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Indhold
Vores sortiment af frosne 

kartoffelvarianter til  
detailhandelen. 

God kvalitet baseret  
på gode råvarer!
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Hver dag leverer vi friskproducerede, danske fødevarer til 
vores kunder i ind- og udland. Om det er kartoffelprodukter, 
pålægssalater, frisksnittede grøntsager eller måltidsløs-
ninger, så sørger vi altid for, at produkterne er af højeste 
kvalitet - men det er ikke nok…

Langt de fleste af vores råvarer kommer fra naturen. Derfor 
har vi også stor respekt for både den og det omkringliggen-
de samfund i vores daglige arbejde. Vi er beliggende langt 
ude på landet – midt i kartoffelmarkerne. Her følger vi de 
forskellige årstiders skiften og kan følge med i klargøring af 
marker, lægning/såning og høst. Det giver en tæt samhørig-
hed med naturen og også en forpligtigelse til at passe godt 
på den. Et ansvar, som vi er meget bevidste om.

Som en ansvarlig virksomhed, der har bæredygtighed 
som pejlemærke, skal vi hele tiden bevæge os i den rigtige 
retning. Med udgangspunkt i vores CSR-strategi  skal vi 
konstant være skarpe på, hvordan vi agerer som virksom-
hed, og i den forbindelse hvilke forventninger, vi har til 
omverdenen. 

I 2019 har vi fokuseret på fødevaresikkerhed, fødevare-
sundhed, bæredygtige råvarer, ressourceforbrug, miljø  
og klima, leverandørstyring, sikkerhed og sundhed, mang-
foldighed og personaleudvikling. Alt sammen fokusom-
råder, som er beskrevet mere detaljeret i denne rapport.

I vores CSR-strategi er samfundsansvar og bæredygtighed 
en integreret del af vores hverdag. Vi arbejder indenfor tre 
områder: Bæredygtige produkter, bæredygtig produktion 
og bæredygtig arbejdsplads. Fokus indenfor disse felter 
skal bidrage til opnåelsen af et af FN’s Verdensmål.  
Også disse indsatsområder er beskrevet i rapporten.

Vores vision er at dyrke fremtidens spiseglæde for alle på 
en ansvarlig og bæredygtig måde. Det gør vi os umage med 
hver dag, hvor vi producerer nem mad, der smager godt og 
som er produceret med omtanke i Vestjylland.

Kommentarer fra ledelsen

Lene Rasmussen   Jørgen Østergaard
Adm. Direktør   Adm. Direktør



Flensted CSR Rapport 2019

4

VORES  INTERESSENTER

MEDARBEJDERE

EJERE

KUNDER

LOKALSAMFUND

FORBRUGERE

LEVERANDØRER

MYNDIGHEDER

KONKURRENTER

MILJØ/KLIMA

NGO'ERE

Vores virksomhed blev grundlagt i 1966, og dengang fo- 
kuserede vi på forarbejdning af kvalitetskartofler til food-
service-sektoren i Danmark. Siden da er vores forretning 
vokset, så vi dag er en moderne fødevarevirksomhed med 
fokus på kvalitet og convenience – og stadig med et solidt 
afsæt i plantebaserede råvarer. Vi udvikler og producerer i 
dag en lang række menu- og måltidsløsninger, der primært 

er baseret på kartofler og grøntsager, men vi udvikler også 
pålægssalater, mayon naiser, dressinger m.m. Altsammen 
med udgangspunkt i spiseglæde, tidens trends, kundebehov, 
gode råvarer og høj fødevaresikkerhed. Vores menu- og 
måltidsløsninger distribueres i dag over hele Danmark til 
foodservice-sektoren, detailhandelen og industrikunder, og 
herudover har vi også en betydelig eksportforretning.

Om Flensted – os fra 7. kartoffelrække
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Vi har i alle årene haft vores rødder solidt plantet i den 
jyske muld – med egen produktion og hovedkontor ude på 
landet i Vestjylland. Her bidrager vi til udviklingen ved at 
holde gang i beskæftigelsen og støtte op om det vigtige 
lokalsamfund, som vi er en del af. Landsbyen Skovlund, 
som vi holder til i, er også vores by. Og vi glæder os her 
især over vores positive samarbejde  med idrætsforeningen, 
friskolen, efterskolen og købmanden. Herudover er vi også 
stolte over, at ProVarde (Varde Kommunes erhvervs- 
forening) i 2019 udnævnte os til "Årets Erhvervsvirksom-
hed". Vi er stolte af vores jyske ophav og sætter en ære i at 
arbejde efter gode jyske værdier, hvor særligt ordentlig-
hed og troværdighed er vigtige for os.

Herudover har vi – som del af den familieejede, europæiske 
koncern Wernsing Food Family – et tæt samarbejde med en 
lang række andre moderne fødevarevirksomheder i Europa. 
Vores søsterselskaber kan forsyne os med kvalitetspro-
dukter, der matcher vores eget sortiment og kan opfylde de 
kunde behov, vi ikke selv har mulighed for at imødekomme 
i vores danske produktion. Dertil kommer, at de med deres 
markedsindsigt fra convenience-markeder, der er mere 
modne end det danske (som fx Holland) kan forsyne os med 
vigtig viden om kommende trends og forbrugeradfærd. 
Dette supplerer vi selvfølgelig med fingeren på pulsen i de 
større danske byer, hvor indtaget af convenience-fødevarer 
er lidt større end her hos os i Vestjylland.

