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VI NÅR MÅLENE I FÆLLESSKAB
2021 blev endnu et år præget af COVID-19 og dermed også

prognoser for at bage det rette antal brød på det

endnu et uforudsigeligt år. For når samfundet omkring os

rette tidspunkt. En udfordrende opgave i et år, hvor

bliver påvirket af nedlukninger, restriktioner og sygdom, så

nedlukninger og restriktioner vendte alt på hovedet og

påvirker det selvfølgelig også Kohberg som virksomhed og

ændrede forbrugsmønstre med kort varsel. Alligevel har

arbejdsplads.

vi formået at reducere mængden af kassationer af det

Hos Kohberg har vi gennem hele perioden haft blikket

samlede antal færdige brød.

rettet mod de mål, vi har sat, og det ansvar, vi har som det

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource,

største danskejede bageri med 454 medarbejdere. Og jeg

og det er vigtigt for os, at Kohberg er en god,

er stolt over de tiltag, vi i fællesskab har opnået i et år, hvor

sikker og rummelig arbejdsplads. Vi arbejder

mange ting er blevet besværliggjort, skubbet eller aflyst.

løbende med tiltag, der understøtter alle tre
parametre, og jeg er glad for, at vores

FN’s 12. verdensmål ”Ansvarligt Forbrug og Produktion” er

målrettede indsatser både højner

udgangspunktet for hele vores CSR-politik, og et område

sikkerheden og kommer positivt til

hvor vi konstant søger nye og bedre løsninger. At bage

udtryk i vores trivselsundersøgelse.

brød er energikrævende, og hos Kohberg vil vi være en del
af den grønne omstilling. Derfor har vi i 2021 lagt en klar
investeringsplan for energiforbedrende tiltag, hvor blandt
andet varmegenvinding og varmepumper vil reducere
vores fossile energiforbrug.
Kohberg har længe været en aktiv spiller i kampen mod
madspild, både via den danske tænketank ONE\THIRD,
men også på de indre linjer. Vi arbejder intensivt med
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Venlige hilsner

René Normann Christensen
CEO, Kohberg Bakery Group A/S

UDVALGTE FAKTA OG NØGLETAL
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OM KOHBERG
”Kohberg Bakery Group er det største danskejede bageri og er et
kendt brand blandt danskerne, der har Kohbergs brød på bordet til
morgen, frokost og aften – samt småmåltider indimellem.”

Side
Side55 | | Kohberg
KohbergBakery
BakeryGroup
GroupA/S
A/SCSR-rapport
CSR-rapport2021
2021

OM KOHBERG
I hele Kohberg er vi knap 500 medarbejdere fordelt på de tre
bagerier i Bolderslev, Haderslev og Taastrup. Omkring 80 af os
er uddannede bagere. Uanset faglig baggrund og funktion deler
alle i Kohberg en fælles passion for godt brød.
I april 2021 lukkede Kohberg desværre et lager i Søften som følge
af en opsagt logistikaftale med detailhandlen.

2021
Omsætning 765,9 mio. kr., EBITDA 43,2 mio. kr., egenkapital 104,3
mio. kr., 454 ansatte*.

*Gennemsnit antal fuldtidsbeskæftigede i 2021.
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COVID-19 satte igen i 2021 sit præg på Kohberg og dermed
også omsætningen, der gik tilbage i forhold til 2020. Især
Foodservice og Export oplevede, at kunder var påvirkede af
langvarige restriktioner, der har ændret behov og muligheder.
Samtidig har nye initiativer og projekter udviklet sig
langsomt eller været sat helt på hold som følge af den
verdensomspændende pandemi. Derudover har omsætningen
også været påvirket negativt af den ændrede logistikaftale.

EJERSKAB
KOHBERGS EJERSKAB

Kohberg er en del af ejerstrukturen under KOFF A/S, som er et
familieejet og familieledet holdingselskab. Kohberg Bakery Group
er den største virksomhed blandt de fødevarevirksomheder, som
KOFF A/S ejer. Det gør Kohberg til det største dansk- og
familieejede bageri i Danmark.

Per Fogtmann
Jesper Fogtmann
100%

Denne CSR-rapport omfatter Kohberg Bakery Group A/S inklusive
datterselskabet H. C. Andersen Bagergården A/S.

100%
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100%
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FF CAPITAL A/S
Crispy Food Holding A/S
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H.C. ANDERSEN
BAGERGÅRDEN A/S

KOHBERG
BAKERY GROUP A/S

EASIS A/S

KOHBERGS OMVERDEN
Som fødevarevirksomhed påvirker Kohberg omverdenen,
ligesom vi bliver påvirket af en række faktorer i vores omverden –
fra myndigheder og lovgivning over medarbejdere, der har deres
daglige gang i bagerierne, til kunder og forbrugerne, der sætter
tænderne i vores brød og wienerbrød. Det er vores ønske at agere
ansvarligt igennem hele kæden, og vi stræber efter, at Kohbergs
påvirkning på omverden gør en positiv forskel.

Vi er bagere

Myndigheder
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Ejere

Medarbejdere

Leverandører

Kunder

Forbrugere

PRODUKTER OG SERVICES
Kohberg bager en lang række forskellige brød, der leveres som
indpakket brød til både supermarkeder og professionelle køkkener.
Derudover leverer vi bake-off brød og wienerbrød på frost til
især professionelle køkkener. Både til det danske marked og på
eksportsiden sælger Kohberg brød under eget brand og som
private label.
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I flere af vores produktkategorier indgår både økologiske
og veganske varianter. Desuden tilbyder Kohberg også glutenog laktosefrit brød til professionelle køkkener.
Vores sortiment består af følgende produktkategorier:

RUGBRØD &
KERNEBRØD

MAD- &
FRANSKBRØD

MORGENBRØD

SANDWICH &
FASTFOOD

WIENERBRØD
& ANDET SØDT

SNACKS
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BOLLER

CSR-STRATEGI
OG FOKUSOMRÅDER
”Kohberg skaber værdi hos kunder, samarbejdspartnere og os selv.
Den værdi opnår vi blandt andet ved at handle ansvarligt og også
søge at påvirke vores omgivelser til at gøre det samme.”
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VI HANDLER ANSVARLIGT
Hos Kohberg er vi bagere, og alle hos Kohberg arbejder for, at vi
leverer gode brødoplevelser.
Det er kernen i vores forretning og vores mission som bageri.
Samtidig er det en grundlæggende værdi, at vi handler ansvarligt
og forsøger at påvirke vores omverden til at gøre det samme. Det
bidrager til den værdi, som vi skaber hos både kunder,
samarbejdspartnere og os selv.
Derfor arbejder vi strategisk og gennemgående med Corporate
Social Responsibility og beskriver vores handlinger og mål i denne
årlige CSR-rapport.

CSR-STRATEGI

VISION

Vi vil være den mest værdiskabende og atraktive
bagerivirksomhed for kunderne og Kohberg

FN’s verdensmål

Miljørigtigt
forbrug

Gode
fødevarer

God
arbejdsplads

Ressourceforbrug
Energiforbrug
Forurening

Fødevaresikkerhed
Fødevaresundhed
Ansvarlige råvarer

Arbejdssikkerhed &- sundhed

Rummelig arbejdsplads
Medarbejderudvikling

Vi har bygget et ”CSR-hus”, der beskriver hele vores strategiske
arbejde med CSR. Husets fundament består af vores mission og
ønsket om at drive Kohberg ansvarligt.
De bærende søjler i Kohbergs arbejde med CSR er de tre
fokusområder Miljørigtigt forbrug, Gode fødevarer og God
arbejdsplads, hvor vi under hver søjle laver årlige målsætninger
og måler på vores fremskridt og udvikling.
Over hele strategien ligger en overordnet målsætning om at
bidrage til opfyldelsen af FN’s Verdensmål og vores vision om at
være en værdiskabende og attraktiv bagerivirksomhed.
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Ansvarlig selskabsledelse

Leverandørstyring, fairness og åbenhed

Mission

Vi er bagere. Med passion for brød giver vi god smag og gør friske
brødoplevelser nemme for dig, uanset hvor du handler.

-

Arbejdss

KOHBERG OG FN’S VERDENSMÅL
FN’s verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som
forpligter FN’s medlemslande til at sætte fokus på en mere
bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

påvirkning af klima og miljø. Et fokus, der går gennem hele
Kohbergs værdikæde, fra råvarerne dyrkes på marken, til de færdige brød købes af kunderne og forbrugerne.

I Kohberg ønsker vi at bidrage til den udvikling, hvor vi kan, og vi
arbejder derfor især med fokus på verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt
Forbrug og Produktionsformer.”

