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VI ER BAGERE – OG DET FORPLIGTER

Stort set alle familier i Danmark har et lille stykke Kohberg på bordet ved et af 
dagens måltider. Hvad enten det er til morgenmaden, i madpakken, den kolde 
frokost eller som tilbehør til det varme måltid, så er brødet en del af forbrugernes 
basismåltid. Vi er et af Danmarks mest kendte fødevarebrands – og også 
arbejdsplads for cirka 550 medarbejdere i Haderslev, Bolderslev og Høje Taastrup. 
Det forpligter.

I optakten til årets CSR-rapport har vi i år taget et nyt livtag med CSR-området. 
Som så mange andre virksomheder verden over forholder vi også til FN’s 17 
verdensmål og har her udvalgt mål nummer 12 som vores absolutte, strategiske 
CSR-mål. Vi har arbejdet videre og fokuserer på fire strategiske områder, der giver 
god og værdifuld mening, når man som vi lover forbrugeren, at vi er bagere. 
Områderne er: Miljørigtigt forbrug, Gode fødevarer, En god arbejdsplads og 
Ansvarlig selskabsledelse. Det betyder i al sin enkelhed, at miljø og mennesker på 
alle måder har vores fortsatte opmærksomhed. Områder, som vi i de kommende år 
vil udvikle os endnu mere på.

Arbejdspladsen er et sted, hvor vi hver dag har cirka 550 mennesker til låns fra 
deres familier. Derfor er sikkerhed på arbejdspladsen et område, vi har stigende 
fokus på. Som fødevareproducent er vi også forbrugere af vand, varme, el og 
meget mere. Vi har løbende initiativer i gang, der sikrer, at vi belaster miljøet så lidt 
som muligt. Et af de gode eksempler er Danmark mod Madspild – en bevægelse 
blandt danskerne og i fødevarebranchen, hvor Kohberg er med helt i front. Hvert 
år bliver der smidt mere end 700.000 tons fødevarer ud i Danmark, og initiativets 
målsætning er at halvere madspildet i Danmark inden 2030. 

De gode fødevarer handler om at sikre, at vi kender værdikæden. Vi ved, hvor 
vores råvarer kommer fra, stiller krav til vores leverandører og har i det hele taget 
fokus på, at vores brød skal bages på gode råvarer fra bunden. Vi har for eksempel 
fokus på mel uden stråforkortere, økologi og meget mere. Vi arbejder dedikeret på 
dette hver eneste dag – for vi er jo bagere.

Venlige hilsner

René Normann Christensen

CEO, Kohberg Bakery Group A/S
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AKTIV 
i Danmark 

mod Madspild

Nr. 1  
danskejet 

bageri

0% 
af vores æg kommer 

fra burhøns

60 % af vores produkter 
er Nøglehulsmærket

Jobtilfredshed  
og loyalitet  

79 %

100 %  
bæredygtig 

palmeolie

BRC 
Food 

Certificate 100 % 
mel og kerner, 

vi selv bager med, 
er dyrket uden 

brug af glyfosat og 
stråforkortere

100 % 
af vores kasser 

er genbrugsplast

Udover at være Kohbergs årlige rapportering af vores
samfundsansvar udgør rapporten også vores lovpligtige 
redegørelse for samfundsansvar, jf. §99a i Årsregnskabs-
loven. Desuden er rapporten vores årlige CoP rapport 
(Communication on Progress) til FN’s Global Compact 
program.

Udgivet af: 
Kohberg Bakery Group A/S
Kernesvinget
DK-6392 Bolderslev
Denmark
www.kohberg.com
www.kohberg.dk
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Vi er bagere

Ejere

Myndigheder Medarbejdere

Kunder

Forbrugere

Leverandører

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 550 ansatte – heraf 80 uddannede bagere – arbejder i vores 
tre moderne bagerier i Bolderslev, Haderslev og Høje Taastrup, samt 
på vores lager i Hinnerup.

EJERSKAB
Kohberg indgår i følgende ejerstruktur 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. 
varianter. Desuden tilbyder Kohberg også gluten- og laktosefri brød.  
 

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.

Omsætning 949 mio. kr.

EBITDA 18,9 mio. kr 

Egenkapital 88 mio. kr.

550 ansatte

PRODUKTER OG SERVICES
Hos Kohberg bager vi primært brød, der leveres som friskbagt, ind-
pakket brød til detailhandlen og foodservicegrossister. I detailhandlen 
leverer vi også brød som private label. Desuden leverer vi frossent 
bake-off brød og wienerbrød til instore brødhuse eller foodservice-
grossister samt frisk brød til instore bagerier. 

På eksportsiden arbejder Kohberg både med salg under eget brand og 
som private label til f.eks. foodservicegrossister og detailhandel. 

Vores sortiment består af følgende produktkategorier: 

•  Rugbrød & kernebrød
•  Mad- & franskbrød
•  Morgenbrød
•  Boller
•  Sandwich & burger
•  Fastfood
•  Wienerbrød & andet sødt
•  Snacks

 
I flere af produktkategorierne indgår både økologiske og veganske 
varianter. Desuden tilbyder Kohberg også gluten- og laktosefri brød.  
varianter. Desuden tilbyder Kohberg også gluten- og laktosefri brød.  
 

KOFF A/S

PF HOLDING
AABENRAA ApS

JF HOLDING
AABENRAA ApS

FF CAPITAL A/S

EASIS A/S

Nisco ApS

NAKSKOV 
MILL FOODS A/S

H.C. ANDERSEN
BAGERGÅRDEN A/S

Crispy Food A/S

Jesper Fogtmann

Per Fogtmann

KOHBERG 
BAKERY GROUP A/S

100%

100%

100% 90-99,99%

50-66,65%

100%

100%

50-66,65%

100%

90-99,99%

50-66,65%
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Vision

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

FN’s verdensmål

Bæredygtig 
produktion

Bæredygtigt
sortiment

Ansvarlig 
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.

CSR-STRATEGI OG FOKUSOMRÅDER

Det er altid vores fælles mål, at Kohberg skal bage det bedste brød til danskerne. Og vi har sat klare rammer op for os selv og vores forretning 
– og en mission. Derudover arbejder vi målrettet med Corporate Social Responsibility, fordi det skaber værdi hos kunder, samarbejdspartnere 
og os selv, når vi handler ansvarligt og søger at påvirke vores omgivelser til at gøre det samme. 

                  Vigtighed for Kohberg
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 Højere

 Høj Højere

Aftagergaranti
Rapportering

Fair markedsføring

Fødevaresikkerhed

Donationer

Lokalsamfund

 Forurening med spildevand

 Karriere og udfordringer

Diskrimination og inklusion

Skattebetaling

Oprindelige folk

Partikeludledning

Lugt

Fjerne tilsætningsstoffer

Sporbarhed Vedvarende energi og klima

Stolthed og mening

Menneskerettigheder

Politikker
Økologi

Biodiversitet

Kemikalier

Arbejdssikkerhed

Leveringssikkerhed

Affald og genbrug

Bæredygtigt emballage

Dyrevelfærd/buræg

Børnearbejde

Tvangsarbejde

Anti-korruption

Leverandørstyring

Fair konkurrence

Transparens
God selskabsledelse

Kønsfordeling i ledelsen

Palmeolie

Ressourceoptimering

Madspild

Compliance

Fødevaresundhed

Arbejdssundhed

Vandforbrug
Ansættelsesforhold

Forurening

Støj

Jobskabelse Datasikkerhed

FN’S VERDENSMÅL

VERDENSMÅL NR. 12 - ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi alle reducerer vores fodaftryk på naturen og miljøet ved blandt 
andet at ændre på den måde, vi bruger vores ressourcer på, og måden, vi bortskaffer affald og forurenende stoffer. Som 
virksomhed har Kohberg blandt andet en forpligtelse til at kigge på, hvordan vi genbruger og reducerer vores affald.  
Desuden kan vi som fødevarevirksomhed indgå aktivt 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.

