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FORORD 
VED IVAN THYREGOD
  

VEDHOLDENDE ANSVARLIG

Trods et år hvor alt blev vendt på hovedet, har vi i Eckes-Granini Danmark Rynkeby 
Foods (herefter EG DK Rynkeby) fastholdt vores fokus på at tage et proaktivt ansvar 
inden for CSR og bæredygtighed. Vores mangeårige dedikation til indsatsområderne 
i FN’s Global Compact udmønter sig dagligt i et engageret arbejde med flere tiltag 
på tværs af vores værdikæde. Denne CSR-rapport italesætter vores bæredygtigheds-
strategi, og hvorledes strategien omsættes til konkret handling. 

Senest har vi, med udgangspunkt i 2019, i løbet af 2020 kunnet konkretisere vores 
CO2-aftryk og miljøpåvirkning. Her har en detaljeret gennemgang af vores CO2-aftryk via 
ClimatePartners® model anskueliggjort og kvantificeret vores CO2-aftryk i de  
enkelte faser i vores værdikæde. Det har ledt til, at der bruges flere kræfter på konkrete 
miljøforbedrende tiltag her og nu, både i fabrikken og i værdikæden og samtidig giver 
det os mulighed for at planlægge nye og større tiltag, som kræver investeringer over 
tid. Mens vi arbejder på at nedbringe vores udledning, har vi valgt at klimakompensere 
vores direkte CO2 aftryk fra fabrikken i Ringe via ClimatePartner® fra 1. januar 2021.

2020 har budt på store forretningsmæssige udfordringer grundet nedlukningen af flere 
dele af det danske samfund i flere omgange. Salget har derfor været signifikant negativt 
påvirket, og det har ligeledes været nødvendigt at hensætte til omkostninger i forbindel-
se med nødvendige strukturforandringer. Omsætningen er faldet fra 923 mio. kr. til  
849 mio. kr., og årets resultat blev kun et plus på 1 mio. kr.  

Vores engagement via Team Rynkeby øges år for år. Projektet har over årene indsam-
let næsten 500 mio. kr. med hjælp fra dedikerede frivillige på tværs af nu otte lande. 
Midlerne går til kræftramte og lungesyge børn og deres familier. Den årlige cykeltur til 
Paris blev i 2020 aflyst pga. COVID-19, men hovedparten af sponsorerne fastholdt deres 
engagement, og endnu en gang blev der overbragt et stort beløb til velgørenhedsorgani-
sationerne på 65 mio. kr. I Danmark blev 20 mio. kr. overbragt til Børnecancerfonden og 
Børnelungefonden. 

I EG DK Rynkeby tager vi afsæt i to hovedområder i vores CSR- og bæredygtigheds-
fundament; mennesker og miljø. Herunder er der seks konkrete fokusområder, der 
er afgørende for vores CSR-arbejde, og som er samme strategiske afsæt, der gør sig 
gældende i Eckes-Granini-koncernen. Områderne hænger tæt sammen og udgør den 
samlede rygrad i vores CSR-aktiviteter.

Vi ser frem til på de følgende sider at præsentere vores tiltag inden for CSR og bære-
dygtighed, som udføres af alle vores stolte medarbejdere.

God læselyst!

IVAN THYREGOD
Adm. direktør Eckes-Granini Danmark Rynkeby Foods A/S.
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COVID-19-pandemien påvirkede markant vores Foodservice-segment i 2020,  
og sammen med skarp konkurrence på især kølejuice var det årsagen til en tilbage-
gang i vores omsætning. Årets resultat endte derfor med et mindre overskud på  
1. mio. kr. efter skat. 

Eckes-Granini Group gennemgår netop nu et større strategiskifte fra et decentralt  
fokus på hvert land til et fokus på at skabe synergier på tværs af koncernens  
selskaber i Europa; ONE Eckes-Granini 2025.

FORRETNINGSRESULTAT 2020 STRATEGI OG FORRETNING

Midlertidig økonomisk tilbagegang
Forretningsudviklingen hos EG DK Rynkeby har efter et 
omfattende tab på 328 mio. kr. i 2018, hvor selve driften 
leverede et underskud på 17 mio. kr., vist fremgang over 
2019 og var på vej til det også i 2020. COVID-19 betød dog 
en tilbagegang i omsætningen fra 2019 til 2020, som har 
påvirket resultatet negativt. 

Omsætning og resultat 2020
Drevet af COVID-19-nedlukningen i Foodservice samt 
øget pris- og kampagnetryk på udvalgte forretningsom-
råder i detailsalget i Danmark og på øvrige markeder 
realiserede EG DK Rynkeby i 2020 en samlet omsætning 
på 849 mio. kr. i forhold til 923 mio. kr. i 2019. 

Den markant lavere omsætning gjorde det nødvendigt 
med et øget omkostningsfokus i løbet af året. Samtidig 
har det været nødvendigt at se på yderligere tiltag for at 
nedbringe de strukturelle omkostninger. Således leverer 
regnskabsåret 2020 et resultat efter skat for året på 1 
mio. kr. i forhold til 12 mio. kr. året forinden.  

Økonomisk omstrukturering
I 2018 blev der lavet en omstruktureringsplan i tæt 
samarbejde med Eckes-Granini Group med det formål at 
reducere omkostningerne og øge effektiviteten i produk-
tionen. Denne plan leverede væsentlige forbedringer i 
2019 og 2020. 

Markedsudvikling
Samlet set steg det danske marked for juice, smoothie, 
nektar og saft med 5,0% i værdi i 2020 ifølge markedsda-
ta. I dette marked faldt EG DK Rynkebys markedsandele 
på det samlede marked fra 26,3% til 24,8%. Faldet skyl-
des primært nedgang i kølejuice, hvor hård konkurrence 
gennem salgsfremmende aktiviteter har styret volumen-
agendaen i detailhandlen inden for juice.

Forventning til fremtiden
COVID-19 vil påvirke salget som minimum i første halvdel 
af 2021. Ledelsen forventer dog et bedre resultat i relati-
on til den omstrukturerede forretningsplatform.

Mål for kønsfordeling i bestyrelse og ledelse
Bestyrelsen hos EG DK Rynkeby består af fire ejervalgte 
medlemmer fra Eckes-Granini Group og to medarbejder-
valgte medlemmer. Det var selskabets mål, at begge køn 
skal være repræsenteret i topledelsen med min. 25% fra 
det underrepræsenterede køn. Dette mål bliver opnået i 
2021, hvor Agnes Kovacs indtræder i bestyrelsen.

For kønsfordelingen på det øvrige ledelsesniveauer 
er målet en 50/50 fordeling. I 2020 var der fordelingen 
41% kvinder/59% mænd. Gennem vores rekruttering og 
forfremmelsesarbejde forventer vi at kunne afbalancere 
kønsfordelingen yderligere, hvis kandidater med de rig-
tige kvalifikationer kan findes. 

Det er ledelsens vurdering, at en afbalanceret køns-
fordeling giver øget medarbejdertilfredshed, da de to køn 
håndterer professionelle og personlige situationer på 
forskellige måder.

Historie
Arla Foods solgte i 2016 Rynkeby Foods A/S til 
Eckes-Granini Group. Herefter er der sket en konsoli-
dering af Eckes-Graninis produktionsplatforme i Skan-
dinavien ved at lukke og overflytte den svenske fabrik til 
Ringe. Fabrikken i Ringe står i dag for langt den største 
del af koncernens produktion til salg i Skandinavien.  
Selve overflytningen og integrationen i Ringe er først 
anset for afsluttet i 2020 og har således optaget organi-
sationen internt. Mærkevareporteføljen består i dag af 
mærkerne Rynkeby, God Morgen® og Brämhults.  
Alle stærke mærker med klare mærkevareprofiler og 
stærk appel til deres respektive målgrupper. 

Nutiden
Organisationen har gennemlevet og leveret en svær, men 
succesfuld integration i Eckes-Granini-koncernen over de 
sidste tre år og står nu klar til at fokusere sine kræfter 
på det skandinaviske marked. 

Forbrugerne har identiske behov i Skandinavien og har 
specielt under COVID-19-pandemien søgt til produkt-
kategorier som juice og saft, hvor de føler sig trygge, 
og hvor et behov for f.eks. en sundere morgenmad eller 
vitaminer kan dækkes ind. Produktudviklingen går derfor 
bl.a. mod nye, spændende produkter med funktionelle 
egenskaber. 

Vi ser samtidigt et skifte i vores kunders afsætning i for-
skellige salgskanaler. Det viser sig fx i form af e-handel, 
som er vokset kraftigt over det seneste år. Vores frem-
tidige markedstilgang vil derfor afspejle dette bredere 
salgskanalbillede.

Fremtiden
Eckes-Granini gennemgår netop nu et større strategi-
skifte fra et decentralt fokus på hvert land til et fokus på 
at skabe synergier på tværs af koncernens selskaber i 
Europa; ONE Eckes-Granini 2025. Dette strategiske fokus 
vil udmønte sig i flere tiltag og vil således også præge 
den strategiske retning i EG DK Rynkeby i Danmark og i 
Skandinavien. 

Hovedlinjerne er:

#1 Klarhed
Der vil blive skabt en større grad af gennemsigtighed og 
etableret samarbejder på tværs af selskaberne.

#2 Stordriftsfordele
Produktion i Ringe vil få mulighed for at tilbyde sine 
produkter i et større perspektiv og dermed opnå en bedre 
produktionsudnyttelse og effektivitet. Samtidig vil der 
være fokus på bedre forhold i indkøbet og i optimeringer i 
systemer og processer, der understøtter forretningen.

 #3 Organisationsudvikling
Der har været, og der vil fortsat være, et stort fokus på 
at udvikle alle medarbejderes faglige og menneskelige 
kompetencer på tværs af funktioner. Ligeledes er der  
fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø,  
inklusiv en dedikation til at fremme en mere ligelig  
repræsentation af begge køn.

#4 Innovation
Gennem en mere koordineret indsamling af forbruger-
indsigt og -forståelse samt en fælles tilgang til R&D er 
der fokus på at frembringe produkter til morgendagens 
forbrugere, som bl.a. har større helsemæssigt fokus.

#5 Mærkevarer og digitalisering
EG DK Rynkeby har med sine tre mærker en stærk mær-
kevareportefølje og vil søge at styrke disse yderligere 
hos forbrugerne gennem markedsføring, der passer til 
målgrupperne. Det vil være både via traditionelle og i sti-
gende grad digitale medier. To af mærkevarerne anven-
der allerede i dag næsten udelukkende digitale medier.
 
#6 Bæredygtighed – mennesker og miljø
Hvor denne CSR-rapport gennemgår tiltagene inden for 
vores CSR- og bæredygtighedsaktiviteter, er det vigtigt 
at understrege, at vi ser det som vores grundlæggende 
ansvar at optræde ansvarligt overfor virksomhedens 
omgivelser og i vores placering i værdikæden – både med 
vores leverandører og deres aktivitet og med forbrugerne 
af vores produkter.
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Bæredygtig fremtid 
Eckes-Granini-koncernens vision er: ”Vi tilbyder enhver 
forbruger det bedste fra frugtens verden til et sundt og 
behageligt liv.” For os betyder det også, at vi tager aktivt 
ansvar for miljø og mennesker.