Vi arbejder gennemgående med, hvordan vi bortskaffer
og reducerer affald, genbruger og undgår forurenende stoffer.
Og derudover er vi som fødevarevirksomhed aktive i arbejdet
med at halvere det globale madspild per indbygger.

Som fødevarevirksomhed er det naturligt for os at kigge på,
hvordan vi bruger vores ressourcer bedst og med mindst mulig

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
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VÆRDIKÆDE OG RISICI
Kohbergs mål er at agere ansvarligt som virksomhed, og det gør vi
blandt andet ved at kortlægge vores påvirkning af omgivelserne
og derpå arbejde kontinuerligt med at minimere den negative
påvirkning.

Side 13 |

Vi arbejder med CSR i hele vores værdikæde, og herunder har vi
afdækket, hvor i værdikæde Kohberg påvirker omgivelserne
negativt eller har risiko for at gøre det.

RÅVARER OG AVLERE

LEVERANDØRER

TRANSPORT

KOHBERG

KUNDER

FORBRUGERE

Kemikalier
Vandforbrug
Affald og madspild
Biodiversitet
Dyrevelfærd
Co2

Kemikalier
Vandforbrug
Affald
Co2

Co2

Affald og madspild
Vandforbrug
Co2

Affald og madspild

Affald og madspild

Fødevaresikkerhed
Oprindelige folk

Fødevaresikkerhed
Oprindelige folk

Fødevaresikkerhed
Partikelforurening
Trafiksikkerhed

Fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed

Børnearbejde
Tvangsarbejde

Børnearbejde
Tvangsarbejde

Fødevaresikkerhed
Lugt
Støj
Markedsføring
Data

Aflønning
Arbejdsforhold

Aflønning

Aflønning

Aflønning

Aflønning

Arbejdsforhold
Sundhed

Arbejdsforhold
Sundhed

Arbejdsforhold
Sundhed

Arbejdsforhold
Sundhed

Bestikkelse
Smørelse

Bestikkelse
Smørelse

Bestikkelse
Smørelse

Bestikkelse
Smørelse
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Sundhed
Bestikkelse
Smørelse

MILJØRIGTIGT
FORBRUG
”Vi stræber efter at indarbejde miljørigtige og bæredygtige alternativer
og minimere vores forbrug og spild i hele vores værdikæde – fra råvarerne
dyrkes på marken, til de færdige brød køres ud til kunderne.”
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RESSOURCEFORBRUG
FOKUS PÅ SPILD I HELE VÆRDIKÆDEN
Som bageri er det en forudsætning, at vi arbejder med levende
råvarer, og vores indpakkede brød har få dages holdbarhed. Derfor
er det væsentligt, at Kohberg gennem hele værdikæden har stort
fokus på at optimere processer og minimere spild. Alt sammen
med det mål at mest muligt af vores brød bliver spist – præcis som
det er bagt til.
PROCESSPILD
Processpild er svært at undgå i et bageri, hvor vi løbende tager
nye ovne og redskaber i brug samt testbager nye varianter af
vores brød og kager. Derudover er vi jævnligt nødt til at tilpasse
vores opskrifter, idet råvarer opfører sig anderledes afhængigt
af kvalitet, sæson og varme. En grundig kvalitetskontrol sikrer,
at kunder og forbrugere ikke mærker udsving, og vi optimerer

RÅVARER OG AVLERE
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TRANSPORT

løbende på vores processer med fokus på at holde spildet på et
minimum. I 2021 har processpildet dog været højere end målsætningen på 7 %. Vi fortsætter i 2022 med at have fokus på spild på
ugentlige møder.
KASSATIONER
Hos Kohberg er vi nødt til at sætte gang i bageprocessen, allerede
inden brødene er bestilt. Derfor arbejder vi med prognoser for at
forudsige, hvilke og hvor mange brød vores kunder efterspørger.
Prognoserne er et vigtigt redskab, fordi vores indpakkede brød
har en kort holdbarhed og derfor ikke blot kan sælges på et andet
tidspunkt. COVID-19 gjorde 2021 til et uforudsigeligt år, hvor
restriktioner og nedlukninger med kort varsel ændrede behov
og forbrugsmønstre. Alligevel formåede vi i årets løb at reducere
mængden af kassationer og endte dermed på 1,25 % kassationer
af det samlede antal færdigpakkede varer.

KOHBERG

KUNDER

FORBRUGERE

MADSPILD
Op mod en tredjedel af alle verdens fødevarer går tabt – og en
stor del af madspildet sker ude hos forbrugerne, hvor gode råvarer
og rester ender i skraldespanden. Dét skal der laves om på, og
hos Kohberg vil vi gerne være med til at skubbe til en positiv
udvikling.
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Derfor er vi en del af initiativet Danmark mod Madspild og den
danske tænketank ONE\THIRD, der samler 55 fødevarevirksomheder, interessegrupper, offentlige myndigheder og forskere om
at finde løsninger, der bekæmper og forhindrer madaffald og
madspild.

VI HJÆLPER FORBRUGERNE TIL BEDRE
AFFALDSSORTERING
Med nye anvisninger på vores brødposer guider vi forbrugerne
til at sortere emballagen rigtigt. Det er en del af vores emballagepolitik at søge løsninger, hvor mest muligt bliver sorteret og
genanvendt. Samtidig har vi kigget alle vores posedesign igennem
i forhold til plasttype, tykkelse og form. Det har blandt andet betydet, at vi har ændret posernes hjørner, så vi bruger mindre plast.

”Alle vores rugbrødsposer er lavet af plast, der kan genanvendes.
Men som almindelig forbruger kan det være svært at gennemskue, hvilken type plast man står med. Derfor har vi lavet de nye
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anvisninger på poserne, så vi kan hjælpe danskerne til at sortere
endnu bedre.”
- Britt Hougaard, Head of Marketing, Innovation & Communication

De klassiske Kohberg plastkasser har i mere end 20 år været fremstillet af 100 procent genbrugsplast, og vi bruger kun papkasser af
ren genbrugspap. Som bageri skal vi i vores valg af emballage tage
højde for faktorer som fødevaresikkerhed, madspild og opbevaring. Her er plastemballage indtil videre stadig den bedste løsning.
I 2022 har vi en målsætning om, at 90 % af vores plastemballage
skal være genanvendelig plast.

ENERGIFORBRUG
BEDRE EFFEKTIVITET GIVER MINDRE FORBRUG
El- og gasforbrug
Kohberg arbejder kontinuerligt med at forbedre og effektivisere
bagerierne og vores processer. Det gør vi også med en miljø- og
klimamæssig dagsorden, hvor vi ønsker at reducere vores forbrug
af el og gas. Det er ikke én enkeltstående indsats, men en lang
række forbedringer, hvor en mere stabil proces, øget fokus og
færre fejl giver resultater i det samlede forbrug. I 2021 reducerede
vi vores energiforbrug med 1,64 % målt på kWh per ton
producerede færdige varer.
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Egne lastbiler afvikles
I 2021 afviklede Kohberg vores egne lastbiler som følge af en
opsagt logistikaftale med detailhandlen. Formålet med at samle
logistikken under detailhandlen er at reducere antallet af kørte
kilometer, hvilket også reducerer miljøpåvirkningen.
Dieselforbruget til distribution er fremover ikke en
del af Kohbergs eget forbrug. Det betyder dog ikke, at
miljøpåvirkningen forsvinder. Transport og logistik er stadig en
del af Kohbergs værdikæde og afgørende for, at vores brød når ud
til slutbrugerne. Fremover er et område, hvor vi skal samarbejde
med andre for at påvirke og reducere forbruget.

VI INVESTERER I ENERGIFORBEDRINGER
At bage brød er energikrævende, og hos Kohberg har vi lagt en
klar plan for, hvordan vi over de kommende år skal reducere vores
energiforbrug ved en række investeringer. Vi investerer ca. 10%
af vores totale investeringer i energiforbedringer og genvinding.

”Vores ovne genererer en masse varme, og med varmegenvinding
kan vi bruge den varme til for eksempel at opvarme vand, vi
bruger andre steder i processen. Dermed kan vi reducere
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forbruget af gas. På samme måde kan vi reducere bageriernes
gasforbrug ved at installere varmepumper.”

- Flemming Svenningsen, Operations Director
Desuden ventes en udskiftning til en mere energieffektiv
kondensator til køleanlæg at give en energibesparelse på 40 %.
Blandt andet på grund af COVID-19 er der lang leveringstid på
flere af anlæggene, hvilket betyder, at det endnu er uvist, hvornår
alle energiforbedringerne er ført ud i livet.

MILJØRIGTIGT FORBRUG
Ressourceforbrug
Fokusområder
Politik
Miljøpolitik
Klimapolitik
Risici
Kemikalier
Vandforbrug
Affald og
madspild
Biodiversitet
Dyrevelfærd
CO2

Mål 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Processpild
7,00 % processpild af råvarer fra indkøb til færdigpakket
produkt.