SAMFUNDSANSVAR
Vi er drevet af en ambition om at producere og handle på 
en måde, så vi kan tilbyde spiseglæde af højeste kvalitet til 
vores kunder – uanset om de er professionelle madfag lige 
eller forbrugere. Og det er vigtigt for os, at det sker på 
en ordentlig måde. Det er ikke muligt at drive landbrug, 
produktion og transport, uden at det påvirker naturen, 
miljøet og mennesker. Vi er derfor meget bevidste om det 
ansvar, vi har overfor verden omkring os og overfor vores 
medarbejdere. Og vi stræber hver dag efter at handle 
ansvarligt og bæredygtigt gennem hele vores værdikæde. 
På den måde arbejder vi hele tiden på at finde endnu mere 
bæredygtige løsninger på det, vi gør, som influerer på 
vores omverden og interessenter. 

På vores to lokationer har vi de dygtigste medarbejdere 
med årelang erfaring og speciale indenfor hver deres om-
råde. Sammen kerer vi os om at gøre tingene ordentligt, og 
vi kigger hele tiden på, om der er ting, vi kan gøre bedre.

Vi har årelange samarbejder med dygtige kartoffelavlere,
der sikrer os de bedste kartofler året rundt. Og vi får vores
grøntsager, øvrige råvarer og emballagematerialer fra
dygtige producenter og distributører, der ligesom kartof-
felavlerne lever op til vores krav til kvalitet, miljø, sporbar-
hed, ansvarlighed og relevante produktionsstandarder.

Omsætning:  .........585 mio. DKK
EBITDA:  .....................21 mio. DKK
Egenkapital:  ...........96 mio. DKK

ØKONOMI

338 ansatte svarende til  
258 fuldtidsstillinger

MEDARBEJDERE

1
2

LOKATION
1. Adelvej, Skovlund, Ansager 
Hovedkontor, lager, udviklingskøkken  
og produktion af kartofler, pålægssalater, 
mayonnaiser, dressinger m.m. 
2. Nørremarken, Skovlund, Ansager 
Produktion af frisksnittede grøntsager,  
marinerede salater og måltidsløsninger
3. Stilbjergvej, Billund 
Produktion af kartofler

2019
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 1.  Kartoflen er verdens 3. og  
Danmarks 8. mest dyrkede afgrøde. 
Kilde: International Potato Center, 2017 og 
Landbrug & Fødevarer, 2018

2.  Produktionen af kartofler udleder langt  
mindre CO2 end produktionen af ris og 
pasta. 
*Kilde: Brancheforeningen Danske Kartofler

3.  Kartoflen ligger helt i top, når det  
gælder hvor mange gram fødevarer,  
man får for klimaaftrykket. 
Kilde: Concito, 2019

VIDSTE DU AT...

Vores vision er at  
dyrke fremtidens 
spiseglæde for alle 

Kartoflen er og bliver råvaren over dem alle i vores 
sortiment. En råvare, vi ved rigtig meget om. Og 
som vi også kerer os om, at danskerne fortsat 
spiser – især hvis det er danske kartofler. 

For det giver rigtig god mening af flere grunde:

•  Kartofler smager godt og kan tilberedes på et 
utal af måder. 

•  Kartofler er et bæredygtigt valg frem for fx ris 
og pasta – særligt hvis de er dyrket i Danmark. 

•  Kartofler mætter for relativt få penge  
i forhold til andre fødevarer.

Spis kartofler til

Kartoffel convenience
Undersøgelser viser, at yngre målgrupper gennem 
de senere år spiser og tilbereder færre og færre   
kartofler, selv om de godt kan lide smagen. Hoved-
årsagen er, at de synes, kartofler  er svære at 
tilberede. Vi vil bidrage til at vende den trend via 
aktiviteter på tværs af branchen og ved at sende 
kartofler på markedet i convenience-varianter af 
god kvalitet. Dvs. kartofler, der er lette at tilberede 
og samtidig smager tæt på hjemmelavet. I 2019 blev 
én af vores største lanceringssucces’er lige præcis 
sådan et produkt, nemlig brunede kartofler, der 
smager godt og er klar på 10 minutter. 

Ikke kun for de få. Derfor har vi et sortiment af 
menu- og måltidsløsninger målrettet madprofes-
sionelle i foodservicesektoren og et sortiment 
for forbrugere, der spiser hjemme eller on-the go. 
Sortimentet dækker stort set hele tallerkenen – 
bortset fra kød og fisk (som dog er ingredienser  
i nogle af vores pålægs- og måltidssalater), og 
mange af løsningerne er udviklet i tæt samarbejde 
med vores kunder og råvareleverandører.

" Vi støtter op om

fra brancheforeningen 
Danske Kartofler

Flensted CSR Rapport 2019
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Danske Kartofler

Vi tør godt sige, at det er helt OK, man ikke altid
laver sin mad fra bunden. For det ved vi, at mange
ikke altid gør. Det gælder både madfaglige i 
professionelle køkkener og forbrugere hjemme i 
deres egne køkkener. Vores mission er at levere 
menu- og måltidsløsninger af god kvalitet til netop 
de situationer. Og det VIL vi være gode til. For 
fødevarer behøver ikke være dårlige, bare fordi de 
kommer fra en fabrik. Og slet ikke fra vores fabrik-
ker. Vi stræber efter, at vores produkter er så tæt 
på hjemmelavede som muligt. Både når det gæl-
der smag, udseende og indhold. Derfor er der hos 
os gået sport i at lave menu- og måltidsløsninger 
til de situationer, hvor det af mange kan opfattes 
som besværligt at lave maden fra bunden.

I 2019 supplerede vi vores sortiment af menuklare 
tilbehørssalater med smagfulde måltidssalater. I 
professionelle køkkener er sortimentet målrettet 
kantiner, cafeer, restauranter og hoteller. I detail-
handelen er de målrettet alle, der har brug for en 
madpakke hjemme, på farten eller på jobbet og i 
skolen. Måltidssalaterne er pakket i miljøvenlige 
kopper af genanvendt plast. Og sortimentet vil 
løbende blive udviklet i tråd med de smagspræfe-
rencer, der er i markedet.