FOKUSOMRÅDER
På baggrund af analysearbejde har vi i Kohberg udvalgt tre fokusområder som søjler i vores CSR-arbejde: 

Miljørigtigt forbrug                             Gode fødevarer                             God arbejdsplads 

Hertil kommer fokusområdet Ansvarlig selskabsledelse, som også indirekte påvirker det tre øvrige fokusområder. 

VÆRDIKÆDE OG RISICI
Som en del af vores strategiske CSR-arbejde har vi analyseret 
Kohbergs værdikæde – herunder hvilke områder i værdikæden, hvor 
Kohberg påvirker vores omgivelser negativt eller har risiko for at gøre 
det. Da vores mål er at agere ansvarligt som virksomhed, arbejder vi 
kontinuerligt med at minimere vores negative påvirkning.

Miljørigtigt forbrug Gode førdevarer God arbejdsplads Ansvarlig selskabsledelseMiljørigtigt forbrug Gode førdevarer God arbejdsplads Ansvarlig selskabsledelseMiljørigtigt forbrug Gode førdevarer God arbejdsplads Ansvarlig selskabsledelse

Miljørigtigt forbrug Gode førdevarer God arbejdsplads Ansvarlig selskabsledelse
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Kemikalier

Vandforbrug

Affald og madspild

Biodiversitet

Dyrevelfærd

CO2

Fødevaresikkerhed

Oprindelige folk

Børnearbejde

Tvangsarbejde

Aflønning

Arbejdsforhold

Sundhed

Bestikkelse

Smørelse

RÅVARER OG AVLERE PRODUKTION TRANSPORT KOHBERG KUNDER FORBRUGERE

Kemikalier

Vandforbrug

Affald

CO2

Fødevaresikkerhed

Oprindelige folk

Børnearbejde

Tvangsarbejde

Aflønning

Arbejdsforhold

Sundhed

Bestikkelse

Smørelse

CO2

Fødevaresikkerhed

Partikelforurening

Trafiksikkerhed

Aflønning

Arbejdsforhold

Sundhed

Bestikkelse

Smørelse

Affald og madspild

Fødevaresikkerhed

Partikelforurening

Trafiksikkerhed

Aflønning

Arbejdsforhold

Sundhed

Bestikkelse

Smørelse

Madsspild

Affald

Fødevaresikkerhed

Arbejdsforhold

Sundhed

Aflønning

Bestikkelse

Smørelse

Madsspild

Affald

Fødevaresikkerhed

VÆRDIKÆDE OG RISICI

VÆSENTLIGHED
Hvis vi samler informationer og analyser af ønsker hos vores 
interessenter, samt risici hos os selv og i hele vores værdikæde, 
så kan det opsummeres i følgende væsentlighedsanalyse, hvor 
vi har udpeget en række områder i CSR-arbejdet og vægtet dem 
efter, hvor væsentlige de er for omverdenen og for Kohberg.   

VÆSENTLIGHED



KOHBERG PÅ MISSION 
MOD MADSPILD 

Kampen mod madspild er blevet en bevægelse blandt danskerne 
og i fødevarebranchen, hvor Kohberg er med helt i front i initiativet 
Danmark mod Madspild. Hvert år bliver der smidt mere end 700.000 
tons fødevarer ud i Danmark, og initiativets målsætning er at 
halvere madspildet i Danmark inden 2030. 

-Vi er stolte over at være blandt initiativtagerne i Danmark mod 
Madspild. Kohberg har en klar mission om at være helhedsorienteret 
og have en bevidst tilgang til vores bageri og forbrug af råvarer. Vi er 
trukket i arbejdstøjet, og de kommende år arbejder vi blandt andet 
hen mod ”waste free production”, som er en spildfri model.

- René Normann Christensen, CEO, Kohberg Bakery Group.

ENERGIFORBRUG
VI SKRUER FORTSAT NED FOR ENERGIFORBRUGET
Brødproduktion kræver et relativt højt energiforbrug, og derfor er 
det en selvfølge, at vi de seneste år har fokuseret på at opbygge et 
produktionssystem med et lavere energiforbrug. Og det gælder alle 
vores tre bagerier i Bolderslev, Høje Taastrup og Haderslev. 

Vi har et mål om at reducere den samlede udledning af CO2 per kg. 
færdigproduceret produkt, og dette arbejder vi på skal lykkes. I 2019 
vil vi afsøge potentialet for yderligere reduktioner samt muligheden 
for at indhente data på området. 

OPTIMEREDE RUTER OG NYE LASTBILER 
SPARER DIESEL
For både at reducere vores tids- og dieselforbrug har vi fokus på 
at reducere antallet af stop per lastbil. 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. Vores generelle syn på indkøb er baseret på nærheds-
princippet. Vi kan godt lide at være tæt på vores leverandører, også 
rent geografisk. På samme tid gør det det muligt for os at reducere 
antallet af lastbiler på vejene. 

Derudover er vi ved at skifte til nyere lastbiler, der kører længere 
per liter diesel. Vi forventer, at vores egne lastbiler i 2019 kører 3,85 
kilometer per liter diesel, hvilket vil reducere vores dieselforbrug 
med 8 procent. 

FORURENING
ALLE LASTBILER KØRER MED HØJESTE EURONORM 
Vi vil have, at alle vores lastbiler altid kører med højeste euronorm, 
der sætter grænser for, hvor meget NOx og partikler lastbilen må 
udlede. I 2018 og 2019 udskifter vi en del af vores bilpark for at opnå 
dette. 

MILJØRIGTIGT FORBRUG
Kohbergs tre bagerier bager hver dag tusindvis af brød og wienerbrød, der efterfølgende 
bliver transporteret ud til butikker, grossister og spisesteder i hele landet. Derfor har vi 
stort fokus på vores forbrug. Vi stræber 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 hvordan vi reducerer mængden af spild.  

MILJØRIGTIGT FORBRUG – 9KASSER AF 100 % GENBRUG
Alle Kohbergs plastkasser er produceret af 100 procent genbrugs-
materialer. HDPE-plasten, som kasserne laves af, stammer dels fra 
Kohbergs egne kasser - der genanvendes, når de går i stykker – og 
dels fra andre former fra transportkasser som ølkasser, palle-
containere og meget andet.

- Genbrug og plastik har fået stor bevågenhed nu. Men vores kasser 
har faktisk været 100 procent genbrugsplast i mere end 20 år. Det 
er vi rigtig stolte af – og det ved vi også andre er. Kasserne har en 
lang holdbarhed, men vi genkøber 80.000 kasser hvert år, blandt 
andet fordi rigtig mange forsvinder og bliver brugt af andre til andre 
formål. Også her har vi taget initiativ til næste fase, hvor vi tester 
plastkasser lavet af 50 procent af genbrugsplastmateriale og 50 
procent af genbrugsfiskenet.
 
