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VI ER FORPLIGTET TIL AT HOLDE DANMARK I GANG
2020 var et år, hvor covid-19 satte os alle på prøve. Hos

bruge flere danske råvarer som for eksempel dansk havre

Kohberg har den verdensomspændende pandemi været

og dansk smør.

med til at understrege vores værdier som virksomhed.

Som bageri bruger vi uundgåeligt meget energi, og det er

Vi er et danskejet bageri, der har eksisteret i mere end 50

et område, hvor vi er optaget af kontinuerlige effektivise-

år, og vi er en aktiv og ansvarlig medspiller i det samfund,

ringer og forbedringer, der giver resultater i form af højere

som vi er skabt af. Derfor var der ingen tvivl om, at

fødevaresikkerhed og lavere energiforbrug.

Kohberg havde en forpligtigelse til at holde ovnene i gang
og fortsætte med at bage, da Danmark og resten af verden
blev lukket ned. Det var afgørende, at der blev leveret brød
og andre fødevarer til hospitaler, plejecentre og andre
nøglefunktioner, der tager sig af de svageste og allermest
udsatte. Jeg er utrolig stolt af Kohberg og vores dedikerede
medarbejdere, som i en svær tid udviste samfundssind og

Madspild er en af de store udfordringer, når det
gælder fødevarer. Hos Kohberg arbejder vi
fokuseret på at mindske vores processpild,
og vi har lige så stort fokus på at hjælpe
forbrugerne til at undgå spild. Vi ved, at en
stor del af maden desværre ender i skralde-

gav tilbage til samfundet i stor stil.

spanden i private hjem, og vi er som bageri

Som fødevarevirksomhed er Kohberg altid forpligtet til

vores brød- og pakkestørrelser, så de giver

at tage ansvar for vores egen ageren og vores påvirkning

anledning til mindst muligt spild.

også forpligtet til at tage ansvar og tilpasse

af vores omverden. Derfor er udgangspunktet for vores
CSR-arbejde FN’s verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt Forbrug og
Produktion.” Det betyder, at vi udvælger vores råvarer efter
særlige principper. Vi bager med dansk mel, fordi det gør en
stor forskel, hvor melet kommer fra, hvordan det er dyrket,
og hvor langt det er transporteret. Vi tager ansvar ved at
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Venlige hilsner

René Normann Christensen
CEO, Kohberg Bakery Group A/S

UDVALGTE NØGLETAL

13
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80
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OM KOHBERG
Kohberg Bakery Group er det største danskejede bageri.
Næsten alle danske forbrugere kender os, og vores brød spises af
danskerne til morgen, frokost og aften – samt som småmåltider
indimellem.
Vores knap 500 ansatte – heraf 80 uddannede bagere – arbejder
i vores tre bagerier i Bolderslev, Haderslev og Taastrup samt på
vores lager i Søften. Vores brød er bagt med mel fra danskdyrket
korn.
I april 2021 lukker Kohberg desværre lageret i Søften, som følge af
en opsagt logistikaftale med detailhandlen.

2020
Omsætning 823 mio. kr., EBITDA 52 mio. kr., egenkapital 97 mio.
kr., 497 ansatte*.
Covid-19 satte sit præg på Kohberg i 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

*Gennemsnit antal fuldtidsbeskæftigede i 2020.
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på hold som følge af den verdensomspændende pandemi.

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

KOHBERGS EJERSKAB

Per Fogtmann
Jesper Fogtmann
100%
100%

50-66,65%

50-66,65%

JF HOLDING
AABENRAA ApS
100%

KOFF A/S

PF HOLDING
AABENRAA ApS

100%

90-99,99%

90-99,99%

FF CAPITAL A/S
Crispy Food Holding A/S

100%

90-99,99%

Crispy Food A/S
50-66,65%

Nisco Aps
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H.C. ANDERSEN
BAGERGÅRDEN A/S

KOHBERG
BAKERY GROUP A/S

EASIS A/S

KOHBERGS OMVERDEN

Vi er bagere

Myndigheder
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Ejere

Medarbejdere

Leverandører

Kunder

Forbrugere

PRODUKTER OG SERVICES
Hos Kohberg bager vi en lang række forskellige brød, der leveres
som friskindpakket 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.

Side 9 |

I flere af vores produktkategorier indgår både økologiske og
veganske varianter. Desuden tilbyder Kohberg også gluten- og
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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CSR-STRATEGI
Kohberg skal bage det bedste brød til danskerne. Det er dét, vi alle
arbejder for hos Kohberg, og som sætter en ramme os selv, vores
forretning og vores mission. Samtidig er det vigtigt for os, at
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. Derfor
arbejder vi strategisk og gennemgående med Corporate Social
Responsibility og beskriver vores handlinger og mål i denne årlige
CSR-rapport.

De tre fokusområder Miljørigtigt forbrug, Gode fødevarer og
God arbejdsplads fungerer som bærende søjler i vores CSRstrategi. Samtidig hviler strategien på fokusområdet Ansvarlig
selskabsledelse, som grundlæggende præmis for hele Kohberg
og vores CSR-arbejde.
VISION

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

FN’s verdensmål

FOKUSOMRÅDER
VERDENSMÅL NR. 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG
PRODUKTION
Kohberg har udpeget verdensmål nr. 12 som vores primære
verdensmål og retning for vores CSR-strategi. Ansvarligt forbrug
og produktion er et aktivt valg, vi som fødevarevirksomhed har
taget. Vi tror på, at økonomisk vækst og bæredygtig udvikling
kan gå hånd i hånd, blandt andet fordi vi bruger vores ressourcer
fornuftigt.
FOKUSOMRÅDER
Kohberg arbejder med CSR inden for tre fokusområder, der alle
udspringer af verdensmål nr. 12.
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Miljørigtigt
forbrug

Gode
fødevarer

God
arbejdsplads

Ressourceforbrug
Energiforbrug
Forurening

Fødevaresikkerhed
Fødevaresundhed
Ansvarlige råvarer

Arbejdssikkerhed &- sundhed

Rummelig arbejdsplads
Medarbejderudvikling

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

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som
forpligter FN’s medlemslande til frem mod 2030 at sætte fokus på
en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi
bor på.
Kohberg har udvalgt verdensmål nr. 12 og delmålene herunder
som udgangspunktet for vores arbejde med CSR.
Som fødevarevirksomhed er det naturligt for os at kigge på,
hvordan vi bruger vores ressourcer bedst og med mindst mulig
påvirkning af klima og miljø.
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Et fokus der går gennem hele værdikæden, fra råvarerne dyrkes
på marken, til de færdige brød købes af kunderne og forbrugerne. Kohberg har blandt andet fokus på, hvordan vi bortskaffer og
reducerer affald, genbruger og undgår forurenende stoffer.
Desuden er vi som fødevarevirksomhed aktive i arbejdet med
at halvere det globale madspild per indbygger. Det kan forbedre
fødevaresikkerheden på verdensplan og skubbe verden i retning
af en mere ressourceeffektiv økonomi.