Menu- og måltidsløsninger 
tæt på hjemmelavet

Måltidsløsninger i 
detailhandelen

Menu- og måltidsløsninger i foodservice-sektoren

Vores kopper til måltids- og tilbehørs-
salater er lavet på RPET og APET - 
med et genanvendt plastindhold på

85%

85
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RPET
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 p
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Et centralt pejlemærke i vores CSR-strategi er FN’s 
Verdensmål, der sætter rammerne for en bæredygtig 
udvikling af verden frem mod 2030. Ud fra en vurdering af 
vores virksomheds spidskompetencer og de områder, hvor 
vi kan gøre den største forskel, har vi valgt at fokusere på 
Mål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion".

Vores CSR-strategi  
& fokusområder

Delmål 12.2:  
Brug og håndtér 
naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.3:  
Halvér det globale  
madspild per person

Delmål 12.4:  
Håndtér kemikalier og  
spildprodukter ansvarligt

Delmål 12.5:  
Reducér affaldsmængden  
betydeligt

Delmål 12.6:  
Virksomheder skal opfordres  
til at agere bæredygtigt

Delmål 12.8:  
Udbred forståelse for  
bæredygtig livsstil

Samfundsansvar og bæredygtighed er en integreret del af 
vores virksomhed hver dag. Derfor har vi en CSR-strategi, 
som både støtter vores daglige forretning og sikrer, at vi 
gør vores til at skabe en bedre verden. CSR-strategien  
er blevet til i en dynamisk proces med desk research,  
workshops og prioriteringer i ledelsen samt bestyrelsen. 
Her har vi lagt vægt på, at vores CSR-strategi ikke kun 
skal være relevant for os – men i høj grad også for vores 
omverden. Strategien og de bagvedliggende analyser – 
herunder en væsentlighedsanalyse – bliver gennemgået og 
opdateret årligt.

CSR-strategi
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VISION
At dyrke fremtidens spiseglæde for alle på en ansvarlig og bæredygtig måde

MÅL 
At bidrage til opnåelsen af FN's Verdensmål nr. 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

DELMÅL OG INDSATSOMRÅDER

Fødevaresikkerhed

Fødevaresundhed

Bæredygtige råvarer

Ressourcer

Miljø og klima

Leverandørstyring

Sikkerhed & sundhed

Mangfoldighed

Personaleudvikling

God selskabsledelse (inkl. politikker, compliance m.m.)
Overordnede mål og strategi

Værdier

GRUNDLÆGGENDE STRATEGI,  
POLITIKKER OG VÆRDIER

CSR-strategi

Bæredygtige  
produkter

Bæredygtig  
produktion

Bæredygtig  
arbejdsplads



I processen med at definere vores CSR-strategi og udpege 
centrale fokusområder, har vi udarbejdet en række ana-
lyser. Blandt andet en risikoanalyse, der følger hele vores 
værdikæde og afdækker mulige negative effekter, vores 

virksomhed kan have på vores interessenter. Ved at afdække 
de største risici kan vi som virksomhed handle forebyggende 
og proaktivt, og derigennem både minimere risikoen for nega-
tive effekter og størrelsen af en mulig effekt.

Menneskerettigheder
Fødevaresikkerhed
Lokalsamfund

Arbejdstagerrettigheder 
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed
Ansættelsesforhold
Børne-/tvangsarbejde
Løn

Miljø
Kemikalier
Vandforbrug
Spildevand

Affald og genbrug
Forurening
Produktionsmetoder
Biodiversitet
Dyrevelfærd
Miljøulykker
Madspild

Klima
CO22-emission

Antikorruption 
Bestikkelse 
Korruption
Transparens

Menneskerettigheder
Lugt
Støj
Markedsføring
Fødevaresikkerhed

Arbejdstagerrettigheder 
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed
Ansættelsesforhold

Miljø
Miljøbelastende 
produkter

RÅVARER & AVLERE TRANSPORT

FLENSTEDPRODUKTION

KUNDER FORBRUGERE

Værdikæde og risikoanalyse
Menneskerettigheder
Fødevaresikkerhed

Arbejdstagerrettigheder 
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed
Ansættelsesforhold
Børne-/tvangsarbejde
Løn

Miljø
Luftforurening
Dyrevelfærd
Spild og svind

Klima
CO22-emission

Antikorruption 
Bestikkelse
Gaver

Menneskerettigheder
Fødevaresikkerhed
Sundhed

Miljø
Returemballage
Madspild
Affald

Menneskerettigheder
Fødevaresikkerhed

Arbejdstagerrettigheder 
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed
Ansættelsesforhold

Miljø
Retur-emballage
Madspild
Affald

Klima
CO22-emission

Antikorruption
Gaver
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Madspild
Affald og genbrug
Sortimentssammensætning
Emballage

Klima
CO22-emission

Antikorruption 
Bestikkelse
Gaver

Menneskerettigheder
Fødevaresikkerhed
Lokalsamfund

Arbejdstagerrettigheder 
Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed
Ansættelsesforhold
Børne-/tvangsarbejde
Løn

Miljø
Kemikalier
Vandforbrug
Spildevand
Affald og genbrug
Forurening

Dyrevelfærd
Produktionsmetoder
Miljøulykker
Madspild

Klima
CO22-emission

Antikorruption 
Bestikkelse
Gaver
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En grøn og velsmagende
bowl med komponenter
fra vores produktion og
komponenter fra kundens

eget køkken
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Bæredygtige produkter
Vi arbejder løbende både strategisk og operationelt med at videreudvikle 
vores fødevaresikkerhed, fødevaresundhed og vores brug af bæredygtige 
råvarer og emballager. Det er den bedste måde, vi kan sikre kvalitet og bære-
dygtighed i vores produkter.

