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Kohberg Bakery Group er blandt de 20 største fødevareproducenter i 
Danmark – og vi er det største danskejede bageri. Næsten 100 % af alle 
danske forbrugere kender os, vores brød findes i de fleste danske hjem, 
og hver dag arbejder omkring 550 medarbejdere på at sikre, at vi altid 
bager brød af den højeste kvalitet. Dét er noget, der forpligter – og det 
ved vi godt! 

Gennem de senere år har vi set en stor stigning i eksporten til især 
Norge, Sverige, Tyskland og det amerikanske marked – og dermed vil 
endnu flere forbrugere og indkøbere over hele verden komme til at 
kende smagen af Kohberg i disse år.

Mennesker, sundhed, miljø og klima har vores fokus. Både som en 
naturlig konsekvens af ovenstående, og fordi vi er en del af FN’s Global 
Compact. Og i løbet af de kommende år vil vi investere endnu mere i 
initiativer, der forbedrer sikkerheden omkring fødevarer, arbejdsmiljøet 
og reducerer vores påvirkning af miljø og klima.

I 2017 var vores fokus især på mennesker og sundhed, miljø og klima. 
Og i denne rapport fortæller vi, hvor langt vi er kommet i forhold til 
målene og om vores planer for de kommende år. Du er velkommen til 
at kommentere på vores arbejde – vi gør vores bedste for at leve op til 
kernen i vores brandmotto: 

Bolderslev, marts 2018

Peder Christensen
Adm. direktør, Kohberg Bakery Group A/S
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Det er altid vores fælles mål, at vi skal 
bage det bedste brød til danskerne. Og 
vi har sat klare rammer op for os selv 
og vores forretning – og en mission. 
Derudover har vi et værdisæt, som vi 
gerne deler med vores kunder. 

MISSION 
Med passion for brød, giver vi god smag og gør 
friske brødoplevelser nemme for dig, uanset 
hvor du handler og nyder vores brød. 

VÆRDISÆT 
Vores værdier er virksomhedens DNA og 
fungerer som rygrad i alt, hvad vi siger og gør. 
Og vi står altid gerne på mål for vores fem 
kerneværdier, nemlig at vi er: 

PASSIONEREDE 
Vi har en ganske særlig passion for kvalitets-
brød. Denne passion er den egentlige drivkraft 
for alt, hvad vi gør. Vi vil vinde, og vi er 
ambitiøse og gør os altid lidt mere umage, når 
vi bager danskernes foretrukne brød. Vi har 
en stor interesse i at udvikle vores brød med 
fokus på sundhed, gode råvarer og god smag. 
Vi har en udtalt professionel stolthed – og vi 
går aldrig på kompromis med kvaliteten. Vi vil 
kunne være stolte af hvert eneste bagværk, 
vi fremstiller, og alt, hvad vi gør – både overfor 
interne og eksterne kunder. 

NÆRVÆRENDE 
Baseret på en gensidig tillid og en høj grad 
af involvering af medarbejdere og ledelse, vil 
vi være endnu bedre, når vi står sammen og 
møder vores kunder som en fælles enhed! 

ANSVARLIGE 
Vi tager et socialt ansvar – og vi er ansvarlige 
overfor kunder, leverandører og andre  
interessenter. Vi holder, hvad vi lover, og vi 
tager ejerskab for vores bagværk og  
handlinger. Og vi sætter en ære i til enhver tid 
at handle troværdigt. 

TEAMORIENTERET 
Vi opnår de bedste resultater, når vi arbejder i 
teams på tværs af organisationen og udnytter 
forskelligheden hos vores dygtige kolleger til 
at nå de mål, vi har sat os. 

FORANDRINGSPARATE 
I et marked i konstant udvikling ser vi fremad 
og er forandringsparate. 
Det gælder både organisationen som helhed 
og de enkelte medarbejdere. Vi er åbne og 
nysgerrige efter at gå nye veje, og vi søger 
altid muligheden for at forbedre det  
eksisterende.

KOHBERGS MISSION & VÆRDISÆT 
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CODE OF CONDUCT
Vores Code of Conduct spiller en vigtig rolle i vores overordnede værdier. Vores værdier er udmøntet i et etisk regelsæt for både ledelse 
og medarbejdere. Dette dokument, vores Code of Conduct, er grundlæggende baseret på de ti principper i FN’s Global Compact. 

Vores Code of Conduct handler om menneskerettigheder. Vi er imod enhver overtrædelse af de internationalt vedtagne menneskerettig-
heder, og vi forpligter både os selv og vores leverandører til at overholde lokale love og regler. Vores Code of Conduct indeholder desuden 
adskillige krav om medarbejdernes rettigheder. Vores Code of Conduct skal sikre, at både vi og vores leverandører agerer ansvarligt, 
hvad angår miljøet. Det gælder også arbejdsmiljøet. Endelig forpligter vores Code of Conduct vores leverandører til at afholde sig fra alle 
former for korruption. Kohberg anerkender vigtigheden af ’Menneskerettigheder’, ’Arbejdstagers rettigheder’ og ’Anti-korruption’ og vil 
tage de nødvendige forholdsregler for at opfylde kravene omkring disse principper.
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Det hele startede i 1969, hvor Alfred Kohberg, den lokale 
rugbrødsbager, åbnede sit håndværksbageri i Rødekro i 
Sønderjylland. Efterhånden som hans gode ry spredte sig, 
flyttede Alfred Kohberg bageriet til den nærliggende lands-
by Bolderslev, hvor han lagde grundstenen til det Kohberg, vi 
kender i dag. Og det er stadig her, på den samme adresse, at 
vi bager for dig i dag.