- Carsten Pedersen, Head of Group Procurement 

Miljørigtigt forbrug Gode førdevarer God arbejdsplads Ansvarlig selskabsledelse

RESSOURCEFORBRUG
BRØD SKAL SPISES, IKKE SMIDES UD
Vi bager brød og wienerbrød for, at de skal blive spist – og ikke 
for at de skal ende i skraldespanden. Derfor har vi i hele vores 
organisation sat fokus på at mindske vores spild. Det gælder fra 
råvarerne bliver leveret, over produkternes vej gennem bageriet, 
til de færdige varer bliver solgt. Ved at implementere LEAN har vi 
optimeret vores processer med fokus på at mindske spildet, og vi 
holder ugentlige møder, hvor spild er på dagsordenen for at fast-
holde et kontinuerligt fokus på netop dette område. Vores 
processpild er generelt faldende, og i 2019 fortsætter vi dette 
arbejde blandt andet ved at sætte fokus på kassationer. Af det 
processpild, vi har hos Kohberg, udnyttes en overvejende del til 
dyrefoder og genbrug. 

EMBALLAGEPOLITIK PÅ VEJ
Den rette emballage er vigtig for vores friske, indpakkede brød-
varianter. Det er et område, hvor vi udover hensynet til de særlige 
krav til emballage, der er i kontakt med fødevarer, også vil bidrage 
til bæredygtige og miljørigtige løsninger. Det betyder, at vi er i 
gang med at skifte en markant andel af vores brødposer til en 
anden plasttype, hvor posetykkelsen er 8 procent lavere end vores 
nuværende poser. Dette er vores fase 2 i reduktion af posetykkelse, 
da vi har været igennem basisøvelsen med reduktion af tykkelse. 
Derudover er vi i gang med at udarbejde en emballagepolitik, hvor 
både kunders input og myndighedernes planer for affaldshåndtering 
bliver indarbejdet.  

Vi er stolte over at være blandt 
initiativtagerne i Danmark

 mod Madspild.
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MILJØRIGTIGT FORBRUG

ÅRETS RESULTATER 2018

Risici Fokusområder Mål Handling Resultat

Kemikalier

Vandforbrug

Affald og
madspild

Biodiversitet

Dyrevelfærd

CO2

Ressourceforbrug

Politik
Miljøpolitik

Klimapolitik

Processpild
9,0% processpild af 
råvarer fra indkøb til 
færdigpakket produkt

Lean-implementering

Procesoptimering

Ugentlige spildmøder

9,8% processpild af 
råvarer fra indkøb til 
færdigpakket produkt

Madspild
1,9% madspild af 
færdigvarer fra 
færdigpakning af 
produkt til salg

Fokus på kassationer, 
prognoser og 
planlægning af 
kassationer 

2,0% madspild af 
færdigvarer fra 
færdigpakning af 
produkt til salg

CO2 Energiforbrug

Politik
Klimapolitik

Dieselforbrug
3,2 km per liter 
diesel forbrugt på 
egne lastbiler

Udskiftning til lastbiler 
der kører længere per 
liter

3,2 km per liter 
diesel forbrugt på 
egne lastbiler

Partikelforurening Forurening

Politik
Miljøpolitik

Partikeludledning
100% af egne lastbiler 
med højeste euronorm 

Opdateret til lastbiler 
med højeste euronorm

Alle indkøbte lastbiler 
har den højeste 
euronorm

MÅLSÆTNINGER 2019

Risici Fokusområder Mål Planlagte handlinger

Kemikalier

Vandforbrug

Affald og madspild

Biodiversitet

CO2

Ressourceforbrug

Politik
Miljøpolitik

Klimapolitik

Processpild
6,9 % processpild af råvarer fra 
indkøb til færdigpakket produkt

Procesoptimering

Ugentlige spildmøder 

Madspild
1,9 % madspild af færdigvarer fra 
færdigpakning af produkt til salg

Fokus på kassationer, prognoser og 
planlægning af kassationer

CO2 Energiforbrug

Politik
Klimapolitik

Dieselforbrug
3,85 km per liter diesel forbrugt på 
egne lastbiler (8% forbedring)

Udskiftning til lastbiler det kører læn-
gere per liter

Partikelforurening Forurening

Politik
Miljøpolitik

Partikeludledning
100% af egne lastbiler med højeste 
euronorm 

Opdatere til lastbiler med højeste euro-
norm

RENGØRING MED OMTANKE 

Vores fokus på miljøet gælder i alle virksomhedens afdelinger og 
kroge – for eksempel også når vi gør rent. 

Bageriet i Høje Taastrup har allerede taget skridtet for et stykke 
tid siden, og i Bolderslev er vi netop fulgt efter: Vi har investeret i 
et dampanlæg og gør nu rent ved hjælp af damp, højtryk og meget 
varmt vand – det er godt for både maskiner, medarbejdere og miljø.

- Fordi Tecnovaps dampvaskere producerer tør og overhedet damp 
under tryk øges kogepunktet. Det betyder, at dampens temperatur 
når op på 180° C, hvilket gør, at det fordamper, og vi derfor kun 
efterlader ganske små mængder vand. Det er derfor en mere skån-
som og miljøvenlig rengøringsmetode. Samtidig er det også meget 
effektivt, og vi undgår helt brug af rengøringsmidler og kemikalier, 
når vi rengør med damp og højtryk. Endelig kan vi også se, at vi 
bruger mindre tid på rengøringen, og at processerne forenkles, 
hvilket er til stor fordel for vores medarbejdere.

- Gitte Bartholomæussen, rengøringsleder

 
FLERE MILJØFORBEDRINGER FREMADRETTET

Fremadrettet vil vi se nærmere på endnu flere fokusområder, når 
det handler om vores omtanke for miljøet. Vi er allerede gået i gang 
med at kigge vores spildevandsprocesser efter i sømmene, og også 
affaldssortering er et område, hvor vi mener, at vi kan gøre endnu 
mere, end vi allerede gør i dag. For eksempel vil vi gerne undersøge, 
om det pap, papir og plast, der genereres som affald hos os, kan 
genbruges hos andre virksomheder, så vi på den måde kan minimere 
affaldsmængden og skåne miljøet.r

Miljørigtigt forbrug Gode førdevarer God arbejdsplads Ansvarlig selskabsledelse

Vi er bagere
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GODE FØDEVARER
Alle Kohbergs brød og wienerbrød bygger på en lang håndværksmæssig tradition. 
I år er det 50 år siden, Alfred Kohberg åbnede sit første bageri og blev kendt for sine 
lækre rugbrød. Lige siden har vi haft fokus på det gode bagværk bagt med råvarer af 
god kvalitet. Det gør vi med særligt hensyn til, at mange kunder udover at efterspørge 
velsmagende brød og wienerbrød også efterspørger sundere alternativer, der også lever 
op til deres forventninger til sikkerhed og ansvarlighed. Den gode smag er vores vigtigste 
mission, og når vi udvælger vores råvarer, så har vi også fokus på, at de varer, vi bruger, 
skal leve op til vores standarder og for eksempel er dyrket uden brug af stråforkortere. 

FØDEVARESIKKERHED
CERTIFIKAT SIKRER FORBRUGERNE
Kohbergs tre bagerier har BRC Food Certificate fra 
British Retail Consortium, som anvendes af fødevare-
producenter, der eksporterer til Storbritannien og 
resten af verden. BRC Food Certificate er et af de certifikater, 
der stiller de højeste krav til fødevareproducenterne om ledelse, 
produktsikkerhed, hygiejne, vedligeholdelse og medarbejder-
uddannelse. 

Det overordnede mål med BRC Food Certificate er at sikre for-
brugernes sundhed, og gennem vores samarbejde med BRC har vi 
gennemgået og fået beskrevet alle vores procedurer og arbejds-
processer. En proces hvor vi via løbende udskiftning og opgradering 
af udstyr og maskiner bliver endnu bedre. I 2018 opnåede to af vores 
bagerier Grade B, og i Haderslev er vi nu certificeret på det højeste 
mulige niveau Grade A. 