FØDEVARESIKKERHED
Hos Flensted er det fuldstændig afgørende, at vi kan leve 
op til de høje kvalitetskrav, vi selv har sat for vores virk-
somhed. Vi vil helt enkelt ikke kun overholde lovkrav men 
også agere ordentligt og professionelt i forhold til de krav 
og forventninger, som kunder og forbrugere helt naturligt 
har til os, når det gælde fødevaresikkerhed. Derfor 
stræber vi hele tiden efter at udvikle kvaliteten og
certificeringen af vores råvarer, produktion, færdige
produkter og emballager. I Skovlund er vores produktion af 
kartofler certificeret efter BRC- og IFS-standarderne. Vores 
produktion af snitgrønt er certificeret efter IFS-standarden. 
Og produktionen af mayonnaise er certificeret efter FSSC-

22000-standarden. Dermed sikrer vi den højest mulige 
fødevarestandard. Herudover opnår vi generelt gode 
resultater i både egne interne audits samt eksterne audits 
i forbindelse med vores certificeringer og kundebesøg. 

FØDEVARESUNDHED
I en verden hvor mange kæmper med fejlernæring, sund-
hedsmæssige udfordringer og fedme, vil vi tage et ansvar 
og være med til at gøre en forskel. Det gør vi ved at tilbyde 
et sortiment, der inspirerer vores kunder og forbrugere til 
at sammensætte indbydende og sunde måltider. Og det gør 

RISICI FOKUSOMRÅDER MÅL HANDLING RESULTAT

Fødevaresikkerhed Fødevaresikkerhed

Politik
Politik for menneske- 
rettigheder

Certificering
Adelvej og Nørremarken 
er certificerede

Elite-smiley
1 lokation med Elite- 
smiley og 2 med glade 
smileyer

Audits 
100 % gennemførte 
interne audits

Økologi
9 % af råvarer (kg) er 
økologiske

Palmeolie
100 % af indkøbt 
palmeolie er RSPO 
certificeret

Fødevaresundhed
Kemikalier
Forurening

Biodiversitet
Dyrevelfærd
Børnearbejde
Tvangsarbejde
Arbejdsforhold
Aflønning
Kemikalier

Recertificering af  
IFS og BRC

Fortsat uddannelse og 
træning samt fokus på 
fødevaresikkerhed

Planlægge og gennem-
føre interne audits

Fokus på indkøb af 
økologiske råvarer

Krav om RSPO certifi-
ceret palmeolie

Fødevaresundhed
 
Politik
Politik for menneske- 
rettigheder

Bæredygtige råvarer

Politik
Miljøpolitik

To lokationer certificere-
de på fødevaresikkerhed 

Kartoffelproduktion IFS 
og BRC certificeret

Snitgrønt-produktion 
IFS certificeret

Mayo-produktion FSSC 
22000 certificeret

2 lokationer med Elite- 
smiley og en med glad 
smiley

100 % gennemførte 
interne audits

9 % af råvarer (kg) er 
økologiske

100 % af indkøbt 
palmeolie er RSPO 
certificeret

Årets resultater 2019
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vi ved ved at udvikle flere og flere produkter med bl.a. nøgle-
hulsmærket. Gennem vores støtte til Julemærkehjemmene 
bidrager vi til sunde madvaner hos børn i Danmark. Endelig 
viser vi i vores markedsføring ansvarlige portionsstørrel-
ser, der ikke opfordrer til overspisning. 

BÆREDYGTIGE RÅVARER
Vi stræber efter at sikre spiseglæden hos vores kunder. Vi 
tror på, at glæden over maden også ligger i visheden om, at 
den er blevet dyrket og fremstillet på bæredygtig vis. Der-
for arbejder vi hele tiden på at udvide vores brug af bære-
dygtige råvarer, og vi certificerer vores produkter efter 
standarder for bæredygtighed. Derigennem er vi også med 

til at fremme indsatsen for mere bæredygtig brug og hånd-
tering af naturressourcer i overensstemmelse med vores 
fokus på at fremme FN's Verdensmål nummer 12.

Endelig tilstræber vi også en årsrytme, hvor vi i vores pro-
duktion bruger grøntsager, når de er i sæson, og vi bruger 
danske råvarer, når det er muligt.

En af udfordringerne i fødevareproduktion er anvendelsen 
af palmeolie, som ofte forårsager skovrydning, tab af 
dyrearter, et enormt pres på klimaet og dårlige arbejdsfor-
hold. Derfor anvender vi udelukkende RSPO certificeret 
palmeolie.

RISICI FOKUSOMRÅDER MÅL PLANLAGTE HANDLINGER

Fødevaresikkerhed Fødevaresikkerhed

Politik
Politik for menneske-
rettigheder

Certificering
Adelvej og Nørremarken 
er certificerede

Elite-smiley
2 lokationer med Elite- 
smiley

Audits
100 % gennemførte 
interne audits

Økologi
9 % af råvarer (kg) er 
økologiske

Palmeolie
100 % af indkøbt palme- 
olie er RSPO certificeret

Fødevaresundhed
Kemikalier
Forurening

Biodiversitet
Dyrevelfærd
Børnearbejde
Tvangsarbejde
Arbejdsforhold
Aflønning
Kemikalier

Re-certificeringer

Fokus på fødevaresikkerhed

Interne audits gennemføres i forhold til alle  
certificeringer

Fokus på indkøb af økologiske råvarer

Krav om RSPO certificeret palmeolie

Fødevaresundhed
 
Politik
Politik for menneske- 
rettigheder

Bæredygtige råvarer

Politik
Miljøpolitik

Målsætninger 2020
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Bæredygtig produktion
Vi vil være en virksomhed, der kan producere menu- og måltidsløsninger af 
højeste kvalitet både nu og i fremtiden. Det kræver, at vi handler ansvarligt 
og med bæredygtighed for øje, så vi kan sikre, at der også er gode marker 
at dyrke kartofler og grønt på om 50 år – ja, i al fremtid. Derfor sætter vi 
strategisk fokus på at styrke vores bæredygtige produktion. I denne proces 
sætter vi særlig fokus på vores ressourceforbrug, hensyn til miljø og klima 
og skarp leverandørstyring.