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
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VÆRDIKÆDE OG RISICI
Vores strategiske CSR-arbejde dækker hele vores værdikæde –
herunder har vi afdækket hvilke områder i værdikæden, hvor
Kohberg påvirker omgivelserne negativt eller har risiko for at gøre
det.
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Da vores mål er at agere ansvarligt som virksomhed, arbejder vi
kontinuerligt med at minimere vores negative påvirkning.

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 (vikarer)

Arbejdsforhold
Sundhed

Arbejdsforhold
Sundhed

Arbejdsforhold
Sundhed

Arbejdsforhold
Sundhed

Bestikkelse
Smørelse

Bestikkelse
Smørelse

Bestikkelse
Smørelse

Bestikkelse
Smørelse
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Sundhed
Bestikkelse
Smørelse
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RESSOURCEFORBRUG
FOKUS REDUCERER SPILD
Hos Kohberg stræber vi efter at indarbejde miljørigtige og
bæredygtige alternativer til vores forbrug i hele vores
værdikæde – fra råvarerne dyrkes på marken, til de færdige
brød køres ud til kunderne, og samtidig har vi fokus på, hvordan
vi reducerer mængden af spild.
Vi bager brød, for at det skal spises, og derfor er et naturligt
ønske for os, at undgå at vores brød og kager går til spilde. Vi
måler både vores processpild og vores kassation af færdigbagte

RÅVARER OG AVLERE
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TRANSPORT

brød, og løbende effektiviseringer og forbedring af arbejdsgange
har gennem årene ført til reduceret spild. Et fokus som vi
fastholder også de kommende år.
Desuden er Kohberg en del af den danske tænketank ONE\THIRD,
hvor 55 fødevarevirksomheder, interessegrupper, offentlige
myndigheder og forskere arbejder på at bekæmpe og forhindre
madaffald og madspild.

KOHBERG

KUNDER

FORBRUGERE

VI HJÆLPER FORBRUGERE TIL
AT UNDGÅ MADSPILD
FN anslår, at der globalt bliver kasseret mere end 930 millioner
ton fødevarer hvert år. En stor andel af madspildet sker hjemme
hos forbrugerne, hvor cirka 17 procent af alt mad ender i skraldespanden i stedet for at blive spist.
”Det er desværre meget store mængder mad, der går til spilde, og
hos Kohberg gør vi, hvad vi kan for at reducere det spild – også
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hjemme hos forbrugerne. Vi har blandt andet lanceret tre af
vores kendte rugbrød – Solsikke, Kartoffel og Gulerod – i mindre
pakker på 575 gram, så forbrugerne kan købe en størrelse, der
passer til dem. Samtidig bager vi en række af vores rugbrød
uden endeskiver, da vi ved, at enderne er noget af det, der
oftest ender i skraldespanden.”
- Britt Hougaard, Marketing- og kommunikationschef

MÆNGDEN AF PLAST SKAL NED
Forbrugerne møder Kohbergs frisk-indpakkede brød i brødposer,
der som fødevareemballage skal leve op til en lang række krav.
Emballagen er vigtig for blandt andet brødets holdbarhed, og
plastposer er stadig den eneste reelle mulighed som emballage til
frisk-indpakkede brød.

”Vi kommer ikke uden om plastposerne, men vi har et stort ønske
om at reducere den mængde af plast, vi bruger i poserne. For
eksempel kigger vi på at reducere hjørner og posens top, lige som
tykkelsen på posen også har meget at sige. Derfor er vi i kontakt
med leverandørerne, og i 2021 forventer vi at teste forskellige
typer af emballage i prøveproduktioner.”
- Carsten Høihus, Director of Group Procurement
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ENERGIFORBRUG
BEDRE EFFEKTIVITET GIVER MINDRE FORBRUG
Kohberg arbejder kontinuerligt med at forbedre og effektivisere
bagerierne og vores processer. Dette løbende arbejde giver
resultater på en række områder blandt andet forbruget af el og
gas, der er reduceret i 2020 og forventes yderligere at falde de
kommende år. Det skyldes 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.
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EGNE LASTBILER AFVIKLES
I 2021 afvikler Kohberg vores egne lastbiler, som følge af
en opsagt logistikaftale med detailhandlen. Det betyder, at
dieselforbruget til distribution fremover ikke er 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. Vi er blot ikke længere selv i stand til at
påvirke og reducere forbruget på egen hånd.

DANSK MEL REDUCERER TRANSPORT
Mel er den primære ingrediens i alle Kohbergs brød og kager.
Derfor har det også afgørende betydning for både kvaliteten og
bageriets påvirkning af omgivelserne, hvor melet kommer fra.
Brød har et relativt lavt CO2-aftryk sammenlignet med andre fødevarer, og en betydelig del af brødets CO2-udledning stammer fra
transport af råvarerne.
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”Dansk mel er hovedingrediensen i alle brød og kager bagt hos
Kohberg. Brugen af dansk mel har en række fordele, blandt andet
at vi kraftigt reducerer transporten og dermed også den samlede
CO2 som brødet udleder i løbet af rejsen fra jord til bord.”
- René Normann Christensen, CEO, Kohberg Bakery Group

MILJØRIGTIGT FORBRUG
I forhold til andre fødevarer har brød et relativt lavt CO2-aftryk. En
betydelig del af brødets CO2 udledes i forbindelse med transport af
råvarerne, og det forsøger Kohberg at reducere ved at bage med
dansk mel. Undersøgelser lavet af Nationalt Center for Fødevarer
og Jordbrug viser, at brød bagt med dansk mel udleder cirka 20
procent mindre CO2, når melet ikke transporteres fra udlandet til
Danmark.
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”Mel er den primære ingrediens i vores brød, og derfor gør det en
forskel, når vi minimerer transporten af denne ene råvare. Der er
mange fordele, ved at vi bager med dansk mel – den reducerede
udledning af CO2 er bare en af dem.”

- René Normann Christensen, CEO, Kohberg Bakery Group

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

Mål 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

Processpild
6,75 % processpild af råvarer fra indkøb til færdigpakket produkt. (5083 tons processpild af 75.300
forventet solgte tons).

