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BRØD BAGT I DANMARK MED DANSK MEL  

I 2019 tog vi i Kohberg en beslutning om at bage med dansk mel. Derfor 
er hovedingrediensen i både vores konventionelle og økologiske brød og 
wienerbrød mel fra korn, der er dyrket, høstet og malet i Danmark. 

Fordelene ved dansk mel er mange, men den primære årsag til, at vi  
bager med dansk mel, er, at Kohberg ønsker at tage ansvar.  
Udgangspunktet for hele vores arbejde med CSR er FN’s Verdensmål  
nr. 12 ”Ansvarligt Forbrug og Produktion.” Det er vores verdensmål, fordi 
det ligger dybt i Kohbergs DNA at tage ansvar for vores egen ageren og 
for vores indvirkning på vores omverden. 

Som en danskejet fødevarevirksomhed bruger vi danske råvarer, hvor det 
er muligt, i den kvalitet og mængde, som vi har brug for. Det gør vi blandt 
andet, fordi kontrollen af danske afgrøder og fødevarer er utrolig grundig, 
og det betyder, at vi kan levere en høj fødevaresikkerhed. Samtidig opnår 
vi en miljømæssig gevinst, når dansk mel transporteres over kortere 
afstand, end hvis vi brugte udenlandsk mel.  

Ved at reducere CO2-aftrykket med kortere transport tager Kohberg 
ansvar for vores påvirkning på omverdenen. Og vi tager ansvar for det 
samfund, som vi har været en del af i mere end 50 år. 

Siden begyndelsen i 1969 har vores rødder været solidt plantet i den 
sønderjyske muld i Bolderslev. Ved at bage med dansk mel giver vi tilbage 
til det samfund, fordi det støtter de danske landmænd og andre brancher, 
der leverer varer og services til landbruget. 

Vores ansvar gælder også vores ansatte, som hver dag gør deres til,  
at Kohberg leverer velbagt og lækkert brød til både ind- og udland.  
Uden dedikerede medarbejdere var der intet Kohberg, og også her  
sætter vi en ære i at tage ansvar. Derfor rækker vi medarbejdere  
med særlige behov en udstrakt hånd og tilbyder flexjob  
og andre løsninger på deres udfordringer. Vi bidrager  
til at uddanne den næste generation af kvalificeret  
arbejdskraft ved at have elever indenfor flere  
områder, og vi stiller praktikpladser til rådighed  
for medborgere, der skal hjælpes ind på  
arbejdsmarkedet. 

Venlige hilsner

René Normann Christensen

CEO, Kohberg Bakery Group A/S
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100 %  
RSPO-certificeret 

palmeolie

100 % 
dansk rugmel

BRC 
Food 

Certificate 

Altid bagt med 

Nr. 1  
danskejet 

bageri

uddannede 
 bagere

60 % 
brød med 

Nøglehulsmærket

80
dansk mel

af vores æg kommer 
fra burhøns

0% 

9
ansatte
i flexjob

 

66 % 
brød med  

mærket Vegansk

12
elever under  
uddannelse

 



Side 5   |     Kohberg Bakery Group A/S  CSR-rapport 2019Side 5   |     Kohberg Bakery Group A/S  CSR-rapport 2019

OM KOHBERG
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OM KOHBERG

Kohberg Bakery Group er det største danskejede bageri.  
Næsten alle danske forbrugere kender os, og vores brød spises  
af danskerne til morgen, frokost og aften – samt som små- 
måltider indimellem. 

Vores 524 ansatte – heraf 80 uddannede bagere – arbejder i vores 
tre bagerier i Bolderslev, Haderslev og Taastrup, samt på vores 
lager i Hinnerup.

2019
Omsætning 941,9 mio. kr., EBITDA 46,7 mio. kr., egenkapital 92,3 
mio. kr., 524 ansatte.

EJERSKAB

Kohberg indgår i viste 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. 

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.

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
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Vi er bagere

Myndigheder Medarbejdere LeverandørerEjere Kunder Forbrugere
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PRODUKTER OG SERVICES

Hos Kohberg bager vi primært brød, der leveres som frisk- 
indpakket brød, og derudover leverer vi frossent bake-off brød  
og wienerbrød. Både til det danske marked og på eksportsiden  
sælger Kohberg under eget brand og som private label til for  
eksempel foodservicegrossister og detailhandel. 

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

Vores sortiment består af følgende produktkategorier:  

RUGBRØD & 
KERNEBRØD

MAD- &
FRANSKBRØD

MORGENBRØD BOLLER

SNACKSWIENERBRØD
& ANDET SØDT

SANDWICH &
FASTFOOD
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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.

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. 

Kohberg har udvalgt verdensmål nr. 12 som vores primære  
verdensmål, da det er her, vi som fødevarevirksomhed kan gøre den 
største forskel. 

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

Miljørigtigt forbrug, Gode fødevarer og God arbejdsplads. 
Hertil kommer fokusområdet Ansvarlig selskabsledelse, som 
også indirekte påvirker det tre øvrige fokusområder. 



Side 10   |     Kohberg Bakery Group A/S  CSR-rapport 2019

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som  
forpligter FN’s medlemslande til frem mod 2030 at sætte fokus på 
en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi 
bor på.

Kohberg har udvalgt verdensmål nr. 12 og delmålene herunder 

som udgangspunktet for vores arbejde med CSR. Som føde- 
varevirksomhed er det naturligt for os at kigge på, hvordan vi  
bruger vores ressourcer bedst og med mindst mulig påvirkning  
af klima og miljø. Et fokus der går gennem hele værdikæden,  
fra råvarerne dyrkes på marken, til de færdige brød købes af  
kunderne og forbrugerne.

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
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VISION
Vi vil være den mest værdiskabende og atraktive 

bagerivirksomhed for kunderne og Kohberg

FN’s verdensmål

Miljørigtigt
 forbrug

Gode 
fødevarer

God
arbejdsplads

Ressourceforbrug
Energiforbrug

Forurening

Fødevaresikkerhed
Fødevaresundhed
Ansvarlige råvarer

Arbejdssikkerhed & sundhed
Rummelig arbejdsplads
Medarbejderudvikling

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.
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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.

VÆRDIKÆDE OG RISICI

Kemikalier
Vandforbrug

Affald og madspild
Biodiversitet
Dyrevelfærd

Co2

RÅVARER OG AVLERE LEVERANDØRER
Kemikalier

Vandforbrug
Affald 

Co2

Fødevaresikkerhed
Oprindelige folk

Fødevaresikkerhed
Oprindelige folk

Børnearbejde
Tvangsarbejde

Børnearbejde
Tvangsarbejde

Aflønning
Arbejdsforhold

Sundhed

Aflønning
Arbejdsforhold

Sundhed

Bestikkelse
Smørelse

Bestikkelse
Smørelse

Co2

TRANSPORT KOHBERG
Affald og madspild

Vandforbrug
Co2

Fødevaresikkerhed
Partikelforurening

Trafiksikkerhed

Fødevaresikkerhed
Fødevaresikkerhed

Lugt
Støj

Markedsføring
Data

Aflønning
Arbejdsforhold

Sundhed

Aflønning (vikarer)
Arbejdsforhold

Sundhed

Bestikkelse
Smørelse

Bestikkelse
Smørelse

Affald og madspild

KUNDER FORBRUGERE
Affald og madspild

Fødevaresikkerhed Fødevaresikkerhed

Aflønning
Arbejdsforhold

Sundhed

Bestikkelse
Smørelse
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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

                  Vigtighed for Kohberg

V
ig

ti
gh

ed
 fo

r o
m

ve
rd

en

 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
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MILJØRIGTIGT
FORBRUG
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MILJØRIGTIGT FORBRUG

Kohbergs tre bagerier bager hver dag tusindvis af brød, 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.