SMILEYS MED STORE SMIL
Som fødevarevirksomhed er det vigtigt, at vi har 
et godt samarbejde med fødevaremyndighederne. 
Af hensyn til vores kunder, medarbejdere og 
virksomheden generelt er det afgørende for 
Kohberg, at vi har styr på faktorer som hygiejne og egenkontrol. 
Her hjælper Fødevarestyrelsens obligatoriske kontrolbesøg os til 
at sikre et konstant højt niveau. I 2018 havde vores bagerier i 
Haderslev og Høje Taastrup samt vores lager i Hinnerup og frost-
lager i Haderslev alle en elite-smiley. I Bolderslev mistede vi i 
slutningen af 2018 vores elite-smiley, da fødevarekontrollen 
under et besøg fandt anmærkninger. Vi har naturligvis allerede 
rettet op på disse anmærkninger, men elite-smileyen kan tidligst 
genetableres 12 måneder efter seneste anmærkning.

FØDEVARESUNDHED
BAGT UDEN STRÅFORKORTERE
Alt, hvad vi bruger af mel og kerner, er dyrket uden brug af glyfosat 
(også kendt som Roundup) og uden stråforkortere, på marker der 
heller ikke gør brug af slam fra byer. 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. 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. 

SPIS MERE FULDKORN
Som aktiv partner i Fuldkornspartnerskabet 
arbejder Kohberg for den offentlige sundhed 
og på at få danskerne til følge det officielle 
kostråd: ”Spis mere fuldkorn”.

Kohberg lancerer løbende 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. 21 af vores brød og boller var 
i 2018 mærket med Fuldkornslogoet, og hver gang vi præsenterer 
nye brød og boller, overvejer vi, om brødet er egnet til at indeholde 
en højere andel fuldkorn og dermed til at blive mærket med Fuld-
kornslogoet.

Danskerne spiser i gennemsnit 63 gram fuldkorn om dagen. Den 
officielle anbefaling er 75 gram fuldkorn om dagen, hvilket svarer 
til tre skiver af vores lækre Herkules rugbrød. 

ANSVARLIGE RÅVARER
KOHBERG-HJERTET BANKER FOR ØKOLOGI 
Flere og flere danskere vælger økologi, og mange 
professionelle køkkener har en stigende økologisk 
andel på menuen. For os er økologi en hjertesag. 
Det kræver lidt ekstra af os som bageri, men vi kan 
vores håndværk, og vi gør os umage for at vælge 
de bedste økologiske råvarer.

Vores økologiske produkter bliver mærket, så forbrugerne har 
mulighed for at vælge de økologiske alternativer til, og samtidig 
har de sikkerhed for, at der er tale om brød, der opfylder myndig-
hedernes krav til økologi. 

Det danske Ø-mærke bliver kontrolleret af den danske stat, hvilket 
også fremgår af teksten ”Statskontrolleret økologisk”. Det grønne 
EU-økologimærke viser, at produktet opfylder EU’s regler for økologi 
– de samme regler som det danske Ø-mærke er underlagt. Begge 
mærker har Kohberg frivilligt tilsluttet sig. 13 procent af vores 
produkter er økologiske.  

INGEN BRUG AF BURÆG
Som fødevarevirksomhed går Kohberg op i dyrevelfærd. Det betyder 
helt konkret, at buræg ikke indgår i nogen af vores brød og wiener-
brød. Vi stiller også krav til vores leverandører om ikke at bruge æg 
fra burhøns. Kohbergs egenproducerede produkter har været 100 
procent buræg-fri siden 2016. Siden har forbrugerne i stigende grad 
også vendt ryggen til buræg, og detailhandlen har et stigende fokus 
på området. En række butikker har helt stoppet salg af buræg og 
udfaser dem ligeledes i deres produkter. 

100 % BÆREDYGTIG PALMEOLIE 
Kohberg blev i 2012 medlem af ‘Roundtable on 
Sustainable Palm Oil’ (RSPO), og i dag anvender 
vi udelukkende certificeret segreret palmeolie, 
hvilket går igen i hele forsyningskæden. 
Certifikatet er markedets højeste niveau og er meget efterspurgt. 
Kohberg er sikret en stabil levering af palmeolie til produktionen. Vi 
er naturligvis i stand til også at producere 100 procent uden palme-
olie, hvis kunderne ønsker det. Vi bruger for øvrigt også udelukken-
de bæredygtig olie andre steder i produktionen – blandt andet som 
skæreolie og båndolie.

Læs mere om Kohberg og RSPO: 

https://www.rspo.org/members/1904/Kohberg-Bakery-Group-AS
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BRØD TIL 50.000 
DANSKERE MED CØLIAKI

Hos Kohberg vil vi gerne bage for alle, og derfor har vi udviklet flere 
glutenfrie brød, der blandt andet kan spises af de 50.000 danskere, 
der lider af sygdommen cøliaki og ikke tåler gluten og hvede. 

- Vores glutenfrie produkter er fremstillet på et 100 procent gluten-
frit bageri. På den måde sikrer vi, at alle med cøliaki kan spise vores 
produkter uden at være bange for at blive syge. 

- Britt Hougaard, marketing- og kommunikationschef.

Det glutenfrie sandwichbrød er mærket med logoet fra Dansk Cøliaki 
Forening, hvilket viser både køkkenerne og slutbrugeren, at Kohberg 
tager produktsikkerheden alvorligt. 

NØGLEHULLET GUIDER TIL 
SUNDERE FØDEVARER 
Med Nøglehulsmærket hjælper Kohberg 
forbrugerne til at kunne kende de sundere 
fødevarer. Vi arbejder på at øge antallet af 
produkter med Nøglehulsmærket, som identificerer sundere føde-
varer indenfor en produktgruppe. 

I 2018 var de fleste af vores egne mærker i detailhandlen mærket med 
Nøglehulsmærket og Fuldkornslogoet. Helt konkret havde 29 produkter 
Nøglehulsmærket, svarende til mere end 60 procent. 

VEGANSK - ET GRØNT ALTERNATIV 
Mere end 80 af vores brød er mærket  ”Vegansk”, 
efter vi i 2018 tilsluttede os Dansk Vegetarisk 
Forenings mærkningsordning. Vi bakker op om 
den bæredygtige tankegang, der ligger bag mange 
danskeres ønske om at leve helt eller delvist vegansk, og med mærket 
gør vi det endnu lettere for forbrugerne at finde og vælge et grønt 
alternativ. 

Det veganske mærke er en garanti for, at brødene ikke indeholder 
nogen former for animalske produkter – som for eksempel mælk, æg og 
honning. 
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ÅRETS RESULTATER 2018

Risici Fokusområder Mål Handling Resultat

Fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed 

Politik
Politik for 
menneskerettigheder

BRC-certificering
3 ud af 3 lokationer med 
BRC-certificering

3. part certificering Grade B på 2 lokationer 
Grade A på 1 lokation

Elite-smiley 
4 af 5 lokationer med 
elite-smiley

Tilsyn af 
fødevaremyndigheder 

4 af 5 lokationer med 
elite-smiley

Audits 
14 gennemførte interne 
BRC-audits

Interne audits 14 audits gennemført 
ud af 14 planlagte 

Fødevaresundhed

Kemikalier

Forurening

Fødevaresundhed 

Politik
Politik for 
menneskerettigheder

Glyfosat 
100% af indkøbt mel og 
kornprodukter er uden 
glyfosat

Krav til leverandører 100% fri for glyfosat

Stråforkortere 
100% af indkøbt mel og 
kornprodukter er uden 
stråforkortere

Krav til leverandører 100% fri for 
stråforkortere 

Fuldkornslogo 
44% af totalt antal 
produkter er med 
Fuldkornslogo 
(21 af 48 produkter)

