en smuk sommer-
lørdag i Paris var alt planlagt til mindste detalje med 
sigte på, at de 44 hold kunne få en fantastisk ankomst. 
Hen langs kanalen, frem mod cykelportalen og ind på 
pladsen blev rytterne budt velkommen af deres servi-
ceteam (med tilhørende mad & drikke), flere tusinde 
familie og venner – et imponerende skue og en utrolig 
kulmination med både smil, glæde og glædestårer i 
en skøn blanding. Det var her de mange følelser fik frit 
løb – vi gjorde det, vi gjorde det sammen – og til fordel 
for børn, der for alvor har brug for vores støtte.

Personligt var jeg sidste mand, der forlod Cercle Sud 
med en sikker følelse af, at turen havde været en ube-
tinget succes, at turen og rejsen havde sat sig varige 
spor hos rigtig mange. 

Der skal derfor lyde en kæmpestor tak til alle delta-
gerne, til de mange hjælpere – og da bestemt også til 
vore mange tusinde sponsorer.

Team Rynkeby er klar til at sætte sig nye mål for frem-
tiden – vi er mange, der glæder sig til den fortsatte 
rejse.

Med venlig hilsen

Carl Erik Dalbøge

Foto: Thomas Nørremark

Foto: Thomas Nørremark
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MILJØ- OG KLIMA

Gennem ansvarlige processer og investeringer skal vi sikre fortsatte forbedringer af vores miljø-
indsats.

Igennem mange år har Rynkeby Foods arbejdet målrettet med 
optimering af vores produktions- og rengøringsprocesser for 
at reducere dels vores miljøbelastning, dels naturligvis også 
virksomhedens omkostninger.

Vores miljømål for 2011 - 2014 vedr. energi, vand, spildevand 
og svind på råvarer og emballage blev indfriet allerede i 2012. 
Der blev i 2016 sat nye ambitiøse mål frem mod 2020, som 
fremgår af dette afsnit. 

Som rapporten her viser, har 2017 dog været mere end almin-
deligt udfordrende på mange områder. Eckes Granini Bräm-
hults i Sverige lukkede med udgangen af 2017, hvor Rynkeby 
Foods skulle stå klar til at presse frisk frugt til juice og tappe 
det på nye plastflasker. Derfor har vores ejere investeret 
massivt i Rynkeby Foods, og etableringen af en helt ny ”fabrik 
i fabrikken” blev påbegyndt i løbet af 2017. Da der er tale om 
ret følsomme produkter, kræver det maskiner og udstyr med 
høj hygiejnestandard, som er relativt ressourcekrævende.  Et 
utroligt spændende projekt, men også ressourcekrævende 
projekt med store krav til bl.a. køle- og dampkapacitet, vand-
forbrug og øgede spildevandsmængder. 

I efteråret 2017 påbegyndte Rynkeby indkøring og tests af 
de nye anlæg og tappemaskiner, uden at der dog er kommet 
produkt ud til kunder. Det har negativ indflydelse på vores 
nøgletal, som opgøres pr. produceret 1000 liter produkt, hvil-
ket fremgår af opgørelserne i dette afsnit. 

Grundet de mange projekter i 2017, er implementering af 
Eckes-Graninis strategi ”Agenda 2020”, herunder også 
tilpasning af miljø- og klimamål til Eckes-Granini standard, 
udskudt til 2018.

Vores 2020 målsætninger skal således tilpasses i løbet af 
2018, så de afspejler den reelle situation med en øget maskin-
park og nye processer samt langt mindre batchstørrelser, 
som bevirker, at nøgletallene stiger. Det er ligeledes et mål, at 
vores virksomhed skal miljøcertificeres. 

Borgerklager
Efter en del år uden henvendelser fra borgere modtog vi i 
2017 desværre i alt 4 klager fra vores naboer. Klagerne har 
været forskelligartede og skyldes alle sammen gener, som 
følge af de mange aktiviteter, som vi har haft på virksomheden 
dette år. Alle klager er afsluttet med borgerne.