RESSOURCEFORBRUG

STORT FOKUS PÅ SPILD 
Kohberg bager selvfølgelig brød, for at det skal spises, og hvordan, 
vi undgår spild, er et af vores absolutte største fokusområder. 
Vi måler både vores processpild og vores spild af de færdigbagte 
brød, og ved løbende effektiviseringer og forbedring af  
arbejdsgange har vi gennem årerne haft et faldende proces-  
og madspild. 

Ønsket om at reducere spild er gennemgået for en lang række 
funktioner i bagerierne – både den daglige drift og vedligehold  
og også i salg og distribution. Vi holder daglige møder, hvor spild er  
på dagsordenen, for at fastholde et kontinuerligt fokus.

RÅVARER OG AVLERE LEVERANDØRER TRANSPORT KOHBERG KUNDER FORBRUGERE
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PROGNOSESYSTEM SKAL  
REDUCERE MADSPILD

Som bageri er Kohberg nødt til at påbegynde dejen, længe inden 
brødet er solgt. Og samtidig er holdbarheden på de frisk- 
indpakkede brød kun få dage. For endnu bedre at kunne forudsige 
behov og efterspørgsel planlægger Kohberg at implementere et 
nyt prognosesystem, hvor der hver aften udarbejdes prognoser 
for de enkelte regioner i Danmark. Et system der både er  
brugervenligt og mindre afhængigt af bestemte enkeltpersoner.    

”Målet er, at forbrugerne har adgang til så frisk brød som muligt i 
butikkerne, hvor mængden passer til efterspørgslen. Med hjælp 
af det nye system får vi mulighed for at binde vores værdikæde 
endnu bedre sammen og tilpasse produktivitet med behov - fra 
prognose til salg og fra produktion til råvarer.” 

- Flemming Svenningsen, Supply Chain Manger
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TÆNKETANK VIL REDUCERE MADSPILD

Kohberg har været med i front i initiativet Danmark mod Mad-
spild, og derfor var det også helt naturligt, at bageriet i 2019 blev 
en del af den nye danske tænketank ONE\THIRD, som samler 55 
fødevarevirksomheder, interessegrupper, offentlige myndigheder 
og forskere om at finde løsninger, der bekæmper og forhindrer 
madaffald og madspild.

”Som danskejet bageri og fødevareproducent kan vi hos Kohberg 
ikke se passivt til, når en tredjedel af alle verdens fødevarer går 
tabt. Kohberg er partner i tænketanken, fordi vi med vores  
helhedsorienterede tilgang til bagerhåndværket og vores forbrug 
af råvarer ligger inde med relevant viden og knowhow, der kan 
være med til at løse problemerne med madspild.”

- René Normann Christensen, CEO, Kohberg Bakery Group.
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EN HOLDNING TIL PLAST

Den rette emballage er vigtig for Kohbergs frisk-indpakkede brød. 
Udover at leve op til de særlige krav til emballage, der er i kontakt 
med fødevarer, ønsker bageriet også at bidrage til bæredygtige og 
miljørigtige løsninger. I en ny emballagepolitik fokuserer Kohberg 
på at reducere mængden af plast ved at optimere posernes  
størrelse og samtidig kigge på plasttykkelsen. 

”Ved at implementere tyndere poser og reducere mængden af 
overskydende plast, forventer vi en reduktion af vores samlede 
forbrug af plast med 5-7 procent i 2020. Vi er i tæt dialog med 
såvel plastindustrien, kolleger i branchen og handel om yderligere 
tiltag i forhold plastreduktion.”

- Britt Hougaard, Marketing- og Kommunikationschef
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ENERGIFORBRUG

REGISTRERING OG OVERBLIK 
Med tre bagerier har Kohberg et relativt højt energiforbrug.  
At bage brød i store mængder kræver unægtelig en del energi,  
og Kohberg arbejder løbende på sænke energiforbruget i hele  
bageriet. Ambitionen er at reducere den samlede udledning af CO2 
per kg færdigt brød. 

For at gøre det muligt ønsker Kohberg i højere grad at registrere 
bageriernes udledning af CO2 samt måle forbruget af el og  
registrere forbruget af vedvarende energi. Med mere præcis  
registrering og måling er det lettere at udpege områder, hvor  
Kohberg med fordel kan implementere nye læsninger eller  
forbedringer,  der sænker energiforbruget. 

 
NYE LASTBILER TAGET I BRUG
I løbet af 2019 blev de sidste af Kohbergs egne lastbiler udskiftet 
til nye lastbiler, der kører længere per liter diesel. Det påvirker 
både virksomhedens dieselforbrug på egne lastbiler i forhold til 
solgte ton brød (5,05 liter) og hvor mange kilometer Kohbergs 
egne lastbiler har kørt per liter forbrugt diesel (3,85 km). Da alle 
lastbiler er udskiftet, og lastbilerne kører på højeste euronorm for 
grænseværdier for NOx og partikeludledning, forventer  
virksomheden ikke yderligere forbedringer. 
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BRØD MED LAVT CO2-AFTRYK

I forhold til andre fødevarer har brød et relativt lavt CO2-aftryk. En 
betydelig del af brødets CO2 udledes i forbindelse med transport af 
råvarerne, og det forsøger Kohberg at reducere ved at bage med 
dansk mel. Undersøgelser lavet af Nationalt Center for Fødevarer 
og Jordbrug viser, at brød bagt med dansk mel udleder cirka 20 
procent mindre CO2, når melet ikke transporteres fra udlandet til 
Danmark.

 ”Mel er den primære ingrediens i vores brød, og derfor gør det en 
forskel, når vi minimerer transporten af denne ene råvare. Der er 
mange fordele, ved at vi bager med dansk mel – den reducerede 
udledning af CO2 er bare en af dem.”

- René Normann Christensen, CEO, Kohberg Bakery Group.
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MILJØRIGTIGT FORBRUG
ÅRS RESULTAT 2019

Kemikalier
Vandforbrug
Affald og
madspild
Biodiversitet
Dyrevelfærd
CO2

Ressourceforbrug

Politik
Miljøpolitik
Klimapolitik

Processpild
- 6,9 % processpild af råvarer fra indkøb til  
færdigpakket produkt
(5.200 tons processpild af 75.224 solgte tons)

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL HANDLING

- Procesoptimering. Fokus på spild på ugentlige 
møder 

RESULTAT

- 7,4 % processpild af råvarer fra indkøb 
til færdigpakket produkt
(5.560 tons processpild af 75.224 solgte 
tons)

Madspild
- 1,9 % madspild af færdigvarer fra  
færdigpakning af produkt til salg
(1400 tons madspild af 75.224 solgte tons)

- Fokus på kassationer, prognoser og planlægning af 
kassationer

- 2,2 % madspild af færdigvarer fra  
færdigpakning af produkt til salg
(1650 tons madspild af 75.224 solgte 
tons)

Bæredygtig emballage
(nyt mål, ej opgjort i 2018)
- 100 % af transportkasser i plast være lavet 
af genbrugsplast
- Emballagepolitik færdiggøres

- Alle genkøbte transportkasser er af genbrugsplast
- Input til emballagepolitik indhentet fra kunder
- Myndighedernes planer for affaldshåndtering 
spiller en central rolle
- Løbende udskiftning af plasttype til brødposer, der 
er 8 % tyndere og sparer overskydende plast

- 100 % af transportkasser i plast er lavet 
af genbrugsplast
- Plastpolitik for frisk-indpakkede brød 
udarbejdet
- Løbende implementering af poser i  
monoplast og erstatning af plastchips 
inden uge 40 2022

CO2
Energiforbrug

Politik
Klimapolitik

Elforbrug
(nyt mål, ej opgjort i 2018)
- Besparelse på DKK, 500.000 via tiltag

- Registrering og måling af forbrug af andel 
på linjer

- Besparelse på DKK 500.000 via en 
række mindre tiltag
- 844 kWh per ton produceret  
færdigvarer
 