Receptkontrol

Beregning af fuldkorn

44% af totalt antal 
produkter er med 
Fuldkornslogo 
(21 af 48 produkter)

Nøglehulsmærket 
60% af totalt antal 
produkter er med 
Nøglehulsmærket 
(29 af 48 produkter)

Receptkontrol 60% af totalt antal 
produkter er med 
Nøglehulsmærket 
(29 af 48 produkter)

Biodiversitet

Dyrevelfærd

Børnearbejde

Tvangsarbejde

Arbejdsforhold

Aflønning

Kemikalier

Ansvarlige råvarer

Politik
Miljøpolitik

Æg 
100% af indkøbte æg i 
kg som ikke er buræg

Råvarekrav til 
leverandører

100% af indkøbte æg i kg 
som ikke er buræg

Palmeolie
100% af indkøbt 
palmeolie i kg som er 
RSPO certificeret

Råvarekrav til 
leverandører

100% af indkøbt 
palmeolie i kg som er 
RSPO-certificeret

Økologi
13% af totalt antal 
produkter er økologiske 
(6 af 48 produkter)

Krav til leverandører
 
Recept-followup

Økologiregnskab

Økologikontrol

13% af totalt antal 
produkter er økologiske 
(6 af 48 produkter)

MÅLSÆTNINGER 2019

Risici Fokusområder Mål Planlagte handlinger

Fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed 

Politik
Politik for 
menneskerettigheder

BRC-certificering
3 ud af 3 lokationer med 
BRC-certificering

3. parts recertificering

Elite-smiley 
4 ud af 5 lokationer med elite-smiley

Fokus på fødevaresikkerhed 

Audits 
14 gennemførte interne BRC-audits

Interne audits

Audits 
2 gennemførte leverandøraudits 

Udvælge 2 leverandører og 
gennemføre audits hos dem

Fødevaresundhed

Kemikalier

Forurening

Fødevaresundhed 

Politik
Politik for 
menneskerettigheder

Glyfosat 
100% af indkøbt mel og 
kornprodukter er uden glyfosat

Krav til leverandører

Stråforkortere 
100% af indkøbt mel og 
kornprodukter er uden 
stråforkortere

Krav til leverandører

Fuldkornslogo 
44% af totalt antal produkter er med 
Fuldkornslogo (21 af 48 produkter)

Receptkontrol

Beregning af fuldkorn

Nøglehulsmærket 
60% af totalt antal produkter er med 
Nøglehulsmærket (29 af 48 produkter)

Receptkontrol

Biodiversitet

Dyrevelfærd

Børnearbejde

Tvangsarbejde

Arbejdsforhold

Aflønning

Kemikalier

Ansvarlige råvarer

Politik
Miljøpolitik

Æg 
100% af indkøbte æg i kg som ikke er 
buræg

Råvarekrav til leverandører

Palmeolie
100% af indkøbt palmeolie i kg som er 
RSPO-certificeret

Råvarekrav til leverandører

Økologi
13% af totalt antal produkter er 
økologiske (6 af 48 produkter)

Krav til leverandør 

Recept-followup

Økologiregnskab

Økologikontrol
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HÅNDSRÆKNING TIL FOLK 
UDENFOR ARBEJDSMARKEDET 

Hos Kohberg har vi hele tiden flere praktikanter, som vi 
hjælper med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.  

- I øjeblikket har vi vel en 5-6 praktikanter rundt omkring, som vi 
på den måde er med til at hjælpe i gang på arbejdsmarkedet. Eller 
måske tilbage. Der kan være tale om folk, der efter en sygemelding 
skal finde tilbage i et job igen, eller folk der på en eller anden måde er 
faldet ud af systemet og har brug for at få afprøvet, hvor langt 
kræfterne rækker. Vi tager også vores del af de integrationsborgere, 
der er kommet til Danmark og helt grundlæggende har brug for at 
lære, hvad det vil sige at være på en dansk arbejdsplads, fortæller 
Teddy Krogh Jensen, der er produktionschef på H.C. Andersen 
Bagergaarden i Haderslev.

Et praktikforløb varer typisk tre måneder, og herefter vurderes det, 
om samarbejdet mellem praktikanten og Kohberg skal fortsætte 
eller afsluttes. Om ansættelsesforholdet fortsætter, afhænger af 
begge parter, og om der er mulighed for flexjob eller helt almindelige 
job efter endt praktikperiode, hvis der er mangel på arbejdskraft.

Tomasz Østergaard-Sørensen fra Haderslev Jobcenter siger:
- Vi sætter stor pris på samarbejdet med Kohberg. De påtager sig 
en vigtig opgave, når de tager praktikanter ind og på den måde er 
med til at hjælpe en gruppe borgere tilbage – eller ind – på arbejds-
markedet. Det er ude på arbejdspladserne, at man bliver arbejds-
parat, og hvis ikke vi fra Jobcentret havde mulighed for at få disse 
borgere ud i virksomhedsrettede forløb, ville det være vanskeligere 
at komme tilbage til et jobliv igen. Eller få foden indenfor, som er 
tilfældet for en del af de integrationsborgere, som lige er kommet 
til landet, ikke taler sproget og for en dels vedkommende aldrig har 
arbejdet før. Her gør Kohberg virkelig en forskel.

MEDARBEJDERUDVIKLING
TILFREDSE MEDARBEJDERE
Vi vil gerne vide, hvordan vores medarbejdere trives på arbejds-
pladsen, og på hvilke områder vi kan gøre en indsats for at skabe 
endnu gladere medarbejdere. Derfor gennemfører vi hvert andet 
år en jobtilfredshedsundersøgelse, som alle medarbejdere har 
mulighed for at deltage i. Vi måler på to overordnede områder – 
jobtilfredshed og loyalitet, og undersøgelsen er et vigtigt værktøj 
i vores arbejde. Derfor er vi meget tilfredse med, at 83 procent af 
medarbejderne deltog i den seneste undersøgelse i 2017. På loyalitet 
fik Kohberg en score på 79, mens scoren på jobtilfredshed var 72. 
Samlet set lå branchen på 65 i jobtilfredshed, og hos Kohberg er 
ambitionen, at vi skal ligge på samme høje niveau, næste gang 
undersøgelsen gennemføres. 

MEDARBEJDERE VÆLGER UDDANNELSE
Vi arbejder målrettet på at få endnu flere medarbejdere til at tage en 
uddannelse eller videreuddanne sig. Veluddannede medarbejdere 
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. For eksempel kan ufaglærte medarbejdere via IKUF uddanne 
sig til procesoperatører. I 2018 gennemførte 45 medarbejdere et 
IKUF-forløb og modtog i alt 3130 timers undervisning. Funktionærer 
i Kohberg har løbende mulighed for at deltage i forskellige eksterne 
forløb. Hvilket de i 2018 gjorde svarende til 856 timer.  

RUMMELIG ARBEJDSPLADS
PLADS TIL ANSATTE MED SÆRLIGE BEHOV
Kohberg kan og vil 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 2018 havde Kohberg helt konkret syv personer ansat i 
flexjob fordelt i administration, produktion og supply chain.  

Derudover har vi i Kohberg er stort ønske om at bidrage til at 
uddanne den næste generation af kvalificerede medarbejdere. Det 
er dem, som skal hjælpe os i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at vi 
hjælper dem nu. I 2018 havde Kohberg ni elevpladser på tværs af 
hele organisationen. 

KVINDER I LEDELSEN
Det er vores mål, at der senest inden 2022 er mindst én kvinde i 
selskabets bestyrelse. Ved udgangen af 2018 opfyldes det mål 
endnu ikke. Det er vores målsætning 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.