RESSOURCEFORBRUG
Vores fokus på at styrke et ansvarligt ressourceforbrug 
omhandler både måden, hvorpå vi håndterer vores råvarer, 
og hvordan vores kunder anvender de endelige produkter. 
Derfor er det vigtigt, at vi i produktionen er dygtige til at 
sikre, at vi smider mindst muligt af vores råvarer ud. På 
grund af store kvalitetskrav til færdigvarerne anvender 
vi i dag fx kun 60 % af kartoflen, mens størstedelen af de 
resterende 40 % anvendes til husdyrfoder og energi- 
produktion via biogas. Intet går til spilde, men vi arbejder 
hele tiden på at nedbringe andelen, som ikke går til det 
primære formål – nemlig mad til mennesker.

På samme måde støtter vi projekter, der skal nedbringe 
madspildet i hele værdikæden. Vi har indgået et samarbejde 
med FødevareBanken, som vi donerer overskudsvarer til.

FødevareBanken distribuerer herefter fødevarerne ud til 
væresteder mv. for udsatte borgere.

MILJØ OG KLIMA
Vi er meget opmærksomme på vores påvirkning af miljøet 
og klimaet. Derfor har vi en politik for miljø og klima for 
hele Flensted, hvor vi fokuserer på at minimere vores 
påvirkning af miljøet. I 2019 opførte vi et topmoderne 
biokedel i tilknyt ning til vores produktion på Adelvej. 
Biokedelen vil give en årlig CO2-besparelse på 4.800 tons 
qua konvertering af 2 mio. kubikmeter naturgas. Det vil 
ske ved brug af biomasse, der primært kommer fra vores 
nærområde i Vestjylland.

INDKØB AF KARTOFLER INDKØB AF ALLE RÅVARER, INKL. KARTOFLER

Danmark 71 %

Udland 29 %

Danmark 60 %

Udland 40 %

71 % 60 %

29 % 40 %
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Gas-forbrug
Adelvej: 35,04 l/kg

Implementering af 
biokedel

Adelvej: 35,04 l/kg

LEVERANDØRSTYRING
At være en ansvarlig virksomhed stiller ikke kun krav til 
os selv. Det kræver også, at vi stiller krav og fastsætter 
forventninger til vores leverandører. Derfor sikrer vi kon-
tinuerligt, at der handles i overensstemmelse med vores 
værdier og politikker igennem hele vores værdikæde. Vi 
er stolte over, at mange af vores leverandører er lokale 
avlere, som er placeret inden for en radius af 30 kilometer 
fra vores produktion i Skovlund. Det er ikke alle vores 
råvarer, vi kan få herfra året rundt, så derfor skal vi en gang 
imellem uden for egne kartoffelrækker. I de situationer, 
stiller vi også skarpe krav til leverandørernes respekt for 

medarbejdere, menneskerettigheder og miljø. Dette gøres 
ved at bede råvareleverandørerne om at underskrive et 
etisk kodeks (Supplier Code of Conduct), som vi kræver, de 
overholder.

Hos Flensted er det vigtigt, at både vi som virksomhed og 
vores leverandører respekterer og følger internationalt 
anerkendte standarder for menneskerettigheder. Derfor 
har vi en virksomhedspolitik for overholdelse af menne-
skerettigheder, som vores leverandører skal overholde. 
Denne politik er bygget på de internationale standarder og 
konventioner for menneskerettigheder.

RISICI FOKUSOMRÅDER MÅL HANDLING RESULTAT

Kemikalier
Vandforbrug
Affald og processpild
Biodiversitet
Dyrevelfærd
CO2

Ressourceforbrug

Politik
Miljøpolitik
Klimapolitik

Madspild
62 % af råvarer målt i kg 
indgår i færdigvarer

Vandforbrug
Liter forbrug af vand pr. 
kg færdigproducerede 
produkter:

Stilbjergvej 5,0 l/kg 
Adelvej 5,0 l/kg 
Nørremarken 8,5 l/kg

Måling af input af 
råvarer og produktion 
af færdigvarer

Måling af vandforbrug 
og produktion af  
færdigvarer

60 % af råvarer målt i kg 
indgår i færdigvarer

Liter forbrug af vand pr. 
kg færdigproducerede 
produkter:

Adelvej: 3,37 l/kg
Nørremarken: 9,18 l/kg

CO2

Partikelforurening
Miljø og klima

Politik
Klimapolitik
Miljøpolitik

El-forbrug
Elforbrug i kwh pr.kg 
færdigproducerede 
produkter: 

Stilbjergvej: 0,22 kwh/kg 
Adelvej: 0,43 kwh/kg 
Nørremarken: 0,16 kwh/kg

Danske kartofler
70 % af indkøbte  
kartofler målt i kg er 
dyrket i Danmark

Danske råvarer
60 % af indkøbte  
råvarer inkl. kartofler 
målt i kg er dyrket i 
Danmark

SCoC
Supplier Code of 
Conduct for 70 % af 
råvareindkøb

Alle risici

Måling af elforbrug og 
produktion af færdig-
varer

Fokus på indkøb af 
danske kartofler

Fokus på indkøb af 
danske kartofler

Dialog med råvarele-
verandører om Code of 
Conduct

Leverandørstyring

Politik
Alle politikker

Elforbrug i kwh pr. kg 
færdigproducerede 
produkter:

Adelvej: 0,27 kwh/kg
Nørremarken: 0,35 kwh/kg

71 % af indkøbte  
kartofler målt i kg er 
dyrket i Danmark

60 % af indkøbte  
råvarer målt i kg er 
dyrket i Danmark

Supplier Code of 
Conduct for 70 % af 
råvareindkøb

Årets resultater 2019

*Note: Pga. flytning af produktionen fra Stilbjergvej til Adelvej har vi i 2019 ikke arbejdet med mål/KPI'er for energioptimering mm. på Stilbjergvej.
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Gas-forbrug
Adelvej: 28,03 l/kg