Dieselforbrug 1
- 3,85 km per liter forbrugt på egne lastbiler 
(En forbedring på 20 % fra 3,2 km per liter i 
2018)  

- Udskiftning til lastbiler, det kører længere 
per liter

- 4,2 km per liter forbrugt på egne  
lastbiler. (En realiseret forbedring på 31 % 
fra 3,2 km per liter i 2018)  

PartikelforureningForurening

Politik
Miljøpolitik

Partikeludledning
- 100 % af egne lastbiler med højeste  
euronorm 

- Fortsat brug af lastbiler med højeste  
euronorm

- 100% af egne lastbiler med højeste 
euronorm
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MILJØRIGTIGT FORBRUG
MÅLSÆTNINGER 2020

Kemikalier
Vandforbrug
Affald og
madspild
Biodiversitet
CO2

Ressourceforbrug

Politik
Miljøpolitik
Klimapolitik

Processpild
- 7,3 % processpild af råvarer fra indkøb til  
færdigpakket produkt (5256 tons processpild af 72.000 
forventet solgte tons)

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL PLANLAGTE HANDLING

- Procesoptimering og effektivisering 
- Fokus på spild på ugentlige møder

Madspild
- 2,0 % madspild af færdigvarer fra færdigpakning af 

produkt (1440 tons madspild af 72.000 forventet solgte 
tons)

- Bedre prognoser og udnyttelse af dem
- Procesoptimering og effektivisering

Bæredygtig emballage
- 100 % af transportkasser i plast være lavet af  
genbrugsplast
- Reduktion af plast i emballage på 5-7 %

- Alle genkøbte transportkasser er af genbrugsplast
- Løbende implementering af poser i monoplast og erstatning 
af plastchips inden uge 40 2022

CO2
Energiforbrug

Politik
Klimapolitik

Elforbrug
- 820 kWh per ton produceret færdigvarer, svarende til 
en besparelse på 2,8 % ift. 2019  

- Optimeringer og investeringer i teknologi 

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

- Væsentlig ændring i ruteplanlægningen giver flere stoppeture

PartikelforureningForurening

Politik
Miljøpolitik

Partikeludledning
- 100% af egne lastbiler med højeste euronorm 

- Fortsat brug af lastbiler med højeste euronorm

GODE
FØDEVARER
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GODE FØDEVARER

Alle Kohbergs brød og wienerbrød bygger på en mere end 50 år 
lang håndværksmæssig tradition. I 1960 åbnede Alfred Kohberg 
sit første bageri og blev kendt for sine lækre rugbrød. Lige siden 
har Kohberg 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 ef-
terspørger 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 ønsker til kvaliteten.

FØDEVARESIKKERHED

INTERNATIONALT CERTIFIKAT  
Kohbergs tre bagerier i Bolderslev, Haderslev og Taastrup har alle 
opnået det internationale certifikat BRC Food Certificate fra British 
Retail Consortium, som er et af de certifikater, der stiller de højeste 
krav til fødevareproducenter om ledelse, produktsikkerhed,  
hygiejne, vedligeholdelse og medarbejderuddannelse.  
Certifikaterne omfatter også Kohbergs lagre i Haderslev og  
Hinnerup. 

Det overordnede mål med BRC Food Certificate er at sikre  
forbrugernes sundhed. Kohberg er forpligtet til at beskrive alle 
procedurer og arbejdsprocesser, som en gang årligt bliver  
kontrolleret af British Retail Consortium.  I 2019 opnåede to af  
vores bagerier Grade B, og i Haderslev er vi certificeret på det  
højest mulige niveau Grade A.

VI GÅR EFTER ELITE-SMILEY 
For Kohberg er det afgørende, at vi holder en streng disciplin, når 
det gælder hygiejne og egenkontrol. Som fødevarevirksomhed er 
vi i tæt samarbejde med fødevaremyndighederne, men i sidste 
ende handler det også om at leve op til vores kunders,  
medarbejderes og egne forventninger til Kohberg.  Fødevare- 
styrelsens obligatoriske kontrolbesøg sikrer, at vi er på tæerne og 
stræber efter et konstant højt niveau, der bliver præmieret med 
en elitesmiley. I 2019 havde vores bagerier i Haderslev og Høje 
Taastrup samt vores lager i Hinnerup og frostlager i Haderslev alle 
en elitesmiley. I Bolderslev arbejder vi på at genetablere elite- 
smileyen – et arbejde der minimum tager 12 måneder fra en  
anmærkning. 
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FØDEVARESUNDHED

VI BAGER MED DANSK MEL
Siden 1. december 2019 har Kohberg bagt med dansk mel – både 
konventionelt og økologisk. Det betyder, at hovedingrediensen i 
alle Kohbergs brød og wienerbrød er mel fra korn dyrket, høstet 
og malet i Danmark. Som en dansk fødevarevirksomhed vælger 
vi som udgangspunkt danske råvarer, hvor det er muligt. Vi bager 
med dansk mel, fordi kontrollen af danske afgrøder og fødevarer 
er utrolig grundig, hvilket betyder, at vi med dansk mel leverer en 
høj fødevaresikkerhed til vores kunder. Samtidig prioriterer vi at 
bruge danske råvarer dyrket uden stråforkortere og uden  
sprøjtemidlet glyfosat. 

En anden fordel ved brugen af dansk mel er, at vi giver tilbage  
til det samfund, som vi har været en del af de sidste 50 år.  
Vi vil gerne være med til at støtte de danske landmænd og andre  
brancher, der leverer varer og services til landbruget. Ved at bruge 
dansk mel er vi med til at skabe danske arbejdspladser og  
reinvestere i det danske samfund.

PEJLEMÆRKER TIL FORBRUGERE
Kohberg lancerer løbende nye og sundere brød, der kan mærkes 
med Fuldkornsmærket og/eller Nøglehulsmærket. Det gør  
vi for at hjælpe forbrugerne til et sundere valg. 21 af vores  
frisk-indpakkede brød og boller var i 2019 mærket med  
Fuldkornslogoet, der tilkendegiver en høj andel af fuldkorn og  
en sund ernæringsprofil, hvad angår fedt, sukker, salt og fibre.  
Det svarer til 43,75 procent af Kohbergs frisk-indpakkede brød.  
29 af vores frisk-indpakkede brød havde i 2019 Nøglehulsmærket, 
svarende til mere end 60 procent af vores frisk-indpakkede brød.

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.
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ANSVARLIGE RÅVARER

Ø FOR ØKOLOGI 
Danmark har i mange år været førende indenfor økologi – en  
holdning der går igen hos både forbrugere og i professionelle 
køkkener. For Kohberg er økologi en hjertesag. Her arbejder vi med 
særligt udvalgte råvarer for at bage de bedste økologiske brød. Det 
kræver lidt ekstra af os som bageri, men fordi vi kan vores  
håndværk, giver vi kunder og forbrugere mulighed for at vælge  
de økologiske alternativer til, samtidig med har de sikkerhed for,  
at der er tale om brød, der opfylder myndighedernes krav til 
økologi. 

Vores økologiske brød er mærket med det danske Ø-mærke, der 
bliver kontrolleret af den danske stat, hvilket også fremgår af  
teksten ”Statskontrolleret økologisk”. Det grønne EU-økologi- 
mærke viser, at brødet opfylder EU’s regler for økologi.  
Begge mærker har Kohberg frivilligt tilsluttet sig. 12,5 procent  
af vores frisk-indpakkede brød er økologiske. 
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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 wienerbrød. Vi stiller også krav til vores leverandører  
om ikke at bruge æg fra burhøns. Kohbergs egenproducerede  
brød har været 100 procent uden brug af buræg siden 2016. 