Ved udgangen af 2018 består den daglige ledelse af fem personer, 
hvoraf de to er kvinder – svarede til 40 procent, hvilket vi anser for 
tilfredsstillende.
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DEN GODE ARBEJDSPLADS
Med 550 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 er Den Gode Arbejdsplads 
også et kerneområde for os. 

ARBEJDSSIKKERHED – 
OG SUNDHED
FOKUS PÅ EN SIKKER ARBEJDSPLADS
Som produktionsvirksomhed har Kohberg sikkerhed højt på dags-
ordenen. Vi arbejder målrettet på at styrke vores arbejdsmiljø og 
sikkerheden på tværs af hele organisationen. Et arbejde der foregår 
via konkrete sikkerhedsprocedurer for arbejdsgange, men også ved 
at investere i nye og forbedrede løsninger, der højner sikkerheden 
– for eksempel trucks der lyser på gulvet, så andre advares, før 
trucken drejer om et hjørne. 

Vi registrerer alle arbejdsskader og -ulykker, og hvor meget fravær 
episoderne resulterer i samt tilløb til ulykker.  I 2018 havde vi i 
Kohberg 28 anmeldte skader/ulykker med fravær, og vores mål er 
at reducere det tal med 25 procent i 2019. For at afdække potentielle 
faremuligheder arbejder vi på at øge indrapportering af tilløb til 
ulykker. Vores ambition om flere indberetninger skyldes, at vi har 
en formodning om, at der er en del tilløb til ulykker, som vi ikke får 
kendskab til i dag.
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VI TROR PÅ VÆRDIEN I AT 
UDVIKLE VORES MEDARBEJDERE

Det kommer Maria Hammelsvang til glæde, når hun i juli 2019 tager næste skridt i sin 
uddannelse hos EUC Lillebælt i Fredericia – fra industrioperatør til procesoperatør. 

Vi mødte Maria Hammelsvang på uddannelsesmessen i Tønder i efteråret, hvor hun bl.a. 
besøgte Kohbergs stand, og vi fik en god snak med hende om hendes ønske om at videre-
uddanne sig til procesoperatør.

Maria er uddannet industrioperatør hos Arla i Branderup, men da Arla ikke benytter sig af 
procesoperatører, var det ikke muligt for Maria her at videreuddanne sig, som hun gerne ville. 

Hos Kohberg har vi et stort ønske om at støtte vores medarbejdere i deres udvikling – såvel den 
personlige som den faglige – og vi vil også rigtigt gerne have flere procesoperatører i virksom-
heden. Vi skaber gode resultater ved at arbejde sammen og udnytte kollegernes forskellig-
heder, og vi mener, at procesoperatører og bagere vil kunne assistere hinanden, videndele og 
dermed være med til at opnå de mål, vi har sat.

Maria Hammelsvang glæder sig rigtig meget til at starte på sin uddannelse til juli – og vi hos 
Kohberg glæder vi os også rigtig meget til at få Maria med ombord.

ARBEJDSMILJØ MED SMIL
Vi lever naturligvis op til lovgivning og regler 
for arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet er løbende på 
besøg og vurderer arbejdsforholdene hos Kohberg, 
og vi har en arbejdsmiljøorganisation, der er med til at sætte fokus 
på området. I maj 2019 har fire af Kohbergs fem lokationer den 
grønne arbejdsmiljøsmiley. Den viser, at vi lever op til arbejdsmiljø-
reglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø. 
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ÅRETS RESULTATER 2018

Risici Fokusområder Mål Handling Resultat

Arbejdssikkerhed

Arbejdssundhed

Arbejdssikkerhed og 
-sundhed

Politik
Politik for 
arbejdstagerrettigheder

Dødsfald 
0 dødsfald som følge af 
arbejdsulykker

Fokus på 
arbejdsmiljø

0 dødsfald 
som følge af 
arbejdsulykker

Arbejdsulykker 
(intet mål)

Fokus på 
arbejdsmiljø

Styrkelse af 
organisationen

28 anmeldte 
arbejdsskader 
og -ulykker med 
fravær

Fravær pga. arbejdsulykker
(intet mål)

Fokus på 
arbejdsmiljø

51 fraværsdage 
grundet 
arbejdsrelaterede 
ulykker per 1.000 
arbejdsdage

Tilløb til ulykker 
(intet mål)

Træning for at øge 
indberetning

89 internt 
anmeldte nærved- 
arbejdsskader og 
-ulykker

Arbejdsmiljøsmiley 
5 ud af 5 lokationer med grøn 
arbejdsmiljøsmiley

Målrettet fokus på 
arbejdsmiljø

Styrkelse af 
organisationen

4 ud af 5 
lokationer med 
grøn arbejdsmiljø-
smiley

Diskrimination

Ansættelses-
forhold

Rummelig arbejdsplads 

Politik
Politik for 
arbejdstagerrettigheder

Politik for 
menneskerettigheder

Særlige stillinger
(intet mål) 

Påvirke alle 
personaleledere til 
at oprette særlige 
stillinger

7 flexjobs 
(2 administrative 
stillinger og 
5 produktion-/
supplychain-
stillinger)

9 elevpladser

Kønsfordeling i bestyrelsen
25 % af bestyrelsen er i 
øjeblikket kvinder (1 af 4) 
(mål for ultimo 2022)

Fokus på 
kvindelige 
kandidater til 
bestyrelsen

0% af bestyrelsen 
er kvinder (0 af 4)

Kønsfordeling i 
ledergruppen
40% af ledergruppen er kvinder 
(2 af 5)

Fokus på 
kvindelige 
kandidater til 
ledelsen

40% af 
ledergruppen er 
kvinder (2 af 5)

Ansættelses-
forhold

Arbejdssikkerhed

Arbejdssundhed

Medarbejderudvikling

Politik
Politik for 
arbejdstagerrettigheder

Jobtilfredshed
Minimum som markedsniveau 
(65%)

Gennemførelse 
af trivselsmåling 
(Ennova)

72%
jobtilfredshed
(Målt ultimo 2017). 
Måltal for 
branchen lå 
samme år på 65%

Uddannelse og træning
Undervisning for 
funktionærer og timelønnede
efter behov

Opsat 
uddannelsesmål 
for ansatte

Gennemført 
IKUF- uddannelse

Igangsat intern 
undervisning i 
projektstyring

856 timer ekstern 
undervisning for 
funktionærer

3.130 timer IKUF- 
undervisning for 
timelønnede 
(45 personer)

DEN GODE ARBEJDSPLADS

MÅLSÆTNINGER 2019

Risici Fokusområder Mål Planlagte handlinger

Arbejdssikkerhed

Arbejdssundhed

Arbejdssikkerhed og 
-sundhed

Politik

Politik for 
arbejdstagerrettigheder

Dødsfald 
0 dødsfald som følge af 
arbejdsulykker

Fokus på arbejdsmiljø

Styrkelse af organisationen

Arbejdsulykker 
21 anmeldte arbejdsskader og 
-ulykker med fravær 
(25% reduktion)

Fokus på arbejdsmiljø

Styrkelse af organisationen

Fravær pga arbejdsulykker
38 fraværsdage grundet 
arbejdsrelaterede ulykker pr. 1.000 
arbejdsdage (25% reduktion)