Processpild
7,6 % processpild af råvarer
fra indkøb til færdigpakket
produkt.

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

Kassationer
2,4 % kassation af færdige
varer, der er færdigpakket.

Kassationer
2,2 % kassation af færdige varer, der er
færdigpakket.

Handling: Løbende procesoptimering. Fokus på spild på ugentlige møder.

Kassationer
2 % kassation af færdige varer, der er færdigpakket.
(1506 tons kassationer af 75.300 forventet solgte tons).

Handling: Løbende procesoptimering.
Fokus på spild på ugentlige møder.

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

Handling: Løbende procesoptimering. Fokus på spild på ugentlige møder.

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 %.

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

Transportkasser
100 % af transportkasser i
plast er lavet af
genbrugsplast.

Handling: Løbende udskiftning af folie
og plasttyper til brødposer samt tilpasning af størrelsen på brødposer.

Handling: Indledende arbejde med udskiftning af folie og plasttyper til brødposer samt
tilpasning af størrelsen på brødposer.
Transportkasser
100 % af transportkasser i plast skal være lavet af genbrugsplast.
Handling: Indledende arbejde med udskiftning af folie og plasttyper til brødposer samt
tilpasning af størrelsen på brødposer.

Transportkasser
100 % af transportkasser i plast skal
være lavet af genbrugsplast.
Handling: Alle genkøbte transportkasser skal være af genbrugsplast.
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MILJØRIGTIGT FORBRUG
Energiforbrug
Fokusområder
Politik
Klimapolitik
Risici
CO2

Mål 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

El- og gasforbrug
820 kWh per ton produceret færdige varer, svarende til en besparelse på 2,8 % ift. 2019.

El- og gasforbrug
794 kWh per ton produceret
færdige varer.

El- og gasforbrug
770 kWh per ton produceret færdige
varer, svarende til en besparelse på
3 % ift. 2020.

Handling: Optimeringer og investeringer i teknologi.

Handling: Optimeringer og investeringer i teknologi.

Dieselforbrug
4,0 km per liter forbrugt på egne lastbiler.
(En forringelse på 4 % fra 4,2 km per liter i 2019).

Dieselforbrug
4,0 km per liter forbrugt på
egne lastbiler.

Dieselforbrug
Kohbergs egne lastbiler bliver afviklet
ultimo april 2021, som følge af en opsagt
logistikaftale med detailhandlen.

Handling: Væsentlig ændring i ruteplanlægningen giver flere ture med stop.

Forurening
Fokusområder

Mål 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

Politik
Miljøpolitik

Partikeludledning
100 % af egne lastbiler med højeste euronorm.
Handling: Fortsat brug af lastbiler med højeste euronorm.

Partikeludledning
100 % af egne lastbiler med
højeste euronorm.

Partikeludledning
Kohbergs egne lastbiler bliver afviklet
ultimo april 2021, som følge af en opsagt
logistikaftale med detailhandlen.

Risici
Partikelforurening
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GODE
FØDEVARER
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GODE FØDEVARER
I 1960 åbnede Alfred Kohberg sit første bageri, der hurtigt
blev kendt for de lækre rugbrød. Det er den håndværksmæssige
tradition, som Kohberg mere end 50 år senere stadig hviler på.
Hos Kohberg er fokus på det gode bagværk bagt med råvarer
af god kvalitet, og den gode smag er vores vigtigste mission.
Vi udvælger de råvarer, der lever op til vores standarder for
kvalitet, samtidig med at de lever op til forbrugernes
forventninger til sikkerhed og ansvarlighed.

FØDEVARESIKKERHED
VI SIGTER EFTER HØJESTE NIVEAU
BRC Food Certificate fra British Retail Consortium stiller
nogle af de højeste krav til fødevareproducenter om ledelse,
produktsikkerhed, hygiejne, vedligeholdelse og
medarbejderuddannelse. Vores tre bagerier i Bolderslev,
Haderslev og Taastrup har alle det internationale certifikat,
og med stort fokus og løbende optimering sigter vi efter
højeste niveau.
Med BRC Food Certificate sikrer vi forbrugernes sundhed, og
derfor beskriver vi alle procedurer og arbejdsprocesser, som en
gang årligt bliver kontrolleret af British Retail Consortium, lige
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som vi gennemgår BRC-punkterne i interne audits. I 2020
opnåede to af vores bagerier Grade B, og i Haderslev er vi
certificeret på det højest mulige niveau Grade A. I 2021 er målet,
at to af vores bagerier skal opnå Grade A, og på sigt er ambitionen,
at alle tre bagerier skal være Grade A.
SMIL PÅ SMILEYS
Vores store fokus produktsikkerhed og hygiejne går igen i
vores samarbejde med fødevaremyndighederne. Kohberg skal
leve op til de gældende regler, og vi skal leve op til vores kunders,
medarbejderes og egne forventninger. Fødevarestyrelsen er
derfor en vigtig samarbejdspartner og deres obligatoriske
kontrolbesøg sikrer, at vi kommer ud i alle kroge af virksomheden.
I 2020 havde vores bagerier i Haderslev og Høje Taastrup samt
vores lager i Søften og frostlager i Haderslev alle en elitesmiley. I
Bolderslev arbejder vi på at genetablere elitesmileyen – et arbejde
der minimum tager 12 måneder fra en anmærkning. I 2021 vil vi
have en elitesmiley mindre, da lageret i Søften bliver nedlagt.

FØDEVARESUNDHED
KOHBERG BAGER MED DANSK MEL
Som danskejet fødevarevirksomhed 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 danske råvarer og dansk mel, når vi bager
vores Kohberg-brød og øvrige frisk-indpakkede brød.
De råvarer, vi benytter i vores friskindpakkede brød,
er dyrket naturligt med omtanke for miljøet, og vores mel er
fri for stråforkortere og sprøjtemidlet glyfosat. 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.
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FOKUS PÅ FULDKORN
”Spis mad med fuldkorn” lyder et af de syv officielle kostråd, der
både gavner sundhed og klima. Hos Kohberg ønsker vi at yde
vores bidrag, til at danskerne har adgang til fødevarer, der gør det
muligt at følge de officielle råd.
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. Vi bager lækre brød til enhver smag og
anledning, og dem, som ønsker at spise fuldkorn, har rig mulighed
for at finde et passende Kohberg-brød.
I 2020 udgjorde fuldkornsmel 47 % af vores samlede forbrug
af mel.