100 PROCENT BÆREDYGTIG PALMEOLIE 
Kohberg anvender udelukkende certificeret segreret palmeolie og 

har siden 2012 været medlem af ”Roundtable on Sustainable Palm 
Oil” (RSPO).  Brugen af certificeret segreret palmeolie gælder hele 
vores forsyningskæde, og Kohberg er sikret en stabil levering. 
Vi producerer også bagværk, hvor palmeolie er udskiftet med  
andre alternativer. Det gælder for eksempel vores veganske  
wienerbrød. 
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GRØNNE ALTERNATIVER TIL 
GRØN LIVSSTIL
Flere og flere forbrugere vælger en grøn livsstil, hvor det at spise 
plantebaseret er omdrejningspunktet. Samtidig er det at undgå 
animalske produkter blevet en indikator for en bevidst stilling- 
tagen til maden – der også opleves som et sundere valg af folk, 
som ikke nødvendigvis lever efter en streng plantebaseret diæt, 
men i stedet for eksempel er flexitarer. 

”Kohbergs rugbrød er som udgangspunkt veganske og uden  
animalske ingredienser, og samtidig er rugbrød et klimavenligt 
måltid med lavt C02-aftryk, der passer godt til den grønne livsstil. 

Men vi arbejder også på nye veganske alternativer til klassisk 
bagværk. Fordi det giver mange muligheden for at lade sig falde 
for fristelsen og spise noget lækkert med grøn samvittighed.”

- Britt Hougaard, Marketing- og Kommunikationschef.

Kohberg er tilknyttet Dansk Vegetarisk Forenings mærknings-
ordning. 32 af bageriets frisk-indpakkede brød bærer mærket 
”Vegansk”, der garanterer de ikke indeholder nogen former for 
animalske produkter – som for eksempel mælk, æg og honning.
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GODE FØDEVARER
ÅRS RESULTAT 2019

FødevaresikkerhedFødevaresikkerhed 

Politik
Politik for menneskerettigheder

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

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL HANDLING

- 3. part ccertificeringsorgan

RESULTAT

- 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

Interne BRC-audits 
- 14 gennemførte interne BRC-audits

- Interne audit -14 gennemførte interne BRC-audits af  
14 planlagte

Fødevaresundhed
Kemikalier
Forurening

Fødevaresundhed 

Politik
Politik for menneskerettigheder

Glyphosat  
- 100 % af indkøbt mel og kornprodukter/
cerealia er fri for glyfosat

- Krav til leverandør - 100% af indkøbt mel og kornprodukter/
cerealia er fri for uden glyfosat

Stråforkortere 
- 100 % af indkøbt mel og kornprodukter/
cerealia er fri for stråforkortere

- Krav til leverandør - 100 % af indkøbt mel og kornprodukter/
cerealia er fri for stråforkortere

Interne leverandør-audits
- 2 leverandøraudits

- Audits af udvalgte leverandører - Gennemført 2 leverandøraudits  

Fuldkornslogo 
- 43,75 % af totalt antal frisk-indpakkede 
brød er med Fuldkornslogo 

- Receptkontrol
- Beregning af fuldkorn

- 43,75 % af totalt antal frisk-indpakkede 
brød er med Fuldkornslogo 

Nøglehulsmærket 
- 60,4 % af totalt antal frisk-indpakkede brød 
er med Nøglehulsmærket 

- Receptkontrol - 60,4 % af totalt antal frisk-indpakkede 
brød er med Nøglehulsmærket 
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GODE FØDEVARER
ÅRS RESULTAT 2019

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL HANDLING RESULTAT

Biodiversitet
Dyrevelfærd
Børnearbejde
Tvangsarbejde
Arbejdsforhold
Aflønning
Kemikalier

Ansvarlige råvarer

Politik
Miljøpolitik

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

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

Økologi
- 12,5 % af totalt antal frisk-indpakkede brød 
er økologiske 

- Krav til leverandører 
- Recept-followup
- Økologiregnskab
 -Økologikontrol

- 12,5 % af totalt antal frisk-indpakkede 
brød er økologiske 

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

- Råvarekrav til leverandør - 100 % af indkøbte æg i kg som ikke er 
buræg 

FORTSAT
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GODE FØDEVARER
MÅLSÆTNINGER 2020

FødevaresikkerhedFødevaresikkerhed 

Politik
Politik for menneskerettigheder

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

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL PLANLAGTE HANDLING

- 3. part certificeringsorgan

Elitesmiley 
- 4 af 5 lokationer med elite-smiley

- Tilsyn af fødevaremyndigheder
- Kontinuerlig forbedring af processerne 

Interne BRC-audits 
- 14 gennemførte interne BRC-audits

- Interne audit

Fødevaresundhed
Kemikalier
Forurening

Fødevaresundhed 

Politik
Politik for menneskerettigheder

Glyfosat
- 100 % af indkøbt mel og kornprodukter/
cerealia er uden glyfosat
 

- Krav til leverandør

Stråforkortere 
- 100 % af indkøbt mel og kornprodukter/
cerealia er uden stråforkortere

- Krav til leverandør

Interne leverandør-audits 
- 2 gennemførte leverandøraudits

- Audits af udvalgte leverandører

Dansk mel
Rug – konventionel
- 100 % dansk mel
Rug – økologisk
- Minimum 75 % dansk mel
Hvede – konventionel
- Minimum 75 % dansk mel
Hvede – økologisk
- Minimum 50 % dansk mel

- Anvendelse af dansk rug og dansk hvede – 
konventionel og økologisk

Fuldkornslogo 
- 44 % af totalt antal frisk-indpakkede brød 
er med Fuldkornslogo 

- Receptkontrol
- Beregning af fuldkorn

Nøglehulsmærket 
- 61 % af totalt antal frisk-indpakkede brød 
er med Nøglehulsmærket

- Receptkontrol
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GODE FØDEVARER
MÅLSÆTNINGER 2020

Biodiversitet
Dyrevelfærd
Børnearbejde
Tvangsarbejde
Arbejdsforhold
Aflønning
Kemikalier

Ansvarlige råvarer

Politik
Miljøpolitik

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

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL PLANLAGTE HANDLING

- Råvarekrav til leverandør 

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

- Råvarekrav til leverandør

Vegansk
- 66 % af totalt antal frisk-indpakkede brød 
er veganske 

- Råvarekrav til leverandør

Økologi
- 13 % af totalt antal frisk-indpakkede brød 
er økologiske  

- Krav til leverandør 
- Recept followup
- Økologiregnskab
- Økologikontrol

FORTSAT

DEN GODE
ARBEJDSPLADS
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DEN GODE
ARBEJDSPLADS
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DEN GODE ARBEJDSPLADS

Med 524 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, hvor vi både har fokus på udviklingen af  
sikkerhedsmæssige tiltag, samt hvordan vi rummer forskellige 
typer af medarbejdere, og hvordan vi understøtter trivsel og  
udvikling af kompetencer hos den enkelte.  

ARBEJDSSIKKERHED OG -SUNDHED

VI TJEKKER VORES BLINDE VINKLER
Som en større bagerivirksomhed har Kohberg sikkerhed højt på 
dagsordenen. Vi arbejder målrettet på at styrke vores arbejdsmiljø 
og sikkerheden på tværs af hele organisationen. Vi registrerer alle 
arbejdsskader og -ulykker samt tilløb til ulykker. Vores ambition 
har været at registrere flere tilløb til ulykker og medarbejdsskader, 
da det er med til at vise os, hvor vi skal sætte ind med nye tiltag og 
ændrede vaner. Analyse af de rapporterede hændelser har i 2019 
ført til et øget fokus på intern færdsel på Kohbergs lokationer. I 
bagerier og lagerhaller har vi både kørsel med trucks, cykler og  
fodgængere, og for at skabe en mere sikker hverdag har vi  

strammet op på interne retningslinjer og sat fokus på formidling 
af dem, desuden viste analysen, hvor der var blinde vinkler, som 
krævede bedre afmærkning. 