Tyve år senere var Alfred Kohbergs bageri en voksende succes – og 
tiden var kommet til at styrke og forberede virksomheden til en fremtid 
med større konkurrence. Alfred Kohberg besluttede sig for at sælge 
Kohberg til Preben og Inga Fogtmann, som, han vidste, havde både  
evnerne og viljen til at drive Kohberg endnu længere og fortsætte i 
hans fodspor og bage godt brød til danskerne.
Efter mange år, hvor vi udelukkende havde bagt rugbrød, udvidede 
Kohberg i 1994 til at bage til alle anledninger i de danske familier – 
hverdagsbrød samt brød til særlige lejligheder. Det var her, vi tilføjede 
hvidt brød og ikke mindst de bløde, lækre boller til sortimentet. 

HISTORIEN OM KOHBERG
Med mere salg og nye brød på hylden var tiden kommet til, at  
Kohberg skulle vokse ud af Sønderjylland. Vi har tidligere indgået i et  
samarbejde med HC Andersen Bagergården i Haderslev, som nu er en 
del af Kohberg, og vi overtog også Trianonbageriet, som i dag indgår 
som en del af vores store bageri i Taastrup. Også bageriet Møllens Brød 
blev en del af Kohberg, og Kohberg voksede sig stor nok til at kunne 
bage for alle danskere – og faktisk også naboerne i Tyskland og  
Skandinavien.

Snart begyndte det professionelle marked, hoteller, restauranter og 
professionelle kantiner, også at efterspørge vores produkter, især  
forbagt wienerbrød, og vi greb chancen og åbnede en ny produktions-
hal i 2001, hvor vi bager alt fra den traditionelle spandauer og kanel- 
snegle til wienerbrødsstangen. I 2006 åbnede vi et helt nyt og moderne 
rugbrødsbageri.

I dag består Kohberg Bakery Group A/S af tre bagerier med mere end 
550 medarbejdere i Bolderslev, Taastrup og H. C Andersen Bagergården 
i Haderslev. Det gør os til det største danskejede bageri.
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Hos Kohberg bygger vi vores CSR-program på to fokusområder i 
henhold til de ti principper i FN’s Global Compact. 

Disse er: 

  Mennesker og sundhed 

  Miljø og klima 
Vi har defineret og uddybet vores indsats i tabel 1

VORES CSR-PROGRAM 
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Mennesker & 
sundhed: Vi vil bruge 
mindst 1 % af vores 
overskud før skat på 
projekter med fokus 
på mennesker og 
sundhed. 

Indkøb: 
100 % af vores mel og 
kornbaserede råvarer 
skal være fra marker 
dyrket uden glyfosat 
og stråforkortere. 

Produktion: Vi vil 
reducere vores 
samlede udledning af 
CO2-ækvivalent med 
20 % per kg færdig-
produceret produkt før 
2020 sammenlignet 
med 2009 som 
referenceår. 

Distribution: Sikre kun 
ét transportstop for 50 
% af alle vores friske 
brød i Danmark ved 
hjælp af samdistribu-
tion. 

2.3 %
Mål nået 

Resultater 
Mål

2.5 %
Mål 
fastholdt 

22.4 %
Mål 
fastholdt 

16.8 %
Mål 
fastholdt 

6.0 %
Mål 
fastholdt 

14.2 %
Mål 
fastholdt 

15.0 %
Mål 
fastholdt 

13.7 % ª 
Mål 
fastholdt 

1,52 %
Mål 
fastholdt 

100 %
Mål nået 

100 % 
Mål 
fastholdt 

100 % 
Mål 
fastholdt 

100 % 
Mål 
fastholdt 

100 % 
Mål 
fastholdt 

100 % 
Mål 
fastholdt 

100 % 
Mål 
fastholdt 

100 % 
Mål 
fastholdt 

100 % 
Mål 
fastholdt 

Mål 
de�neret 
(refer-
enceår) 

Reduktion 
på  3.6 %
Mål nået 

Reduktion 
på  15.9 %
Mål nået 

Reduktion 
på  27.0 %
Mål midl.
nået

Reduktion 
på  19.5 %
Mål nået 

Reduktion 
på  24.2 %
Mål nået 

Reduktion 
på  39.6 %
Mål 
fastholdt 

Reduktion 
på  18,5 %
Mål 
fastholdt 

Reduktion 
på  27,8 %
Mål 
fastholdt 

32 % 70 %
Mål nået 

75 %
Mål 
fastholdt 

69 %
Mål 
fastholdt 

69 %
Mål 
fastholdt 

70 %
Mål 
fastholdt 

67 %
Mål 
fastholdt 

68 %
Mål 
fastholdt 

71 % 
Mål 
fastholdt 

Tabel 1: Fokusområder, mål og resultater 
ª Estimat baseret på det forventede resultat for 2016.
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MENNESKER & SUNDHED 
For at sikre et høj fokus på området  
mennesker og sundhed, har Kohberg besluttet 
at støtte projekter indenfor dette område med 
mindst 1 % af vores overskud før skat om året. 
Gennem de seneste år er dette mål mere end 
opfyldt – og det blev det også i 2017. Tallene 
for 2017 ser noget lavere ud end de tidligere 
år, men en del af forskellen skyldes, at det 
budgetterede resultat er væsentligt højere i 
2017 sammenlignet med 2016 – en stigning 
på 17 millioner DKK, hvilket har en negativ 
effekt. 

Vi har desuden brugt 900.000 DKK mindre 
på uddannelse osv. i 2017 sammenlignet med 
året før. Dette skyldes især, at vi i 2016  
gennemførte en større lederuddannelse, som 
gav væsentligt højere uddannelses- 
omkostninger i 2016. 