FLERE DANSKE RÅVARER
Hos Kohberg er gode råvarer afgørende, for at bageriets brød
og kager lever op til vores krav og forbrugernes forventninger.
Men ud over høj kvalitet skal råvarerne også opfylde en række
andre krav: For eksempel er vores mel fri for stråforkortere og
sprøjtemidlet glyfosat. Ved at bage med dansk mel sikrer
Kohberg, at kravene er opfyldt.

”I flere år har Kohberg brugt dansk mel som hovedingrediens i
samtlige brød og kager. Både når vi anvender konventionelt og
økologisk rug og hvede. Men vi stopper ikke ved melet. I 2020
har vi lavet nye målsætninger for brug af dansk havre og smør,
hvilket blandt andet betyder, at vi i 2021 udelukkende bager med
dansk smør. ”

- Britt Hougaard, Marketing- og kommunikationschef
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FULDKORN OG NØGLEHULLET
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 bliver det altid vurderet, om et nyt
Kohberg-brød er egnet til at få enten Fuldkornsmærket og/eller
Nøglehulsmærket.
”Fuldkornsmærket og Nøglehulsmærket er pejlemærker til
forbrugere, der ønsker at spise en varieret sund kost med
fuldkorn. Danskerne spiser i gennemsnit 63 gram fuldkorn om
dagen. Den officielle anbefaling er 75 gram fuldkorn om dagen,
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hvilket svarer til tre skiver af vores lækre Herkules Rugbrød.”

- Britt Hougaard, Marketing- og kommunikationschef
I 2020 havde Kohberg 21 forskellige varianter frisk-indpakkede
brød og boller med Fuldkornsmærket og 28 forskellige varianter
frisk-indpakkede brød og boller med Nøglehulsmærket.

ANSVARLIGE RÅVARER
Kohberg tager ansvar på mange områder – også når det gælder
vores valg af råvarer, der skal leve op til mere end vores kvalitetskrav. Som dansk fødevarevirksomhed går vi gerne et skridt
længere end myndighedernes regler og lovkrav, fordi vi sætter en
høj standard på vores kunders vegne.
INGEN BRUG AF BURÆG
Kohberg er et bageri, men vi går også op i dyrevelfærd. Derfor har
vi besluttet, at buræg ikke indgår i vores brød og kager, og sådan
har det været siden 2016. Det er et ufravigeligt krav til vores rå-
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vareleverandører, at de kun leverer æg, som ikke er fra burhøns.
CERTIFICERET PALMEOLIE
Siden 2012 har Kohberg været medlem af ”Roundtable on
Sustainable Palm Oil” (RSPO). Det betyder, at vi lige så længe
udelukkende har anvendt certificeret segregeret palmeolie. Kravet
til RSPO-certificeret palmeolie gælder hele vores forsyningskæde.
Vi har også udviklet varianter, hvor palmeolie er udskiftet med
andre alternativer. Det gælder for eksempel vores veganske
wienerbrød.
Se Kohbergs medlemskab af Roundtable
on Sustainable Palm Oil

GODE FØDEVARER
Fødevaresikkerhed
Fokusområder
Politik
Politik for
menneskerettigheder

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

BRC-certificering
3 ud af 3 lokationer med en gyldig BRC-certificering af fødevaresikkerheden.

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

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.

Elitesmiley
4 ud af 5 lokationer med en
gyldig elitesmiley tildelt af
Fødevarestyrelsen.

Elitesmiley
4 ud af 4 lokationer med en gyldig elitesmiley tildelt af Fødevarestyrelsen.

Interne audits
12 planlagte interne audits, der gennemgår BRC-punkter på egne
lokationer.

Handling: Interne audits gennemført.

Interne audits
14 gennemførte interne
audits, der gennemgår
BRC-punkter på egne
lokationer.

Interne audits
2 gennemførte leverandøraudits.

Interne audits
2 gennemførte
leverandøraudits.

Interne audits
2 planlagte leverandøraudits.

Handling: Certificering foretaget af 3. part certificeringsorgan.

Risici
Fødevaresikkerhed
Elitesmiley
4 ud af 5 lokationer med en gyldig elitesmiley tildelt af Fødevarestyrelsen.
Handling: Tilsyn af fødevaremyndigheder.

Interne audits
14 gennemførte interne audits, der gennemgår BRC-punkter på egne
lokationer.

Handling: Gennemført audit af udvalgte leverandører.
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Handling: Certificering skal foretages af 3. part certificeringsorgan.

Handling: Tilsyn af fødevaremyndigheder. Reduceres til 4 lokationer,
da Kohberg fra april 2021 har en lokation mindre.

Handling: Interne audits gennemføres. Reduceres til 12 audits, da
Kohberg fra april 2021 har en lokation mindre.

Handling: Audit af udvalgte leverandører udføres.

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

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

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.

Handling: Krav til leverandører, at råvarer er uden
glyfosat.
Stråforkortere
Stråforkortere
100 % af alle indkøbt mel- og kornprodukter er fri for 100 % af alle indkøbt mel- og kornprodukter er
stråforkortere.
fri for stråforkortere.
Handling: Krav til leverandører, at råvarer er fri for
stråforkortere.

Handling: Krav til leverandører, at råvarer skal være fri for stråforkortere.
Stråforkortere
100% af alle indkøbt mel- og kornprodukter er fri for stråforkortere.
Handling: Krav til leverandører, at råvarer skal være 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
Rug, økologisk
Minimum 75 % af alt indkøbt økologisk rug og rugmel Minimum 75 % af alt indkøbt økologisk rug og
er dansk dyrket økologisk rug.
rugmel er dansk dyrket økologisk rug.
Hvede, konventionel
Hvede, konventionel
Minimum 75 % af alt indkøbt konventionelt hvede og Minimum 75 % af alt indkøbt konventionelt
hvedemel er dansk dyrket hvede.
hvede og hvedemel er dansk dyrket hvede.
Hvede, økologisk
Minimum 50 % af alt indkøbt økologisk hvede og
hvedemel er dansk dyrket økologisk hvede.
Handling: Krav til leverandører om dansk
oprindelse af rug, hvede.

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

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 (nyt mål)
Minimum 75 % af alt indkøbt havre og havremel/-gryn er dansk
dyrket havre.
Smør (nyt mål)
100 % af alt indkøbt smør er dansk.
Handling: Krav til leverandører om dansk oprindelse af rug, hvede,
havre og smør.
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GODE FØDEVARER
Fødevaresundhed
Fokusområder
Politik
Politik for
menneskerettigheder
Risici
Fødevaresundhed
Kemikalier
Forurening

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

Fuldkorn
47 % 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
47 % 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
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).