Eckes-Granini Group er et familieejet selskab med over 
160 års historie. For at vi kan tilbyde naturlige produkter 
af højeste kvalitet i et miljø, der er værd at være en del af, 
er vi forpligtet til bæredygtig ressourcebeskyttelse.  
Vi engagerer os i vores medarbejdere, kunder og for-
brugere, som køber vores produkter, og som hver dag 
inspireres af vores juice. Vores mål er meget klart:  
Vi ønsker at blive én af   verdens mest bæredygtige juice-
producenter.

Vores bæredygtighedsstrategi udmønter sig i to over-
ordnede områder, hvor vi tager ansvar for henholdsvis 
1) mennesker og 2) miljø. Her har vi identificeret seks 
konkrete indsatsområder, der hver for sig har arbejds-
grupper på tværs af koncernen. 

Hvert af de seks områder har også dedikerede ressour-
cer på den danske fabrik i Ringe. På de følgende sider vil 
vi vise vores status, fremskridt og kommende tiltag for 
hvert indsatsområde. 

MERE BÆREDYGTIG JUICE
• Frugt- og grøntbaserede råvarer
  fra bæredygtighedscertificerede
  avlere og produktion

KLIMABESKYTTELSE
• Reducere CO2-udledning
  fra fabrikkens aktiviteter,
  herunder energi, vand-
  forbrug, affald og svind
  (og kompensere for resten)

EMBALLAGE
Mere bæredygtige emballage-
løsninger herunder bl.a.:
• Reducere plast 
  i vores emballager
• Øge andel af 
  genanvendt materiale

ERNÆRING OG KVALITET
• Forbrugersundhed
• Økologi
• Kvalitetsprodukter

MEDARBEJDERE
• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
• Rummelig arbejdsplads
• Kompetenceudvikling
• Sunde medarbejdere
• Sundhedstjek 

SOCIAL ANSVARLIGHED
• Team Rynkeby

MENNESKERMILJØ

Til et sundt og godt liv – med respekt og ansvar for mennesker og miljø

ECKES-GRANINI DANMARK RYNKEBY FOODS CSR-RAPPORT 2020



Tilgang til ansvarlig ledelse
EG DK Rynkeby skal efterleve FN’s konventioner og 
principper, som blandt andet er defineret i UN Global 
Compact, hvilket betyder, at vi skal arbejde efter bære-
dygtige principper og søge løsninger, der tager hensyn til 
menneskelige og miljømæssige forhold.
Vi forpligter os til at udvise hensyn til de problematikker, 
der vedrører lokalsamfundet omkring vores virksomhed 
samt i de lande, vores råvarer kommer fra.

Hos EG DK Rynkeby tager vi afstand fra enhver form for 
bestikkelse og korruption, både hos vores egne med-
arbejdere og hos de leverandører, vi samarbejder med.
Desuden ønsker vi et højt niveau af fødevaresikkerhed, og 
vi tolererer ikke fødevaresvindel.

Vi støtter og respekterer håndhævelsen af internationa-
le regler for menneskerettigheder og sikrer, at vi som 
virksomhed eller gennem virksomhedens aktiviteter ikke 
er skyld i nogen form for krænkelse af menneskerettig-
hederne. For EG DK Rynkeby omfatter menneskerettig-
heder fx sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som 
prioriteres højt blandt andet ved at tilbyde sundhedsak-
tiviteter, løbende kompetenceudvikling og uddannelse af 
alle medarbejdergrupper. 

For EG DK Rynkeby omfatter menneskerettigheder 
ligeledes, at vi tilbyder fair lønninger, forsikringsordnin-
ger, seniorordning og at vi naturligvis følger gældende 
overenskomster og regler.

Risici  
Vi er bekendte med potentielle risici i relation til korrup-
tion, bestikkelse og brud på menneskerettigheder, især 
når det gælder de lande, vores råvarer indkøbes fra.

Vi er bekendte med risikoen for svindel med fødevarer; 
f.eks. fødevarers økologiske status eller tilsætning af 
ikke-original frugt til juice.

Vi er opmærksomme på disse potentielle risici, men vi 
mener samtidig, at der via krav til leverandører og imple-
menterede procedurer i hele værdikæden udvises rettidig 
omhu, og at vi derfor har et passende beredskab i forhold 
til at imødegå eller helt eliminere eventuelle utilsigtede 
hændelser på området.

Vi er ligeledes bekendte med potentielle risici relateret 
til vores produktion og tilhørende aktiviteter, herunder 
miljømæssige risici som f.eks. overtrædelse af vores 
miljø- og spildevandstilladelser. Med den planlagte miljø-
certfiicering 2021 forventes disse risici at blive væsentligt 
reduceret ved rettidig omhu og fortsatte forbedringer af 
vores miljøindsats.

Handlinger
For at sikre overholdelse af gældende lovgivning, både i 
forhold til korruption, bestikkelse og menneskerettighe-
der har vi udarbejdet et adfærdskodeks med konkrete ret-
ningslinjer til, hvordan vi skal forholde os på områderne.

Alle medarbejdere har fået udleveret Eckes-Granini-kon-
cernens ”Adfærdskodeks”, ligesom det udleveres til alle 
nye medarbejdere, når de ansættes. Vi forventer naturlig-
vis, at medarbejderne sætter sig ind i indholdet. Kodekset 
bliver normalt også kommunikeret på interne møder og 
på de seminarer for nye medarbejdere, vi afholder flere 
gange årligt. I 2020 har det dog ikke været muligt at afhol-
de disse seminarer pga. COVID-19. Derfor er det op til de 
enkelte ledere at sikre, at medarbejdere i egen afdeling er 
bekendt med indholdet. 

En større gruppe af ledere og relevante medarbejdere i 
EG DK Rynkeby har desuden deltaget i et kursus, hvor vi 
arbejdede i dybden med overholdelse af retningslinjerne 
på flere områder, herunder vores Adfærdskodeks.

For at sikre, at vores leverandører også lever op til prin-
cipperne, skal alle råvareleverandører underskrive vores 
Leverandør Code of Conduct, når vi indgår kontrakten.

Derudover skal de største leverandører minimum én gang 
hvert halvandet år gennemgå en EcoVadis CSR- 
evaluering. Der er opsat mål for, hvilken score vores 
leverandører skal opnå. Målene er nærmere beskrevet i 
afsnittet om ansvarligt indkøb.

I 2020 har vi forberedt et miljøledelsessystem efter kra-
vene i ISO 14001 og EMAS for at blive klar til implemente-
ring og certificering i begyndelsen af 2021. 
Vi har derudover fastsat en række målsætninger for  
vores medarbejderes sundhed, sikkerhed og trivsel.  
Disse er beskrevet senere i denne rapport.

2020 blev pga. COVID-19 et på alle måder anderledes år 
med bl.a. restriktioner og konsekvenser. Mange planlagte 
initiativer og projekter blev udsat og sågar aflyst. Som 
et eksempel blev vores EMAS og ISO 14001-certificering 
først gennemført i begyndelsen af 2021 i stedet for i 2020, 
som oprindeligt planlagt. Forberedelserne til certificerin-
gen blev besværliggjort af, at der har været implemente-
ret nødvendige restriktioner i forhold til færden i produk-
tionslokaler, da produktionen har skullet beskyttes mod 
risiko for COVID-19-smitte. 

I forbindelse med forberedelserne til miljøcertificering 
har vi gennemført en større risikoanalyse af virksom-
hedens strategi og miljøpåvirkninger. Denne har ikke 
afstedkommet væsentlige ændringer af den overordnede 
risikovurdering. (Se figur). 

ANSVARLIG LEDELSE  FOKUSOMRÅDER

11CSR-RAPPORT 2020ECKES-GRANINI DANMARK RYNKEBY FOODSCSR-RAPPORT 202010 ECKES-GRANINI DANMARK RYNKEBY FOODS

Råvarer Leverandører Produktion Kunder ForbrugereTransport af færdigvarer

MEGA SHOP

Risici:
· Brud på  

menneskerettigheder
· Korruption og  

bestikkelse

Actions:
· AIJN Juice CSR
· IDH 100 pct.  

sustainable
· Juice 2030

Risici:
· Brud på  

menneskerettigheder
· Korruption og  

bestikkelse
· Fødevaresvindel

Actions:
· Udvælge leverandører
· Stille krav til  

leverandører, bl.a. 
SGF-medlemskab og 
Code of Conduct

· Vurdere leverandører 
vha. EcoVadis  
assessment

Risici:
· Nedslidning af  

medarbejdere
· Arbejdsulykker
· Stress
· Mangel på kompetent 

arbejdskraft
· Øgede miljø-

påvirkninger, herunder 
CO2 emissioner, som  
følge af produkt-
portefølje

· Brud på fødevare- 
sikkerhed

Actions:
· Skabe rammerne til 

et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø

· Øge medarbejdernes 
kompetenceniveau ved 
træning og uddannelse

· Lave sundheds-
fremmende tilbud for 
medarbejderne

· Forsat sikre et højt 
niveau af fødevare-
sikkerhed

· Have fokus på vores 
miljøpåvirkninger  
herunder energiforbrug 
og fødevarespild

Risici:
· Nedslidning af  

medarbejdere ift. 
transporten

· Arbejdsulykker
· Dieselforbrug 
· Udledning fra vognpark

Actions:
· Skabe rammerne til 

et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø

· Lave sundheds-
fremmende tilbud for 
medarbejderne

· Fortsat optimering  
af kørsel vha.  
planlægning

Risici:
· Brud på fødevare-

sikkerhed
· Fødevareskandaler

Actions:
· Certificering efter  

IFS Food Standard
· Hurtig og professionel 

behandling af  
reklamationer

· Højt fokus på over-
holdelse af fødevare-
lovgivning

Risici:
· Skade på forbrugere
· Forbrugere fravælger 

Rynkeby-produkter 
pga. sukkerdebat og 
plastdebat

· Anklager om vild-
ledende markedsføring

Actions:
· Certificering efter  

IFS Food Standard
· Hurtig og professionel 

behandling af  
reklamationer

· Vælge mere bære-
dygtige løsninger  
– bl.a. 50 % r-PET, hvor 
det kan lade sig gøre

· Udvikling af sukker-
reducerede produkter

· Øge fokus på sundhed 
via Team Rynkeby

· Fokus på ansvarlig 
markedsføring

Værdikæden – Fra Jord til Bord 

Hos EG DK Rynkeby tager vi ansvar for de beslutninger, der bliver truffet. Vi tager 
afstand fra bestikkelse, korruption og fødevaresvindel. Derudover har vi fokus på, at 
menneskerettighederne bliver overholdt.