MILJØ & KLIMA 
Hvad angår miljø og klima, er vores fokus på 
tre forskellige områder: indkøb, produktion og 
distribution. Vores væsentligste miljømål er at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 
20 % per kilo færdigproduceret produkt før 
2020 sammenlignet med 2009 som referen-
ceår. Udledningen af drivhusgasser måles som 
den samlede udledning af CO2-ækvivalent fra 
brændstofforbruget (mål 1) og el fra energi- 
forsyningen (mål 2) til vores tre bagerier i 
Bolderslev, Haderslev og Taastrup samt vores 
kølelager i Haderslev og depot i Søften. 

De områder, der er omfattet, er defineret på 
baggrund af Greenhouse Gas (GHG) 
-protokollen (2004), som illustreret i figur 1. 
Ved at have CO2-ækvivalenten som mål  
korrigerer vi for det globale opvarmnings- 
potentiale (GWP) for andre drivhusgasser på 
en 100-årig tidshorisont, som angivet i IPCC’s 
fjerde evalueringsrapport (2013). 
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MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3

Brændstofforbrug 

Vores egne og 

 leasede køretøjer 

El og opvarmning Affald 

Indkøbte materialer 

Outsourcing 

Produktanvendelse 

Medarbejdertransport 

Godstransport- 

løsninger 

For at reducere den måde vores distribution 
påvirker miljøet, fastholder vi et mål om 
at have mindst 50 % ét transportstop hos 
kunderne på alt frisk brød leveret i Danmark 
(samdistribution). Hvad angår indkøb, skal 100 
% af det mel og andre kornbaserede råvarer, 
der anvendes i vores bagerier, være dyrket 
uden glyfosat og stråforkortere. 
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SELVEVALUERING I FORHOLD  
TIL DE TI PRINCIPPER

VORES PRIORITETER
I foregående år har vi anvendt et Global Compact selv- 
evalueringsværktøj fra 2010 til vores selvevaluering – og 
det samme har vi gjort i 2017-rapporten1. Tabel 2 giver et 
overblik over fokusområder, mål og resultater.

Alle områder indenfor ‘Menneskerettigheder’, ‘Arbejdstagers rettig- 
heder’ og ‘Anti-korruption’ blev evalueret som værende ‘tilfreds- 
stillende’ baseret på, at de er dækket af vores ‘Code of Conduct’ samt 
lovgivningen i ‘lande med lav risiko’. Selvom vi er engageret i og  
arbejder aktivt på at reducere vores påvirkning af miljø og klima og 

Tabel 2: Evaluering af forretningspotentiale og relevans
I tabel 2 er grøn et tilfredsstillende niveau for områder med begrænset risiko og plads til 
forbedring, gul indikerer områder, hvor man kan gøre det bedre, og rød fortæller, at man på 
disse områder bør have fokus på at forbedre indsatsen.
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Sundhed og sikkerhed

Arbejdstid, løn og orlov

Ordentlig behandling

Socialt ansvar

Produktforvaltning

Landerisiko

Leverandører

Fagforeninger

Tvangsarbejde

Børnearbejde

Ligebehandling

Leverandører

Anti-korruptionsmiljø

Politikker og procedurer

Tredjepart

Fælles handlinger

Overensstemmelse og 

ledelse 

Forholdsregler 

Ansvar og indsats

Teknologi

Dækket af lovgivningen 
og vores Code of Conduct

Dækket af lovgivningen 
og vores Code of Conduct

Fokus via vores Code of 
Conduct og vores 
praksisser indenfor 
indkøb, produkter og 
distribution

Dækket af lovgivningen 
og vores Code of Conduct

F/A

anser vores indsats for at være hovedsageligt ’grøn’ på dette område, 
er vi stadig bevidste om vores ansvar overfor miljøet og mener, at dette 
område fortsat skal være et vigtigt fokusområde.

Det skal dog også bemærkes, at selvevalueringsværktøjet og den 
information, man får heraf, kun er ment som en vejledende guide til 
disse områder og baserer sig på en kvalitativ evaluering af svar fra de 
forskellige personer, der er ansvarlige for disse områder hos Kohberg, 
og således kun er en indikator for resultatet. Det betyder i praksis, at 
gul og måske endda rød stadig kan være et godt resultat sammenlignet 
med andre virksomheder.

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL DE TI PRINCIPPER  - 11
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MENNESKERETTIGHEDER, ARBEJDSTAGER-
RETTIGHEDER OG ANTI-KORRUPTION

Vi arbejder aktivt på at fastholde og 
forbedre vores resultater i forhold til  
de syv principper for menneske- 
rettigheder, arbejdstagers rettigheder 
og anti-korruption:

Princip 1:    Virksomheden bør støtte 
og respektere beskyttelsen 
af internationalt erklærede 
menneskerettigheder.

Princip 2:    Virksomheden bør sikre,  
at den ikke medvirker til  
krænkelser af menneske- 
rettighederne.

Princip 3:   Virksomheden bør opretholde  
 foreningsfriheden og effektivt  
 anerkende retten til kollektiv  
 forhandling.

Princip 4:   Virksomheden bør støtte 
udryddelsen af alle former  
for tvangsarbejde.

Princip 5:    Virksomheden bør støtte 
effektiv afskaffelse af  
børnearbejde.

Princip 6:    Virksomheden bør afskaffe 
diskrimination i relation til  
arbejds- og ansættelses- 
forhold.

Princip 10:    Virksomheden bør mod- 
arbejde alle former for  
korruption, herunder  
afpresning og bestikkelse.