Processpild
8,4 % processpild af råvarer fra
indkøb til færdigpakket produkt.

Processpild
7,00 % processpild af råvarer fra indkøb til færdigpakket produkt.

Kassationer
1,25 % kassation af færdige varer,
der er færdigpakket.

Kassationer
1,25 % kassation af færdige varer, der er færdigpakket.

Bæredygtig emballage

Bæredygtig emballage

Bæredygtig emballage

Plastemballage
Reduktion af brug af plast i emballage på 5-7 %.

Plastemballage
Reduktion af plast i
emballage på 0,56 % i 2021.

Plastemballage
Reduktion af brug af plast i emballage på 2-5 %. (Vurderet uden kendskab til fremtidens
projekter)

Handling: Løbende procesoptimering. Ugentlige møder
med fokus på spild.
Kassationer
2,2 % kassation af færdige varer, der er færdigpakket.
Handling: Fokus på og optimering af prognoser og
planlægning, der reducerer kassationer.

Handling: Løbende udskiftning af folie og plasttyper til
brødposer samt tilpasning af størrelsen af brødposer.
Transportkasser
100 % af transportkasser i plast skal være lavet af
genbrugsplast.
Handling: Alle genkøbte transportkasser er af
genbrugsplast.

Handling: Løbende procesoptimering. Ugentlige møder med fokus på spild.

Handling: Fokus på og optimering af prognoser og planlægning, der reducerer
kassationer.

Handling: Løbende udskiftning /tilpasning af folietype, plasttype og

Transportkasser
plasttykkelse samt tilpasning af størrelsen af brødposer.
100 % af transportkasser i plast er
Genanvendelig plast (nyt mål)
lavet af genbrugsplast.

90 % vores plastemballage skal være i genanvendelig plast, hvilket bidrager til at opfylde
producentansvar 2023.
Handling: 90 % vores plastemballage skal være i genanvendelig plast, hvilket bidrager til
at opfylde producentansvar 2023.
Transportkasser
100 % af transportkasser i plast skal være lavet af genbrugsplast.
Handling: Alle genkøbte transportkasser skal være af genbrugsplast.
Genkøb af transportkasser (nyt mål)
5 % reduktion i forhold til 2021 i genkøb af nye plastkasser af 100 % genanvendelig plast.
Handling: Løbende procesoptimering af genbrugsprocessen i Kohberg. Optimering/sikring
under returnering af kasser fra kunder og minimering af skader på kasserne under vask og
transport.
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MILJØRIGTIGT FORBRUG
Energiforbrug
Fokusområder

Mål 2021

Politik
Klimapolitik

El- og gasforbrug
El- og gasforbrug
770 kWh per ton producerede færdige varer, svarende 780 kWh per ton producerede færdige varer mod 793 tons i 2020,
til en besparelse på 3 % ift. 2020.
svarende til reduktion på 1,64 %.

El- og gasforbrug
Implementering af energibesparelsesprojekter
iværksat i 2021 – proces som løber frem til 2023.

Handling: Optimeringer og investeringer i teknologi. Målet er derfor ikke fuldt opnået.

Handling: Optimeringer og investeringer i
teknologi.

Risici
CO2
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Resultat 2021

Mål og handling 2022

GODE
FØDEVARER
”Vi bager med råvarer, der lever op til vores høje standarder for kvalitet og
forbrugernes forventninger til fødevaresikkerhed og ansvarlighed.”
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FØDEVARESIKKERHED
VI LEVER OP TIL VORES ANSVAR
Smileys
Som det største danskejede bageri har vi et ansvar for, at
vores brød og andet bagværk lever op til en høj standard for
fødevaresikkerhed og kvalitetssikring, og det bliver løbende
kontrolleret, om vi opfylder både vores egne forventninger og
omverdens krav.
Ved de jævnlige tilsyn af Fødevarestyrelsen er vores målsætning,
at Kohberg skal gå gennem kontrollerne uden anmærkninger og
med den gladeste smiley som symbol herpå. Ved udgangen af
2021 havde vores lokationer i Taastrup, Haderslev og Bolderslev
alle opnået Elitesmiley efter Fødevarestyrelsens tilsyn.
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BRC og audits
Kohberg er certificeret med BRC Food Certificate fra British Retail
Consortium. En certificering, der stiller nogle af de højeste krav
til fødevareproducenter om ledelse, produktsikkerhed, hygiejne,
vedligeholdelse og medarbejderuddannelse.
Med BRC Food Certificate sikrer vi forbrugernes sundhed, og
derfor beskriver vi alle procedurer og arbejdsprocesser, som en
gang årligt bliver kontrolleret af et certificerende organ, ligesom vi
gennemgår BRC-punkterne i interne audits.

CERTIFICERING PÅ HØJESTE NIVEAU
Certificeringer er vigtige pejlemærker for både os selv i
Kohberg og for vores kunder og samarbejdspartnere. Derfor
har vores tre bagerier gennem flere år haft BRC Food Certificate
fra British Retail Consortium.

”Med de årlige audits fra BRC arbejder vi kontinuerligt på at
blive endnu skarpere på vores processer og nedbringe antallet af
afvigelser. Og det giver positive resultater. I 2021 opnåede alle tre
bagerier for første gang Grade A, og i Taastrup opnåede vi den
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højst mulige certificering AA+. Det er naturligvis ambitionen, at vi
fastholder det niveau.”

- Line Ransby Olsen, Kvalitetschef
Som en del af arbejdet med fødevaresikkerhed og BRC har
Kohberg også indarbejdet Food Safety Culture i medarbejdernes
trivselsundersøgelse. Her svarer medarbejderne på 10 spørgsmål
om Kohbergs og deres eget forhold til blandt andet standarder for
fødevaresikkerhed, reklamationer og brud på sikkerheden.

FØDEVARESUNDHED
RÅVARER DYRKET MED OMTANKE
”Fri for”
De råvarer, vi benytter i vores indpakkede brød, er dyrket naturligt
med omtanke for miljøet, og det er vigtigt for os, at vi kan sige ”fri
for” om råvarerne. De skal nemlig være dyrket uden brug af både
glyfosat og stråforkortere, hvilket vi kræver af vores leverandører.
I 2021 var 100 % af alle indkøbte mel- og kornprodukter fri for
glyfosat og stråforkortere.
Danske råvarer
Siden 2019 har hovedingrediensen i vores bagværk været
mel fra korn dyrket, høstet og malet i Danmark. Kontrollen af
danske afgrøder og fødevarer er utrolig grundig, hvilket giver
en høj fødevaresikkerhed i de brød og kager, Kohberg bager. Af
samme grund ønsker vi generelt at bage med så mange danske
råvarer som muligt, og vi udvider løbende, hvilke ingredienser vi
indkøber med fokus på dansk oprindelse.
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Fuldkorns- og Nøglehulsmærket
En lang række af Kohbergs brød indeholder fuldkorn, og vi
arbejder målrettet på, at vores opskrifter indeholder så meget
fuldkorn som muligt, samtidig med at det enkelte brød lever op
til den ønskede smag og tekstur.
Kohberg er en del af Fuldkornspartnerskabet, der arbejder for,
at danskerne har adgang til fødevarer med fuldkorn som en del
af en sund og varieret kost. Derfor vurderer vi altid, om et nyt
Kohberg-brød er egnet til at få enten Fuldkornsmærket og/eller
Nøglehulsmærket.
I 2021 udgjorde fuldkornsmel lige knap halvdelen (49 %) af al
den mel, Kohberg brugte, og 56 % af vores indpakkede brød
(29 varianter) bærer Nøglehulsmærket.

ENDNU FLERE DANSKE RÅVARER
Som danskejet bageri med dybe rødder i den sønderjyske muld
lægger Kohberg stor vægt på at give tilbage til det samfund, som
vi har været en del af i mere end 50 år. Det er en af årsagerne til,
at vi som udgangspunkt vælger at bage med danske råvarer og
dansk mel.

”I flere år har Kohberg brugt dansk mel som hovedingrediens i
samtlige brød og kager. Og de danske råvarer er blevet et rigtig
vigtigt parameter for os. Derfor har vi i 2021 også indført
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målsætninger for brug af dansk havre, og vi bruger kun dansk
smør i vores indpakkede Kohberg-brød.”
- Britt Hougaard, Head of Marketing, Innovation & Communication

I 2022 er der indført en målsætning om kun at bruge danske æg i
bagerierne.