Eckes-Granini-koncernen og EG DK Rynkebys arbejde med CSR og bæredygtighed har 
rod i koncernens bæredygtighedsstrategi. Særligt fem af FN’s verdensmål er tydeligt 
rodfæstet i strategien, der favner vores to hovedområder mennesker og miljø. 



UN Global Compact og FN’s verdensmål
EG DK Rynkeby har siden 2011 været tilsluttet UN Global 
Compacts (UNGC) 10 principper. Principperne skal 
fremme etisk forretningsadfærd. UNGC er baseret på 
internationale konventioner inden for menneskeret-
tigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og 
antikorruption. 

UNGC har to formål; dels at opfordre virksomheder til at 
støtte op om og implementere de 10 principper i deres 
praksis, og dels at opfordre virksomheder til at bidrage 
med frivillige initiativer til at fremme FN’s mål om bære-
dygtighed.

De 10 principper er integreret i vores bæredygtigheds-
strategi via vores aktiviteter, som ses i oversigten neden-
for: 

Flere områder af EG DK Rynkebys bæredygtigheds-
strategi støtter således op om FN’s 10 principper for 
bæredygtig udvikling, men den samlede strategi bidrager 
samtidig også til realiseringen af FN’s Verdensmål. 

Det sker gennem vores forretningsadfærd og måden, 
hvorpå vi agerer overfor vores omverdenen, som er 
beskrevet i Adfærdskodeks, men også igennem vores 
aktiviteter knyttet til værdikæden (Fra jord til bord). 

Med den nye strategi kan vi støtte op om verdensmålene 
ved aktiviteter, som EG DK Rynkeby enten selv har indfly-
delse på eller indirekte via vores ejere Eckes- 
Granini Group. Vi har i koncernen særligt fokus på fem af 
verdensmålene. 

Figuren nedenfor illustrerer, hvordan de fem udvalgte 
verdensmål støttes op af vores CSR-strategi.  
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Virksomheden bør: Forankring i  
bæredygtighedsstrategi: 

Menneske rettigheder Støtte og respektere beskyttelsen  
af internationalt erklærede  
menneskerettigheder

Sikre, at den ikke medvirker  
til krænkelser af  
menneske rettighederne

”Mere bæredygtig juice” 
”Medarbejdere”

Arbejdstager rettigheder Opretholde foreningsfriheden  
og effektivt anerkende retten til  
kollektiv forhandling

Bekæmpe alle former for  
tvangsarbejde

Støtte effektiv afskaffelse af  
børnearbejde 

Afskaffe diskrimination i relation  
til arbejds- og ansættelsesforhold

”Mere bæredygtig juice” 
”Medarbejdere”

Miljø Støtte en forsigtighedstilgang til  
miljømæssige udfordringer

Tage initiativ til at fremme større  
miljømæssig ansvarlighed

Opfordre til udvikling og udbredelse  
af miljøvenlige teknologier

”Mere bæredygtig juice” 
”Klimabeskyttelse”

Antikorruption Modarbejde alle former for  
korruption, herunder afpresning 
og bestikkelse

”Mere bæredygtig juice” 
”Medarbejdere”

MERE BÆREDYGTIG JUICE
• Frugt- og grøntbaserede råvarer
  fra bæredygtighedscertificerede
  avlere og produktion

KLIMABESKYTTELSE
• Reducere CO2-udledning
  fra fabrikkens aktiviteter,
  herunder energi, vand-
  forbrug, affald og svind
  (og kompensere for resten)

EMBALLAGE
Mere bæredygtige emballage-
løsninger herunder bl.a.:
• Reducere plast 
  i vores emballager
• Øge andel af 
  genanvendt materiale

ERNÆRING OG KVALITET
• Forbrugersundhed
• Økologi
• Kvalitetsprodukter

MEDARBEJDERE
• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
• Rummelig arbejdsplads
• Kompetenceudvikling
• Sunde medarbejdere
• Sundhedstjek 

SOCIAL ANSVARLIGHED
• Team Rynkeby

MENNESKERMILJØ
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SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE 
OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE 

ALDERSGRUPPER

FREMME VEDVARENDE, INKLUSIV OG 
BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST, 

FULD OG PRODUKTIV BESKÆFTIGELSE 
SAMT ANSTÆNDIGT ARBEJDE 

TIL ALLE

SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG 
PRODUKTIONSFORMER

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE 
KLIMAFORANDRINGER OG DERES 

KONSEKVENSER

BESKYTTE, GENOPRETTE OG 
STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF 

ØKOSYSTEMER PÅ LAND, BEKÆMPE 
ØRKENDANNELSE, STANDSE 

UDPINING AF JORDEN OG TAB AF 
BIODIVERSITET
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Ansvarligt indkøb 
Langt de fleste råvarer og primære emballagematerialer, 
som anvendes hos EG DK Rynkeby, indkøbes af vores kol-
legaer hos Eckes-Granini Group i Tyskland. Det er en stor 
fordel, at vi er en del af en større organisation, der kan 
stille krav i leverandørkæden for på den måde at kunne 
drive en mere bæredygtig udvikling.

Ved indgåelse af IDH Sustainable Juice Covenant i 2019 
er vi gået endnu et stort skridt i retning af at kunne do-
kumentere, at bl.a. menneskerettigheder, anti-korruption 
og miljøforhold hos de leverandører, som vi samarbejder 
med, overholdes. 

Tilgang til ansvarligt indkøb
Eckes-Granini Group stiller høje krav til vores leverandø-
rer, både hvad angår kvalitet, fødevaresikkerhed, bære-
dygtighed, sporbarhed og god forretningspraksis. Vi gør 
vores bedste for at sikre, at de internationale rettigheder, 
beskrevet i UN Global Compact, overholdes. 

Handlinger – globalt og ansvarligt indkøb  
foretages fra Tyskland 
For at leve op til de høje standarder har Eckes-Grani-
ni-koncernen fastsat en række krav til sine råvareleve-
randører. Kravene er blandt andet: 

• Underskrift af AIJN Code of Business Conduct, 
der dækker overholdelse af de 10 principper i UN 
Global Compact, herunder menneskerettigheder, 
anti-korruption og miljøbeskyttelse. Overholdelse af 
AIJN CoC eftervises ved SGF audit.  

• Medlemskab af SGF (Sure Global Fair), som er en uaf-
hængig organisation, der foretager årlige audits hos 
medlemmerne. SGF-audit omfatter kontrol af hygiejne, 
ægthed, sporbarhed og bæredygtighed. For de leve-
randører, der endnu ikke er SGF-medlemmer, kræves 
andre beviser for råvarernes kvalitet og ægthed, og 
desuden foretages bl.a. autenticitets- og pesticidanaly-
ser af et eksternt akkrediteret laboratorium. 

• Evaluering af leverandørens performance på bære-
dygtighed ved hjælp af EcoVadis.

• Medlemskab af IDH Sustainable Juice Covenant. 

 EcoVadis – vurdering af leverandørernes performance 
inden for bæredygtighed
EcoVadis Evaluering foregår som en online-audit, der 
dækker fire emner: 

1. Miljøpåvirkninger
2. Menneskerettigheder
3. Bæredygtigt indkøb
4. Fair forretningspraksis (etik)

Leverandørerne skal uploade dokumentation for deres 
performance online, hvorefter dokumentationen vurde-
res af uvildige eksperter hos EcoVadis. Resultaterne af 
audit rapporteres for hvert af de fire segmenter med en 
pointscore fra 0 - 100. Eckes-Granini Group har fastsat 
minimumsmål på opnåelse af score for sine leverandø-
rer. 

Målet er, at min. 80 % af leverandørerne scorer over  
45 point. Ved udgangen af 2020 er status således: 
• 138 leverandører er evalueret 
• Af de 138 leverandører har 77 % opnået min. 45 point, 

hvilket er en forbedring i forhold til 2019 og tæt på 
målet, som er min. 80 % af leverandørerne skal opnå 
mere end 45 point. 

For at opnå det fastsatte mål for leverandør-performan-
ce, analyserer Eckes-Granini Group de indkomne data 
fra EcoVadis og arbejder sammen med leverandørerne 
for at forbedre deres indsats inden for de fire definerede 
bæredygtighedsområder. 

IDH Sustainable Juice Covenant  
– bæredygtig juice i 2030
I begyndelsen af 2019 sluttede Eckes-Granini Group sig 
til IDH Sustainable Juice Covenant, som er en sektordre-
vet aktivitet, hvor medlemmerne arbejder hen imod at 
indkøbe alle frugt- og grøntbaserede råvarer fra bæ-
redygtighedscertificerede avlere og producenter i 2030 
baseret på massebalanceprincippet. 

Massebalanceprincippet indebærer, at indkøb af frugt og 
grønt kan bestå af en blanding af både bæredygtigt certi-
ficeret og ikke-bæredygtigt certificeret frugt og grønt. For 

MILJØ  MERE BÆREDYGTIG JUICE

I vores arbejde med ”miljø” fokuserer vi på tre indsatsområder, hvor vi kan medvirke 
til at gøre en forskel. Det handler om mere bæredygtig juice, beskyttelse af miljøet og 
emballage.

CSR-MÅL Resultat 2018
Ny baseline

Resultat 2019 Resultat 2020

EcoVadis vurdering af leverandører. 
Min. 80% > 45 point.

>90% af leverandørerne 
opnåede >35 point

72%
>45 point

77% 
> 45 point

Andel bæredygtigt certificeret Juice. 
Mål: 100 % i 2030

0% 22% Resultat kendes først  
medio 2021 

MERE BÆREDYGTIG JUICE
• Frugt- og grøntbaserede råvarer
  fra bæredygtighedscertificerede
  avlere og produktion

KLIMABESKYTTELSE
• Reducere CO2-udledning
  fra fabrikkens aktiviteter,
  herunder energi, vand-
  forbrug, affald og svind
  (og kompensere for resten)

EMBALLAGE
Mere bæredygtige emballage-
løsninger herunder bl.a.:
• Reducere plast 
  i vores emballager
• Øge andel af 
  genanvendt materiale

ERNÆRING OG KVALITET
• Forbrugersundhed
• Økologi
• Kvalitetsprodukter

MEDARBEJDERE
• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
• Rummelig arbejdsplads
• Kompetenceudvikling
• Sunde medarbejdere
• Sundhedstjek 

SOCIAL ANSVARLIGHED
• Team Rynkeby

MENNESKERMILJØ
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hvert ton råvarer, vi har behov for, har vi købt et ton bære-
dygtigt certificerede råvarer, men kan ikke garantere, at 
EG DK Rynkeby modtager præcis de certificerede råvarer. 
Massebalanceprincippet anvendes også inden for andre 
kategorier som f.eks. kaffe, elektricitet, kakao, te osv. 
IDH Sustainable Juice Covenant måler bæredygtighed 
på primærproducent-niveau ved hjælp af SAI FSA-audit-
systemet samt ved ETI/SMETA/SA8000 certificerede 
virksomheder på producent-niveau. Ved ”bæredygtig-
hedscertificeret” forstås, at alle primærproducenter 
er verificeret med minimum SAI FSA Bronze level som 
resultat, samt at producenter af juice-, puré- og juice-

koncentrat er certificeret efter SMETA (Sedex Members 
Ethical Trade Audit) eller en tilsvarende standard. 