I det følgende redegør vi for de initiativer, vi 
har igangsat for at fastholde vores mål på 
mennesker og sundhed, som specificeret 
tidligere i vores CSR-program (se tabel 1) samt 
vores engagement indenfor de tilhørende 
principper i FN’s Global Compact (princip 1-6 
og 10). Vores hovedmål er at støtte projekter 
til gavn for mennesker og sundhed med 
mindst 1 % af vores overskud før skat om året 
for at opnå en endnu højere ansvarlighed end 
den, der sikres via vores Code of Conduct samt 
landets love, som specificeret i tabel 2. Som et 
resultat heraf har vi grupperet initiativerne i 
henhold til strukturen i figur 1:

1 
 Medarbejdere

2 
Produkter

3 
Forsynings-

kæden

Figur 2: Fokusområder med reference til mennesker og sundhed
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MÅLING PÅ SUNDHED/JOBTILFREDSHED
Alle Kohbergs 562 medarbejdere fik mulighed for at deltage 
i den jobtilfredshedsundersøgelse, vi gennemførte i 2017. 
Undersøgelsen er et vigtigt værktøj i vores arbejde, og det 
var en stor tilfredsstillelse, at 83 % af medarbejderne deltog 
i undersøgelsen.

Vi målte på to overordnede områder – jobtilfredshed og loyalitet. På 
loyalitet fik Kohberg en score på 79, mens scoren på jobtilfredshed var 
72. Vi arbejder på at forbedre resultatet og har en ambition om at nå en 
score på 74 på jobtilfredshed, når vi måler næste gang i 2018.

Målingen på jobtilfredshed omfatter otte fokusområder, blandt andet 
anseelse, ledelse – både topledelsen og nærmeste leder – samarbejde, 
arbejdsforhold samt uddannelse og udvikling. Lederne har efter- 
følgende fået udleveret en rapport med resultatet for deres respektive 
område, og for at de skal kunne arbejde aktivt med undersøgelsens  
resultater, har vi afholdt tre workshopper for alle ledere. Her er de 
blevet introduceret til, hvordan de sammen med deres teams kan 
arbejde på konkrete handlingsplaner for at forbedre medarbejdernes 
jobtilfredshed.

Vi glæder os rigtigt meget til at se resultaterne af dette arbejde i  
forbindelse med jobtilfredshedsundersøgelsen i 2018.

FASTHOLDELSE
Hos Kohberg tror vi på, at glade medarbejdere er nøglen til vores succes, 
og et af vores fokusområder er derfor fastholdelse – også af med- 
arbejdere med sundhedsproblemer.

Hver femte dansker bliver ramt af psykiske problemer som for  
eksempel stress i et omfang, der påvirker deres arbejdsliv, fortæller en 
rapport udgivet af PFA i februar 2018. Det betyder, at vi hos Kohberg 
også vil opleve at have medarbejdere, der af forskellige årsager er 
stressede. Vi er bevidste om værdien i at hjælpe og fastholde vores 
medarbejdere, og (i samarbejde med en ekstern konsulent) tilbyder 
vi individuelle kurser til de medarbejdere, der har brug for hjælp til at 
komme ovenpå igen.

Derudover er vores medarbejdere dækket af en sundhedsforsikring, 
som blandt andet giver mulighed for behandling og hjælp, og vi har 
fokus på medarbejdere med nedsat arbejdsevne. I tæt samarbejde med 
de lokale jobcentre tilbyder vi praktikforløb til sådanne medarbejdere 
for at afprøve deres arbejdsevne og hjælpe dem til at vende tilbage til 
et arbejdsliv. Kohberg tager herved ansvar ikke alene for vores egne 
medarbejdere, men også et socialt ansvar da vi tilbyder praktikforløb til 
personer, der ikke arbejder hos Kohberg.

MEDARBEJDERE

Henning Johansen har gennem en lang sygeperiode fastholdt 
sit job hos Kohberg. I tæt samarbejde med bageriet er der 
fundet en løsning, hvor han hjælper på lageret i det omfang, 
helbredet tillader det. 

- Jeg er utroligt taknemmelig for den hjælp og støtte, jeg har 
fået fra Kohberg under min sygdom – og i mit nuværende job. 

Henning Johansen er 55 år og har arbejdet på lageret hos 
Kohberg i 24 år. Han har altid været glad for sit arbejde, men 
blev alvorligt bange for at miste det, da han blev ramt af en 
diskusprolaps og slidgigt og efterfølgende fik både stress og 
en depression. 

Henning var sygemeldt fra jobbet i mere end to år, hvorefter 
han i tæt samarbejde med Kohberg og Jobcentret fik  
mulighed for at komme i arbejdsprøvning. Han er nu tilbage 
hos Kohberg i et fleksjob, hvor han arbejder to timer tre gange 
om ugen.

Under hele sygdomsforløbet er han kun blevet mødt med 
støtte fra Kohberg og sine nærmeste chefer. 
- Jeg kan ikke længere klare jobbet som lagermand, men jeg 
kan hjælpe med at feje og rydde op, og det er også mig, der går 
rundt med posten. Jeg kender alle i bageriet, og de kender mig 
– og sådan her virker det godt for os alle, fortæller Henning 
Johansen.

HENNING ARBEJDER TO 
TIMER TRE GANGE OM UGEN

14 -  MEDARBEJDERE



UDVIKLING/UDDANNELSE
Et fokusområde i 2017 har været at få endnu flere medarbejdere til at 
tage en uddannelse eller videreuddanne sig. Veluddannede med- 
arbejdere hjælper Kohberg til at nå vores strategiske mål, men dette 
fokus skyldes også, at vi kan se værdien i glade medarbejdere, der får 
mulighed for at videreudvikle sig. En opkvalificering gør det desuden 
også lettere for os at rekruttere internt. 

Via IKUF – Industriens Kompetenceudviklingsfond – får alle med- 
arbejdere mulighed for at få to ugers selvvalgt uddannelse hvert år. 
Hver måned holder vi møde med en konsulent fra IBC, og sammen med 
ham og vores tillidsrepræsentant har vi udarbejdet et katalog med en 
række kurser, som vores medarbejdere kan deltage i afhængig af egne 
interesser og ønsker. For eksempel kan ufaglærte medarbejdere via 
IKUF uddanne sig til procesoperatører. 