Nøglehulsmærket
56 % af Kohbergs totale antal frisk-indpakkede
brød havde Nøglehulsmærket. (28 ud af 50
varianter).

Nøglehulsmærket
60 % af Kohbergs totale antal frisk-indpakkede brød havde Nøglehulsmærket.

Handling: Krav til leverandører, at råvarer er uden
glyfosat.
Nøglehulsmærket
61 % af Kohbergs totale antal frisk-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 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

Æg
0 % af alle indkøbte æg er buræg.

Æg
0 % af alle indkøbte æg er
buræg.

Æg
0 % af alle indkøbte æg er buræg.

Palmeolie
100 % af al indkøbt
palmeolie er RSPOcertificeret.

Palmeolie
100 % af al indkøbt palmeolie er RSPO-certificeret.

Økologisk mel
7,12 % 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
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).

Vegansk
66 % af Kohbergs totale
antal frisk-indpakkede brød
er veganske. (33 ud af 50
varianter).

Vegansk
68 % af Kohbergs totale antal frisk-indpakkede brød er
veganske.

Handling: Råvarekrav til leverandør om skrabeæg og økologiske æg.

Palmeolie
100 % af al indkøbt 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
66 % af Kohbergs totale antal frisk-indpakkede brød er veganske.
Handling: Råvarekrav til leverandører.
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Handling: Råvarekrav til leverandør om skrabeæg og
økologiske æg.

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
Side 34 | Kohberg Bakery Group A/S CSR-rapport 2020
Side 34 | Kohberg Bakery Group A/S CSR-rapport 2020

DEN GODE ARBEJDSPLADS
Med 496 ansatte fordelt på bagerier, lager, salg og
administration er det vigtigt for Kohberg, at vi både er en god,
en ansvarlig og en sikker arbejdsplads. Derfor har vi både fokus på
udviklingen af sikkerhedsmæssige tiltag, samt hvordan vi rummer forskellige typer af medarbejdere, og hvordan vi understøtter
trivsel og udvikling af kompetencer hos den enkelte.

ARBEJDSSIKKERHED OG -SUNDHED
ÆNDRINGER TAGER TID, MEN VI HAR FUNDET RECEPTEN
Som en større bagerivirksomhed har Kohberg sikkerhed højt på
dagsordenen. 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. Vores ambition
har været at registrere flere tilløb til ulykker og medarbejdsskader,
da det er med til at vise os, hvor vi skal sætte ind med nye tiltag og
ændrede vaner.
Siden 2019 har vi været i gang med at bygge en ny
sikkerhedsorganisation op, der blandt andet har fokus på at
identificere de risici, vi endnu ikke kender samt skemasætte de
indsatser, vi har prioriteret. I 2021 har vi således prioriteret seks
indsatser inden for fire hovedområder.
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Processen har også lært os, at ændringer tager tid.
Derfor nåede vi desværre ikke målet med en 25 % reduktion
af antal anmeldte skader/ulykker. Tværtimod oplevede vi en lille
stigning til 34 skader. Men vi er sikre på, at vi med den nye
struktur og tilgangsmåde har fundet den rigtige recept, og at vi i
2021 får nedbragt antallet til 25 anmeldte skader/ulykker.
Netop det, at vi de seneste år har haft fokus på vores blinde
vinkler, betyder, at vi kan gøre noget ved dem. Derfor er det
glædeligt, at vi både oplever, at vores ansatte bliver bedre til at
huske at registrere de små skader, ligesom antallet af rapporterede nærved-ulykker steg fra 167 i 2019 til over 200 i 2020.
SMIL PÅ ARBEJDSMILJØET
Kohberg har et tæt samarbejde med myndighederne om
virksomhedens arbejdsmiljø, og i 2020 havde vi tre besøg af
Arbejdstilsynet, der kontrollerer, om regler og lovgivning er
overholdt.
Internt har vi en arbejdsmiljøorganisation, der er med til at
sætte fokus på arbejdsmiljø. I 2020 havde fire af Kohbergs fem
lokationer den grønne arbejdsmiljøsmiley. Den viser, at vi lever op
til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk
arbejdsmiljø. I 2021 er målet fuldt hus på grønne smileys.

BRIAN SÆTTER SIKKERHEDEN I SYSTEM
Brian Vestergaard Olesen har haft travlt, siden han tiltrådte som arbejdsmiljøkoordinator i oktober 2019. Det første års tid er gået med at bygge en ny
organisation op omkring området samt – ikke mindst – at få udvalgt og prioriteret de opgaver og mål, der skal nås den kommende tid. Fremover vil Kohberg
have et mere systematisk fokus på sikkerhed, end man tidligere har haft.
I 2020 havde Kohberg fire målrettede sikkerhedsindsatser, og i 2021 er målet
seks indsatser under de fire udpegede områder: Færre ulykker, håndtering
af kemi, ergonomi og stærk sikkerhedskultur. Der er lavet en plan for hver
indsats, der blandt andet betyder, at alle ledere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal på kursus i arbejdsmiljø, inden året er omme. Ambitionsniveauet er tårnhøjt. For eksempel er målet at nedbringe ulykker med transportmidler med 50 procent i 2021 samt helt at forhindre ulykker med kemi.
”Det er ambitiøst. Men i princippet burde målsætningen være nul ulykker, fordi
vi jo nødigt ser, at der er nogle, der kommer til skade. Det er bare svært, fordi
der altid er en menneskelig faktor, som er svær at forhindre. Det kan for eksempel ske, at man kan glemme en sikkerhedsanvisning, eller at man et øjeblik
ikke er tilstrækkeligt opmærksom under udførelsen af en arbejdsopgave.”
- Brian Vestergaard Olesen, Arbejdsmiljøkoordinator
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RUMMELIG ARBEJDSPLADS
HER ER PLADS TIL ALLE
Hos Kohberg kan og vil vi rumme medarbejdere, der har særlige
behov. Vi er ikke 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. I 2020 havde Kohberg otte personer ansat i
flexjob – syv i produktionen og to i administrationen.
Kohberg har også brug for dygtige medarbejdere i fremtiden.
Derfor er det vigtigt for os at tage ansvar for at uddanne den
kommende generation af kvalificerede medarbejdere og give dem
relevante kompetencer og brugbare erfaringer med i rygsækken
– uanset om kompetencerne på sigt kommer os eller en anden
virksomhed til gode.
I 2021 forventer vi at have 10 elever under uddannelse på tværs
af organisationen. Nyeste elevstilling er oprettet i bogholderiet, og
i løbet af 2021 vil industrioperatørelever blive ansat i takt med at
procesoperatøreleverne færdiguddannes; denne ændring foretages for at sikre, at elevernes praktiske del af uddannelsen bliver så
stærk som mulig.
Hen over året har Kohberg også en stribe praktikanter, der af
forskellige årsager har brug for en hånd til at finde fodfæste på
arbejdsmarkedet. Et praktikforløb varer typisk tre måneder, og
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herefter er der forskellige muligheder for at forsætte processen,
hvis begge parter ønsker det, og der er åbninger hos Kohberg.
KVINDER PÅ TOPPEN
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.
Vi ansætter medarbejdere og udnævner ledere ud fra den præmis,
at den bedst egnede skal vælges uanset køn.
I 2020 opgjorde vi for første gang kønsfordelingen i den udvidede
ledergruppe, der tæller 24 medarbejdere – heraf er 7 kvinder. Det
svarer til 29 procent og er en fremgang ift. året før. I direktionen
i Kohberg Bakery Group er én ud af fem kvinder – svarende til 20
procent. Begge dele anser vi for tilfredsstillende. Det er vores mål,
at der i 2022 mindst er én kvinde i bestyrelsen for Kohberg Bakery
Group, svarende til 25 procent. I 2020 har der ikke været valg til
bestyrelsen, og derfor er sammensætningen uændret.