Det er et meget ambitiøst mål, og for at sikre fremdrift 
og valid dokumentation vil Eckes-Granini Group årligt 
blive certificeret af en uvildig tredjepart. Første audit blev 
gennemført af PWC i 2020 med tilfredsstillende resultat, 
som viste, at den samlede volumen af bæredygtigt cer-
tificerede råvarer udgjorde 22% i 2019. Målet er, at dette 
tal skal være 100% i 2030. Resultatet for 2020 foreligger 
først senere i 2021.

Miljøpolitik
Vi forpligter os til at overholde gældende miljø- og 
arbejdsmiljølovgivning, ligesom vi vil beskytte miljøet og 
forebygge forurening fra vores virksomhed. Med ud-
gangspunkt i vores miljøledelsessystem vil vi desuden 
arbejde med løbende forbedringer af miljøforholdene i 
vores virksomhed. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på 
følgende områder: 

Energi og transport
Vi skal spare på energien, og vi arbejder altid for energi-
rigtige løsninger i både eksisterende og nye processer i 
produktionen. Vi vil reducere vores forbrug af brændstof 
gennem investeringer i vores lastbiler og optimering af 
vores kørsel. 

Vand og spildevand
Vi skal sikre løsninger, der minimerer vandforbrug uden 
at gå på kompromis med kvalitet og fødevaresikkerhed 
gennem optimeringer og investeringer. Vi kan også sæn-
ke vores spildevandsudledning ved at minimere vand-
forbruget i vores processer. 

Affald og genanvendelse
Vi arbejder konsekvent for at undgå alle former for spild, 
herunder materialer, brændstof, energi, råvarer samt 
andre former for ressourcer i forbindelse med vores 
drift. Vi sikrer desuden, at vores affald bliver genanvendt, 
genbrugt og genindvundet i størst mulig grad. Opstår 
der alligevel spild, sikrer vi en bæredygtig afhændelse. 
Overforbrug medfører også spild. Derfor overvåges og 
optimeres drift og forbrug løbende.

Emballage og plast
Vi vil reducere vores forbrug af plast og pap til emballage 
gennem øget fokus på mere bæredygtige emballage-
løsninger. 

Handlinger og status på miljøforbedringer 2020 - på vej 
mod en bedre udnyttelse af ressourcerne
Vores bæredygtighedsstrategi og den kommende EMAS 
og ISO 14001-certificering forpligter EG DK Rynkeby til 
løbende at forbedre virksomhedens miljøindsats. Vi har 
derfor i slutningen af 2020 fået gennemført en kortlæg-
ning af vores CO2-aftryk for 2019 efter Greenhouse Gas 
Protocol (GHGP) Scope 1+2+3 med hjælp fra en uvildig 
tredjepart, ClimatePartner®. 

Resultatet af kortlægningen viser, at det største bidrag til 
CO2-aftrykket på juiceproduktion kommer fra råvarer og 
emballage. Dette er ikke overraskende, da vores råvarer, 
fx appelsin-, ananas- og mangojuice indkøbes fra lande i 
hele verden. Dette er et faktum, som vi som virksomhed 
ikke har reel indflydelse på, hvis vi fortsat skal producere 
de produkter, som forbrugerne efterspørger.
Til gengæld har vi indflydelse på, hvordan vi anvender 
vores råvarer og emballager og sikrer, at vi minimerer 
spild under produktion. 

Ligeledes har vi indflydelse på, hvor meget energi og 
vand, vi anvender i vores produktion. Kortlægningen 
viser, at der er potentiale for at reducere vores forbrug 
yderligere. Som beskrevet nedenfor vil vi bruge 2021 til 
at kortlægge muligheder for reducering af energi- og 
vandforbrug. 

Førsteprioritet er at reducere vores udledninger, men 
samtidig med disse aktiviteter vil EG DK Rynkeby fra 
1. januar 2021 kompensere den del af det samlede 
CO2-aftryk, som er direkte udledt fra vores aktiviteter 
på fabrikken i Ringe, dvs. GHGP scope 1 + 2 samt dele 
af scope 3 (forretningsrejser, leasede biler og aftryk fra 
med arbejdernes kørsel til/fra arbejde). 

CO2-kompensationen vil gå til et offset-projekt for  
bevarelse af regnskov i Brasilien - via ClimatePartner®. 
Du kan læse mere om projektet her.

KLIMABESKYTTELSE

Scope 1

Scope 2

Producenter/
råvarer

Transport Transport Affalds-
håndtering

Produktion EG DK Rynkeby

Scope 3

Scope 1 
Emissioner stammer fra aktiviteter, som 
vi selv kan kontrollere fx udledninger fra 
fabrikken i Ringe (f.eks fra naturgasforbrug, 
vand, spildevand mv.), samt transport af 
færdigvarer med Rynkeby Foods’ egne 
lastbiler. 

Scope 2 
Emissioner er indirekte udledninger fra 
den energi, som Rynkeby Foods køber og 
bruger til drift af fabrikken i Ringe f.eks. el.

Scope 3 
Emissioner er de indirekte udledninger fra 
indkøbte varer og serviceydelser (fx juice-
koncentrat, karton emballage og transport 
heraf) samt transport af færdigvarer med 
eksterne vognmænd samt behandling af 
affald fra vores produkter hos forbrugere. 
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• Godt og sikkert arbejdsmiljø
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SOCIAL ANSVARLIGHED
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https://fpm.climatepartner.com/project/1086/en?utm_source=climatemap&utm_medium=referral
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Fokus på spild
Der har i 2019 og 2020 været fokus på miljøforbedrende 
foranstaltninger prioriteret omkring minimering af spild i 
produktionen.

Der er fastsat nye miljømål for spild:
• Produktsvind som er defineret som tab af produkt fra 

blanderi til tapperi i %. 
• Produkttab udtrykt som destruktionsomkostninger 

totalt, hvilket er inkl. både produktionstab og f.eks. 
tab af produkter, der løber på dato inden salg. 

Til trods for, at der er brugt mange ressourcer på træ-
ning og uddannelse af vores medarbejdere, og at der har 
været fokus og opfølgning på KPI’er, er det ikke lykkedes 
at reducere produktsvindet siden 2018. Årsagen er, at 
produktsammensætningen er blevet mere kompleks med 
flere typer produkter, der tappes i mindre batch-stør-
relser. Da produktsvindet pr. batch er konstant uanset 
batchstørrelse, er vores KPI steget både i 2019 og 2020, 
som det ses i tabel nedenfor. 
Vi forventer dog, at vi i løbet af 2021 har iværksat tekniske 
løsninger og reduceret kompleksiteten, så det er reali-
stisk at opnå et fald i produktsvind på 5% ift. 2020.  
Ved at reducere produktsvind opnår vi, at vi skal indkøbe 
mindre mængder af råvarer pr. liter produceret juice, 
ligesom det reducerer COD-indholdet i vores spildevand. 
Selvom produktsvind i % er steget, så har trænings-
indsatsen og kompetenceløftet betydet, at mængden af 
interne blande- og tappefejl i produktionen er faldet med 
positiv miljøeffekt som konsekvens. 
Som det ses af skemaet nedenfor, er destruktions-
omkostningerne mere end halveret fra 2018 til 2019 og 
yderligere en reduktion i 2020. Målet for 2021 er ambi-
tiøst, men vi tror på, at vi kan forbedre os yderligere. 

Energi og vand
Pr. 1. januar 2018 overtog EG DK Rynkeby produktionen 
af friskpresset juice fra Eckes-Granini Groups fabrik i 
Sverige. Produktionen af friskpresset juice er en ander-

ledes proces end vores øvrige produkter, som produceres 
fra juicekoncentrat eller fra NFC (Not From Concentrate). 
Både presse- og tappeprocessen kræver mere energi og 
vand, og derfor blev 2018 valgt som ny basislinie for at få 
et retvisende grundlag for udviklingen i forbruget af vand 
og energi. 

Nøgletallene for el og gas er steget i 2020 i forhold til 
2019. Årsagen er en lavere produktionsvolumen, da 
vi producerede 4 mio. færre liter juice i 2020 ift. 2019 
svarende til et fald på 3,5 %. Det har således indflydelse 
på nøgletallene, der opgøres pr. 1000 liter produceret 
produkt. 

Det reelle forbrug af el og naturgas er faktisk faldet. 
Elforbruget er faldet med 2 % i 2020, og forbruget af 
naturgas er faldet med 3 %. Energiforbruget falder ikke 
proportionelt med produktionsvolumen, da lys, maskiner, 
varme etc. skal køre, selvom der produceres færre liter 
juice. 

Pr. 1. januar 2020 har EG DK Rynkeby købt el fra ved-
varende energikilder (vindenergi) svarende til 100 % af 
vores elforbrug. Dette dokumenteres gennem oprin-
delsesgarantier, de såkaldte RECS-beviser, som bliver 
revisorgodkendt.

Det totale vandforbrug er faldet med 11 % i forhold til 
2019, og det afspejler sig også i nøgletallet, som er faldet 
med 8 %. Den totale spildevandsudledning er faldet med 
3 % i forhold til 2019, men pga. det tilsvarende fald i 
produktionsvolumen afspejler dette sig ikke i nøgletallet. 
Der indgår vand i juice fra koncentrat samt i nektar og 
frugtdrikke, så vandforbruget afhænger også af produkt-
sammensætningen. 

Vores mål for 2021 er at få gennemført en kortlægning 
af vores energiforbrug, et såkaldt energisyn, foretaget 
af en tredjepart med ekspertise inden for energiforbed-
ringer. Resultatet af denne kortlægning skal bruges til 

beslutning og prioritering af fremtidige energibesparende 
aktiviteter.

Vi vil ligeledes i 2021 foretage en intern kortlægning af 
vores vandforbrug, som lægges til grund for planlægning 
af vandbesparende aktiviteter i de kommende år. 

Affald
Vi har i mange år kildesorteret de væsentligste genan-
vendelige affaldsfraktioner i vores produktion som fx 
bølgepap og plastfolie. Som en del af forberedelserne til 
miljøcertificeringen har vi foretaget en fuld kortlægning 
af vores affaldsstrømme og identificeret muligheder for 
øget udsortering, som vi vil arbejde med at implementere 
med det mål at øge mængderne af genanvendeligt affald 
og dermed reducere mængden af affald, som sendes til 
forbrænding.
Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær øko-
nomi, som blev indgået som en bred politisk aftale i juni 
2020, betyder, at vi inden udgangen af 2022 skal sortere 
vores husholdningslignende affald i 10 fraktioner. Som 
første trin er vi nu begyndt at opmærke vores eksiste-
rende affaldsbeholdere med de relevante piktogrammer 
fra det fælles piktogramsystem, som fremadrettet skal 
bruges til affaldssortering i hele Danmark, og frem mod 
2022 kommer vi gradvist til at indføre øget sortering.