I 2019 havde vi i Kohberg 32 anmeldte skader/ulykker med  
fravær, hvilket desværre var en stigning i forhold til 2018.  
Vores mål er at nedbringe antallet af arbejdsulykker og -skader  
til under niveau for branchen i løbet af de kommende to år.  
Det øgede fokus på sikkerhed kan ses, ved at antallet af  
rapporterede nærvedulykker i 2019 var 167, hvor målet var  
89. Et positivt resultat, når målet er viden om, hvor vi har blinde  
vinkler. 

SMIL PÅ ARBEJDSMILJØET
Kohberg samarbejder naturligvis med myndighederne om  
virksomhedens arbejdsmiljø og har jævnlige besøg af arbejds- 
tilsynet, der kontrollerer, om regler og lovgivning er overholdt. 
Internt har vi en arbejdsmiljøorganisation, der er med til at sætte 
fokus på arbejdsmiljø. I 2019 havde alle Kohbergs fem lokationer 
den grønne arbejdsmiljøsmiley. Den viser, at vi lever op til  
arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk 
arbejdsmiljø. 
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BRIAN SKRUER OP FOR SIKKERHEDEN

I oktober 2019 blev Brian Vestergaard Olesen ansat som  
arbejdsmiljøkoordinator hos Kohberg. Ansættelsen  
er med til at understøtte og sætte ekstra fokus på sikkerheden i de enkelte dele af  
Kohberg. Sikkerhed og udfordringer med sikkerheden er faste punkter på dagsordenen 
til både tavlemøder og produktionsmøder, og samtidig arbejder Brian med et nyt  
system til registrering af ulykker og nærved-ulykker. 

”Jo mere vi ved, jo lettere kan vi ændre og rette op på ting.  
Kohberg er begyndt på en ny rejse i forhold til sikkerhed, hvor vi  
hele tiden bliver lidt bedre. Men det også en lang rejse, for det tager  
tid at ændre vaner og adfærd. Det er faktisk den største opgave,  
når vi snakker arbejdsmiljø”. 

- Brian Vestergaard Olesen, Arbejdsmiljøkoordinator
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RUMMELIG ARBEJDSPLADS

VI TAGER ANSVAR
Hos Kohberg kan og vil vi rumme medarbejdere, der har særlige 
behov. Vi er ikke ens, og der er brug for jobs, der passer til den  
enkelte. Derfor har vi i Kohberg en række medarbejdere, der er 
ansat på særlige vilkår. I 2019 havde Kohberg ni personer ansat i 
flexjob – syv i produktionen og to i administrationen. 

Samtidig er det vigtigt for os, at Kohberg bidrager 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 2019 har Kohberg derfor øget antallet af  
elevpladser til 12 på tværs af hele organisationen. I 2020 er  
ambitionen at ansætte yderligere en elev i bogholderiet. 

Hen over året har Kohberg også har en stribe praktikanter, der af 
forskellige årsager har brug for en hånd til at finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet. Et praktikforløb varer typisk tre måneder, og 
herefter er der forskellige muligheder for at forsætte processen, 
hvis begge parter ønsker det, og der er åbninger hos Kohberg. 

KVINDER I LEDELSEN
Det er vores mål, at der senest inden 2022 er mindst én kvinde i 
bestyrelsen for Kohberg Bakery Group, svarende til 25 procent. I 
2019 har der ikke været valg til bestyrelsen, og derfor er sammen-
sætningen uændret. 

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 2019 består direktionen i Kohberg Bakery Group 
af fem personer, hvoraf de to er kvinder – svarede til 40 procent, 
hvilket vi anser for tilfredsstillende. Fra 2020 opgør vi køns- 
fordelingen i den daglige ledergruppe, der består af 29 personer, 
for at vise et større billede af kønsfordelingen i Kohbergs ledelse.  
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HCA NOMINERET TIL SOCIAL PRIS

Der er næsten altid praktikanter i bageriet og rengøringen på H. C. 
Andersen Bagergaarden, der er Kohbergs bageri i Haderslev, og i 
januar 2020 blev bageriet nomineret til Årets Sociale Virksomhed 
i Haderslev Kommune. Årsagen var netop den rummelighed og 
sociale ansvarlighed, som Kohberg viser overfor praktikanterne. 

”Vi kender alle sammen en, der har haft det svært, eller er gået 

ned med flaget. Det kan være dig eller mig i morgen, og så er det 
vigtigt, at vi tager et socialt ansvar. Det synes jeg, vi har pligt til 
at gøre som virksomhed. Nye folk får altid en fast medarbejder, de 
kan følge. Ser jeg en ny medarbejder, så går jeg hen og snakker, og 
min dør står også altid åben.”

- Teddy Krogh Jensen, Bagerichef H. C. Andersen Bagergaarden



Side 38   |     Kohberg Bakery Group A/S  CSR-rapport 2019

MEDARBEJDERUDVIKLING

MEDARBEJDERE FÅR NYE KOMPETENCER
Også i 2019 har Kohberg arbejdet målrettet på at tilbyde  
medarbejdere uddannelse og opkvalificering. Veluddannede  
medarbejdere er med til at fremtidssikre Kohberg, og vi kan se 
værdien i glade medarbejdere, der får mulighed for at udvikle sig. 
En opkvalificering gør det desuden også lettere for os at  
rekruttere internt. 

En del af opkvalificeringen foregår via IKUF – Industriens  
Kompetenceudviklingsfond – hvor alle medarbejdere har mulighed 
for at få to ugers selvvalgt uddannelse hvert år. 
For eksempel kan ufaglærte medarbejdere blandt andet via IKUF 
uddanne sig til procesoperatører. Flere medarbejdere har i løbet 
af 2019 gennemført den grundlæggende lederuddannelse, og tre 
ledere har gennemført en akademiuddannelse i ledelse.
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KENN HAR FÅET MOD PÅ MERE

Det, der startede som et afklaringsforløb, er for Kenn Schmidt 
endt med et fast fuldtidsjob hos Kohberg. En af Kohbergs  
succeshistorier, hvor tålmodighed, støtte og uddannelse har  
hjulpet både den enkelte og virksomheden.

I 2018 begyndte Kenn i praktik hos Kohberg i Bolderslev. En 
depression havde sendt ham til tælling, og i begyndelsen var 
praktikken kun få timer om ugen. Stille og roligt faldt Kenn til og 
kunne øget antallet af timer. Senere begyndte han at tage kurser i 
rengøring.

”Det var selvfølgelig hårdt at starte, men alle var gode til at tage 
de hensyn, jeg havde behov for. Samtidig blev jeg behandlet som 
en naturlig del af holdet. Den støtte og opbakning har helt sikkert 
været med til at give mig mod på mere”. 

Efter at have været på kurser og særlige uddannelsesforløb i  
rengøring har 31-årige Kenn nu den specialviden, der skal til for at 
arbejde som rengøringsassistent i Kohbergs bageri. Et fuldtidsjob 
han netop er startet i - og på helt almindelige vilkår. 

”Jeg har været godt hjulpet hele vejen og er faldet godt til. Så jeg er 
også utrolig glad for, at jeg ikke skulle ud og starte forfra et andet 
sted.”

- Kenn Schmidt, Rengøringsassistent
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MARIA ER ROLLEMODEL

23-årige Maria Hammelsvang er ved at uddanne sig til  
procesoperatør hos Kohberg. En toårig overbygning på hendes  
industrioperatøruddannelse, som hun ikke kunne få, hvor hun 
tidligere havde elevplads. Hos Kohberg lærer hun både om  
bagerhåndværket, og hvordan brødlinjerne fungerer, så hun kan 
identificere og udbedre problemer i både dejen og med maskinerne 
– og ved, hvornår hun skal tilkalde andre. 