I 2017 gennemførte 51 medarbejdere et IKUF-forløb, svarende til 11 % 
af vores målgruppe. Vi arbejder på at se en stigning på 5 % i antallet af 
gennemførte kurser i 2018, 2019 og 2020. 
Lærlinge er en naturlig del af hverdagen hos Kohberg. Vi har i øjeblikket 
fire i lære som automatiktekniker og fire som procesoperatører. Vi er 
indgået i et samarbejde med Danfoss i Gråsten om at udveksle lærlinge. 
Det betyder, at de unge mennesker får endnu bedre muligheder for at 
udvikle sig både personligt og fagligt og for at styrke deres  
kvalifikationer i løbet af læretiden.

51 
MEDARBEJDERE  

GENNEMFØRTE ET IKUF-KURSUSFORLØB I 2017

MEDARBEJDERE - 15
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SIKKERHED

Ingen medarbejder skal være i fare for 
at få klemt sine fingre på CapWay- 
båndet i bageriet. Det lange transport-
bånd, der snor sig gennem bageriet, er 
blevet afdækket.

Når brødet kommer ud af de varme ovne, 
tages det ud af formen og placeres på 
CapWay-båndet – et meget langt transport-
bånd, der løber gennem hele bageriet. Her 
nedkøles brødet, inden det pakkes og sendes 
på frostlageret.

Efter en sikkerhedsgennemgang af bageriet 
har kølebåndet fået nyt udseende. For at sikre 
at intet kan hænge fast i båndets trådnet, er 
det blevet afdækket med en særlig anordning. 
Aktuelt er båndet blevet afdækket alle steder, 
hvor det løber tæt på medarbejderne, og det 
er meningen, at hele båndet på sigt skal  
afdækkes. Kohberg har dermed fjernet  
risikoen for klemte fingre, og arbejdspladsen 
er blevet mere sikker. 

AFDÆKNING AF  
KØLEBÅNDET

SIKKERHED ER ALFA OG OMEGA
Sikkerhed er altid et vigtigt tema hos 
Kohberg – også i 2017. Vi gennemgår 
hver eneste lille del af bageriet for at 
undgå ulykker og sikre de bedst mulige 
forhold for vores medarbejdere. 

En række initiativer har sat fokus på sikker-
heden hos Kohberg i 2017. Både ledelsen, 
arbejdsmiljøorganisationen og alle med- 
arbejdere står midt i en kulturforandring, hvor 
sikkerhed ikke skal være en sur pligt, men til 
gavn for alle. Derfor står sikkerhed øverst på 
alle dagsordener, uanset mødeform og om det 

er tavlemøder i produktionen eller de ugent- 
lige møder for alle produktionschefer. 

De 40 medarbejdere i arbejdsmiljø- 
organisationen har været på adskillige kurser 
om alt fra lovgivning til kommunikation, og vi 
er i øjeblikket i gang med en gennemgribende 
screening af bageriet med fokus på sikkerhed  
og risici. Sikkerheden hos Kohberg skal være 
på forkant med lovgivningen, og det har 
blandt andet ført til et øget fokus på at 
registrere nærved-ulykker. 

I 2017 er der registreret 116 nærved-ulykker, 
hvilket er det samme som året før. I løbet af 

de to første måneder af 2018 er der allerede 
rapporteret 38 nærved-ulykker. 

Det, at tallet for nærved-ulykker er 
stigende, peger på, at hele organisationen er 
mere opmærksom på utilsigtede hændelser, 
og at alle ønsker en større gennemsigtighed. 
Ved at registrere så mange nærved- 
ulykker som muligt, kommer der fokus på 
disse hændelser, og vi kan forhåbentlig undgå 
gentagelser.

FØ
R

EF
T

ER
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Bageriets trucks har fået monteret lys, 
der oplyser jorden 4-5 m foran køre- 
tøjet. Fodgængere advares på den 
måde om, at trucken nærmer sig, og 
man undgår sammenstød.

Når det blå lys fejer henover gulvet i bageriet, 
ved personalet, at trucken dukker op 4-5 m 
efter lyset. Blåt lys er dermed en sikkerheds-
foranstaltning, som sikrer, at fodgængere ikke 
overraskes af en truck, og risikoen for ulykker 
er blevet mindre.

En fordel ved det blå lys er, at lyset også ses, 
før trucken kommer rundt om et hjørne. 
Lysstrålen lyser i truckens køreretning, og 
fodgængere advares derfor også, hvis de går 
bagved en bakkende truck.

Kohberg arbejder hele tiden på at adskille  
fodgængere og køretøjer i bageriet, og to 

trucks blev forsynet med blåt lys i oktober 
2017. Erfaringen herfra har været rigtig god, 
og bageriet planlægger at montere sikker-
hedslys på alle trucks.

Blåt lys forhindrer ulykker i bageriet og tager 
lidt af presset fra køreren, som hidtil altid har 
været nervøs for at køre ind i sine gående 
kolleger.

 

BLÅT LYS FORHINDRER ULYKKER
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FØDEVARESIKKERHED OG  
CERTIFIKATER
I 2017 modtog Kohberg for første gang 
BRC Food Certificate fra British Retail 
Consortium, som anvendes af  
fødevareproducenter, der eksporterer 
til Storbritannien og resten af verden. 

BRC Food Certificate er et af de certifikater,  
der stiller de højeste krav til fødevare- 
producenterne om ledelse, produktsikkerhed, 
hygiejne, vedligeholdelse og medarbejder- 
uddannelse. 

Det overordnede mål med BRC Food Certificate 
er at sikre forbrugernes sundhed, og gennem 
vores samarbejde med BRC har vi gennem- 
gået og fået beskrevet alle vores procedurer 
og arbejdsprocesser.