Transport og logistik
Alle EG DK Rynkebys syv lastbiler er de nye miljøven-
lige modeller med Eculotion-system, som gør bilerne 
specificerede til de aktuelle opgaver. Vedligeholdelse af 
lastbilerne har fokus på reducering af brændstofforbrug. 

I slutningen af 2020 påbegyndte vi udskiftning af det 
såkaldte flådestyringssystem i lastbilerne. Et flådesty-
ringssystem anvendes bl.a. til at optimere kørselsplan-
lægningen, og i forhold til det gamle system rummer det 
nye system ekstra funktioner, som kan hjælpe os med at 
forbedre vores kørselsplanlægning yderligere. Derud-
over anvender vi flådestyringssystemet til at analysere 

chaufførernes kørselspræstation på flere forskellige 
parametre – og kørselspræstationen evalueres sammen 
med den enkelte chauffør. 

Igennem mange år har vi fulgt brændstofforbruget ved at 
kigge på nøgletallet km/l – antal kørte kilometer pr. liter 
diesel. I de seneste år har vi dog set, at dette nøgletal 
ikke i tilstrækkelig grad kan anvendes til at vurdere vores 
lastbilers miljøpræstation. På trods af udskiftningen til 
nye lastbiler er nøgletallet for km/l nemlig faldet pga. 
en kombination af flere ting. Væsentligst er, at plan-
lægningen af turene er blevet optimeret, så bilerne nu 
kører med større mængder varer, hvilket giver et større 
dieselforbrug, når man kigger alene på km/l. Til gen-
gæld betyder kørselsoptimeringen, at vi kører færre ture. 
Fremadrettet er det målet at definere et eller flere nye 
nøgletal for transport og logistik, så vi kan arbejde endnu 
mere fokuseret med optimering af området ud fra et 
miljøperspektiv. 

Borgerklager
Vi har i 2020 modtaget i alt fire klager fra vores nærme-
ste naboer til virksomheden, som alle skyldes støjgener 
forårsaget af aktiviteter i virksomheden primært ved 
aflæsning af juicetønder om sommeren. Alle klager er 
afsluttet direkte med naboerne. Der har ikke været kla-
ger via myndighederne. 

Planlagt miljøcertificering
Det har været EG DK Rynkebys målsætning, at virk-
somheden skulle være EMAS og ISO 14001 certificeret 
i 2020. Miljøcertificering af virksomheden medfører et 
mere strategisk og systematisk arbejde med miljøfor-
bedringer.  Desværre medførte COVID-19-pandemien, at 
forberedelserne til miljøcertificering blev besværliggjort 
og forsinket. Derfor blev miljøcertificering udskudt til 
primo 2021. Forberedelserne blev dog igangsat, og vi er 
nået langt med opbygning af system og processer til at 
blive klar til den kommende certificering.

Resultat 2018
Ny basislinje

Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2021

Produktsvind* 2,9% 3,4% 4,2% 4%

Tab udtrykt som destruktions- 
omkostninger, 2018 = index 100

100 47,8 47,0 36,9

Indkøbe 100% grøn el 0% 0% 100% Opnået

Elforbrug pr. 1000 L produkt 76,77 78,18 79,28 Gennemføre  
kortlægning og  
fastsætte handlin-
ger til kommende 
år.

Vandforbrug pr. 1000 L produkt 3,22 3,21** 2,97

Spildevand pr. 1000 L produkt 1,46 1,52 1,53

Gasforbrug m3 pr. 1000 L produkt 11,65 12,21 12,31

* Opgørelse for KPI for produktsvind er ændret siden sidste års rapport.
** Dette tal var i sidste års CSR-rapport fejlagtigt angivet til 3,57.
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Hos EG DK Rynkeby bestræber vi os på at handle  
samfundsmæssigt ansvarligt ved at indtænke bære-
dygtighed i al vores emballageudvikling. Vi arbejder med 
en ambitiøs bæredygtighedsstrategi med miljø i centrum. 
Vi ønsker at blive så bæredygtige, som overhovedet  
muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Tilgang til emballage
Vi vil reducere vores forbrug af plast og pap til emballage 
gennem øget fokus på mere bæredygtige emballage-
løsninger. Al udvikling af emballage evalueres af vores 
miljøgruppe, som sikrer, at vores emballageudvikling 
tager de nødvendige miljøsyn. Samtidig med at der er et 
underudbud af flere genanvendelige materialer til mere 
bæredygtige emballager, som resulterer i højere priser 
på emballage.

Handlinger 
Vi arbejder konstant på at gøre vores emballager mere 
miljøvenlige. Det gælder både vores primære og sekun-
dære emballager. Et af vores fokusområder inden for 
primære emballage er vores plastikflasker. Alle vores 
plastikflasker er gået fra at bestå af 25% genanvendt 
plast til nu at bestå af 50% genanvendt plast. Målet for 
2021 er at øge andelen af genanvendt plast på vores 
mono-layer plastikflasker fra 50% til 100%, hvilket vi 
allerede nu arbejder målrettet på at kunne realisere.

Udover at øge genanvendelsesprocenten har vi i løbet af 
2020 også reduceret gramvægten i 
alle vores plastikflasker. 
På vores store flasker 
har vi redu-

ceret vægten fra 36 gram til 31 gram, og på vores små 
flasker har gramvægten ændret sig fra 22,4 gram til 21 
gram. 

Et andet fokusområde er vores kartoner. Her sikrer vi 
gennem tæt dialog med vores leverandører kendskab 
til de nyeste tiltag på markedet. I 2020 introducerede vi 
en ny 1 liter karton til vores økologiske saft med lavere 
CO2-aftryk end den traditionelle karton. Pappet i denne 
karton er lavet af brunt pap fremstillet af naturlige ma-
terialer fra træ og planter helt uden brug af blegnings-
processer. Det betyder, at et hvidt kridtlag er fjernet, 
blegning undgås, og kartonvægten reduceres, og dermed 
bliver kartonens CO2-udledning reduceret med 5%. 

Ydermere skiftede vi vores 1 liter God Morgen-karton og 
skruelåg til et mere miljøvenligt alternativ med bioplast. 
Udover det lavere CO2-aftryk, som dette har medført, er 
vi gået hele vejen og CO2-kompenseret emballagen gen-
nem vores leverandør. CO2-kompensationen betyder, kort 
fortalt, at vi betaler en afgift pr. emballage, som blandt 
andet går til et regnskovsbeskyttelses-
projekt; Rimba Raya. 

Ved at kompensere for den tilbage-
værende CO2-udledning, som embal-
lagen udleder, bliver den certificeret: 
Carbon Neutral.

Målet for 2021 er at udbygge vores valg af 
mere miljøvenlig emballage til flere produkt-
grupper. I første omgang kigger vi på vores 
1,75 liter karton, hvor vi sigter mod at øge 
bioplastandelen fra 76% til 83% ved at gå fra 
brug af fossilbaseret til plantebaseret plast.

En lille forskel med en klar fordel for miljøet
Vores rejse mod reduktion af forbruget af plast 
gør sig også gældende ved vores planlagte 
skift fra plastiksugerør til papirsugerør.  
Det betyder, at vi i foråret 2021 kan sende 
vores produkter på markedet med et  
papiralternativ, der er med til at spare mil-
jøet for 21,9 millioner plastiksugerør  
– i alt en besparelse på 13,6 tons plast.  
Dette uden at gå på kompromis med vores høje 
krav til funktion og kvalitet.

Ansvarlig brug af naturressourcer – bæredygtig fremtid
For at medvirke til at sikre ansvarligt skovbrug benytter 

vi kun FSC-certificerede leverandører til leve-
ring af pap til både vores drikkekartoner og 

transport emballage. 
Alle vores salgsfremmende materialer er 
næste skridt. En FSC-certificering er blandt 
andet en sikkerhed for, at der ikke fældes 

mere træ, end skoven selv kan reproducere 
– og at lokale arbejdere er uddannede, får sik-

kerhedsudstyr og en ordentlig løn. FSC er altså en 
solid certificering, som bidrager direkte eller 

indirekte til 14 ud af de 17 verdensmål.

Vi er stolte over de løbende optimeringer, 
der sker på vores sekundære emballager.  
I 2020 blev vores 12 stk. transportkasse 

fra Rynkeby opdateret og består nu af 100% 
genbrugspap. Kassen er reduceret med  

11 gram, hvilket har medført 5,8 tons  
mindre pap på årsbasis. Generelt har vi  

hævet andelen af genbrugt pap i vores  
transportemballager fra 78.8% til 81,6%.

EMBALLAGE

MERE BÆREDYGTIG JUICE
• Frugt- og grøntbaserede råvarer
  fra bæredygtighedscertificerede
  avlere og produktion

KLIMABESKYTTELSE
• Reducere CO2-udledning
  fra fabrikkens aktiviteter,
  herunder energi, vand-
  forbrug, affald og svind
  (og kompensere for resten)

EMBALLAGE
Mere bæredygtige emballage-
løsninger herunder bl.a.:
• Reducere plast 
  i vores emballager
• Øge andel af 
  genanvendt materiale

ERNÆRING OG KVALITET
• Forbrugersundhed
• Økologi
• Kvalitetsprodukter

MEDARBEJDERE
• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
• Rummelig arbejdsplads
• Kompetenceudvikling
• Sunde medarbejdere
• Sundhedstjek 

SOCIAL ANSVARLIGHED
• Team Rynkeby

MENNESKERMILJØ

Klar fordel for miljøet

•  Årlig besparelse på  

 21,9 mio plasticsugerør

• Årlig besparelse på  

 13,6 tons plast
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MENNESKER

I vores arbejde med  
”mennesker” fokuserer vi  
på tre indsatsområder.  
Det handler om medarbejdere,  
Team Rynkeby og  
ernæring & kvalitet. 

ECKES-GRANINI DANMARK RYNKEBY FOODS

Organisations- og medarbejderudvikling
Efter et par år med mange forandringer har der været et 
behov for at arbejde med at styrke kulturen og understøt-
te organisatoriske processer bedre. Det er et flerårigt ar-
bejde, og selvom vi er kommet godt i gang, er det ikke slut 
endnu. Desuden vil en organisation af EG DK Rynkebys 
størrelse altid have behov for at udvikle og forbedre sig.

2020 startede med mange planer og gode intentioner, 
men det har, som for alle, været et anderledes år. CO-
VID-19-pandemiens indtog har betydet mange ændringer 
i de planer, der oprindeligt var lagt for 2020. Planerne 
var at fortsætte den udvikling af medarbejdere, ledere og 
organisation, der var igangsat i 2019. Det blev anderledes 
end forventet. Der måtte tænkes anderledes, og noget 
måtte desværre udsættes.