RENÉ FANDT DRØMMESTUDIET
EFTER 12 ÅR
32-årige René Larsen er godt på vej til at blive Kohbergs første bagværker. Det er en
ny mesterlæreuddannelse, der giver de studerende et teoretisk fundament, hvis de
allerede har praktisk erfaring inden for bagerfaget. Det har René.
Han har arbejdet ved Kohberg i 12 år i produktionen og pakkeriet, men har aldrig fået
taget en uddannelse. Da han var i begyndelsen af 20’erne havde han nemlig svært
ved at finde en uddannelse, der passede til ham. Han overvejede elektriker, men så
kom finanskrisen, og det blev svært at finde en læreplads. I stedet for uddannelse tog
han et fast job på Kohberg.
Det var først, da han sidste år på en kort efteruddannelse blev hevet til side af underviseren fra Kold College i Odense og introduceret til muligheden for at læse til bagværker, at han igen fik lyst til at læse. ”Da han præsenterede uddannelsen, tænkte jeg, det
hele passer lige på mig. Jeg kunne få en uddannelse, hvor jeg kan bruge det, jeg allerede kan – og samtidig kan jeg tage den praktiske del på Kohberg. Det er helt perfekt,”
siger Rene Larsen.
Selv om Rene ved meget om faget i forvejen, har han også lært en masse nyt, som han
kan tage med og bruge i sin arbejdsdag.
”Jeg er blevet fagligt klogere og har fået en helt anden forståelse for, hvordan det hele
fungerer. For eksempel har jeg været igennem et forløb, hvor vi lærte at bage franskbrød i hånden. Og pludselig gav hele anlægget i franskbrødsproduktionen hjemme på
Kohberg meget mere mening, for det afspejler jo nogle processer, man oprindeligt bruger, når man bager brød,” siger René Larsen, kommende bagværker.
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HANS CHRISTIAN BLEV HAPSET AF
RUGBRØDSAFDELINGEN
Indimellem hører man historier om, hvordan fejedrengen voksede op og ad åre blev
firmaets direktør. Sådan en historie har Kohberg også. Her skete karrierespringet dog
noget hurtigere. Ved årsskiftet blev den 31-årige nyuddannede procesoperatørelev
Hans Christian Brinch Hansen nemlig ansat som driftsleder i rugbrødsafdelingen.
”Det er ret vildt for mig at få sådan en mulighed. Jeg havde slet ikke set den komme.
Men jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle gribe chancen. Jeg føler mig godt klædt på gennem uddannelsen, hvor jeg har haft mulighed for at komme rundt i alle afdelinger i
Kohberg. Det betyder, at jeg har en dyb forståelse af virksomheden, og at jeg kan tage
det bedste fra alle afdelingerne med ind i mit nye job”, siger Hans Christian Brinch
Hansen.
Hans Christian Brinch Hansen havde allerede kig på uddannelsen som procesoperatør,
da han for fire år siden faldt over et opslag fra Kohberg, der søgte netop procesoperatørelever. Uddannelsen er en kombination af teori og praktik. Der er seks skoleforløb
på uddannelsesstedet, og resten af tiden kommer den studerende rundt i forskellige
afdelinger på virksomheden, hvor der blandt andet skal laves praktikprojekter.
”Jeg trives rigtig godt med at have hænderne nede i tingene. Jeg kunne ikke tage en
uddannelse eller have et job, hvor jeg bare skulle sidde stille. Her får jeg mulighed for at
arbejde med de forskellige maskiner og sørge for, at produktionen kører, som den skal.
Det passer mig rigtigt godt”, siger Hans Christian Brinch Hansen, nybagt driftsleder.
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DEN GODE ARBEJDSPLADS
Arbejdssikkerhed og -sundhed
Fokusområder
Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder
Risici
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

Arbejdsulykker
25 % reduktion i arbejdsskader og ulykker med fravær i forhold til 32 anmeldte
skader/ulykker i 2019

Arbejdsulykker
34 anmeldte arbejdsskader
og ulykker med fravær. Målet
om reduktion ikke nået.

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.

Handling: Ekstra ressourcer til at analysere ulykker og nærved-ulykker i forhold
til læring og forebyggelse. Styrkelse af organisationen med ansættelse af arbejdsmiljøkoordinator.

Ulykker i forhold til branche
Nedbringelse af antallet af ulykker, så Kohberg ligger på eller under landsgennemsnittet for farligt arbejde og branchens tal for alvorlige arbejdsulykker pr.
1.000 ansatte (ulykkesincidens).
I 2019 var Kohbergs ulykkesincidens for alvorlige ulykker 138 mod branchens 31.

Handling: Fokus på at analysere ulykker og nærved-ulykker i forhold til læring og forebyggelse.
Ulykker i forhold til
branche
Kohbergs ulykkesincidens for
alvorlige ulykker var i 2020
69 mod branchens 31.

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.