”Hos Kohberg er jeg ikke ”bare” elev. Det er meget familiært, og 
alle hjælper hinanden. Det er en fed arbejdsplads, og jeg bliver 
glad af at være på arbejde.”

Procesoperatøruddannelsen er et skridt nærmere Marias endelige 
mål. Hendes drøm er engang at blive produktionschef og stå med 
ansvaret for, at tingene kører. 

 Både elevpladsen og ambitionerne  
fortæller hun om, når hun besøger  
folkeskoler som ambassadør for  
Erhvervsskolernes Elevorganisation. 

”Jeg fortæller folkeskoleelever om,  
hvordan det er at tage en  
erhvervsuddannelse.  
På den måde erjeg en  
rollemodel, der viser  
dem, at der er mange  
forskellige veje  
at gå.”

- Maria Hammelsvang,  
Procesoperatørelev
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DEN GODE ARBEJDSPLADS
ÅRS RESULTAT 2019

Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Arbejdssikkerhed og -sundhed

Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder

Dødsfald 
- 0 dødsfald som følge af arbejdsulykker

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL HANDLING

- Konstant fokus på løbende forbedringer og 
forebyggende indsatser ift. arbejdsmiljø og 
sikkerhed samt uddannelse og træning. 
- Styrkelse af organisationen med ansættelse 
af arbejdsmiljøkoordinator

RESULTAT

- 0 dødsfald

Arbejdsulykker 
- 25 % reduktion ift. 28 anmeldte arbejds-
skader og -ulykker med fravær i 2018

- Fra ultimo 2019 er der afsat ressourcer til 
extra fokus på analyse af ulykker og  
nærved-ulykker i forhold til læring og  
forebyggelse
- Styrkelse af organisationen med ansættelse 
af arbejdsmiljøkoordinator

- 32 anmeldte arbejdsskader og -ulykker, 
svarende til en stigning på 14 % i forhold 
til anmeldte arbejdsskader og -ulykker 
med fravær i 2018

Fravær pga. arbejdsulykker
- 25 % reduktion af fraværsdage grundet ar-
bejdsrelaterede ulykker pr. 1.000 arbejdsdage 
ift. 51 fraværsdage grundet arbejdsrelatere-
de ulykker per 1.000 arbejdsdage i 2018

- Prioritering af sikkerhed som første punkt 
på tavlemøder. Konstant fokus på løbende 
forbedringer forebyggende indsatser ift. 
arbejdsmiljø og sikkerhed samt uddannelse og 
træning

- 86 fraværsdage grundet arbejds- 
relaterede ulykker pr. 1000 arbejdsdage, 
svarende til en stigning på 68 % ift. 
fraværsdage grundet arbejdsrelaterede 
ulykker per 1.000 arbejdsdage i 2018

Tilløb til ulykker 
- 100 internt anmeldte nærved-arbejds- 
skader og -ulykker. (89 anmeldelser i 2018)
- 

- Nyt system under indkøring til nemmere 
registrering, har sammen med øget fokus på 
givet flere indmeldinger 

- 167 internt anmeldte nærved- 
arbejdsskader og -ulykker

Arbejdsmiljøsmiley 
- 5 ud af 5 lokationer med grøn arbejds- 
miljøsmiley 

Målrettet fokus på arbejdsmiljø-arbejdet - 4 ud af 5 lokationer med grøn  
arbejdsmiljøsmiley
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DEN GODE ARBEJDSPLADS
ÅRS RESULTAT 2019

Diskrimination
Ansættelsesforhold

Rummelig arbejdsplads 

Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder
Politik for menneskerettigheder

Særlige stillinger
- 7 flexjobs
- 9 elevpladser

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL HANDLING

- Opretholde det høje niveau for uddannelse af 
lærlinge
- Skabe bevidsthed om Kohbergs sociale 
ansvar hos personaleledere 

RESULTAT

- 9 flexjob (2 i administration og 7 i pro-
duktionen)
- 12 elevpladser (6 procesoperatør-elever,  
- 5 automatik-teknikerelever, 1 bagvær-
ker)

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

- Der har 2019 ikke været valg til bestyrelsen, 
hvorfor måltallet endnu ikke er opfyldt
- 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)

Ansættelsesforhold
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Medarbejderudvikling

Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder

Trivsel/jobtilfredshed
- Jobtilfredshed på minimum 72 %

- Der har ikke været gennemført trivsels-
måling i 2019. Der har været gennemført 
ledertræning, LEAN træning

- Der har ikke været gennemført  
trivselsmåling. Der har været gennemført 
ledertræning, LEAN træning

Uddannelse og træning
- Undervisning for funktionærer og  
timelønnede efter behov

- Opretholde det høje niveau for uddannelse  
og opkvalificering af timelønnede  
og funktionærer.
- Gennemføre IKUF-uddannelse
- Implementere intern undervisning i projekt-
styring

- 892 eksterne undervisningstimer for 
funktionærer. 
- Tre ledere, der har gennemført akademi-
lederuddannelse i ledelse.
2295 timer IKUF-uddannelse for  
timelønnede (27 personer) 
Cirka 1125 timer i intern undervisning i 
projektlederunder-visningen

FORTSAT
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DEN GODE ARBEJDSPLADS
MÅLSÆTNINGER 2020

Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Arbejdssikkerhed og -sundhed

Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder

Dødsfald 
- 0 dødsfald som følge af arbejdsulykker

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL PLANLAGTE HANDLING

- Øget fokus på sikkerhed og målrettet instruktion
- Øget fokus på sikker adfærd
 -Sikkerhed er første punkt på alle tavlemøder og produktionsmøder

Arbejdsulykker 
- 15 % reduktion ift. 32 anmeldte arbejds- 
skader og -ulykker med fravær i 2019

- Øget fokus på sikkerhed og målrettet instruktion
- Øget fokus på sikker adfærd
- Sikkerhed er første punkt på alle tavlemøder og produktionsmøder

Arbejdsulykker i forhold til branche
- Nedbringelse af antallet af ulykker, så vi 
ligger på eller under landsgennemsnittet for 
farligt arbejde og branche på ulykkesincidens 
(antal ulykker pr. 1.000 ansatte) for alvorlige 
arbejdsulykker

- Øget fokus på sikkerhed og målrettet instruktion
- Øget fokus på sikker adfærd
- Sikkerhed er første punkt på alle tavlemøder og produktionsmøder

Tilløb til ulykker 
- +200 internt anmeldte nærved- 
arbejdsskader og -ulykker

- Information om vigtigheden af indrapporteringerne og handling 
på indrapporterede hændelser

Gennemførelse af målrettede indsatser/
projekter 1 pr. kvartal
- Gennemførelse af målrettede indsatser,  
der kompetenceudvikler samarbejdet om  
arbejdsmiljø, så alle er fortrolige med opgaven 
- 1. indsats gennemføres pr. kvartal

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

Arbejdsmiljøsmiley 
- 5 ud af 5 lokationer med grøn arbejdsmiljø-
smiley 

- Målrettet fokus på arbejdsmiljø-arbejdet
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DEN GODE ARBEJDSPLADS
MÅLSÆTNINGER 2020

Diskrimination
Ansættelsesforhold

Rummelig arbejdsplads 

Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder
Politik for menneskerettigheder

Særlige stillinger
- 9 flexjob
- 13 elevstillinger (6 procesoperatørelever, 5 auto- 
matikteknikerelever, - 1 bagværker og  
1 økonomielev)

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL PLANLAGTE HANDLING

- Påvirke alle personaleledere til at overveje at oprette særlige stillinger 
og fortsætte med at uddanne elever

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

- Det er selskabets mål, at der senest inden 2022 er mindst én kvinde i 
selskabets bestyrelse

Kønsfordeling i ledergruppen
- 20 % af den samlede ledergruppe er kvinder (6 af 29)
- Det er selskabets målsætning at have en passende 
ligelig fordeling af kvinder og mænd i selskabets  
forskellige ledelsesorganer