Medarbejdertrivsel og handlinger
Vi gennemførte i slutningen af 2019 en medarbejder-
tilfredshedsundersøgelse. Resultatet af den blev omsat 
til en række handlingsplaner. Vi besluttede at sætte 
fokus på bl.a.:
• Udvikling af lederne, herunder at styrke lederne i  

deres beslutningstagen. Gennem uddannelse og 
træning i ledelsesværktøjer understøtte lederne i at 
arbejde med at øge motivation og engagement hos 
medarbejderne.

• Fokus på feedback, som udviklingsværktøj for både 
ledere og medarbejdere.

• Generel kompetenceudvikling, fortsætte igang-
satte uddannelsesaktiviteter i både produktionen og 
administrationen. Fokus på at styrke anvendelsen af 
medarbejdernes evner og kompetencer.

Feedback
I 2020 satte vi fokus på feedback som et værktøj til udvik-
ling. I EG DK Rynkeby ser vi feedback som afgørende for 
læring og udvikling. Vi efterspørger positiv og konstruktiv 
feedback. Vi bruger både vores succes og fejl til konstant 
læring og forbedring.

Hvis vi kan give hinanden konstruktiv og lærende feed-
back, vil vi hele tiden kunne sætte fokus på at forbedre os 
både som individer, som team og som organisation. 

Velfungerende feedback kræver træning, og derfor 
udviklede vi vores egen træning, som vi søsatte i 2020. 
Træningen består af små øvelser, dialog og refleksion 
over begrebet feedback. Målet var, at medarbejdere og 
ledere straks kunne benytte feedback i hverdagen.

COVID-19 kom til at spille en rolle i årets sidste måneder, 
og derfor har vi måtte udsætte noget af den planlagte 
træning til 2021. Vi fastholder dog fokus på feedback.

Psykologisk sikkerhed
Hos EG DK Rynkeby tror vi på, at mental sundhed har 
stor betydning for medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde 
og generelle velvære. Derfor gik vi i 2019 ind i Projekt 
Psykologisk Sikkerhed. Vi ansøgte sammen med otte 
andre virksomheder og organisationen Job Life tilbage i 
2019 om midler til at gennemføre et projekt om Psykolo-
gisk Sikkerhed på arbejdspladsen. Projektet har det mål 
at arbejde med, hvordan man skaber høj grad af psykolo-
gisk sikkerhed og dermed bedre trivsel og arbejdsglæde. 
Projektet begyndte i oktober 2020.

Høj grad af psykologisk sikkerhed er et væsentligt  
parameter til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø samt 
fremme trivsel og engagement. Høj grad af psykologisk 
sikkerhed bidrager til at ændre fokus fra problem-
fokuseret til udviklingsfokuseret.

Psykologisk sikkerhed er troen på, at man frit og uden 
konsekvenser kan tale om egne eller andres fejl, stille 
spørgsmål, drøfte uenigheder eller komme med nye 
idéer. Psykologisk sikkerhed er ligeledes oplevelsen af,  
at man ikke behøver at holde sig tilbage i sin gruppe.  
Det er derfor vejen til læring og et smidigt samarbejde. 
Med høj psykologisk sikkerhed hos medarbejderne opnår 
vi meget mere af det, vi gerne vil, fordi alle er trygge ved 
at tage en vigtig chance eller indrømme noget, som alle 
kan lære af.

Vi forventer, at vi gennem projektet får medarbejdere, 
som oplever bedre trivsel, mindre sygefravær, større ar-
bejdsglæde og et bedre psykisk arbejdsmiljø. Vi forventer, 
at vi vil opleve en styrket udviklingskultur, hvor alle trives 
med at forbedre og udvikle sig selv og organisationen.

MEDARBEJDERE

EG DK Rynkeby har i 2020 fortsat rejsen med at udvikle medarbejdere, ledere og 
organisationen. Rynkeby har som et helt klart mål at skabe glade, sunde, fleksible og 
dygtige medarbejdere gennem udvikling og uddannelse.

MERE BÆREDYGTIG JUICE
• Frugt- og grøntbaserede råvarer
  fra bæredygtighedscertificerede
  avlere og produktion

KLIMABESKYTTELSE
• Reducere CO2-udledning
  fra fabrikkens aktiviteter,
  herunder energi, vand-
  forbrug, affald og svind
  (og kompensere for resten)

EMBALLAGE
Mere bæredygtige emballage-
løsninger herunder bl.a.:
• Reducere plast 
  i vores emballager
• Øge andel af 
  genanvendt materiale

ERNÆRING OG KVALITET
• Forbrugersundhed
• Økologi
• Kvalitetsprodukter

MEDARBEJDERE
• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
• Rummelig arbejdsplads
• Kompetenceudvikling
• Sunde medarbejdere
• Sundhedstjek 

SOCIAL ANSVARLIGHED
• Team Rynkeby

MENNESKERMILJØ
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Forløbet 

Projektet kommer til at løbe over halvandet år. Opstarten 
har bl.a. indeholdt en kortlægning af den psykologiske 
sikkerhed i produktionen i Ringe. Vi gennemførte en 
spørgeundersøgelse om bl.a. samarbejde, trivsel og 
arbejdspres i slutningen af november måned 2020. 

Til vores store glæde viser resultatet af undersøgelsen, 
at vi har en høj grad af psykologisk sikkerhed i organi-
sationen. Langt overvejende føler de ansatte, at de kan 
tage vanskelige problemer op med kolleger, og at de ikke 
bebrejdes for eventuelle fejl, der begås. Det er et positivt 
afsæt at arbejde videre med.

Vi vil med afsæt i undersøgelsen tilrettelægge uddan-
nelse og udvælge relevante fokusområder. Dette sker i 
samarbejde med vores arbejdsmiljørepræsentanter og 
tillidsmænd, som er en del af projektgruppen. Allerede 
nu har vi besluttet, at en uddannelsesindsats med fokus 
på teamsamarbejde bliver den første vigtige indsats.

COVID-19-situationen
Det er svært at komme uden om, at året 2020 har været 
præget af COVID-19. Tilbage i marts 2020 sendte vi alle 
kontoransatte medarbejdere hjem, så de kunne arbejde 
hjemmefra. I produktionen blev der indført begrænsnin-
ger for, hvor man måtte færdes, pauser mellem hold-
skiftene og ikke mindst en hel række tiltag for at højne 
hygiejnestandarden. Det krævede stor forandringsvilje fra 
alle parter. 

Trods omvæltningerne er det forløbet over al forventning. 
Alle medarbejdere har i den grad håndteret situationen 
ansvarsfuldt og professionelt og har dermed medvirket 
til, at vi har haft meget få tilfælde af COVID-19.

Sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø
EG DK Rynkeby vægter sundhed for både forbrugerne 
og for vores medarbejdere højt.  Vi tror på, at sundhed 

fører til bedre livskvalitet og livsglæde. Derfor har vi et 
konstant fokus på sundhed.

Sundhedstjek
Vi arbejder hele tiden på at sikre, at vi er en arbejdsplads 
med høj trivsel, godt arbejdsmiljø og gode udviklings-
muligheder. Vi tror på, at medarbejdernes sundhed er 
afgørende for trivsel og arbejdsglæde. Vores medarbej-
dere er det vigtigste aktiv for EG DK Rynkeby. Vi har i 
mange år haft fokus på sundhed, og i 2020 besluttede vi 
os for, at vi i endnu højere grad vil forsøge at hjælpe alle 
til en sund(ere) livsstil.

I 2020 gennemgik 185 medarbejdere et sundhedstjek, 
hvilket svarer til 76% af alle medarbejdere. Resultatet af 
sundhedstjekket viser, at vi godt kunne bruge mere fokus 
på vores sundhed.  Over halvdelen af os har for meget 
fedt sammenlignet med de anbefalede værdier. Ca. 1/3 af 
alle, som har gennemført sundhedstjekket, har for højt 
kolesterolniveau. De er alle blevet opfordret til at søge 
egen læge. 

Konditionen har det heller ikke for godt, idet 1/3 har for 
lavt et kondital, og ca. halvdelen har for høj puls. Beg-
ge dele øger risikoen for at udvikle livsstilsygdomme. 
Der er en stor del af medarbejderne, som dyrker sport 
regelmæssigt, og ca. 65% har et kondital på middel eller 
derover.

Sundhedsindsatser 
I 2020 besluttede vi at sætte yderligere fokus på kost, 
motion og bevægelse. Indtil nu har vi haft en række gode 
initiativer, som vi vil fortsætte, bl.a.:
• Kostvejledning ved vores egen kost-  

og træningsvejleder
• Fælles træning 
• Vægttabshold
• Tilskud til motionscenter
• Team Rynkeby
• Sund kost i kantinen

Vi har desuden besluttet en række nye indsatser, som 

skal understøtte vores fokus på sundhed og trivsel i EG 
DK Rynkeby:
• Vi indfører ”Daglig fællestræning i 5 minutter” for 

hele virksomheden.
• ”Temauge i kantinen”, hvor menuen vil være utradi-

tionel, sund og lækker. Den vil leve op til sundheds-
myndighedernes anbefalinger om sammensætning af 
kulhydrater og proteiner mv. 

• Vi indfører ”Udfordringer”, som løber over en hel 
måned. I marts, maj, september og november har 
hver måned et tema, som understøtter en tankegang 
om sundhed og trivsel. F.eks. bevægelse, sund kost, 
mental trivsel mv.

• Desuden sætter vi i 2021 fokus på den mentale sund-
hed gennem projekt ”psykologisk sikkerhed”

Rygning
Vi har i mere end 10 år haft en rygepolitik, som forbød 
rygning, og som dermed understøttede ambitionen om 
en sund virksomhed. Vi besluttede i 2020, at vi ville give 
vores ansatte tilbud om rygestop et yderligere fokus.  
Vi kan med glæde konstatere, at 12 medarbejdere straks 
meldte sig til et intensivt rygestopforløb.

Fitnesscenter
2020 blev også året, hvor vores fitnesscenter fik et løft. 
En gammel bygning fik nyt liv, da den blev istandsat, og 
vores fitnesscenter blev flyttet. Desværre har vi endnu til 
gode at tage det i brug, da vi på grund af COVID-19 ikke 
kunne åbne med manér i slutningen af året.

Sikkerhed og arbejdsmiljø
Vi fastlagde i 2019 en klar målsætning om 0 arbejds-
ulykker. Der blev sat fokus på forebyggelse og ændring i 
adfærd. I 2020 udarbejdede vi en ny sikkerhedshåndbog, 
som udover at være elektronisk tilgængelig er trykt op og 
uddelt til alle medarbejdere. 

Vi har især sat fokus på vigtigheden af at forebygge 
ulykker, og forebyggelse kommer især gennem læring af 
tidligere ulykker og læring af tæt-på-situationer. Der-
for blev der i 2020 gjort et stort stykke arbejde med at 
informere medarbejderne om, hvordan man registrerer 
tæt-på-situationer.  Det fremgår tydeligt af tallene.  
Vi har således haft en stigning i registreringen fra 89 i 
2019 til 238 registreringer i 2020. Det er vi meget stolte 
af. Det tyder på, at vores fokus virker, og forhåbenligt 
betyder det, at vi kan reducere risiciene betydeligt for, at 

medarbejderne kommer til skade.