Et af fokusområderne i BRC er fødevare- 
sikkerhed, og vi har videreført dette fokus 
i en fødevaresikkerhedsplan, hvor vi i 2017 
og i 2018 vil investere i udstyr, der øger både 
sikkerhed og hygiejne.

Planen er blandt andet at udskifte vores  
metaldetektorer med røntgenudstyr. Det 
betyder, at vi vil røntgenfotografere vores 
brød for fremmedlegemer, som er blevet tilført 
brødet via råvarerne, det kan for eksempel 
være småsten, som ikke opfanges af en 
metaldetektor.

I slutningen af 2017 havde vi røntgenudstyr 
på to rugbrødslinjer – og vi har allerede set 
et fald i kundereklamationer. Vi har planer 
om at bruge røntgen på alle linjer, og i 2018 
vil vi desuden arbejde på en hygiejneplan 
med fokus på indemiljøet. Ved at anvende 
avancerede filtre vil vi holde luften i bageriet 
endnu renere og dermed øge levetiden på 
vores produkter.

PRODUKT

FULDKORNSPARTNERSKABET
Som aktiv partner i Fuldkorns- 
partnerskabet arbejder Kohberg for 
den offentlige sundhed og på at få  
danskerne til at spise mere fuldkorn. 
Spis mere fuldkorn, lyder et af de  
officielle kostråd. 

Gennem en lang årrække har vi sammen med 
sundhedsorganisationer, Fødevarestyrelsen 
og andre fødevarevirksomheder haft fokus på 
at få danskerne til at spise mere fuldkorn. 

Vi bidrager alle med hver vores styrker og 
kompetencer, og sammen har vi opnået helt 
unikke resultater, som vi ikke kunne have 
nået selv. Siden Fuldkornspartnerskabet 
blev etableret i 2007, er der udviklet i alt 800 
produkter, der opfylder kravene til at bruge 
Fuldkornslogoet, og danskerne spiser i  
gennemsnit 63 gram fuldkorn om dagen.

Kohberg lancerer hele tiden nye og sundere 
brød mærket med logoet for at hjælpe  
forbrugerne til et sundere valg. Logoet  
garanterer, at brødet har en høj andel af  
fuldkorn og også en sund ernæringsprofil, 
hvad angår fedt, sukker, salt og fibre.

27 af vores brød og boller er mærket med 
Fuldkornslogoet, og hver gang vi fremover 
præsenterer nye brød og boller, vil vi overveje, 
om brødet er egnet til at indeholde en højere 
andel fuldkorn og dermed til at blive mærket 
med Fuldkornslogoet.

Det er lykkedes for Fuldkorns-
partnerskabet at få danskerne til 
at spise mere fuldkorn. På mindre 

end ti år har vi fordoblet  
danskernes forbrug af fuldkorn. 
Jeg er ikke bekendt med, at lig-
nende initiativer andre steder i 

verden har været så succesfulde 
som dette partnerskab

- Gitte Laub Hansen,  
projektchef i Kræftens Bekæmpelse.
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SUNDERE FØDEVARER 
 - NØGLEHULSMÆRKET
Med Nøglehulsmærket2 hjælper  
Kohberg forbrugerne til at kunne 
kende de sundere fødevarer indenfor 
en produktgruppe.

Kohberg arbejder aktivt på at øge antallet 
af produkter med Nøglehulsmærket, som 
identificerer sundere fødevarer indenfor en 
produktgruppe. 

I 2017 var de fleste af vores egne mærker i 
detailhandlen mærket med Nøglehuls- 
mærket og Fuldkornslogoet. Også hvad angår 
det bagværk, vi leverer til foodservice som 
for eksempel sandwichbrød og burgerboller, 
har vi til stadighed fokus på at levere sunde 
alternativer med de to mærkninger. 

CØLIAKI – UDEN GLUTEN OG HVEDE
Hos Kohberg vil vi gerne bage for alle 
– også personer som ikke tåler normalt 
brød. Derfor er en række af vores  
produkter bagt uden gluten og hvede 
og mærket med logoet fra Dansk  
Cøliaki Forening. 

Omkring 50.000 danskere lider af cøliaki 
og tåler derfor ikke gluten og hvede. I 2017 
lancerede Kohberg serien ’GlutenFRI’ til food-
service-markedet. Udover at være glutenfri 
er brød og kager desuden bagt uden hvede 
og laktose. Logoet fra Dansk Cøliaki Forening 
viser forbrugeren, at Kohberg tager produkt-
sikkerheden alvorligt.

DANSK CØLIAKI FORENING 
Sikkerhedskravene til vores glutenfri  
produkter er utroligt høje, da bare den  
mindste smule melstøv eller krummer kan 
gøre personer med cøliaki syge. Kohbergs 
glutenfri produkter er derfor fremstillet på et 
100 % glutenfrit bageri i Irland. På den måde 
sikrer vi, at alle med cøliaki kan spise vores  
produkter uden at behøve være bange for at 
blive syge3.

2) http://www.noeglehullet.dk
3) https://www.coeliaki.dk/dk/annoncering-samarbejde/



CODE OF CONDUCT FOR VORES LEVERANDØRER
At man accepterer vores Code of Conduct er en integreret del 
af vores samarbejdsaftaler med leverandører af råvarer og 
emballage. Det er allerede i dag sikret gennem den måde, vi 
godkender vores leverandører. 

Selvom Kohberg ikke gennemfører audits for at sikre, at vores  
leverandører aktivt lever op til vores standarder, gennemfører vi om 
nødvendigt audits for at sikre kvaliteten og fødevaresikkerheden.  
Hovedårsagen til, at vi ikke auditerer vores leverandører i forhold til 
vores Code of Conduct, er, at størstedelen af de råvarer, vi bruger i  
produktionen indkøbes fra leverandører i Europa, og for eksempel er 
vores største leverandør dansk.