ANSVARLIGE RÅVARER
Ingen buræg
Hos Kohberg er vi ikke bange for at gå et skridt længere end myndighedernes regler og lovkrav. Vi tager ansvar for vores valg af
råvarer, og vi sætter en høj standard på vores kunders vegne. Derfor har vi i en årrække haft en klar politik om, at buræg ikke indgår
i Kohbergs brød og kager, og det er et ufravigeligt krav til vores
råvareleverandører, at de kun leverer skrabeæg og økologiske æg.

Certificeret palmeolie
Siden 2014 har Kohberg været certificeret efter RSPO (”Round
table on Sustainable Palm Oil”). Kravet til RSPO-certificeret palmeolie gælder hele vores forsyningskæde. Vi har også udviklet
varianter, hvor ingredienser baseret på palmeolie er udskiftet
med andre alternativer. Det gælder for eksempel vores veganske
wienerbrød.
Se KOFFs medlemskab af Round
table on Sustainable Palm Oil
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VI SÆTTER TURBO PÅ INNOVATION
Hos Kohberg er det vores ambition, at vi skal være de bedste til at
udfordre opfattelsen af, hvad godt brød er og kan. Brød har et lavt
klimaaftryk sammenlignet med andre fødevarer, og det forpligter
os til at gå forrest, når det gælder fødevareinnovation.

”I fremtiden skal Kohberg i langt højere grad lancere nytænkende
og relevante produkter, hvor vi søger inspirationen både lokalt og
globalt. Vi skal insistere på at bage lækkert brød til kunder,
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der hverken vil gå på kompromis med kvalitet eller klima. Med
udgangspunkt i food trends, viden og indsigter fra markedet og
forbrugerne kommer man derfor i fremtiden til at se innovative
brødløsninger fra os.”
- Kasper Bus, Innovationschef

Kohberg ansatte i 2021 Kasper Bus som innovationschef, der
arbejder målrettet på at hjælpe danskerne til at spise bedre brød.

GODE FØDEVARER
Fødevaresikkerhed
Fokusområder
Politik
Politik for
menneskerettigheder
Risici
Fødevaresikkerhed

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

BRC-certificering
3 ud af 3 lokationer med en gyldig BRC-certificering af
fødevaresikkerheden. Grade A på 2 lokationer og Grade B
på 1 lokation.

BRC-certificering
3 ud af 3 lokationer har en gyldig BRC-certificering af
fødevaresikkerheden:
- Taastrup: AA+
- Haderslev: AA (afventer audit i starten af 2022)
- Bolderslev: A+

BRC-certificering
3 ud af 3 lokationer har en gyldig BRC-certificering af
fødevaresikkerheden. Opnåede mål for 2021 bibeholdes, da der
ikke afholdes BRC audit i 2022.

Elite-smiley
3 ud af 3 lokationer med en gyldig elite-smiley tildelt
af Fødevarestyrelsen:
- Taastrup: Elite-smiley
- Haderslev: Elite-smiley
- Bolderslev: Elite-smiley

Elite-smiley
3 ud af 3 lokationer med en glad smiley tildelt af
Fødevarestyrelsen.

Handling: Certificering foretaget af 3. part
certificeringsorgan.
Elite-smiley
3 ud af 3 lokationer med en gyldig elite-smiley tildelt af
Fødevarestyrelsen.
Handling: Tilsyn af fødevaremyndigheder.

Interne audits
Interne audits
12 planlagte interne audits, der gennemgår BRC-punkter 11 udførte interne audits, der gennemgik BRCpunkter på egne lokationer.
på egne lokationer.
Ét audit er flyttet til start 2022 pga. corona.
Handling: Interne audits gennemført.

Eksterne leverandøraudits
2 gennemførte leverandøraudits.
Handling: Gennemført audit af udvalgte leverandører.
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Eksterne leverandøraudits
2 gennemførte leverandøraudits.

Handling: Mål for 2023 skal indeholde mål for IFS-certificering.

Handling: Tilsyn af fødevaremyndigheder. Elite-smileyordningen ændres, så en glad smiley erstatter elite-smileys.

Interne audits
12 planlagte interne audits, der gennemgår både BRC-punkter
og RSPO-punkter på egne lokationer.
Handling: Interne audits gennemføres med både BRC- og
RSPO-punkter.

Eksterne leverandøraudits
2 planlagte leverandøraudits.
Handling: Gennemført audit af udvalgte leverandører.

GODE FØDEVARER
Fødevaresundhed
Fokusområder
Politik
Politik for
menneskerettigheder

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Glyfosat
100 % af alle indkøbte mel- og kornprodukter er fri for
glyfosat.

Glyfosat
100 % af alle indkøbte
mel- og kornprodukter er fri for glyfosat.

Glyfosat
100 % af alle indkøbte mel- og kornprodukter er fri for glyfosat.

Stråforkortere
100 % af alle indkøbte mel- og kornprodukter er fri
for stråforkortere.

Stråforkortere
100% af alle indkøbte mel- og kornprodukter er fri for
stråforkortere.

Handling: Krav til leverandører, at råvarer er uden glyfosat.

Risici
Fødevaresundhed Stråforkortere
100 % af alle indkøbte mel- og kornprodukter er fri for
Kemikalier
stråforkortere.
Forurening

Handling: Krav til leverandører, at råvarer skal være fri for
stråforkortere.

Handling: Krav til leverandører, at råvarer er fri for stråforkortere.
Danske Råvarer

Danske Råvarer

Danske Råvarer

Rug, konventionel
100 % af alt indkøbt konventionelt rug og rugmel er dansk dyrket
rug.

Rug, konventionel
100 % af alt indkøbt konventionelt rug og rugmel er dansk
dyrket rug.

Rug, konventionel
100 % af alt indkøbt konventionelt rug og rugmel er dansk dyrket rug.

Rug, økologisk
Minimum 75 % af alt indkøbt økologisk rug og rugmel er dansk
dyrket økologisk rug.

Rug, økologisk
Minimum 75 % af alt indkøbt økologisk rug og rugmel er
dansk dyrket økologisk rug.

Hvede, konventionel
Minimum 75 % af alt indkøbt konventionelt hvede og hvedemel er
dansk dyrket hvede.

Hvede, konventionel
Minimum 75 % af alt indkøbt konventionelt hvede og
hvedemel er dansk dyrket hvede.

Hvede, økologisk
Minimum 50 % af alt indkøbt økologisk hvede og hvedemel er
dansk dyrket økologisk hvede.

Hvede, økologisk
Minimum 50 % af alt indkøbt økologisk hvede og hvedemel
er dansk dyrket økologisk hvede.

Havre
Minimum 75 % af alt indkøbt havre og havremel/-gryn er dansk
dyrket havre.

Havre
Minimum 75 % af alt indkøbt havre og havremel/-gryn er
dansk dyrket havre.

Smør
100 % af alt indkøbt smør er dansk.

Smør
56 % af alt indkøbt smør er dansk.
I indpakket brød med Kohberg brand udgør dansk smør
100 %

Handling: Krav til leverandører om dansk
oprindelse af rug, hvede, havre og smør.
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Rug, økologisk
Minimum 75 % af alt indkøbt økologisk rug og rugmel er dansk dyrket
økologisk rug.
Hvede, konventionel
Minimum 75 % af alt indkøbt konventionelt hvede og hvedemel er dansk
dyrket hvede.
Hvede, økologisk
Minimum 50 % af alt indkøbt økologisk hvede og hvedemel er dansk dyrket
økologisk hvede.
Havre
Minimum 75 % af alt indkøbt havre og havremel/-gryn er dansk dyrket
havre.
Smør
100 % dansk smør i indpakket brød med Kohberg brand.
Æg (nyt mål)
100 % æg af alle indkøbte æg er danske æg
Handling: Krav til leverandører om dansk oprindelse af rug, hvede, havre,
smør og æg

GODE FØDEVARER
Fødevaresundhed
Fokusområder
Politik
Politik for
menneskerettigheder
Risici
Fødevaresundhed
Kemikalier
Forurening

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Fuldkorn
47,5 % af det samlede forbrug af mel er fuldkornsmel. Opgjort i forholdet til forbruget af mel i alle
typer brød (Kohberg brand og private label).

Fuldkorn
49 % af det samlede forbrug af mel er fuldkornsmel. Opgjort i forholdet til forbruget af
mel i alle typer brød (Kohberg brand og private
label).

Fuldkorn
50 % af det samlede forbrug af mel er fuldkornsmel. Opgjort i
forholdet til forbruget af mel i alle typer brød (Kohberg brand og
private label).

Nøglehulsmærket
56 % af Kohbergs totale antal indpakkede brød
havde Nøglehulsmærket. (29 ud af 52
varianter).

Nøglehulsmærket
60 % af Kohbergs totale antal indpakkede brød har Nøglehulsmærket.