Sikkerhedstavle
Synlighed betyder meget for, om man løbende har fokus 
på sikkerhed og arbejdsmiljø. Og netop synlighed er 
skabt i 2020 med opsætningen af en sikkerhedstavle ved 
indgangen til kantinen. På den tavle kan man hele tiden 
følge antallet af arbejdsskader, antal tæt-på-situationer, 
månedens fokusområde og ikke mindst, kan man se, 
hvor mange dage vi har arbejdet uden en arbejdsskade. 
Det er en meget motiverende tavle, som dagligt skaber 
opmærksomhed hos den enkelte ansatte.
Vi kunne i slutningen af 2020 fejre 100 dage uden en 
arbejdsskade, og det blev gjort med manér.
”Hård-hat”

I 2020 blev det besluttet at alle produktionsmedarbejdere 
skal bære en ny hovedbeklædning, en såkaldt ”hård-hat”. 
Det er en slags kasket med indbygget sikkerhedshjelm. 
Beslutningen blev taget på baggrund af en række mindre 
ulykker og tæt-på-registreringer, hvor medarbejdere hav-
de slået hovedet op i en kant, stålrør, tank eller lignende. 
Det kan allerede ses på tallene, at det har virket, idet 
antallet af hovedskader er faldet. 

2017 2018 2019 2020 Mål 2021

”Tæt på” situationer 41 31 89 238 Ikke fastlagt

Mindre uheld uden fravær 20 17 22 24 0

Arbejdsulykker 6 17 13 15 0

Sygefravær i alt 5,1% 4,5% 5,1% 4,4% max. 4%
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TEAM RYNKEBY 
I 2020 var det 19 år siden, at Team Rynkeby så dagens lys 
i kraft af et fantastisk initiativ fra en ildsjæl hos Rynkeby 
Foods. Et initiativ, der blev bakket op af en række kolleger 
foruden forskellige venner, og i sommeren 2002 cyklede 
gruppen på 11 personer suppleret med en servicebil 
turen til Paris første gang. Dengang donerede de efter-
følgende turens overskud på 38.000 kr. til børnecancer-
afdelingen på Odense Universitetshospital. 
I 2020 donerede Team Rynkeby 65,4 mio. kr. til organisa-
tioner, der hjælper børn med kritiske sygdomme - heraf 
gik de 20,1 mio. kr. til Børnecancerfonden og Børne-
lungefonden i Danmark.

Sommeren 2020 blev imidlertid første gang, at den tradi-
tionsrige, afsluttende tur til Paris ikke kunne gennemfø-
res. COVID-19-situationen ændrede meget for projektet; 
de mange fællestræninger kunne ikke gennemføres, 
mange events blev annulleret, skoleløbet blev stærkt 
reduceret. I det hele taget var projektet udfordret ikke 
mindst i forhold til det afgørende sociale fællesskab.

Som en naturlig konsekvens var det umuligt at fastholde 
den rekordstore indsamling fra 2019. Dog skal det under-
streges, at alle i og omkring Team Rynkeby har al mulig 
grund til at ranke ryggen og for alvor være stolte af det 
faktum, at man lykkedes med at indsamle 65,4 mio. kr.  
Et imponerende resultat i en meget vanskelig situation. 

Cykeltur rundt i eget land
Turen til Paris blev aflyst den 17. april 2020. Bestyrelsen 
så ingen anden mulighed med respekt for de mange 
deltagere rundt i Europa. På de mange hold var der  
naturligvis stor forståelse for en sådan beslutning  
– uagtet skuffelsen var tydelig. De fleste hold tog herefter 
udfordringen op og gik i gang med at planlægge en  
cykeltur rundt i eget land på 3-7 dage.

Det viste sig, at gennemførelsen af en alternativ cykelrute 
i eget land på rigtig mange måder blev en stor succes  
– i alle lande. Der var en kæmpe opbakning fra både ryt-
tere og servicepersoner. Alternative hoteller blev booket, 
nye ruter fastlagt, den lokale og nationale presse blev 
kontaktet. Det kunne for alvor konstateres, at deltagerne 
på Team Rynkeby er gjort af noget særligt – at de ikke 
lader sig slå ud, hurtigt tænker på alternative muligheder 
samt holder fast i fællesskabet og humøret.

Et meningsfyldt fællesskab
De mange ryttere og servicefolk investerer en masse i 
deltagelsen. Alle bruger deres fritid på bl.a. fællestræ-

ning, indsamlingsevents, kontakt til sponsorer, og så 
kommer selve turen til Paris på otte dage, som i stedet 
blev en tur rundt i eget land. De betaler selv egen cykel, 
cykeltøj, hotel og mad. 

Vi er overbeviste om, at det handler om, at Team Rynkeby 
forener tre stærke elementer og motivationsfaktorer, ”de 
tre ben”. Deltagerne gør noget godt for egen sundhed, 
projektet gør en kæmpe, positiv forskel for børn med 
kritiske sygdomme, og for det tredje repræsenterer Team 
Rynkeby et socialt, forpligtende fællesskab. Det er præcis 
det dna, vi hos EG DK Rynkeby meget gerne vil støtte.

Team Rynkeby Ringe 2020
EG DK Rynkeby opfordrer alle medarbejdere til at deltage 
på Team Rynkeby Ringe-holdet. Blandt andet fordi det 
har en positiv effekt på den daglige trivsel på arbejds-
pladsen. 

Team Rynkeby Ringe har med succes holdt fast i ønsket 
om, at det lokale hold på alle måder drives og udvikles 
efter de helt samme principper, som gælder alle andre 
steder. Den lokale styregruppe har med sikker hånd 
forvaltet dette ønske, og Team Rynkeby Ringe er i dag 
fortsat et team med mange medarbejdere fra EG DK 
Rynkeby suppleret med andre interesserede deltagere fra 
Fyn.

Håb om tur til Paris i 2021
I skrivende stund (ultimo marts 2021) er det helt store 
spørgsmål fortsat, hvorvidt sæsonen til sommer i år 
kan afsluttes med en fælles cykeltur til Paris. Dette 
spørgsmål fylder rigtig meget hos alle, og Team Rynkeby 
Fondens bestyrelse følger naturligvis udviklingen tæt. 

Skulle det vise sig umuligt, har holdene i alle landene i 
de seneste måneder arbejdet på en Plan B, på samme 
måde som sidste år, rundt i eget land. Og det kan med 
stor sikkerhed forudsiges, at en sådan tur på alle måder 
vil blive oplevet som en succes – for ryttere, servicefolk 
og sponsorer.

SOCIAL ANSVARLIGHED 

MERE BÆREDYGTIG JUICE
• Frugt- og grøntbaserede råvarer
  fra bæredygtighedscertificerede
  avlere og produktion

KLIMABESKYTTELSE
• Reducere CO2-udledning
  fra fabrikkens aktiviteter,
  herunder energi, vand-
  forbrug, affald og svind
  (og kompensere for resten)

EMBALLAGE
Mere bæredygtige emballage-
løsninger herunder bl.a.:
• Reducere plast 
  i vores emballager
• Øge andel af 
  genanvendt materiale

ERNÆRING OG KVALITET
• Forbrugersundhed
• Økologi
• Kvalitetsprodukter

MEDARBEJDERE
• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
• Rummelig arbejdsplads
• Kompetenceudvikling
• Sunde medarbejdere
• Sundhedstjek 

SOCIAL ANSVARLIGHED
• Team Rynkeby

MENNESKERMILJØ
”Tusind tak for jeres vedholdenhed i kampen mod børnekræft.  

I udgør en fantastisk kerne for Børnecancerfondens arbejde.  

Vi er meget taknemmelige for jeres indsats og den forskel,  

det gør for børn med kræft.  Vi værdsætter vores tætte samarbejde, og den 

store loyalitet I udviser.  
Hver anden dag får et barn i Danmark kræft. Børnekræft er et voksenpro-

blem. Børn skal have lov til at være børn, selvom de er syge.  

Team Rynkeby udviser en stor styrke for børnene og tager dem i hånden, når 

de danner fælles front og giver kræften kamp til stregen med den vedhol-

dende indsats år efter år efter år. 
 
Team Rynkeby har opbygget et fællesskab, som sikrer bedre betingelser for 

forskning i børnekræft, og som direkte er med til at redde liv og mindske 

senfølger hos børn med kræft. Børn rammes af andre og mere aggressive 

kræfttyper end voksne. Derfor giver dette særskilte forsknings-fokus håb for 

fremtidens generationer.
 
Heldigvis er overlevelsen steget med 25 % de seneste 25 år, men vi er stadig 

langt fra i mål. 1 ud af 7 børn overlever stadig ikke kræft, og mange oplever 

akutte og alvorlige senfølger af behandlingen. Her sætter Team Rynkeby en 

kæp i hjulet og tager ansvar. Vejen til øget overlevelse og højere livskvalitet 

hos børnekræftoverlevere går gennem forskning, og dén vej er de mange 

tusinder ildsjæle hos  Team Rynkeby fortsat med til at bane.

 
Tak! Vi glæder os til vores  
fremtidige virke sammen.”Direktør i Børnecancerfonden,  

Marianne Benzon Nielsen
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Tilgang
Som en ansvarlig fødevareproduktionsvirksomhed er 
en af vores vigtige opgaver at tilbyde forbrugerne sunde 
produkter i høj kvalitet fremstillet på en miljørigtig 
måde. Derfor har vi mange økologiske produkter i vores 
sortiment og forsat fokus på økologi. For at bidrage til 
folkesundheden har vi i 2020 påbegyndt en strategisk 
indsats på sukkerreduktion og produkter ’med fordele’ 
i form af funktionelle egenskaber, som for eksempel 
styrker immunforsvaret. 

Handlinger

Økologiske produkter
En stigende efterspørgsel på økologiske produkter hos 
såvel detail- som out-of-home-kunder har medført en 
vækst i det økologiske produktsortiment på både Rynkeby 
og God Morgen-mærket. I 2017 lancerede vi konceptet 
God Morgen økologi i PET-flaske, som indgår i returem-
ballagesystemet i Danmark og de øvrige nordiske lande. 
Det var en succesfuld lancering, hvortil der kommer nye 
spændende varianter hvert år. 

På Rynkeby-mærket har det tidligere især været den of-
fentlige sektor, der har efterspurgt økologiske produkter 
på saft, juice og faste produkter som marmelade og grød, 
men vi ser også en stigende interesse fra detailkunder.

En strategisk indsats på økologi har medført, at andelen 
af økologiske råvarer og færdigvarer i 2020 udgjorde 10% 
af det samlede volumen. I 2020 lancerede vi blandt andet 
nedenstående økologiske produkter:

• God Morgen økologisk appelsin/blodappelsin, som 
hermed blev den sjette variant i 2020 sortimentet på 
markedet. Det medvirker til at sikre den gode position 
af God Morgen-økologi på markedet.