20 - FORSYNINGSKÆDEN

FORSYNINGSKÆDEN

Kohberg har stort set ingen leverandører fra højrisiko-lande. Mindre 
end 5 % af vores råvarer indkøbes fra lande udenfor Europa. Derfor er 
menneskerettigheder, arbejdstagers rettigheder og anti-korruption 
hovedsageligt reguleret af lokale love og regler. Det samme gør sig 
gældende for vores bagerier og de transportselskaber, vi bruger. Vi 
sørger naturligvis for at sikre, at vores virksomhed som minimum altid 
opfylder dansk lovgivning på menneskerettigheder og arbejdstagers 
rettigheder. Vi er samtidig modstander af alle former for korruption og 
tillader ikke brugen af det.
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Kohberg anvender allerede nu ude- 
lukkende certificeret segreret palme-
olie, og alle vores bagerier har udfaset 
brugen af konventionel palmeolie.

Via vores Code of Conduct har Kohberg fokus 
på det, der sker længere nede i forsynings- 
kæden. Et af vores fokusområder er palme- 
olie, og fra at vi i 2016 havde et forbrug på 
omkring 20 % segregeret certificeret palme-
olie, har vi øget indsatsen, så vi nu bruger 
100 % bæredygtig palmeolie i produktionen 
i 2017. Dét er vi stolte af, og vi vil fortsætte 
dette arbejde.

Kohberg Bakery Group A/S blev medlem af 
‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO) 
den 4. december 2012, og vi har siden 
arbejdet på at erstatte vores forbrug af 
konventionel palmeolie med RSPO-certificeret 
palmeolie. I 2017 nåede vi 100 %. 

KONVENTIONEL PALMEOLIE BRUGES  
IKKE LÆNGERE

Segregeret palmeolie er certificeret hele vejen 
gennem forsyningskæden. To af vores  
bagerier har været certificeret siden 2014, 
og fra og med 2017 gælder det hele vores 
produktion. Certifikatet er meget efterspurgt 
af markedet, og da vi samtidig har mulighed 
for at få en stabil levering af palmeolie til 
produktionen, har vi valgt dette. Vi er  
naturligvis i stand til også at producere 100 % 
uden palmeolie, hvis kunderne ønsker det.

Vi bruger også udelukkende bæredygtig olie 
andre steder i produktionen – blandt andet 
som skæreolie og båndolie. Disse tiltag er også 
implementeret i løbet af 2017.

Læs mere om Kohberg og RSPO: https://
www.rspo.org/members/1904/Kohberg-Bak-
ery-Group-AS

100 % 
BÆREDYGTIG PALMEOLIE
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Vi arbejder aktivt på at forbedre vores 
arbejde for miljøet i henhold til de tre 
principper i FN’s Global Impact:

Princip 7:  Virksomheden bør støtte  
 en forsigtighedstilgang  
 til miljømæssige  
 udfordringer.

Princip 8:  Virksomheden bør tage  
 initiativ til at fremme større  
 miljømæssig ansvarlighed.

Princip 9:  Virksomheden bør opfordre  
 til udvikling og spredning af 
  miljøvenlige teknologier.

MILJØ & KLIMA
Vi har evalueret vores indsats i henhold til de 
fire områder, der er specificeret i selv- 
evalueringsværktøjet fra FN’s Global Compact 
i 2010. Områderne kan ses i tabel 2 og  
omfatter:

1) Overensstemmelse og ledelse
2) Forholdsregler
3) Ansvar og indsats
4) Teknologi

I henhold til principperne i FN’s Global 
Compact er de miljømæssige kriterier, der er 
indeholdt i vores Code of Conduct, følgende:

1)    Leverandøren er forpligtet til at overholde 
lokal lovgivning og standarder i forhold til 
miljøet.

2)    Leverandøren er forpligtet til proaktivt  
at tage nødvendige forholdsregler og  
gennemføre tiltag for at reducere  
virksomhedens påvirkning af miljøet.



NÆRHEDSPRINCIPPET
Vores generelle syn på indkøb er baseret på nærheds- 
princippet. Vi kan godt lide at være tæt på vores  
leverandører, også rent geografisk. Gennem de senere år  
har vi minimeret antallet af leverandører med op til 15 %  
for at sikre, at vi har en tæt forbindelse til de leverandører, 
vi handler med. På samme tid gør det det muligt for os at 
reducere antallet af lastbiler på vejene.

Hvad angår rug, køber vi kun dansk rug – derved opfylder vi markedets 
krav, og på samme tid sikrer vi, at vi ikke bruger unødvendig transport 
på den råvare, vi bruger mest af. 

24 -  INDKØB 

I 2017 investerede vi i nyt køleudstyr  
for at reducere energiforbruget per  

køleenhed i vores bageri i Haderslev. Det 
gør os i stand til at udfase brugen af freon 

og erstatte det med CO2. Motoren i  
kølekompressoren reducerer energi- 

forbruget med 4 % sammenlignet med 
den tidligere motor. I vores bageri i  

Bolderslev har vi udskiftet en motor i en 
central køleenhed, som også reducerer 

vores forbrug af energi i enheden. 

INDKØB  

RÅVARER
Alt vores mel er certificeret og dyrket uden glyfosat og stråforkortere, 
på marker der ikke gør brug af slam fra byer. Vi kræver af vores  
leverandører, at rug og hvede ikke er sprøjtet med sprøjtemidler, der 
indeholder glyfosat. 

Vi tror på, at den politik gavner miljøet og sikrer et sundt produkt til 
vores kunder og forbrugerne. Produkterne overholder selvfølgelig altid 
både dansk og europæisk lovgivning.