Energiforbrug 
Elforbrug  
Elforbruget per 1000 liter produceret volumen steg i 2017 til 
56,3 kWh, svarende til niveauet i 2011. Elforbruget har ellers 
været faldende siden 2014 som resultat af investeringer med 
henblik på energieffektivisering. Senest blev beluftnings-
udstyret i vores rensningsanlæg udskiftet midt i 2015, hvilket 
gav en væsentlig el-besparelse. Men fra medio 2017 begyndte 
etableringen samt indkøring og test af en helt ny produktions-
linje til presning af frugt til juice samt 2 nye tappemaskiner. 
Dette er årsagen til, at elforbruget begyndte at stige. Da etab-
lering og indkøring af linjen ikke har resulteret i øget produk-
tionsvolumen, er nøgletallet steget forholdsvis meget. 

ELFORBRUG
kWh pr. produceret 1000 L 
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Naturgas
Nøgletallet for naturgasforbrug er steget i 2017, og ligger 
nu på det højeste niveau i mange år. Årsagen er, ligesom for 
elforbruget, at vi har etableret en helt ny ”fabrik i fabrikken”. 
Selvom produktionen endnu ikke er startet op i 2017, har der 
stadig været et øget forbrug af gas i indkøringsfasen. Vi skal 
bruge 2018 til at få optimeret de nye processer, og få sat nye 
realistiske mål for bl.a. gasforbruget. 

Vand og spildvand
Vandforbrug
Vandforbruget steg ligeledes i 2017 som følge af 
etablering af ny produktion. Under indkøring og 
test skal bruges vand til produkter og rengøring, 
selvom vi ikke sender produkter ud til markedet. 
Den nye produktion med presning af frisk frugt 
kræver også langt mere vand end vores eksiste-
rende procesanlæg. Derfor stiger nøgletallet også 
forholdsvis meget med 17,6% ift. 2016. 

Helt generelt går produktionen mod flere slags 
produkter med mindre batchstørrelse og generelt 
større kompleksitet. Det har desværre en negativ 
indflydelse på vandforbruget. Forbruget af vand 
afhænger nemlig af mange faktorer. De væsentlig-
ste faktorer er:

• Produkttypen, altså hvor vidt juicen er produceret 
fra koncentrat eller fra ikke-koncentrat. Juice fra 
koncentrat er langt den største variant

• Produktsammensætningen. Produkt-porteføjlen 
går i retning af flere varianter og dermed flere 

produktskift på tappelinjerne. Det kræver mere 
vand til skyl og rengøring, selvom der tages størst 
muligt hensyn i planlægning af produktionen.

Sammenlignet med andre Eckes-Granini’s øvrige 
juicefabrikker i Europa, er Rynkeby’s vandforbrug 
på et sammenligneligt niveau. 

Spildevand
Rynkeby har haft forrensningsanlæg etableret 
siden 2003. Spildevand bliver forbehandlet in-
den det udledes til offentlige spildevandsanlæg. 
Spildevandsudledningen er ligesom vandforbruget 
stærkt afhængigt af antallet af produktskift. Jo 
flere produktskift, des flere skyl og rengøringer. 
Som vi har set med de øvrige miljønøgletal, er der 
også sket en stigning på udledningen af spildevand. 
Vi kommer til at arbejde med reduktion af vandfor-
brug samt spildevandsudledning i løbet af 2018. 

SPILDEVAND
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Forbedringer på transportområdet
Rynkeby Foods’ Distributionsafdeling har igennem de 
sidste par år investeret i en udskiftning af hele vogn-
parken på 7 lastbiler til nye miljøvenlige modeller med 
Eculotion system. 