Fokus på arbejdsmiljø

Tilløb til ulykker 
100 internt anmeldte nærved 
arbejdsskader og -ulykker

Træning for at øge indberetning

Arbejdsmiljøsmiley 
5 ud af 5 lokationer med grøn 
arbejdsmiljøsmiley

Fokus på arbejdsmiljø

Diskrimination

Ansættelses-
forhold

Rummelig arbejdsplads 

Politik
Politik for 
arbejdstagerrettigheder

Politik for 
menneskerettigheder

Særlige stillinger 
7 flexjobs 
9 elevpladser

Påvirke alle personaleledere til at 
oprette særlige stillinger

Kønsfordeling i bestyrelsen
25 % af bestyrelsen er kvinder 
(1 af 4)

Fokusere på kvindelige kandidater til 
bestyrelsen

Kønsfordeling i ledergruppen
40% af ledergruppen er kvinder 
(2 af 5)

Samme niveau

Ansættelses-
forhold

Arbejdssikkerhed

Arbejdssundhed

Medarbejderudvikling

Politik
Politik for 
arbejdstagerrettigheder

Jobtilfredshed
Jobtilfredshed minimum på 72 % 

Gennemførelse af trivselsmåling 
(Ennova)

Uddannelse og træning
Undervisning for funktionærer og 
timelønnede efter behov

Opsætte uddannelsesmål for 
ansatte

Gennemføre IKUF uddannelse

Implementere intern undervisning 
i projektstyring
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ANSVARLIG SELSKABSLEDELSE
I Kohberg har vi et stærkt fokus på ansvarlighed og gennemsigtighed. Vi baserer 
vores arbejde på anstændighed og respekt for vores interessenter. Og vi er stolte 
af at holde os på rigtige side af lovgivningen, for eksempel når vi beskæftiger os
med markedsføring, konkurrence og bekæmpelse af korruption.

Vores Code of Conduct spiller en vigtig rolle. Det hænger sammen med vores værdier og fungerer som etisk regelsæt for både ledelse og med-
arbejdere. Vi er imod enhver overtrædelse af de internationalt vedtagne menneskerettigheder, og vi forpligter både os selv og vores leverandører 
til at overholde lokale love og regler. Desuden opfylder vi alle lovkrav om medarbejdernes rettigheder, og vi sikrer, at både Kohberg og vores 
leverandører agerer ansvarligt, hvad angår miljø og klima. Endelig forpligter vores Code of Conduct vores leverandører til at afholde sig fra alle 
former for korruption. 

Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde og opdatere en række politikker, som vil blive færdiggjort og godkendt i 2019. Det drejer sig om en 
miljø- og klimapolitik, en politik for arbejdstagerrettigheder, en politik for menneskerettigheder, en politik for anti-korruption, samt en opdatering 
af vores politik for kønsdiversitet.     

LEVERANDØRSTYRING
RISIKOVURDERING AF LEVERANDØRER
Hvert år gennemfører vi en evaluering af alle vores råvare-, embal-
lage-, og handelsvareleverandører samt af udvalgte service-
leverandører. I forbindelse med denne risikovurdering er alle de 
undersøgte leverandører i 2018 blevet godkendt, da der ikke er 
fundet nogen overtrædelser. Derudover benytter Kohberg Safe Food 
Fraud-værktøjet til at foretage en årlig Food Fraud Self-assessment 
af samtlige råvareleverandører. Vi har udvalgt bestemte leveran-
dører til audit, som vil blive gennemført i løbet af 2019.  

SUPPLIER CODE OF CONDUCT
Vores Supplier Code of Conduct er underskrevet af samtlige 
leverandører af råvarer, emballage og handelsvarer. Det er et fast 
krav, for at vi kan godkende en leverandør til vores virksomhed. 
Dette udgjorde i 2018 57 procent af vores eksterne indkøbs-
volumen. I løbet af 2019 vil vi undersøge, om der er andre kategorier 
af leverandører, hvor det er relevant at indføre krav til under-
skrivelse af Supplier Code of Conduct og selvevaluering. 

FAIRNESS
ÆRLIG OG ANSTÆNDIG MARKEDSFØRING
Kohberg er en ansvarlig virksomhed. Det gælder i hele vores 
værdikæde, at vi optræder fair og ansvarligt – og dermed også 
når vi markedsfører Kohberg og vores brød og wienerbrød. Vores 
markedsføring er altid anstændig, ærlig og sandfærdig. Vi over-
holder lovgivningen, og vi har respekt for principperne om fair 
konkurrence. I 2018 blev relevante medarbejdere undervist i 
konkurrenceretslig compliance via e-learning, og nye medarbejdere 
vil løbende gennemgå lignende forløb, hvor det er relevant.  

ALLE HAR ADGANG TIL 
WHISTLEBLOWER-ORDNING

Hos Kohberg Bakery Group A/S har alle medarbejdere mulighed 
for og ret til at kommentere på forhold i virksomheden, som man 
vurderer, er enten kritisable eller direkte ulovlige. Det kan for 
eksempel dreje sig om fødevaresikkerhed, produktkvalitet, integritet 
eller lovlighed. Hvis man ønsker at påtale et forhold, sender man en 
mail til HR, som sikrer fuld fortrolighed for anmelderen i den videre 
behandling af sagen.
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I Kohberg har vi et stærkt 
fokus på ansvarlighed og 

gennemsigtighed. 
Vi baserer vores arbejde 

på anstændighed og respekt 
for vores interessenter.
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MÅLSÆTNINGER 2019

Risici Fokusområder Mål Planlagte handlinger

Alle risici

Leverandørstyring

Politik
Politik for 
menneskerettigheder

Politik for 
arbejdstagerrettigheder

Klimapolitik

Miljøpolitik

Politik for anti-korruption

Risikovurdering af leverandører
72% af indkøbsvolumen i DKK der er 
fra leverandører, som er blevet risiko-
vurderet

Udvælge leverandører til audit

Risikovurdering

Underskrivelse af Supplier Code of 
Conduct
57% af indkøbsvolumen i DKK der er 
fra leverandører, som har under-
skrevet SCoC

Indhentning af underskrifter

Evaluering om flere indkøbs-
kategorier skal underskrivelse

Selvevaluering af leverandører
57% af indkøbsvolumen i DKK der er 
fra leverandører, som har udfyldt en 
selvevaluering

Alle leverandører af råvarer, 
emballage og handelsvarer skal 
udfylde en selvevaluering

Evaluere om flere indkøbskategorier 
skal udfylde en selvevaluering

Unfair markeds-
føring

Korruption

Konkurrence-
forvridning

Fairness

Politik
Politik for anti-korruption

Politik for 
menneskerettigheder

Fair markedsføring
0 overtrædelser af 
markedsføringslovgivningen

Gennemføre konkurrenceretslig 
compliance-træning for relevante 
medarbejdere via e-learning

Anti-korruption
0 overtrædelser af lovgivning om 
korruption

Fokus på anti-korruption

Fair konkurrence
0 overtrædelser af 
konkurrencelovgivningen

Gennemføre konkurrenceretslig 
compliance-træning for relevante 
medarbejdere via e-learning

Alle risici

Åbenhed

Politik
Politik for anti-korruption

Politik for 
menneskerettigheder 

CSR-rapport
CSR-rapport udgivet for 2018

Indsamle CSR-data og udgive 
CSR-rapport 2018

ANSVARLIG SELSKABSLEDELSE
ÅRETS RESULTATER 2018

Risici Fokusområder Mål Handling Resultat

Alle risici

Leverandørstyring

Politik
Politik for 
menneskerettigheder

Politik for 
arbejdstagerrettigheder

Klimapolitik

Miljøpolitik

Politik for anti-korruption

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

Alle råvare-, 
emballage- og 
handelsvare-
leverandører samt 
udvalgte leverandører 
af services evalueret