LOGISTIK
Som en del af vores indkøbspraksis ønsker vi at sammenlægge vores  
leverandørportefølje for at skabe bedre partnerskaber og optimere 
vores logistikprocesser. Det betyder, at vi så vidt muligt kører med 
fuld last og generelt øger fyldraten på lastbilerne, hvilket reducerer 
udledningen fra transport. Vi har fastholdt vores mål om hovedsageligt 
at anvende rug dyrket i Danmark, hvilket har reduceret behovet for 
transport til et minimum set ud fra et miljømæssigt (CO2-ækvivalent) 
synspunkt.
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Tabel 3: Udvikling i omkostninger per stop i 2017 – lavere priser betyder lavere tids- og dieselforbrug
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FÆRRE TOMME LASTBILER
Samdistribution med andre brødproducenter er gennem 
årene blevet et fokusområde for os og et initiativ, vi har 
taget for at nedsætte vores dieselforbrug osv., så vi  
reducerer miljøpåvirkningen fra de mange lastbiler på 
vejene.

I 2017 gik vi nye veje og begyndte at samdistribuere med andre typer 
af producenter og virksomheder. Det er vores mål, at lastbilerne ikke 
kører tomme, når vi leverer brød, og vi vil fortsætte dette arbejde de 
kommende år. Vi har desuden taget initiativer til at reducere vores stop, 
da de klart fortæller, hvordan vi reducerer vores tids- og dieselforbrug. 
Vi har set på ruterne, så vi undgår at køre for mange kilometer, og vi har 
reduceret antallet af lastbiler og fylder dem så meget som overhovedet 
muligt. Vi gør vores bedste for på alle måder at bringe salg så tæt på 
produktionen som muligt. 

På en enkelt dieselleverandør har vi reduceret vores forbrug med 
26.000 liter, svarende til 6 % af hele forbruget. Vores samlede  
reduktion i 2017 er 4,2 %, jf. tabel 3, og det er vores mål at reducere  
det med yderligere 10 % i 2018.

71 % af vores friske brød blev samdistribueret i 2017, og det var en 
stigning på 3 % sammenlignet med året før. 

 

Generelt har vi de seneste år fået opbygget et produktions- 
system med et lavere energiforbrug. Og det gælder vores  
produktioner i både Bolderslev, Taastrup og Haderslev. 

Som en del af vores mål om at reducere vores samlede udledning af 
CO2-ækvivalent med 20 % per kg færdigproduceret produkt før 2020 
sammenlignet med 2009 har vi haft fokus på at reducere den energi, 
der bruges til at fremstille brødet. Og vi har nået vores mål.

AFFALDSREDUKTION
Vi har gennem en del år set på potentialet i at reducere vores af-
faldsmængde, og igen i 2017 har det været et fokusområde – når vi 
reducerer vores affaldsmængde, reducerer vi også vores energiforbrug. 
Selvom dette mål ikke aktuelt indgår i vores FN’s Global Compact- 
forpligtelse, vil vi stadig gerne nævne det i rapporten.

Vi stræber efter at minimere mængden af det spildevand, vi genererer, 
og alle former for affald. Når vi reducerer mængden af teknisk affald 
og skrotninger, forbruger vi færre råvarer, mindre elektricitet og energi 
generelt. I 2018 forventer vi at se yderligere reduktioner.

De miljømæssige initiativer og tiltag har primært været med et internt 
fokus, på grund af det relativt høje energiforbrug, der kræves til  
brødproduktion (Svanemærket, 2013). Samtidig er vores leverandører 
dog omfattet, da miljøkravene indgår i vores Code of Conduct, som alle 
vores leverandører skal overholde og har skrevet under på.

PRODUKTION DISTRIBUTION 
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VI NÅR DE MÅL, VI SÆTTER OS – OG SÅ SÆTTER VI NYE
Vi har opnået at nå og fastholde alle mål – endda før  
planlagt. Det er resultatet af en engageret indsats for at nå 
vores mål over de senere år. Vi har taget en række initiativer, 
hvad angår mennesker og sundhed, miljø og klima. 

I løbet af året har vi fastholdt vores mål om at bruge mindst 1 % af 
vores overskud før skat om året på projekter med fokus på mennesker 
og sundhed. Som også nævnt i afsnittet ”Menneskerettigheder, ar-
bejdstagers rettigheder og anti-korruption” har vi taget en række skridt 
i forhold til medarbejdernes sundhed, sikkerhed og udvikling for at sikre 
fortsat fremgang på det område. Vi har også taget skridt for at sikre en 
højere social ansvarlighed i vores forsyningskæde fra ”højrisiko- 
råvarer” indeholdt i de råvarer, vi køber, og i 2017 kunne vi garantere,  
at 100 % af den palmeolie, vi bruger, er bæredygtig.

Indenfor miljø og klima har vi fastholdt vores mål om at anvende mel  
og andre kornbaserede råvarer dyrket uden brug af glyfosat og  
stråforkortere. Vi har også holdt vores mål om at reducere vores  
samlede udledning af CO2-ækvivalent med 20 % per kg færdigt  
produkt.

PERSPEKTIVER FOR FREMTIDEN
Kohberg har nu været en del af FN’s Global Compact i næsten ti år, og 
de mål, vi satte os fra start af, er blevet opfyldt som beskrevet i denne 
rapport for 2017. Med 2017 trækker vi derfor en streg i sandet for de 
mål, vi satte os dengang. Tiden er kommet til at sætte nye mål, hæve 
overliggeren og række ud efter nye stjerner, når det gælder mennesker 
og sundhed, miljø og klima. I 2018 vil vi definere nye mål i forhold til 
vores opfyldelse af de ti principper i FN’s Global Compact. Vi glæder os 
til at rapportere fra vores nye tiltag i 2019.

RESULTATER
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