Generel optimering af gasforbrug

Andel af råvareindkøb som er under en 
underskreven Supplier Code of Conduct

70%

Danske råvarer
60 % af indkøbte 
råvarer inkl. kartofler 
målt i kg er dyrket i 
Danmark

Fokus på indkøb af danske råvarer

RISICI FOKUSOMRÅDER MÅL PLANLAGTE HANDLINGER

Kemikalier
Vandforbrug
Affald og madspild
Biodiversitet
Dyrevelfærd
CO2

Ressourceforbrug

Politik
Miljøpolitik
Klimapolitik

CO2

Partikelforurening
Miljø og klima

Politik
Klimapolitik
Miljøpolitik

Madspild
62 % af råvarer målt i kg 
indgår i færdigvarer

Vandforbrug
Liter forbrug af vand pr. 
kg færdigproducerede 
produkter:

Adelvej: 3,20 l/kg
Nørremarken: 8,72 l/kg

El-forbrug
Elforbrug i kwh pr.kg 
færdigproducerede 
produkter:

Adelvej: 0,26 kwh/kg
Nørremarken: 0,33 kwh/kg

Danske kartofler
71 % af indkøbte  
kartofler målt i kg er 
dyrket i Danmark 

Måling af input af råvarer og produktion af 
færdigvarer

Generel optimering af produktionsproces

Generel optimering af vandforbrug

Generel effektivisering af el-forbrug

Fokus på indkøb af danske kartofler

SCoC
Supplier Code of 
Conduct for 80 % af 
råvareindkøb

Alle risici Dialog med råvareleverandører om Code of 
Conduct

Leverandørstyring

Politik
Alle politikker

Målsætninger 2020

*Note: Pga. flytning af produktionen fra Stilbjergvej til Adelvej har vi i 2019 ikke arbejdet med mål/KPI'er for energioptimering mm. på Stilbjergvej.
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Bæredygtig arbejdsplads
Vi vil være den bedst mulige arbejdsplads for vores medarbejdere.  
En arbejdsplads, hvor vi alle har et godt, sikkert arbejdsmiljø, spændende 
udfordringer og desuden muligheder for at udleve vores potentiale. 
Og så tror vi på, at mangfoldighed skaber den mest kreative dynamik  
og de bedste forudsætninger for udvikling og resultater. 

RISICI FOKUSOMRÅDER MÅL HANDLING RESULTAT

Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed
Stress
Ansættelsesforhold

Sikkerhed og sundhed

Politik
Politik for arbejdstager-
rettigheder

Sygedage fra skader
0 sygedage fra arbejds-
relaterede skader

Fortsat uddannelse og 
træning i arbejdsmiljø 
(organisering, kompe-
tencer og adfærd)

176 sygedage fra  
arbejdsrelaterede 
skader

Ulykker
Maks. 25 ulykker pr. 
1.000.000 arbejdstimer

Fortsat uddannelse og 
træning i arbejdsmiljø 
(organisering, kompe-
tencer og adfærd)

74 ulykker pr. 1.000.000 
arbejdstimer

Nærved-ulykker
Min. 500 registrerede 
nærved-ulykker

Fortsat uddannelse og 
træning i arbejdsmiljø 
(organisering, kompe-
tencer og adfærd)

216 nærved-ulykker 

Sygefravær
Maks. 2,5 sygedage pr. 
medarbejder

Fokus på medarbejder-
trivsel

2,6 sygedage pr.  
medarbejder

Diskrimination Mangfoldighed

Politik
Politik for arbejdstager-
rettigheder 

Kvinder i den 
 registrerede ledelse
Flensted har et langsigtet 
mål om 34 % kvinder i 
den registrerede ledelse i 
begge ledelseslag

Fokus på flere kvinder
i ledergruppen
30 % kvinder  
i ledergruppen

Fokus på kønsdiversitet 
i ledelsen ved nyvalg af 
medlemmer til besty-
relsen

Fokus på flere kvinder  
i ledergruppen

Direktionen og 
bestyrelsen består 
henholdsvis af 50 % 
kvinder og 0 % kvinder. 
Der har i 2019 ikke været 
nyvalg til bestyrelsen, 
hvorfor måltallet for 
bestyrelsen endnu ikke 
er opfyldt

Ledergruppen består 
af 34 % kvinder, hvilket 
anses som en ligelig 
kønsfordeling

Udviklingssamtaler
100 % af ansatte har 
gennemført en  
udviklingssamtale

Mangel på  
kompetenceudvikling

Fokus på at sikre  
gennemførelse af 
samtaler

Personaleudvikling

Politik
Politik for arbejdstager-
rettigheder

95 % af ansatte har 
gennemført en  
udviklingssamtale

Årets resultater 2019
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Nærved-ulykker
Min. 500 registrerede 
nærved-ulykker

Træne i registrering af nærved-ulykker

Styrke arbejdsmiljøorganisering

Styrke kompetencer indenfor arbejdsmiljø hos 
repræsentanter og øvrige ansatte

Introduktion af sikkerhedsrunderinger

Sygefravær
Maks. 2,5 sygedage pr. 
medarbejder

Øget fokus på medarbejdertrivsel med afsæt i  
en måling og efterfølgende initiativer i et tæt  
samarbejde med medarbejderne

Ulykker
Maks. 34 ulykker pr. 
1.000.000 arbejdstimer

Styrke arbejdsmiljøorganisering

Styrke kompetencer indenfor arbejdsmiljø hos  
arbejdsmiljørepræsentanter og øvrige ansatte

Introduktion af sikkerhedsrunderinger

For at sikre at Flensted også i fremtiden vedbliver at være 
en virksomhed, der passer på sine medarbejdere, skaber 
inklusion, samhørighed og udvikling, har vi strategisk fokus 
på indsatsen for arbejdssikkerhed og –sundhed, mangfol-
dighed og personale udvikling.