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)
+ 200 internt anmeldte nærved-arbejdsskader og -ulykker.
Handling: Information om vigtigheden af indrapporteringerne og handling på
indrapporterede hændelser.
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Ulykker i forhold til branche
Kohbergs ulykkesincidens skal ligge på 31, svarende til
branchens ulykkesincidens for alvorlige arbejdsulykker pr.
1.000 ansatte Hos Kohberg svarer det til maks 2 alvorlige
ulykker om året.

Tilløb til ulykker (TTU)
203 anmeldte nærvedarbejdsskader og -ulykker.

Tilløb til ulykker (TTU)
250 internt anmeldte nærved-arbejdsskader og -ulykker. 90
% af alle TTU’er skal være løst eller overført til APV inden
for en uge.
Handling: Information om vigtigheden af indrapporteringerne og handling på indrapporterede hændelser.

DEN GODE ARBEJDSPLADS
Arbejdssikkerhed og -sundhed
Fokusområder
Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder
Risici
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

Målrettede indsatser
4 målrettede indsatser/projekter (1 pr. kvartal) der kompetenceudvikler samarbejdet om arbejdsmiljø, så alle er fortrolige med opgaven.

Målrettede indsatser
2 målrettede indsatser er
gennemført. 2 er stadig i
gang.

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

Handling: Handling: Der er udpeget og prioriteret 4 særlige indsatser i 2020:
1) Intern færdsel og sikkerhed, ensartede optegninger og regler i alle bygninger.
2) Beredskabsplan og førstehjælp, gennemførelse af øvelse.
3) Nedbringelse af ulykker gennem nudgingprocesser.
4) Udarbejdelse af en plan for arbejdsmiljøarbejdet for de kommende år (2021 –
2022).

Arbejdsmiljøsmiley
5 af 5 lokationer med grøn arbejdsmiljøsmiley tildelt af Arbejdstilsynet.
Handling: Målrettet fokus på arbejdsmiljøarbejdet.
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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
4 af 5 lokationer med grøn
arbejdsmiljøsmiley tildelt af
Arbejdstilsynet.
3 besøg af Arbejdstilsynet i
løbet af 2020.

Arbejdsmiljøsmiley
4 af 4 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.

DEN GODE ARBEJDSPLADS
Rummelig arbejdsplads
Fokusområder

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder
Politik for menneskerettigheder

Særlige stillinger
9 flexjobbere.
13 elevstillinger (6 procesoperatørelever, 5 automatikteknikerelever, 1 bagværker
og 1 økonomielev).
Handling: Påvirke alle personaleledere til at overveje at oprette særlige stillinger
og fortsætte med at uddanne elever.

Særlige stillinger
9 flexjobbere.
13 elevstillinger (6 procesoperatørelever, 5 automatikteknikerelever, 1 bagværker
og 1 økonomielev).

Særlige stillinger
9 flexjobbere.
10 elevstillinger: (3 proces-/industrioperatørelever, 5 automatikteknikelever, 1 bagværker,
1 økonomielev).

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

Kønsfordeling i
bestyrelsen
0 % af bestyrelsen er kvinder
(0 af 4 bestyrelsesmedlemmer).

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

Kønsfordeling i ledergruppen
29 % af den samlede ledergruppe er kvinder (7 af 24
ledere i ledergruppen).
Det er Kohbergs målsætning
at have en passende ligelig
fordeling af kvinder og mænd
i de forskellige ledelsesorganer.

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.

Risici
Diskrimination
Ansættelsesforhold

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 (6 af 29 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.

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 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

Uddannelse og træning
Undervisning for funktionærer og timelønnede efter behov.

Uddannelse og træning
Covid-19 har været en
forhindring i en stor del af
den eksterne uddannelse og
træning, men de kurser, som
har været mulige at gennemføre, trods restriktioner, er
blevet gennemført.

Uddannelse og træning
Undervisning for funktionærer og timelønnede efter behov.

Ledertræning
36 ledere har gennemført
Kohberg Leadership Academy
og Learn2Leads ledelsesudviklingsprogram i tre
moduler.

Ledertræning
20 ledere gennemfører et ledelsesudviklingsprogram.

Handling: Handling: Der er udpeget og prioriteret 4 særlige indsatser i 2020:
1) Intern færdsel og sikkerhed, ensartede optegninger og regler i alle bygninger.
2) Beredskabsplan og førstehjælp, gennemførelse af øvelse.
3) Nedbringelse af ulykker gennem nudgingprocesser.
4) Udarbejdelse af en plan for arbejdsmiljøarbejdet for de kommende år (2021 –
2022).
Ledertræning
30 ledere gennemfører et ledelsesudviklingsprogram.
Handling: Kohberg Leadership Academy gennemfører ledertræning sammen
med eksterne konsulenter fra Learn2lead.
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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.

Handling: Næste niveau af ledere (ca. 20 i alt) gennemfører Kohberg Leadership Academys ledertræning sammen
med eksterne konsulenter fra Learn2lead.

ANSVARLIG
SELSKABSLEDELSE
Side
Side44
44 || Kohberg
KohbergBakery
BakeryGroup
GroupA/S
A/S CSR-rapport
CSR-rapport2020
2020

ANSVARLIG SELSKABSLEDELSE
Som virksomhed arbejder Kohberg med anstændighed og respekt
som nogle af vores grundlæggende værdier. Vi har et stort fokus
på ansvarlighed og gennemsigtighed, og det er ufravigeligt, at vi
holder os på den rigtige side af lovgivningen, for eksempel når vi
beskæftiger os med markedsføring, konkurrence og bekæmpelse
af korruption. Vi stiller høje krav til os selv – krav der gælder hele
vores forsyningskæde.
LEVERANDØRSTYRING
Som fødevarevirksomhed er det afgørende for Kohberg, at vores
leverandører er pålidelige og samarbejdsvillige. Vi er i tæt kontakt
til 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.
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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.
Samtlige af Kohbergs leverandører af råvarer, emballage og handelsvarer har underskrevet Supplier Code of Conduct. Fordi disse
leverandører direkte kan påvirke vores brød og kager, er det særligt vigtigt for os, at denne gruppe skriver under. Af den samlede
indkøbsvolumen har 65 procent af leverandørerne underskrevet
Supplier Code of Conduct.