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

Ansættelsesforhold
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed

Medarbejderudvikling

Politik
Politik for arbejdstagerrettigheder

Uddannelse og træning
- Undervisning for funktionærer og timelønnede 
efter behov

- Opretholde det høje niveau for uddannelse og opkvalificering af  
timelønnede og funktionærer
- Eksterne undervisning for funktionærer
- Gennemføre IKUF-uddannelse
- Intern undervisning i projektstyring

Ledertræning
- Ledertræning af 30 ledere

- Ledertræning sammen med eksterne konsulenter ”Learn to lead”. 
Forventeligt ca. 30 ledere

FORTSAT
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ANSVARLIG
SELSKABSLEDELSE
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ANSVARLIG SELSKABSLEDELSE

I Kohberg har vi et stærkt fokus på ansvarlighed og gennemsig-
tighed. Vi baserer vores arbejde på anstændighed og respekt for 
vores interessenter. Og vi er stolte af at holde os på den rigtige 
side af lovgivningen, for eksempel når vi beskæftiger os med  
markedsføring, konkurrence og bekæmpelse af korruption. Vi 
stiller høje krav til os selv i Code of Conduct – krav der gælder hele 
vores forsyningskæde. 

LEVERANDØRSTYRING 

KONTROL AF LEVERANDØRER
Som produktionsvirksomhed er det afgørende for Kohberg at have 
leverandører, der både er pålidelige og samarbejdsvillige. Derfor 
har vi tæt kontakt til vores leverandører, og samtidig måler og 
evaluerer vi de enkelte leverandører på en række parametre.  
Både i henhold til vores forpligtelser til BRC-certificeringen, fordi 
vi aktivt ønsker at udvikle vores leverandører og Kohbergs forhold 
til dem. 
Vi inddeler leverandører i kategorierne:  

• Ny leverandør
• Godkendt leverandør 
• Udvalgt leverandør 
• Foretrukken leverandør 

 

Vores afdelinger for indkøb og kvalitet holder månedlige møder 
med fødevaresikkerhed og leverandørevaluering på dagsordenen; 
VACCP-møder. 

Vulnerability Assesment and Critical Point (VACCP) identificerer 
sårbare punkter i forsyningskæden, især med fokus på føde- 
varesvindel, ikke godkendte forbedringer og stjålne varer. 

LEVERANDØRER SKRIVER UNDER
Ligesom Code of Conduct forpligter Kohberg, forpligter Supplier 
Code of Conduct vores leverandører til et etisk regelsæt for både 
ledelse og medarbejdere på områder som menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder og korruption, ligesom leverandører skal 
agere ansvarligt med hensyn til miljø og klima. 

Samtlige af vores leverandører af råvarer, emballage og  
handelsvarer har underskrevet Supplier Code of Conduct.  
Netop disse leverandører har været prioriteret højest, idet deres 
varer direkte vedrører vores brød og wienerbrød. Derfor er det  
vigtigt for os, at 100 procent af leverandørerne i denne gruppe  
har skrevet under. Af den samlede indkøbsvolumen har 54  
procent af leverandørerne underskrevet Supplier Code of Conduct. 
Det er en løbende proces, hvor vi ønsker, at endnu flere af vores 
leverandører bliver præsenteret for Supplier Code of Conduct.  
I 2020 opgør vi vores leverandører i flere indkøbskategorier for at 
følge og skubbe til udviklingen over de kommende år.  
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VI KØBER MEL, FØR KORNET ER KLAR

Kohbergs beslutning om at bage med dansk mel kræver et tæt 
samarbejde med leverandøren. For at være sikre på at have nok 
dansk mel af den rette kvalitet kontraherer Kohberg via  
leverandøren kornet, længe inden det er høstet – faktisk nærmest 
inden det er sået på markerne. Mange faktorer som vind og vejr 
betyder noget for kornets kvalitet. Derfor indkøber Kohberg på 
forhånd kornet fra store dele af de danske arealer med for  
eksempel økologisk hvede.   

”Samarbejdet mellem Kohberg og vores primære melleverandør 
er meget tæt. Vi er utroligt afhængig af en stabil leverance af mel 
i den rette kvalitet, og det kunne vi ikke få uden dem. Samtidig 
så er vi også en vigtig kunde for leverandøren, og på den måde 
mener jeg, det er vigtigt, at leverandør og kunde passer sammen. 
Vi skal ville dem, og de skal ville os.”

- Carsten Pedersen, Director of Group Procurement
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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 overholder lovgivningen, og vi har respekt for principperne om 
fair konkurrence. Vi underviser løbende relevante medarbejdere i 
konkurrenceretslig compliance, og nye medarbejdere gennemgår 
lignende forløb, hvor det er relevant.

ÅBENHED

RAPPORT MED SAMFUNDSANSVAR
Denne CSR-rapport udgør Kohbergs årlige rapportering af vores 
samfundsansvar i forhold til Årsregnskabsloven. Men den er også 
et vigtigt redskab til, at Kohberg år for år bliver skarpere på,  
hvordan vi agerer ansvarligt og bæredygtigt i forhold til vores 
forbrug, vores fødevarer, vores ansatte og som ledelse. Både hvor 
det går godt, og hvor vi kan blive endnu bedre, og derfor kan man 
læse begge dele i rapporten for 2019.  

Desuden er rapporten vores årlige CoP-rapport (Communication 
on Progress) til FN’s Global Compact program.
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ANSVARLIG  
SELSKABSLEDELSE
ÅRS RESULTAT 2019

Alle risiciLeverandørstyring

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 risikovurderet

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL HANDLING

- Jævnfør Supplier Evaluation 2018 udvalgte vi 
bestemte leverandører til audit i 2019

RESULTAT

- 71 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra 
leverandører, er blevet risikovurderet

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct
- 57 % af indkøbsvolumen i DKK, der er  
fra leverandører, som har underskrevet SCoC
- 100 % af alle råvare-, emballage-  
og handelsvareleverandører har  
underskrevet SCoC

- Indhentning af underskrifter
- Evaluere om der er flere relevante indkøbs- 
kategorier, hvor der skal sikres underskrivelse 
af Supplier Code of Conduct

- 54 % af indkøbsvolumen i DKK, der er 
fra leverandører, som har underskrevet 
SCoC
- 100 % af alle råvare-, emballage-  
og handelsvareleverandører har  
underskrevet SCoC

Unfair markedsføring
Korruption
Konkurrenceforvridning

Fairness

Politik
Politik for anti-korruption
Politik for menneskerettigheder

Fair markedsføring
- 0 overtrædelser af  
markedsføringslovgivningen

- 0 overtrædelser af markedsføringslovgivnigen 
- Vores markedsføring er altid lovlig, anstændig, 
ærlig og sandfærdig, og vi respekterer både  
nationale regler og principperne for fair  
konkurrence 
- 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

Selvevaluering af leverandører
57 % af indkøbsvolumen i DKK, der er  
fra leverandører, som har udfyldt en  
selvevaluering
100 % af alle råvare-, emballage- og  
handelsvareleverandører, som har udfyldt 
en selvevaluering

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

- 54 % af indkøbsvolumen i DKK, der 
er fra leverandører, som har udfyldt en 
selvevaluering
- 100 % af alle råvare-, emballage- og 
handelsvareleverandører, som har  
udfyldt en selvevaluering

Fair konkurrence
- 0 overtrædelser af konkurrence- 
lovgivningen

- Gennemført konkurrenceretslig compliance 
træning for relevante medarbejdere

- 0 overtrædelser af konkurrence- 
lovgivningen
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ÅRS RESULTAT 2019