Vi har en politik for arbejdstagerrettigheder, som blandt 
andet sætter fokus på arbejdssikkerhed, arbejdssundhed, 
inklusion, diskrimination og kompetencer. Vi anvender politik-
ken som pejlemærke i vores løbende arbejde for at gøre vores 
arbejdsplads så god som muligt.

Flensted respekterer medarbejdernes ret til foreningsfri-
hed, og virksomhedens beslutninger er ikke påvirket af den 
ansattes tilhørsforhold til en fagforening eller en anden

 forening. Virksomheden respekterer medarbejdernes ret 
til kollektive forhandlinger og den særlige beskyttelse, 
tillidsrepræsentanter nyder i varetagelsen af deres hverv.

ARBEJDSSIKKERHED OG –SUNDHED
Flensteds medarbejdere er vores allerstørste ressource. Vi 
har derfor altid fokus på vores medarbejderes sikkerhed og 
sundhed på jobbet – hver eneste dag. Og vi arbejder derfor 
også efter et overordnet mål om at forebygge ulykker, 
skader og stress hos vores medarbejdere. I 2019 - i lighed 
med foregående år - er det desværre ikke gået, som vi 
planlagde, og vi sætter på den baggrund nu ekstra ind for 
at minimere antallet af arbejdsulykker. Det gør vi bl.a. ved 
at fokusere endnu mere på nærved-ulykker, så vi finder 
ud af, hvad der forårsager ulykkerne og dermed bedre kan 
forebygge dem fremover.

RISICI FOKUSOMRÅDER MÅL PLANLAGTE HANDLINGER

Arbejdssikkerhed
Arbejdssundhed
Stress
Ansættelsesforhold

Sikkerhed og sundhed

Politik
Politik for arbejdstager-
rettigheder

Diskrimination Mangfoldighed

Politik
Politik for arbejdstager-
rettigheder 

Sygedage fra skader
Maks. 15 sygedage fra 
arbejdsrelaterede skad-
er, svarende til maks. 10 
ulykker med fravær

Kvinder i den 
registrerede ledelse
Langsigtet mål om  
34 % kvinder i den 
 registrerede ledelse  
i begge  ledelseslag 

Fokus på flere kvinder 
i ledelsen 
34 % kvinder  
i ledergruppen

Udviklingssamtaler
100 % af ansatte har 
gennemført en  
udviklingssamtale

Mangel på kompetence- 
udvikling

Styrke arbejdsmiljøorganisering

Styrke kompetencer indenfor arbejdsmiljø hos 
repræsentanter og øvrige ansatte

Introduktion af sikkerhedsrunderinger

Fokus på kønsdiversitet i bestyrelsen såfremt der 
finder nyvalg sted i året

Bibeholdelse af kvinder i ledergruppen

Udvikle og implementere et fleksibelt, enkelt og  
effektivt koncept med fokus på udvikling af  
kompetencer

Personaleudvikling

Politik
Politik for arbejdstager-
rettigheder

Målsætninger 2020
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MANGFOLDIGHED
Hos Flensted vurderer vi altid vores jobkandidater efter 
evner og potentiale til at styrke vores forretning og 
udvikling uden at skele til fx køn eller nationalitet. Dette 
udmønter sig i mangfoldigheden og diversiteten i vores 
arbejdsstyrke. Med 10-15 forskellige nationaliteter samt 
repræsentation af begge køn i både ledelse og bestyrelse, 
er vi stolte af den mangfoldighed, vi afspejler. Vi tror 
dog på, at vi altid kan blive bedre, og vi har derfor en 
diversitetspolitik. Denne skal sikre, at vi ved fremtidige 
ansættelser benytter lejligheden til at have et ekstra øje 
på mulighederne for at øge diversiteten yderligere, hvor 
det giver mening.

PERSONALEUDVIKLING
Som en virksomhed med stærke rødder i den vestjyske 
muld er det vigtigt for os, at vi er en attraktiv arbejdsplads 
for medarbejdere i området omkring os – men vi ønsker 
også at kunne tiltrække medarbejdere fra længere distan-
cer, da vi tror, det kan styrke vores diversitet yderligere. 
For alle medarbejdere - uanset hvor de kommer fra – er det 
vigtigt, at de vil udvikle sig i tråd med vores virksomheds 
udvikling og de markedskrav, vi opererer under – også på 
CSR-området, og i den sammenhæng holder vi fremadret-
tet udviklingssamtaler med alle medarbejdere.

KØNSFORDELING  
– FLENSTED

34 %

66 %

Mænd 66 %

Kvinder 34 %

KØNSFORDELING  
– BESTYRELSEN

0 %

100 %

Mænd 100 %

Kvinder 0 %Hos Flensted 
tror vi på, at 
mangfoldighed 
skaber den mest 
kreative dyna-
mik og de bedste 
forudsætninger 
for udvikling og 
resultater

"
34 %

66 %

KØNSFORDELING  
– LEDERGRUPPEN

Mænd 66 %

Kvinder 34 %

KØNSFORDELING  
– DIREKTIONEN

Mænd 50 %

Kvinder 50 %

50 %

50 %
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Vi opretholder god selskabsledelse ved at være skarpe 
og klare i vores politikker, ved at overholde alle lovkrav og 
gennem tidssvarende og opdateret rapportering af vores 
gøren og laden. Og så udlever vi ansvarlighed via åbenhed 
internt og eksternt - og ved altid at kunne se hinanden i 
 øjnene i forhold til den måde, vi driver vores virksomhed på.