72% af 
indkøbsvolumen i DKK 
der er fra leverandører, 
som er blevet 
risikovurderet

Underskrivelse af Supplier 
Code of Conduct
50% af indkøbsvolumen i DKK 
der er fra leverandører, som har 
underskrevet SCoC

Alle leverandører af 
råvarer, emballage og 
handelsvarer har 
underskrevet

57% af 
indkøbsvolumen i DKK 
der er fra leverandører, 
som har underskrevet 
SCoC

Selvevaluering af
leverandører
50% af indkøbsvolumen i DKK 
der er fra leverandører, som har 
udfyldt en selvevaluering

Alle leverandører af 
råvarer, emballage og 
handelsvarer har 
udfyldt en 
selvevaluering

57% af 
indkøbsvolumen i DKK 
der er fra leverandører, 
som har udfyldt en 
selvevaluering

Unfair 
markedsføring

Korruption

Konkurrence-
forvridning

Fairness

Politik
Politik for anti-korruption

Politik for 
menneskerettigheder

Fair markedsføring
0 overtrædelser af 
markedsføringslovgivningen

Gennemført 
konkurrenceretslig 
compliance-træning 
for relevante 
medarbejdere

0 overtrædelser af 
markedsførings-
lovgivningen

Anti-korruption
0 overtrædelser af lovgivning om 
korruption

Fokus på 
anti-korruption

0 overtrædelser af 
lovgivning om 
korruption

Fair konkurrence
0 overtrædelser af 
konkurrencelovgivningen

Gennemført 
konkurrenceretslig 
compliance-træning 
for relevante 
medarbejdere

0 overtrædelser af 
konkurrence-
lovgivningen

Alle risici

Åbenhed

Politik
Politik for anti-korruption

Politik for 
menneskerettigheder 

CSR-rapport
CSR-rapport udgivet

Indsamlet CSR-data og 
udgivet CSR-rapport 

CSR-rapport 
udgivet for 2017

Miljørigtigt forbrug Gode førdevarer God arbejdsplads Ansvarlig selskabsledelse



VIRKSOMHEDSPROFIL

ORGANISATION

Virksomhedens navn Kohberg Bakery Group A/S
Webadresse www.kohberg.com
 www.kohberg.dk
Hovedkontor Kernesvinget, 6392 Bolderslev, Danmark  
Ejerforhold Koff A/S (100%)
Antal medarbejdere 550 

RAPPORT

Rapporteringsperiode 1/1 2018 – 31/12 2018
Rapporteringspraksis Vi har rapporteret i overensstemmelse 
 med den danske Årsregnskabslov §99a og §99b
Omfattede selskaber 
i rapporten Omfatter samtlige selskaber i 
 Kohberg Bakery Group A/S

GOVERNANCE

Kontaktperson vedr. rapporten og overordnet CSR-ansvarlig

Stine Aare Jensen, CFO (staj@kohberg.com)

MILJØRIGTIGT 
FORBRUG
RESSOURCEFORBRUG

PROCESSPILD
Processpild af råvarer fra indkøb til 
færdigpakket produkt i procent af total 
produktion i tons.

MADSPILD
Madspild af færdigvarer fra færdigpakning 
af produkt til salg i forhold til total 
mængde af solgte tons.

ENERGIFORBRUG

Dieselforbrug
Antal km per liter diesel forbrugt på egne 
lastbiler.

FORURENING

Partikeludledning
Procentdel af egne lastbiler med højeste 
euronorm.

GODE FØDEVARER

FØDEVARESIKKERHED 

BRC-certificering
Antal lokationer som har en gyldig BRC-
certificering af fødevaresikkerheden.

Elite-smiley 
Antal lokationer som har en gyldig elite-
smiley, som tildeles af den danske føde-
varestyrelse via tredjeparts auditering.

Audits 
Antal gennemførte interne BRC-audits på 
egne sites.

FØDEVARESUNDHED

Glyfosat 
Andel af indkøbt mel og kornprodukter 
som er uden glyfosat.

Stråforkortere 
Andel af indkøbt mel og kornprodukter 
som er uden stråforkortere.

Fuldkornslogo 
Andel af totalt antal produkter som er med 
Fuldkornslogo.

Nøglehulsmærket
Andel af totalt antal produkter som er med 
Nøglehulsmærket.

RESSOURCEFORBRUG

Æg 
Andel af indkøbte æg i kg som ikke er 
buræg.

Palmeolie
Andel af indkøbt palmeolie som er RSPO 
(Round table of Sustainable Palm Oil) 
certificeret.

Økologi
Andel af totalt antal produkter som er 
certificeret økologisk.

DEN GODE 
ARBEJDSPLADS

ARBEJDSSIKKERHED OG 
- SUNDHED 

Dødsfald 
Antal dødsfald som følge af arbejdsulykker.

Arbejdsulykker 
Antal anmeldte arbejdsskader og -ulykker 
med fravær.

Fravær pga. arbejdsulykker
Antal fraværsdage grundet arbejds-
relaterede ulykker per 1.000 arbejdsdage.

Tilløb til ulykker 
Antal internt anmeldte nærved-arbejds-
skader og -ulykker.

Arbejdsmiljøsmiley 
Andel af lokationer med grøn arbejds-
miljøsmiley

RUMMELIG ARBEJDSPLADS 

Særlige stillinger
Antal aktive flexjobs og elevpladser.

Kønsfordeling i bestyrelsen
Andel af kvindelige medlemmer af 
bestyrelsen i Kohberg Bakery Group A/S.

Kønsfordeling i ledergruppen
Andel af kvindelige medlemmer af den 
daglige ledergruppe i Kohberg Bakery 

Group A/S. Gruppen består af CEO, CFO, 
salgsdirektør, produktionsdirektør og 
HR-direktør. 

MEDARBEJDERUDVIKLING

Jobtilfredshed
Samlet score ud af 100 på jobtilfredshed 
i trivselsmåling som gennemføres hvert 
andet år af Ennova.

Uddannelse og træning
Antal timers undervisning for 
funktionærer og timelønnede.

ANSVARLIG 
SELSKABSLEDELSE

LEVERANDØRSTYRING

Risikovurdering af leverandører
Andel af indkøbsvolumen i DKK der er fra 
leverandører, som er blevet risikovurderet.

Underskrivelse af Supplier Code of 
Conduct
Andel af indkøbsvolumen i DKK der er fra 
leverandører, som har underskrevet SCoC.

Selvevaluering af leverandører
Andel af indkøbsvolumen i DKK der er fra 
leverandører, som har udfyldt en selv-
evaluering.

FAIRNESS

Fair markedsføring
Antal retslige domme for overtrædelser af 
markedsføringsloven udført eller forår-
saget af Kohberg Bakery Group A/S.

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

Fair konkurrence
Antal retslige domme for overtrædelser 
af konkurrencelovgivningen udført eller 
forårsaget af Kohberg Bakery Group A/S.

ÅBENHED

n/a 

KPI-DEFINITIONER

Princip Side
1 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 8-11, 14-15, 22-25

2 Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 8-11, 14-15, 22-25

3 Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. 18-21, 22-25

4 Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. 18-21, 22-25

5 Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 18-21, 22-25

6 Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 18-21, 22-25

7 Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 18-21, 22-25

8 Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 18-21, 22-25

9 Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 18-21, 22-25

10 Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 22-25
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FN’S GLOBAL COMPACT
I Kohberg Bakery Group har vi frem til i år bygget vores CSR-program op omkring de ti principper i FN’s Global Compact. Her har 
vores to fokusområder været Mennesker & Sundhed samt Miljø & Klima

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

Behandlingen af de ti principper i FN’s Global Compact er i denne rapport fordelt således: 
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