Handling: Fokus på brug af fuldkorn i opskrifter
og produktudvikling.
Nøglehulsmærket
60 % af Kohbergs totale antal indpakkede brød har
Nøglehulsmærket.
Handling: Receptkontrol og fokus i produktudviklingen.
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Handling: Fokus på brug af fuldkorn i opskrifter og
produktudvikling.

Handling: Receptkontrol og fokus i produktudviklingen.

GODE FØDEVARER
Ansvarlige råvarer
Fokusområder
Politik
Miljøpolitik
Risici
Biodiversitet
Dyrevelfærd
Børnearbejde
Tvangsarbejde
Arbejdsforhold
Aflønning
Kemikalier

Mål 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Æg
0 % af alle indkøbte æg er buræg.

Æg
0 % af alle indkøbte æg er
buræg.

Æg
100 % af alle indkøbte æg er skrabeæg eller økologiske æg
(det vil sige ikke buræg).

Handling: Råvarekrav til leverandør om skrabeæg og økologiske æg.

Palmeolie
100 % af alle indkøbte råvarer indeholdende palmeolie er RSPO-certificeret.
Handling: Råvarekrav til leverandør om
RSPO (Round table of Sustainable Palm Oil) -certificeret palmeolie.

Økologisk mel
7 % af det samlede forbrug af mel er økologisk mel. Opgjort i forholdet til forbruget
af mel i alle typer brød (Kohberg brand og private label).
Handling: Fokus på brug af økologisk mel i opskrifter og produktudvikling.

Vegansk
68 % af Kohbergs totale antal indpakkede brød er veganske.
Handling: Råvarekrav til leverandører.
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Handling: Råvarekrav til leverandør om skrabeæg og
økologiske æg.
Palmeolie
100 % af alle indkøbte
råvarer indeholdende
palmeolie er
RSPO-certificeret.

Palmeolie
100 % af alle indkøbte råvarer indeholdende palmeolie er
RSPO-certificeret.

Økologisk mel
7 % af det samlede forbrug af
mel er økologisk mel. Opgjort
i forholdet til forbruget af
mel i alle typer brød (Kohberg
brand og private label).

Økologisk mel
8 % af det samlede forbrug af mel er økologisk mel. Opgjort
i forholdet til forbruget af mel i alle typer brød (Kohberg
brand og private label).

Vegansk
71 % af Kohbergs totale
antal indpakkede brød er
veganske. (37 ud af 52
varianter).

Vegansk
72 % af Kohbergs totale antal indpakkede brød er veganske.

Handling: Råvarekrav til leverandør om RSPO (Round
table of Sustainable Palm Oil)- certificeret palmeolie.

Handling: Fokus på brug af økologisk mel i opskrifter og
produktudvikling.

Handling: Råvarekrav til leverandører.

DEN GODE
ARBEJDSPLADS
”Med 454 ansatte fordelt på bagerier, lager, salg og administration er det
vigtigt for Kohberg at være en sikker, ansvarlig og rummelig arbejdsplads. ”
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ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED
MÅLRETTET INDSATSER GIVER RESULTAT
Ulykker og tilløb til ulykker
Hos Kohberg er vores medarbejderes sikkerhed højeste prioritet,
og vi arbejder målrettet på at styrke vores arbejdsmiljø og sikkerheden på tværs af hele organisationen.
Vi registrerer alle arbejdsskader og -ulykker samt tilløb til ulykker,
fordi vi tror på, at de giver os indsigt i, hvor vi skal sætte ind med
nye tiltag og ændrerede vaner for gøre Kohberg til en endnu mere
sikker arbejdsplads.
I 2021 havde vi 22 anmeldte ulykker med fravær, hvilket er en
reduktion på 35 % i forhold til 2020. Vores målsætning er naturligvis, at ingen medarbejdere oplever arbejdsulykker, og vi har
fortsat øget fokus på sikkerhed og sikker adfærd.
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Målrettede indsatser
Vi havde i løbet af året seks målrettede indsatser indenfor intern
færdsel, beredskabsplaner, risikovurdering, adfærd hos operatører, undervisning i kemi samt ergonomi. COVID-19 har givet udfordringer i forhold til at gennemføre undervisning og øvelser, men
der er gennemført tiltag indenfor alle seks områder.
Arbejdsmiljøsmiley
Kohberg samarbejder med Arbejdstilsynet, der løbende kontrollerer, at vi lever op til reglerne for arbejdspladser og arbejdsmiljø.
Målsætningen er altid, at vi skal have grønne glade smileys på
vores lokationer. Ved udgangen af 2021 havde bageriet i Taastrup
opnået den grønne smiley. Bageriet i Bolderslev havde en gul
smiley som følge af et påbud i november, der er efterkommet.
Vores bageri i Haderslev er endnu ikke tildelt en smiley, da
Arbejdstilsynet ikke har været på besøg.

KOHBERG SAFETY PASSPORT
Kohberg Safety Passport er et otte dages kursusforløb, som Kohberg
har skabt i samarbejde med EUC Lillebælt. Kurset er målrettet bageriets
produktionsledere og arbejdsmiljørepræsentanter, der blandt andet bliver
instrueret i sikker adfærd og beredskab.

”Med Kohberg Safety Passport klæder vi en række medarbejdere på til at
spotte risikoadfærd, så de forhåbentlig kan gribe ind, før situationen udvikler
sig. Samtidig bliver vi bedre til ulykkesanalyse. Der er altid flere faktorer i en
ulykke, og når vi kender de bagvedliggende årsager, kan vi bruge den viden til
at forhindre, at lignende situationer opstår.”
- Brian Vestergaard Olesen, Arbejdsmiljøkoordinator
På grund af COVID-19 blev flere kurser i 2021 desværre udsat. Planen er, at alle
produktionsledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal igennem forløbet.

Side 35 |

Kohberg Bakery Group A/S CSR-rapport 2021

SUNDHED OG TRIVSEL
FOKUS PÅ TRIVSEL
Trivselsmåling
I 2021 gennemførte Kohbergs en trivsels- og engagementsmåling
efter flere års pause. Undersøgelsen havde en svarprocent på
80, hvilket vi anser som godt resultat. Samlet set ligger
medarbejdernes arbejdsglæde på 72 %, hvilket er tæt på
gennemsnittet og i den høje ende af middel, mens deres loyalitet
ligger på 78 %, hvilket er betragtet som en høj loyalitet.
Overordnet set er resultatet af trivsels- og engagementsmålingen
tilfredsstillende, samtidig med at den giver indsigt i, om der er
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enkelte afdelinger eller særlige områder, hvor vi kan gøre det
bedre. Det er besluttet, at undersøgelsen gentages hvert andet år.
Derudover har vi besluttet at sætte ekstra fokus på sygefravær
fra 2022. Målet er, at sygefraværet maks udgør 3 % af det
samlede antal præsterede timer blandt alle ansatte. Som en
del af det arbejde bliver alle ansatte tilbudt en sundheds- og
trivselsordning gennem Velliv.

RUMMELIG ARBEJDSPLADS
HER ER PLADS TIL ALLE
Særlige stillinger
Hos Kohberg kan og vil vi rumme medarbejdere, der har særlige
behov. Vi er ikke alle ens, og der er brug for jobs, der passer til den
enkelte. Derfor har vi i Kohberg en række medarbejdere, der er
ansat på særlige vilkår.
Ligeledes prioriterer vi at have elever og lærlinge ansat, fordi vi
mener, vi har et ansvar for at uddanne den kommende generation
af kvalificerede medarbejdere og give dem relevante kompetencer
og brugbare erfaringer med i rygsækken.
Derudover har vi løbende praktikanter i kortere forløb – typisk
personer som af forskellige årsager har brug for en hånd til at
finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
I 2021 havde Kohberg 10 personer ansat i flexjob – 8 i
produktionen og 2 i administrationen – samt 2 i skånejob.
Vi havde 9 elever ansat - 5 automatikteknikere, 2
industrioperatører, 1 detailbager og en 1 økonomielev.
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Kønsfordeling i bestyrelsen og ledelsen
Hos Kohberg ønsker vi at have en passende ligelig fordeling af
kvinder og mænd i vores forskellige lederorganer. Vi arbejder derfor på, at alle medarbejdere uanset køn får de samme muligheder.
I 2021 bestod den samlede ledelse hos Kohberg af 35 % kvinder
og 65 % mænd. Der var i alt 8 kvinder i ledelsen. Fremadrettet ønsker vi som minimum at ligge på niveau med det gældende landsgennemsnit for kønsfordeling, hvilket p.t. ligger på 25 % kvinder.
Ligeledes er det vores målsætning, at der i 2022 mindst er én
kvinde i bestyrelsen for Kohberg Bakery Group, svarende til 25
procent af bestyrelsen. I 2021 har der ikke været valg til
bestyrelsen.
Vi ansætter medarbejdere, udnævner ledere og vælger bestyrelsesmedlemmer ud fra den præmis, at den bedst egnede skal
vælges uanset køn.