• God Morgen økologiske on-the-go jordbær/hylde-
blomst smoothies som en rotation i konceptet

• To økologiske frugtdrikke til opblanding i Rynke-
by-mærket.

I lanceringsplanerne for 2021 er der flere økologiske 
produkter i vente.  

Sundere produkter
Som en del af Eckes-Granini Groups og EG DK Rynkebys 
overordnede politik er målet at lancere produkter, der 
følger de generelle sundhedsanbefalinger. Derfor har 
vi påbegyndt en reduktion af tilsat sukker i vores pro-
dukter og lanceret nye produkter med det, vi kalder for 
’med fordele’ (benefit produkter). ’Med fordele’ mener 

vi produkter, som er tilført vitaminer, mineraler, fibre og 
proteiner, og som herved kan mærkes med godkendte 
sundhedsanprisninger. For sukkerreduktion er målet 
at reducere med 10% i 2020 og samlet 20% i 2025 (målt 
mod forbrug i 2015). For produkter med fordele er målet, 
at 30% af vores nylanceringer i 2025 skal være med en 
såkaldt EFSA-godkendt sundhedsanprisning.

I 2020 har vi påbegyndt aktiviteter på denne rejse. Her 
formåede vi at:
• implementere sukkerreduktion i 18-20 saft- og nek-

tar produkter med en forventet årlig reduktion på 5,3% 
i sukkertilsætning. Vi har derfor en opgave i forhold til 
mål i step 1 og planlægger yderligere steps for i 2025 
at nå målet. Vores strategi er at lave små stepvise 
ændringer over tid, som ikke påvirker smagen af 
produkterne.

• lancere et nyt koncept God Morgen Benefit med to 
produkter til det nordiske marked

 Sun Power beriget med vitamin C+D (styrker  
immunforsvaret) og

 Berry Protect beriget med vitamin C+E (styrker  
immunforsvaret, beskytter cellerne)

• lancere en ny Brämhults Active smoothies  
med vitamin C (bidrager til energiomsætning) 

• berige vores tre eksisterende Rynkeby Shots til  
det nordiske marked med vitamin C (styrker  
immunforsvaret)

• I 2020 har vi desuden udviklet recepter til lancering 
i 2021: Fem produkter i Rynkeby Selection+-serien 
med vitaminer, tre Brämhults shot med vitaminer og 
God Morgen Prebiotic med vitamin C og præbiotiske 
fibre til gavn for maven.

Kvalitet og fødevaresikkerhed
Som ansvarlig producent er det vores vigtigste opgave at 
sikre, at vores produkter er sikre at indtage. Det har vi 
sørget for i mange år ved god styring af råvarer, forsy-
ning, hygiejne, produktion og færdigvarer via vores cer-
tificerede ledelsessystem. Rynkeby Foods er certificeret 
efter IFS Food standarden med resultatet ”Higher Level”.

Det er EG DK Rynkebys overordnede politik at forarbejde 
og levere sikre fødevarer til detail og Food Service- 
sektorerne under hensyntagen til det omgivende miljø 
såvel som arbejdsmiljø. 

Dette skal ske ved at: 
• fødevaresikkerhed og kvalitetsstyring fortsat opfylder 

standardernes, myndigheders, kundernes og for-
brugernes krav.  

• fejl og mangler behandles øjeblikkeligt og ikke  
sendes videre til kunder.  

ERNÆRING OG KVALITET 

• motivere og inspirere alle medarbejdere til øget for-
ståelse for betydningen af kvalitet, fødevaresikkerhed 
og miljøhensyn.  

• der stilles relevante miljø-, kvalitets- og fødevare-
sikkerhedsmæssige krav til leverandører. 

• der stilles store krav til kommunikationen ”Fra jord 
til bord” for at rette informationer kan nå ud i alle led 
og hermed sikre, at underleverandører, leverandører, 
kunder osv. har de nødvendige informationer for at 
kunne levere sikre fødevarer.

For at sikre den høje kvalitet samt producere sikre pro-
dukter har vi implementeret en lang række procedurer 
og instruktioner i alle led af vores produktion.  
IFS Food-certificeringen er blandt andet en kontrol af, at 
disse procedurer er i styring. Vi er desuden godkendt af 
Fødevarestyrelsen til økologisk produktion.
Vi kan nævne nogle af de vigtigste parametre i vores 
kvalitets- og fødevaresikkerhedssystem:
• Vi stiller høje krav til råvarernes kvalitet via råvare-

specifikationer
• Vi analyserer og godkender alle råvarer, inden de 

kommer ind i fabrikken
• Der foretages yderligere kontrol af f.eks. fødevaresnyd 

og økologisk status hos eksternt laboratorium
• Vi proceskontrollerer i alle led
• Vi sikrer styring af afvigende produkter
• Vi foretager interne audits af processer og procedurer
• Vi besvarer kundereklamationer hurtigt og professio-

nelt under hensyntagen til GDPR-regler
• Vi styrer adgang til fabrikken
• Vi fastsætter mål for bl.a. kvalitetsomkostninger  

og reklamationer

EG DK Rynkeby har eget laboratorium med fire  
laboranter ansat.

Reklamationsbehandling og tilbagekaldelse
Til trods for god styring af hele forsyningskæden og 
processerne samt kontroller af vores råvarer og pro-
dukter, både før, under og efter produktion, vil der med 
produkter, som er lavet af frugter, som varierer i smag og 
ændring i smagsprofil i forhold til høsttidspunktet, stadig 
være henvendelser fra forbrugere, som ikke er tilfredse 
med vores produkter. 
Tabellen nedenfor viser antallet af reklamationer pr.  
1 million liter solgt produkt for hhv. Danmark, Sverige, 
Finland og specifikt Brämhults-brandet, som sælges 
primært i Sverige. 

Resultaterne viser, at der er stor forskel på forbruger-
adfærd i de nordiske lande. I Sverige og Finland oplever vi 
generelt et højere niveau af forbrugerklager pr. 1 million 
liter solgt produkt ift. Danmark. Som det også fremgår af 
figuren, så får vi flest reklamationer på Brämhults- 
produkter målt i ppm. Det skyldes, at dette er et 
premium produkt, hvor råvarerne kommer fra forskellige 
dele af verden i løbet af året, og produktet er et frisk- 
produkt med kortere holdbarhed. 

Vores mål for antal reklamationer i ppm er angivet med 
den sorte streg i figuren. Som det kan ses, lå vi i 2020 på 
et væsentligt højere niveau af reklamationer end i 2019. 
En del af forklaringen er en mindre salgsvolumen i 2020 
ift. 2019, men derudover har vi også haft nogle få, men 
større reklamationssager med råvarer fra nye leveran-
dører og forskellige holdbarhedsprofiler, som har givet 
anledning til flere forbrugerhenvendelser. Disse sager er 
undersøgt til bunds, og der er iværksat handlingsplaner 
for at undgå tilsvarende situationer fremover. 

Ingen af forbrugerhenvendelserne har givet anledning til 
risiko for fødevaresikkerheden, hvilket er vores primæ-
re mål for reklamationer. Vi har i 2020 ikke haft nogle 
tilbagekaldelser eller tilbage trækninger fra kunder eller 
forbrugere. 

PRIVATKUNDE REKLAMATIONER I PPM 
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  fra fabrikkens aktiviteter,
  herunder energi, vand-
  forbrug, affald og svind
  (og kompensere for resten)

EMBALLAGE
Mere bæredygtige emballage-
løsninger herunder bl.a.:
• Reducere plast 
  i vores emballager
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  genanvendt materiale
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• Ansvarlig ledelse
• Godt og sikkert arbejdsmiljø
• Høj medarbejdertilfredshed
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• Sunde medarbejdere
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• Team Rynkeby

MENNESKERMILJØ
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SAMLET OVERSIGT 
OVER CSR-MÅL OG -RESULTATER

Resultat 2018
Ny baseline

Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2021

Andel af kvinder i øverste  
ledelsesniveau (bestyrelse)

0% 0% 0% Min. 1 kvinde blandt de ejer-
valgte 4 medlemmer af besty-
relsen. Opnået i 2020. Opnåes 
i 2021, hvor Agnes Kovacs 
indtræder i bestyrelsen.

Andel af kvinder på øvrigt  
ledelsesniveau

35% 41% 41% 50%

Påbud/domme vedr. vildledende markedsføring. 0 0 0 0

EcoVadis Selfassessment for leverandører >90% af leve-
randørerne 
opnåede  
> 35 point

72%  
> 45 point

77%  
> 45 point

Min. 80%  
> 45 point

Andel af råvarer, der er bæredygtighedscertificeret 
(ud fra massebalance princip). 

N/A 22 % Ikke opgjort 
endnu

100% i 2030

Klager fra lokalsamfund (antal borgere) 4 8 4 0

Personaleomsætning 17% 17% 17% 12%

Privatkundereklamationer i ppm - Danmark N/A 2,6 3,1 Max. 2,0

Privatkundereklamationer i ppm - Sverige N/A 8,7 16,6 Max. 9,0

Privatkundereklamationer i ppm - Brämhults (SE) N/A 46,4 70,8 Max. 48

Førstehjælpeskursus inkl. brug af hjertestarter Tilbudt til alle Tilbudt til alle Tilbudt til alle Tilbydes min.  
1 gang per år.

Registrerede - ”Tæt på” situationer 38 89 238 Ikke målsat

Registrerede mindre uheld (uden fravær) 17 22 24 0

Registrerede arbejdsulykker 17 13 15 0

Sygefravær total 4,5 % 5,1 % 4,4% Max. 4%

Reducere produktsvind  
(defineret som svind fra blanderi til tapperi)

2,9 % 3,4 % 4,2% 4% 

Tab udtrykt som destruktionsomkostninger total.  
2018 er baseline, index 100

100 47,8 47,0 36,9

Indkøbe 100% grøn el - - 100% grøn el 
implementeret

100% grøn el implementeret

Elforbrug pr 1000 L produkt 76,77 78,18 79,28

Gennemføre kortlægning  
og fastsætte handlinger  

til kommende år.

Vandforbrug pr 1000 L produkt 3,22 3,21 2,97

Spildevand pr 1000 L produkt 1,46 1,52 1,53

Gasforbrug m3 pr. 1000 L produkt 11,65 12,21 12,31

CO2 neutral fabrik NA NA NA Klima neutral fabrik  
pr. Januar 2021.  
Kompensation af CO2

ISO 14001 / EMAS certificering NA NA NA Certificering i 2021

Reducere plastforbrug til emballage :
Reducere gramvægt på PET flasker (2020). 

- - OK - 100% r-PET i monolayer 
PET flasker
- Skifte plastsugerør på små-
brik ud med papirsugerør

Sukker reduktion - Besluttet at 
igangsætte 
projekter

5 % I alt 7% i 2021

Gennemføre sundhedstjek hvert 2. år 75% deltagelse - 76% deltagelse Næste check er i 2022
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