Alle risiciÅbenhed

Politik
Politik for anti-korruption
Politik for menneskerettigheder 

CSR-rapport
- Udgivelse af CSR-rapport

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL HANDLING

- Indsamlet CSR-data og udgivet CSR-rapport

RESULTAT

- CSR-rapport udgivet for 2018

FORTSAT

ANSVARLIG  
SELSKABSLEDELSE
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ANSVARLIG  
SELSKABSLEDELSE
MÅLSÆTNINGER 2020

Alle risiciLeverandørstyring

Politik
Politik for menneskerettigheder
Politik for arbejdstagerrettigheder
Klimapolitik
Miljøpolitik
Politik for anti-korruption

Risikovurdering - al eksternt køb
- Min. 70 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra leverandører, som er blevet  
risikovurderet

FOKUSOMRÅDER RISICI MÅL PLANLAGTE HANDLING

- Udvælge leverandører til audit
- Risikovurdering

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

- Udvælge leverandører til audit
- Risikovurdering 

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

- Indhentning af underskrifter
- Evaluere om flere indkøbskategorier skal underskrives

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

- Indhentning af underskrifter

Underskrivelse af Supplier Code of Conduct - råvarer, emballage, handelsvarer, 
rengøring & logistik
- Min. 65 % af indkøbsvolumen i DKK, der er fra råvare-, emballage-, handelsvare-,  
rengørings- & logistikleverandører, som har underskrevet SCoC

- Indhentning af underskrifter

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

 - Leverandører udfylder selvevaluering
- Evaluere om flere indkøbskategorier skal udfylde 
en selvevaluering

Unfair  
markedsføring
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 

Anti-korruption
- 0 overtrædelser af lovgivningen om korruption

- Fokus på anti-korruption

Fair konkurrence
- 0 overtrædelser af konkurrencelovgivningen

- Gennemføre konkurrenceretslig compliance-træning  
for relevante medarbejdere 

CSR-rapport
- Udgivelse af CSR-rapport 2019

- Indsamle CSR-data og udgive CSR-rapport 2019Alle risiciÅbenhed

Politik
Politik for anti-korruption
Politik for menneskerettigheder 
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KPI-
DEFINITIONER
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MILJØRIGTIGT FORBRUG

KPI-DEFINITIONER

RESSOURCEFORBRUG

Processpild af råvarer fra indkøb til færdigpakket produkt i procent af total produktion i tonsProcesspild

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

ENERGIFORBRUG

Diselforbrug Antal km per liter diesel forbrugt på egne lastbiler

FORURENING

Partikeludledning Procentdel af egne lastbiler med højeste euronorm

GODE FØDEVARER

FØDEVARESIKKERHED

Antal lokationer som har en gyldig BRC-certificering af fødevaresikkerhedenBRC-certificering

Antal lokationer som har en gyldig elite-smiley, som tildeles af den danske fødevarestyrelse via tredjepartsauditerinElite-smiley

Antal gennemførte interne BRC-audits på egne lokationerAudits

FØDEVARESUNDHED

Andel af indkøbt mel og kornprodukter som er uden glyfosatGlyfosat

Andel af indkøbt mel og kornprodukter som er uden stråforkortereStråforkortere

Andel af totalt antal frisk-indpakkede brød som er med FuldkornslogoFuldkornslogo

Andel af totalt antal frisk-indpakkede brød som er med NøglehulsmærketNøglehulsmærket

Andel af økologisk rugmel, konventionelt rugmel, økologisk hvedemel og konventionelt hvedemel, der er fra dansk dyrket kornDansk mel
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RESSOURCEFORBRUG

Andel af indkøbte æg i kg som ikke er burægÆg

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

Økologi Andel af totalt antal frisk-indpakkede brød som er certificeret økologisk

DEN GODE ARBEJDSPLADS

ARBEJDSSIKKERHED OG -SUNDHED

Antal dødsfald som følge af arbejdsulykkerDødsfald

Antal anmeldte arbejdsskader og -ulykker med fraværArbejdsulykker 

Antal fraværsdage grundet arbejdsrelaterede ulykker per 1.000 arbejdsdageFravær pga. arbejdsulykker

Antal internt anmeldte nærved-arbejdsskader og -ulykkerTilløb til ulykker 

Andel af lokationer med grøn arbejdsmiljøsmileyArbejdsmiljøsmiley 

RUMMELIG ARBEJDSPLADS 

Antal aktive flexjobs og elevpladserSærlige stillinger

Andel af kvindelige medlemmer af bestyrelsen i Kohberg Bakery Group A/SKønsfordeling i bestyrelsen

Andel af kvindelige medlemmer af den daglige ledergruppe i Kohberg Bakery Group A/S. Gruppen består af CEO, CFO, salgsdirektør, produktionsdirektør og HR-direktørKønsfordeling i ledergruppen

MEDARBEJDERUDVIKLING

Samlet score ud af 100 på jobtilfredshed i trivselsmåling, som gennemføres hvert andet år af EnnovaJobtilfredshed

Antal timers undervisning for funktionærer og timelønnedeUddannelse og træning

Vegansk Andel af totalt antal frisk-indpakkede brød er veganske



Side 55   |     Kohberg Bakery Group A/S  CSR-rapport 2019

ANSVARLIG SELSKABSLEDELSE

LEVERANDØRSTYRING

Andel af indkøbsvolumen i DKK, der er fra leverandører, som er blevet risikovurderetRisikovurdering af leverandører

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

Andel af indkøbsvolumen i DKK, der er fra leverandører, som har udfyldt en selvevalueringSelvevaluering af leverandører

FAIRNESS

Antal retslige domme for overtrædelser af markedsføringsloven udført eller forårsaget af Kohberg Bakery Group A/SFair markedsføring

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

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

ÅBENHED

n/aCSR-RAPPORT
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FN’S
GLOBAL COMPACT
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FN’S GLOBAL COMPACT

I Kohberg Bakery Group byggede vi til og med 2017 vores CSR- 
program op omkring de ti principper i FN’s Global Compact. Her har  
vores to fokusområder været Mennesker & Sundhed samt Miljø & 
Klima. I både 2018 og 2019 har vi ændret metode for CSR- 
rapportering, hvilket afspejles i denne rapport. 

Men Kohberg er stadig tilmeldt FN’s Global Compact, og derfor 
redegør vi også de ti principper herunder.  

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.
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Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder1

Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne2

Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling3

PRINCIP

Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde4

Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde5

Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold6

Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer7

Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed8

Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier9

Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse10

SIDE

14-22, 23-32, 45-51

14-22, 23-32, 45-51

33-44, 45-51

33-44, 45-51

33-44, 45-51

33-44, 45-51

33-44, 45-51

33-44, 45-51

33-44, 45-51

45-51

BEHANDLINGEN AF DE TI PRINCIPPER I FN’S GLOBAL COMPACT ER I DENNE RAPPORT FORDELT SÅLEDES
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SIDE

VIRKSOMHEDSPROFIL

ORGANISATION
 
Virksomhedens navn: Kohberg Bakery Group A/S
Webadresse:   www.kohberg.dk &  www.kohberg.com
Hovedkontor: Kernesvinget, 6392 Bolderslev, Danmark  
Ejerforhold: Koff A/S (100 procent)
Antal medarbejdere: 524 

RAPPORT

Rapporteringsperiode: 1/1 2019 – 31/12 2019
Rapporteringspraksis: Vi har rapporteret i overensstemmelse med den danske Årsregnskabslov §99a og §99b
Omfattede selskaber i rapporten: Samtlige selskaber i Kohberg Bakery Group A/S

GOVERNANCE

Kontaktperson vedr. rapporten og overordnet CSR-ansvarlig
René Normann Christensen, CEO (rnch@kohberg.com)
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Kohberg Bakery Group A/S, Kernesvinget, DK-6392 Bolderslev, Denmark 
+45 73 64 64 00, kohberg@kohberg.com www.kohberg.dk, www.kohberg.com
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