KIT KOBLER PRAKSIS OG TEORI SOM ØKONOMIELEV
Efter 2 år på kontorlinjen på EUX Business hos IBC Aabenraa ønskede Kit
Nærum-Hansen at fortsætte sin uddannelse ved at gå i lære. Som økonomielev hos
Kohberg Bakery Group har hun fra dag ét været en del af holdet.

”Jeg har altid været interesseret i tal, og jeg vidste, jeg skulle i den retning. Men det var
vigtigt for mig, at det var det helt rigtige sted. Og det har Kohberg vist sig at være. Jeg
har følt mig velkommen fra første dag, og jeg får mulighed for at prøve kræfter med
mange forskellige opgaver indenfor økonomi og administration,” fortæller 21-årige Kit
Nærum-Hansen.
I sommeren 2022 afslutter hun sit toårige elevforløb hos Kohberg. Hun har løbende
været tilbage på skolen en uge ad gangen.

”Inden hvert skoleforløb tilpasser vi mine opgaver, så jeg arbejder med nogle af de ting,
vi også skal gennemgå på skolen. På den måde får jeg koblet det praktiske og det teoretiske på en rigtig god måde.”
COVID-19 har spændt ben for rigtig mange ting og betydet længere afstand mellem
folk på kontorerne. Alligevel har økonomieleven oplevet, hvordan sociale arrangementer binder virksomheden sammen.

”Jeg har blandt andet deltaget i julefrokost, cykelture og chokoladekursus, og det er en
fed måde at være sammen på. Det betyder også, at jeg lærer folk at kende på tværs
af afdelingerne”, fortæller Kit Nærum-Hansen, der håber på at kunne fortsætte som
økonomiassistent hos Kohberg, når hun er færdiguddannet.
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VI TILBYDER OPKVALIFICERING
Medarbejderudvikling
Hos Kohberg arbejder vi målrettet på at tilbyde både
funktionærer og timelønnede uddannelse og opkvalificering.
Veluddannede medarbejdere er med til at fremtidssikre Kohberg,
og vi kan se værdien i glade medarbejdere, der får mulighed for at
udvikle sig. En opkvalificering gør det desuden også lettere for os
at rekruttere internt.
En del af opkvalificeringen foregår via IKUF – Industriens
Kompetenceudviklingsfond – hvor alle medarbejdere har mulighed
for at få to ugers selvvalgt uddannelse hvert år.
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COVID-19 forhindrede desværre mange kurser og
uddannelsesforløb i at blive afviklet i 2021. Men to ufaglærte
er i gang med at blive udlærte industrioperatører.
Derudover har 31 ledere gennemført Kohberg Leadership
Academy, og dermed har alle ledere gennemført uddannelsen.
Målsætningen for 2022 er, at minimum 10 nye ledere og/eller
medarbejdere med lederpotentiale skal gennemføre kurset.

DEN GODE ARBEJDSPLADS
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Fokusområder

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder

Arbejdsulykker
25 % reduktion i arbejdsskader og ulykker med fravær i
forhold til 34 anmeldte skader/ulykker i 2020, svarende
til maksimalt 25 registrerede arbejdsskader og ulykker
med fravær.

Arbejdsulykker
35 % reduktion i arbejdsskader og ulykker i 2021 i
forhold til 2020, svarende til 22 anmeldte ulykker
med fravær.

Arbejdsulykker
Yderligere 25 % reduktion i arbejdsskader og ulykker i forhold
til 2021, svarende til maksimalt 17 anmeldte ulykker med
fravær i 2022.

Der har i 2021 været afholdt kursusrække med
medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen med
henblik på forbedring af sikkerheden gennem læring
og forebyggelse.

Handling: Sikre, at alle medlemmer af
arbejdsmiljøorganisationen har gennemført uddannelse i at
analysere ulykker og nærved-ulykker i forhold til læring og
forebyggelse.

Ulykker i forhold til branche
2 alvorlige ulykker med længerevarende fravær.
Begge hændelser lå i 1. kvartal 2021.

Ulykker i forhold til branche
Målsætningen er, at 0 ansatte oplever en arbejdsulykke, hvor
hændelsen kan betegnes som værende alvorlig.

Risici
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Handling: Fokus på at analysere ulykker og
nærved-ulykker i forhold til læring og forebyggelse.

Ulykker i forhold til branche
Kohbergs ulykkesincidens skal ligge på 31, svarende til
branchens ulykkesincidens for alvorlige arbejdsulykker
per 1.000 ansatte
Hos Kohberg svarer det til maks. 2 alvorlige ulykker om
året.

Handling: Øget fokus på sikkerhed og målrettet
instruktion samt øget fokus på sikker adfærd. Herunder
implementering af STOPP-princippet. Sikkerhed er første
punkt på alle tavlemøder og produktionsmøder i
organisationen.

Handling: Øget fokus på sikkerhed og målrettet
instruktion samt øget fokus på sikker adfærd. Sikkerhed
er første punkt på alle tavlemøder og produktionsmøder i
organisationen.
Tilløb til ulykker (TTU)
250 internt anmeldte nærved-arbejdsskader og -ulykker.
90 % af alle TTU’er skal være løst eller overført til APV
indenfor en uge.
Handling: Information om vigtigheden af
indrapporteringerne og handling på indrapporterede
hændelser.
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Tilløb til ulykker (TTU)
185 internt anmeldte nærved-arbejdsskader og
-ulykker.
Målsætningen om 90 % løst eller overført indenfor
1 uge er ikke opnået. Resultatet er for 2021 = 20 %
Ved udgangen af januar 2022 er 100 % af
indrapporterede hændelser vedrørende 2021
håndteret.

Tilløb til ulykker (TTU)
250 internt anmeldte nærved-arbejdsskader og -ulykker.
90 % af alle TTU’er skal være løst eller overført til APV
indenfor en uge.
Handling: Processen omkring håndtering præciseres, og der
foretages forbedring af indrapporteringssystem samt information om vigtigheden af indrapporteringerne og handling
på indrapporterede hændelser.

DEN GODE ARBEJDSPLADS
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Fokusområder

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder

Målrettede indsatser
6 målrettede indsatser/projekter (1 per kvartal + afrunding af 2
iværksatte fra 2020), der kompetenceudvikler samarbejdet om
arbejdsmiljø, så alle er fortrolige med opgaven.

Målrettede indsatser
Der er gennemført tiltag indenfor alle 6
indsatser.

Målrettede indsatser
Der gennemføres 4 målrettede indsatser:

Risici
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Handling:
1) Intern færdsel og sikkerhed, ensartede optegninger og regler
i alle bygninger.
2) Beredskabsplan og førstehjælp, gennemførelse af øvelse.
3) Risikovurdering og ulykkesundersøgelse for alle ledere og
AMR.
4) Fokus på adfærd, herunder maskinsikkerhed for operatører.
5) Undervisning af alle ansatte, der arbejder med kemi –
uddannes af leverandør med bevis.
6) Kortlægning af ergonomiske udfordringer i alle afdelinger.

Arbejdsmiljøsmiley
3 af 3 lokationer med grøn arbejdsmiljøsmiley tildelt af
Arbejdstilsynet
Handling: Målrettet fokus på arbejdsmiljøarbejdet. Reduceres til
4 lokationer, da Kohberg fra april 2021 har en lokation mindre.
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Der er arbejdet med yderligere sikring af den
interne færdsel, hvor der i 2021 ikke har været
alvorlige hændelser, der kan tilskrives dette
område.
Undervisning i sikkerhed har været udfordret
af coronasituationen og forventes endeligt
gennemført i 1. halvår 2022. Herefter har alle
medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen et
Kohberg Safety Passport.
Ligeledes er der ikke gennemført øvelser i
2021 af samme årsag.
For alle øvrige områder er der gennemført
tiltag, der dog alle kræver opmærksomhed
fremover.
Arbejdsmiljøsmiley
1 af 3 lokationer har grøn smiley.
- Taastrup har grøn smiley
- Bolderslev har gul smiley
- Haderslev er endnu ikke tildelt smiley

Indsatser:
1) Endelige opmærkninger i Bolderslev i forhold til
reorganisering af den interne færdsel.
2) Der gennemføres støjkortlægning af hele produktionen i
Bolderslev og drages handling herpå.
3) Der gennemføres tiltag på baggrund af kortlægningen af
det ergonomiske område.
4) Der iværksættes målrettede tiltag i forhold til undgåelse
af hændelser med fald eller glid i samme niveau samt
tiltag mod hændelser omkring klemning af fingre/
hænder som følge af manglende opmærksomhed og
agtpågivenhed samt hændelser.