Eculotion systemet gør bilerne specificerede til de ak-
tuelle opgaver, og vedligeholdelse af bilerne har fokus 
på reducering af brændstofforbrug.  

Med de 7 nye køretøjer, har vi i 2017 opnået vores mål-
sætning for 2020, nemlig at vores lastbiler i gennem-
snit har kørt 3,2 km / liter diesel. 

Vi vil naturligvis fortsat have fokus på at forbedre kørs-
len og sætte nye realistiske mål herfor. 
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CSR MÅL - SAMLET OVERSIGT
CSR MÅL Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Mål 2020

Andel af kvinder i øverste ledelsesniveau 0% 0% 0% 0% 0% 20%

Andel af kvinder på øvrigt ledelsesniveau ikke målt ikke målt Ikke målt 35% 41% 50%

0 påbud/domme vedr. vildledende markedsføring 0 0 0 0 0 0 stk.

Andel leverandører der har underskrevet Rynkeby eller AIJN CoC 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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

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

Personaleomsætning 15,00% 13,90% 12,00% 15,10% 17,00% 12%

Antal dage pr. medarb. pr år i gennemsnit 1 uge (+1 dags 
workshop pr. 
koordinator)

Knap en uge pr. 
medarbejder i snit

3,7 dage 2,33 3,9 dage 2,5 kursusdag pr 
medarbejder

Danmark -pr. 100 mio liter solgt produkt 271 127 319 140 220 Max. 300

Sverige -pr. 100 mio liter solgt produkt 811 845 1075 1035 538 Max. 700

Finland -pr. 100 mio liter solgt produkt 667 816 1070 1149 921 Max. 700

Antal deltagende skoler i "Team Rynkeby Skoleløbet" i DK NA NA 8 100 325 120

Førstehjælpeskursus skal tilbydes gratis for trivsels- og  
sundhedskoordinatorer. Gerne i arbejdstiden.

Tilbudt til alle incl. 
Kursus i brug af 

hjertestarter

Tilbudt til alle incl. 
Kursus i brug af 

hjertestarter

Tilbudt til alle incl. 
Kursus i brug af 

hjertestarter

Tilbudt til alle incl. 
Kursus i brug af 

hjertestarter

Ikke afholdt i 2017 Tilbydes min. 1 
gang per år.

Registrerede - "Tæt på" situationer 31 36 52 47 41 Ikke målsat

Registrerede  - mindre uheld (uden fravær) 3 17 24 10 20 0

Registrerede arbejdsulykker 4 7 2 6 6 0

Antal rygere 16% Ikke målt Ikke målt 14% Ikke målt < 14%

Antal "Meget ovægtigige" 25% Ikke målt Ikke målt 22% Ikke målt < 14%

Antal "Overvægtige" 33% Ikke målt Ikke målt 45% Ikke målt < 30%

Antal medarbejdere, der er moderat eller hårdt fysisk aktive i fritiden 42% Ikke målt Ikke målt 38% Ikke målt < 50%

Totalt fremmøde på Rynkeby. 96,8% 96,4% 97,6% 95,7% 96,8% Min. 97 %

Brændstofforbrug (lastbiler) 2,91 km/l 3,06 km/l 3,04 km/l 3,15 km/l 3,2 km/l     Min 3,2 km/l

Elforbrug pr 1000 L produkt 50,4 kWh 51,8 kWh 50,9 kWh 48,1 kWh 56,3 kWh Max. 45 kWh

Spildevand pr 1000 L produkt 0,74 m3 0,72 m3 0,78 m3 0,71 m3 0,86 m3 Max. 0,515 m3 

CO2-udledning pr 1000 L produkt (bidrag fra naturgas) 12,9 kg 12,5 kg 13,35 kg 13,0 kg 17,2 kg Max. 12 kg

Gasforbrug m3 pr. 1000 L produkt 5,82 m3 5,53 m3 5,93 m3 5,89 m3 7,82 m3 Max. 5,15 m3
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