ALLE LEVERANDØRER BLIVER EVALUERET
Kohbergs bageri er i gang 365 dage om året og leverer dagligt
varer til supermarkeder, grossister og kunder over hele landet. De
frisk-indpakkede brød har kun få dagens holdbarhed, og kunderne
stiller store krav til friskheden. Derfor stiller Kohberg også store
krav til leverandørerne.
”Vi risikovurderer alle leverandører af råvarer, emballage og handelsvarer en gang om året. Leverandører får en score fra 1 til 5
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på en lang række parametre, og hvis den samlede score er for lav,
lægger vi sammen med leverandøren en plan, der skal rette op på
manglerne – alternativt forsøger vi at finde en anden leverandør.
Dermed opnår vi stabil levering af råvarer i den rigtige kvalitet,
hvilket er helt afgørende for os.”
- Carsten Høihus, Director of Group Procurement

FAIRNESS

ÅBENHED

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

VI LÆGGER KORTENE PÅ BORDET
Denne CSR-rapport udgør Kohbergs årlige rapportering af vores
samfundsansvar i forhold til Årsregnskabsloven. Men samtidig er
den et redskab, der hjælper os til at blive skarpere år for år. 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 2020.

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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Desuden er rapporten vores årlige CoP-rapport (Communication
on Progress) til FN’s Global Compact program.

ANSVARLIG SELSKABSLEDELE
Leverandørstyring
Fokusområder
Politik
Politik for menneskerettigheder
Politik for arbejdstagerrettigheder
Klimapolitik
Miljøpolitik
Politik for anti-korruption
Risici
Alle risici

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

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

Risikovurdering af
leverandører
70 % af indkøbsvolumen i
DKK, der er fra leverandører,
er blevet risikovurderet.

Risikovurdering af leverandører
75 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra leverandører, skal
være risikovurderet.

Underskrivelse af
Supplier Code of Conduct
- råvarer, emballage,
handelsvarer, rengøring
& logistik
100 % af indkøbsvolumen
i DKK, der er fra råvare-,
emballage- &
handelsvareleverandører, er
blevet risikovurderet.

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct råvarer, emballage, handelsvarer, rengøring &
logistik
100 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-, emballage- & handelsvareleverandører, skal være risikovurderet.

Underskrivelse af
Supplier Code of Conduct
– al eksternt køb
65 % af indkøbsvolumen i
DKK, der er fra leverandører
(al eksternt køb), har underskrevet SCoC.

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

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct – al eksternt køb
Min. 65 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra leverandører (al eksternt køb), skal
have underskrevet SCoC.
Handling: Indhentet underskrifter og evalueret om flere indkøbskategorier skulle
underskrives.
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Handling: Udvælge leverandører til audit og gennemføre
risikovurdering.

Handling: Udvælge leverandører til audit og gennemføre
risikovurdering.

Handling: Handling: Indhentning af underskrifter og evaluere om flere indkøbskategorier skal underskrives.

ANSVARLIG SELSKABSLEDELE
Leverandørstyring - fortsat
Fokusområder
Politik
Politik for menneskerettigheder
Politik for arbejdstagerrettigheder
Klimapolitik
Miljøpolitik
Politik for anti-korruption
Risici
Alle risici

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

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
100 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-, emballage- & handelsvareleverandører, skal have underskrevet
SCoC.

Risikovurdering af leverandører – råvarer, emballage & handelsvarer
65 % af indkøbsvolumen i
DKK, der er fra råvare-, emballage-, handelsvare-,
rengørings- & logistikleverandører, har 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.

Selvevaluering - al
eksternt køb
65 % af indkøbsvolumen i
DKK, der er fra leverandører
(al eksternt køb), har udfyldt
en selvevaluering.

Selvevaluering - al eksternt køb
70 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra leverandører (al
eksternt køb), skal have udfyldt en selvevaluering.

Handling: Indhentet underskrifter.

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct - råvarer, emballage,
handelsvarer, rengøring & logistik
Min. 65 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-, emballage-, handelsvare-,
rengørings- & logistikleverandører, skal have underskrevet SCoC.
Handling: Indhentet underskrifter

Selvevaluering - al eksternt køb
Min. 65 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra leverandører (al eksternt køb), skal
have udfyldt en selvevaluering.
Handling: Leverandører har udfyldt selvevaluering. Kohberg har evalueret, om
flere indkøbskategorier skulle udfylde en selvevaluering.
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Handling: Indhentning af underskrifter.

Handling: Indhentet underskrifter

Handling: Leverandører udfylder selvevaluering. Kohberg
evaluerer, om flere indkøbskategorier skal udfylde en
selvevaluering.

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

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

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.

Anti-korruption
0 retslige domme for overtrædelser af lovgivning for
anti-korruption udført eller
forårsaget af Kohberg Bakery
Group A/S.

Anti-korruption
0 retslige domme for overtrædelser af lovgivning for
anti-korruption udført eller forårsaget af Kohberg Bakery
Group A/S.

Mål og handling 2020

Resultat 2020

Mål og handling 2021

CSR-rapport
Udgivelse af CSR-rapport 2019.

CSR-rapport
CSR-rapport
CSR-rapport udgivet for 2019. Udgivelse af CSR-rapport 2020.

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.

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

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.

Handling: Fokus på anti-korruption i hele organisationen.

Åbenhed
Fokusområder
Politik
Politik for antikorruption
Politik for menneskerettigheder

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
Side
Side51
51 || Kohberg
KohbergBakery
BakeryGroup
GroupA/S
A/S CSR-rapport
CSR-rapport2020
2020

FN’S GLOBAL COMPACT
Kohberg Bakery Group er tilmeldt FN’s Global Compact og følger
hermed FN’s ti principper, hvor vores to fokusområder er Mennesker & Sundhed samt Miljø & Klima.
Alle områder inden for Menneskerettigheder, Arbejdstagers rettigheder og Anti-korruption blev i 2020 evalueret som værende
tilfredsstillende, da de er dækket af vores Code of Conduct samt
lovgivningen i ‘lande med lav risiko’.
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Vi arbejder på at reducere vores påvirkning af miljø og klima og
anser vores indsats for at være hovedsageligt ’grøn’ på dette område. Vi er bevidste om vores ansvar over for miljøet og mener, at
dette område fortsat er et vigtigt fokusområde.

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

15-23, 24-33, 44-50

2

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

15-23, 24-33, 44-50

3

Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

34-43, 44-50

4

Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde

34-43, 44-50

5

Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde

34-43, 44-50

6

Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

34-43, 44-50

7

Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

15-23, 24-33, 44-50

8

Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

15-23, 24-33, 44-50

9

Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

15-23, 24-33, 44-50

10

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

44-50
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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: 497
RAPPORT
Rapporteringsperiode: 1/1 2020 – 31/12 2020
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)

Side 54 |

Kohberg Bakery Group A/S CSR-rapport 2020

Side 55 |

Kohberg Bakery Group A/S CSR-rapport 2020

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