Arbejdsmiljøsmiley
3 af 3 lokationer med grøn arbejdsmiljøsmiley tildelt af
Arbejdstilsynet.
Handling: Målrettet fokus på arbejdsmiljøarbejdet.

DEN GODE ARBEJDSPLADS
Sundhed og trivsel
Fokusområder
Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder
Risici
Ansættelsesforhold
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Trivselsmåling
Trivsels- og engagementsmåling gennemføres.

Trivselsmåling
Trivsels- og engagementsmåling gennemført i
november 2021.

Trivselsmåling
Trivsels- og engagementsmåling gennemføres næste gang
i 2023.

Svarprocent: 80 %
Arbejdsglæde: 72
Loyalitet: 78

Handling: Påvirke alle personaleledere til at overveje at
oprette særlige stillinger og fortsætte med at uddanne
elever.

Handling: For at opretholde fokus på trivsel og
arbejdsglæde gennemføres der hvert andet år en
trivsels- og engagementsmåling.

Sygefravær (nyt mål)
Maks. 3 % sygefravær af præsterede timer blandt alle
ansatte.
Handling: Alle ansatte tilbydes en sundheds- og
trivselsordning gennem Velliv, som indeholder en bred vifte
af tilbud, der kan bidrage til øget trivsel og engagement.
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DEN GODE ARBEJDSPLADS
Rummelig arbejdsplads
Fokusområder
Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder
Politik for menneskerettigheder
Risici
Diskrimination
Ansættelsesforhold

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Særlige stillinger
8 flexjobbere
10 elevstillinger: 3 proces-/industrioperatørelever,
5 automatikteknikelever, 1 bagværker, 1 økonomielev

Særlige stillinger
10 flexjobbere
2 skånejob
9 elevstillinger: 5 automatikteknikere,
2 industrioperatører, 1 detailbager, 1 økonomi.

Særlige stillinger
Minimum opretholde 2021-niveau med
10 flexjobbere
2 skånejob
9 elevstillinger

Handling: Påvirke alle personaleledere til at overveje at oprette
særlige stillinger og fortsætte med at uddanne elever.

Kønsfordeling i bestyrelsen
25 % af bestyrelsen er kvinder (1 af 4 bestyrelsesmedlemmer).
(Mål for ultimo 2022)
Handling: Det er Kohbergs mål, at der i 2022 er mindst én
kvinde i selskabets bestyrelse. Kohberg vil dog altid udnævne
bestyrelsesmedlemmer ud fra den præmis, at den/de bedst
egnede skal udnævnes uanset køn.

Kønsfordeling i ledergruppen
Minimum 20 % af den samlede ledergruppe er kvinder (5 af 24
ledere i ledergruppen). Det er Kohbergs målsætning at have en
passende ligelig fordeling af kvinder og mænd i de forskellige
ledelsesorganer.
Handling: Såfremt der er egnede kandidater, vil kandidater af
begge køn være repræsenteret i interviewprocessen, når nye
ledere ansættes. Kohberg vil dog altid ansætte/udnævne ledere
ud fra den præmis, at den/de bedst egnede skal ansættes/
udnævnes uanset køn.
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Handling: Påvirke alle personaleledere til at overveje at
oprette særlige stillinger og fortsætte med at uddanne
elever.
Kønsfordeling i
bestyrelsen
0 % af bestyrelsen er kvinder (0 af 4
bestyrelsesmedlemmer).
Mål ej opfyldt.

Kønsfordeling i bestyrelsen
25 % af bestyrelsen er kvinder (1 af 4 bestyrelsesmedlemmer). (Mål for ultimo 2022)

Kønsfordeling i ledergruppen
32 % af den samlede ledergruppe er kvinder
(8 ud af 25 ledere).

Kønsfordeling i ledergruppen
Kohberg ønsker som minimum at ligge på niveau med det
gældende landsgennemsnit for kønsfordeling, hvilket p.t.
ligger på 25 % kvinder.

Handling: Det er Kohbergs mål, at der i 2022 er mindst én
kvinde i selskabets bestyrelse.
Kohberg vil dog altid udnævne bestyrelsesmedlemmer ud
fra den præmis, at den/de bedst egnede skal udnævnes
uanset køn.

Handling: Såfremt der er egnede kandidater, vil kandidater
af begge køn være repræsenteret i interviewprocessen,
når nye ledere ansættes. Kohberg vil dog altid ansætte/
udnævne ledere ud fra den præmis, at den/de bedst egnede
skal ansættes/udnævnes uanset køn.

DEN GODE ARBEJDSPLADS
Medarbejderudvikling
Fokusområder
Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder
Risici
Ansættelsesforhold
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Mål 2021

Resultat 2021

Uddannelse og træning
Undervisning af funktionærer og timelønnede efter
behov.

Uddannelse og træning
Uddannelse og træning
Ufaglærte er tilbudt at blive opgraderet til faglært
Undervisning af funktionærer og timelønnede efter behov.
industrioperatør. I 2021 var to ufaglærte hos Kohberg i
Handling: Opretholde det høje niveau for uddannelse og
gang med uddannelsen.
opkvalificering af timelønnede og funktionærer.
Ekstern undervisning af funktionærer, gennemføre
IKUF-uddannelse og intern undervisning i projektstyring.

Handling: Opretholde det høje niveau for uddannelse og
opkvalificering af timelønnede og funktionærer.
Ekstern undervisning for funktionærer, gennemføre
IKUF-uddannelse og intern undervisning i projektstyring.

Ledertræning
20 ledere gennemfører et ledelsesudviklingsprogram.
Handling: Næste niveau af ledere (ca. 20 i alt) gennemfører Kohberg Leadership Academys ledertræning sammen med eksterne konsulenter fra Learn2lead.
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Ledertræning
31 ledere har gennemført Kohberg Leadership
Academy.

Mål og handling 2022

Ledertræning
Minimum 10 nye ledere og nøglemedarbejdere gennemfører
Kohberg Leadership Academy.

ANSVARLIG
SELSKABSLEDELSE
”Hos Kohberg er det ufravigeligt, at vi altid overholder lovgivningen, og vi lægger
vægt på at leve op til vores egne krav om ansvarlighed og gennemsigtighed.”

Side
Side45
45 || Kohberg
KohbergBakery
BakeryGroup
GroupA/S
A/S CSR-rapport
CSR-rapport2021
2021

LEVERANDØRSTYRING
VI STILLER KRAV TIL LEVERANDØRER
Risikovurdering af leverandører
Som fødevarevirksomhed er det afgørende for Kohberg, at
vores leverandører er pålidelige og samarbejdsvillige. Vi er i tæt
kontakt med vores leverandører, som vi også måler og evaluerer
på en række parametre - både i henhold til vores forpligtelser til
BRC-certificeringen, og fordi vi aktivt ønsker at udvikle vores
leverandører og Kohbergs forhold til dem.
Dette gælder især leverandører af råvarer, emballage og
handelsvarer, som løbende bliver risikovurderet. I 2021
var 100 % af denne leverandørgruppe risikovurderet.
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Supplier Code of Conduct
Vores Supplier Code of Conduct forpligter leverandørerne til et
etisk regelsæt for både ledelse og medarbejdere på områder som
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og korruption,
ligesom vores leverandører skal agere ansvarligt med hensyn til
miljø og klima.
Vores målsætning er, at af den samlede indkøbsvolumen har
70 % af leverandører af råvarer, emballage, handelsvarer,
rengøring og logistik underskrevet Supplier Code of Conduct.
Det var tilfældet i 2021.

FAIRNESS

ÅBENHED

ANSTÆNDIG MARKEDSFØRING

VI LÆGGER KORTENE PÅ BORDET

Fair markedsføring og konkurrence
Kohberg vægter at tage ansvar og agerer både fair og
ansvarligt overfor vores omverden. Det gælder naturligvis
også, når vi markedsfører Kohberg og vores brød og kager.
Vores markedsføring er altid anstændig, ærlig og sandfærdig.

CSR-rapport
Denne CSR-rapport udgør Kohbergs årlige rapportering af vores
samfundsansvar i forhold til Årsregnskabsloven. Samtidig er den
et redskab, der hjælper os til at blive skarpere år for år.

Vi overholder lovgivningen, og vi har respekt for principperne
om fair konkurrence. For at leve op til vores egne krav og
standarder bliver relevante medarbejdere løbende undervist
i konkurrenceretslig compliance, og nye medarbejdere
gennemgår lignende forløb, hvor det er relevant.
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Vi lægger kortene på bordet og beskriver, hvordan vi agerer
ansvarligt og bæredygtigt i forhold til vores forbrug, vores
fødevarer, vores ansatte og som ledelse. Både hvor det går godt,
og hvor vi kan blive endnu bedre, og derfor kan man læse begge
dele i rapporten for 2021.
Desuden er rapporten vores årlige CoP-rapport (Communication
on Progress) til FN’s Global Compact program.

ANSVARLIG SELSKABSLEDELSE
Leverandørstyring
Fokusområder
Politik
Politik for menneskerettigheder
Politik for arbejdstagerrettigheder
Klimapolitik
Miljøpolitik
Politik for antikorruption
Risici
Alle risici

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Risikovurdering af leverandører
Min. 70 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra
leverandører, skal være risikovurderet.

Risikovurdering af
leverandører
Min. 70 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra
leverandører, skal være risikovurderet.

Risikovurdering af leverandører
Målet udgår i 2022.

Handling: Udvalgt leverandører til audit og
gennemført risikovurdering.

Risikovurdering af leverandører – råvarer,
emballage & handelsvarer
100 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-,
emballage- & handelsvareleverandører, skal være
risikovurderet.

Risikovurdering af leverandører – råvarer,
emballage & handelsvarer
100 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-,
emballage- & handelsvareleverandører, skal være
risikovurderet.

Risikovurdering af leverandører – råvarer,
emballage & handelsvarer
100 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-,
emballage- & handelsvareleverandører, skal være
risikovurderet.

Handling: Udvalgt leverandører til audit og gennemført Handling: Udvalgt leverandører til audit og gennemført
risikovurdering.
risikovurdering.

Handling: Udvælge leverandører til audit og
gennemføre risikovurdering.

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct
– al eksternt køb
Min. 70 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra
leverandører (al eksternt køb), skal have underskrevet
SCoC.

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct
– al eksternt køb
Målet udgår i 2022.

Handling: Indhentning af underskrifter og evaluere,
om flere indkøbskategorier skal underskrives.
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Underskrivelse af Supplier Code of Conduct
– al eksternt køb
Min. 70 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra leverandører (al eksternt køb), skal have underskrevet SCoC.
Handling: Indhentning af underskrifter og evaluere, om
flere indkøbskategorier skal underskrives.

ANSVARLIG SELSKABSLEDELSE
Leverandørstyring
Fokusområder
Politik
Politik for menneskerettigheder
Politik for arbejdstagerrettigheder
Klimapolitik
Miljøpolitik
Politik for antikorruption
Risici
Alle risici

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct –
råvarer, emballage & handelsvarer
100 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-,
emballage- & handelsvareleverandører, skal have
underskrevet SCoC.

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct –
råvarer, emballage & handelsvarer
100 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-, emballage- & handelsvareleverandører, har underskrevet
SCoC.

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct –
råvarer, emballage & handelsvarer
Målet udgår i 2022.

Handling: Indhentet underskrifter.

Handling: Indhentet underskrifter.

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct råvarer, emballage, handelsvarer, rengøring
& logistik
70 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-, emballage-, handelsvare-, rengørings- & logistikleverandører,
skal have underskrevet SCoC.

Risikovurdering af leverandører – råvarer, emballage & handelsvarer
70 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-,
emballage-, handelsvare-, rengørings- &
logistikleverandører, skal have underskrevet SCoC.

Handling: Indhentning af underskrifter.
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Risikovurdering af leverandører – råvarer, emballage & handelsvarer
70 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-, emballage-, handelsvare-, rengørings- & logistikleverandører, skal
have underskrevet SCoC.

Handling: Indhentet underskrifter.
Handling: Indhentning af underskrifter og evaluering af,
om flere indkøbskategorier skal underskrives.

ANSVARLIG SELSKABSLEDELSE
Fairness
Fokusområder
Politik
Politik for antikorruption
Politik for menneskerettigheder
Risici
Unfair markedsføring
Korruption
Konkurrenceforvridning

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

Fair markedsføring
0 retslige domme for overtrædelser af
markedsføringslovgivningen udført eller
forårsaget af Kohberg Bakery Group A/S.

Fair markedsføring
0 retslige domme for overtrædelser af markedsføringslovgivningen udført eller forårsaget af Kohberg Bakery
Group A/S.

Fair markedsføring
0 retslige domme for overtrædelser af markedsføringslovgivningen udført eller forårsaget af Kohberg Bakery Group
A/S.

Handling: Vi har udført lovlig, anstændig, ærlig og
sandfærdig markedsføring, og vi respekterer både
nationale regler og principperne for fair konkurrence.
Desuden gennemført konkurrenceretslig
compliance-træning for relevante medarbejdere.

Antikorruption
0 retslige domme for overtrædelser af lovgivning
for antikorruption udført eller forårsaget af Kohberg
Bakery Group A/S.

Handling: Vi planlægger lovlig, anstændig, ærlig og
sandfærdig markedsføring, og vi respekterer både
nationale regler og principperne for fair konkurrence.
Desuden gennemføres konkurrenceretslig
compliance-træning for relevante medarbejdere.

Antikorruption
0 retslige domme for overtrædelser af lovgivning for
antikorruption udført eller forårsaget af Kohberg Bakery
Group A/S.

Handling: Fokus på antikorruption i hele organisationen.

Antikorruption
0 retslige domme for overtrædelser af lovgivning for
antikorruption udført eller forårsaget af Kohberg Bakery
Group A/S.
Handling: Fokus på antikorruption i hele organisationen.

Åbenhed
Fokusområder
Politik
Politik for antikorruption
Politik for menneskerettigheder

Mål og handling 2021

Resultat 2021

Mål og handling 2022

CSR-rapport
Udgivelse af CSR-rapport 2020.

CSR-rapport
CSR-rapport udgivet for 2020.

CSR-rapport
Udgivelse af CSR-rapport 2021.

Handling: Indsamlet CSR-data og udgivet CSR-rapport.

Risici
Alle risici
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Handling: Indsamler CSR-data og udgiver CSR-rapport.

FN’S GLOBAL
COMPACT
”Kohberg Bakery Group har i en årrække været en del af
FN’s Global Compact og støtter op om de ti principper.”

Side
Side51
51 || Kohberg
KohbergBakery
BakeryGroup
GroupA/S
A/S CSR-rapport
CSR-rapport2021
2021

FN’S GLOBAL COMPACT
I Kohbergs arbejde med de ti principper i FN’s Global Compact er
vores to fokusområder ”Mennesker & Sundhed” samt ”Miljø &
Klima.”

Vi arbejder på at reducere vores påvirkning af miljø og klima
og anser vores indsats for at være hovedsageligt ’grøn’ på dette
område.

Alle områder inden for Menneskerettigheder,
Arbejdstagerrettigheder og Antikorruption blev i 2021
evalueret som værende tilfredsstillende, da de er dækket af
vores Code of Conduct samt lovgivningen i ‘lande med lav risiko’.

Vi er bevidste om vores ansvar overfor miljøet og mener, at dette
område fortsat er et vigtigt fokusområde.
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FN’S GLOBAL COMPACT I DENNE RAPPORT
BEHANDLINGEN AF DE TI PRINCIPPER I FN’S GLOBAL COMPACT ER I DENNE RAPPORT FORDELT SÅLEDES

PRINCIP

SIDE

1

Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

14-21, 22-32, 45-50

2

Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

14-21, 22-32, 45-50

3

Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

33-44, 45-50

4

Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde

33-44, 45-50

5

Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde

33-44, 45-50

6

Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

33-44, 45-50

7

Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

14-21, 22-32, 45-50

8

Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

14-21, 22-32, 45-50

9

Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

14-21, 22-32, 45-50

10

Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

45-50
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VIRKSOMHEDSPROFIL
ORGANISATION
Virksomhedens navn: Kohberg Bakery Group A/S
Webadresse: www.kohberg.dk & www.kohberg.com
Hovedkontor: Kernesvinget, 6392 Bolderslev, Danmark
Ejerforhold: Koff A/S (90-99,99 procent)
Antal medarbejdere: 454
RAPPORT
Rapporteringsperiode: 1/1 2021 – 31/12 2021
Rapporteringspraksis: Vi har rapporteret i overensstemmelse med den danske Årsregnskabslov §99a og §99b
Omfattede selskaber i rapporten: Samtlige selskaber i Kohberg Bakery Group A/S
GOVERNANCE
Kontaktperson vedr. rapporten og overordnet CSR-ansvarlig:
René Normann Christensen, CEO (rnch@kohberg.com)
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”Hos Kohberg synes vi, at godt brød er en menneskeret.”

Kohberg Bakery Group A/S, Kernesvinget, DK-6392 Bolderslev, Danmark
+45 73 64 64 00, kohberg@kohberg.com www.kohberg.dk, www.kohberg.com
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