For at blive endnu skarpere på god selskabsledelse har vi 
politikker på en række områder. På den måde har vi klart 
og tydeligt besluttet, hvilke værdier og krav vi opererer 
efter, og hvad man som leverandør og kunde kan forvente 
af Flensted.

ANTI-KORRUPTION
Korruption er en ulovlig og skadende handling for både 
virksomheder og samfundet. Det er derfor noget, vi også 
hos Flensted tager skarp afstand fra og arbejder hårdt på 
at forebygge. For at styrke denne indsats endnu mere har 
vi udviklet en politik for anti-korruption, der fastsætter 
Flensteds tilgang til bl.a. bestikkelse og gaver. Korruption 
må hverken finde sted hos Flensted eller  
hos vores leverandører, og det er et mål, vi skal stræbe 
efter hver eneste dag. I 2020 vil vi arbejde videre på at 
implementere den nye politik i organisationen.

God selskabsledelse
Fundamentet for vores CSR-strategi og alt, hvad vi foretager os i Flensted,  
er ordentlighed og troværdighed.
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BÆREDYGTIGT SORTIMENT
Certificering
Antal lokationer, som har en gyldig  
IFS-, BRC- eller FSSC-certificering af 
 fødevaresikkerheden.

Elite-smiley 
Antal lokationer, som har en gyldig Elite-smiley, 
tildelt af den danske fødevarestyrelse via 
tredjeparts auditering.

Audits 
Antal gennemførte interne audits på egne sites.

Økologi
Andel af indkøbte råvarer målt i kg, som er 
certificeret økologiske (fx dansk økologi, KRAV, 
EKO).

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

BÆREDYGTIG PRODUKTION
Madspild
Andel af indkøbte råvarer målt i kg, der indgår i 
færdigvarer.

Vandforbrug
Det samlede forbrug af vand målt i liter pr. kg , 
færdigproducerede produkter.

El-forbrug
Det samlede forbrug af el målt i kwh pr. kg, 
færdigproducerede produkter.

Danske kartofler
Andel af indkøbte kartofler målt i kg , som er 
dyrket i Danmark.

Danske råvarer
Andel af indkøbte råvarer inkl. kartofler målt i 
kg , som er dyrket i Danmark. 

SCoC
Andel af råvareindkøb målt i DKK, som er købt 
fra leverandører, der har underskrevet  
Flensteds Supplier Code of Conduct.

GOD ARBEJDSPLADS
Sygedage fra skader
Antal sygedage fra arbejdsrelaterede skader.

Ulykker
Antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer.

Nærved-ulykker
Antal nærved-ulykker.

Sygefravær
Antal sygedage pr. ansat.

Kvinder i bestyrelsen
Andel af kvinder i bestyrelsen for Flensted 
(WFG Denmark A/S).

Kvinder i ledelsen
Andel af kvinder i den øverste ledelse af  
Flensted (WFG Denmark A/S). Den øverste 
ledelse er her defineret som ledergruppen, i 
hvilken direktionen også indgår.

Udviklingssamtaler
Antal ansatte, der har gennemført en udvik-
lingssamtale i det  
gældende år.

GOD SELSKABSLEDELSE
Ingen KPI'er.

KPI-definitioner

Menuklare kartofler i mærkerne Danika og Flensted: 
Rå, kogte, stegte, brunede, som gratiner, salater og 

meget, meget mere.

Menuklare, frisksnittede grøntsager og salater  
i både monovarianter og smagfulde blandinger.

Vores 4 produktkategorier
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ORGANISATION
Virksomhedens navn: WFG Denmark A/S (Flensted 
 Food Group, Flensted Snit- 
 grønt og Danika Grønt)
Web-adresse: flensted.dk 
Hovedkontor: Adelvej 9, Skovlund, 
 6823 Ansager, Danmark

Primære brands: Flensted og Danika

Ejerforhold:  Wernsing Food Group GmbH 
100 %

Antal medarbejdere: 338 ansatte / 258 FTE'er

RAPPORT
Rapporteringsperiode: 1. januar – 31. december 2019.
Rapporteringspraksis:
Vi har rapporteret i overensstemmelse med den danske
Årsregnskabslov artikel 99a og 99b.
Omfattede selskaber i rapporten inkluderer samtlige 
selskaber i WFG Denmark-koncernen.

GOVERNANCE
Kontaktperson vedr. rapporten og  
CSR-ansvarlig: Marketing- og Innovationschef  
Anne Borghegn (abo@flensted.dk)

Virksomhedsprofil

Menuklare pålægssalater, sandwichfyld, måltidssalater 
og sidedishes. Både plante- og kødbaserede. Med og 

uden nøglehulsmærke. Og i spændende smagsvarianter.

Smagfulde dressinger, saucer og dips. 
Indgår også som ingredienser i vores Deli'style-sortiment.



Flensted Food Group A/S
Telefon: +45 7698 5050

flensted.dk

...det startede  
med en  kartoffel  
tilbage i 60’erne
Vores virksomhed blev grundlagt i 1966 baseret på for- 
arbejdning af  kvalitetskartofler. Siden da er vores forret-
ningsområde  blevet udvidet til at omfatte flere produkt- 
kategorier. Og i dag  sælger vi til både foodservice, detail  
og industri.
 
Vores hovedkontor ligger i Skovlund – rundt om en  gammel 
gård midt i  kartoffel-territoriet i  Vestjylland, hvor vi med 
egne øjne følger kartoflerne ude på markerne. 

På vores fabrikker har vi de dygtigste medarbejdere med  
årelang erfaring og speciale inden for hver deres område. 
Vi kerer os om at gøre tingene ordentligt – for det gør vi 
herude på landet. Det  kræver tæft og sans for detaljer, og 
det laver vi ikke om på.

Vores årelange samarbejde med dygtige avlere sikrer os de
bedste råvarer året rundt. Kartofler og øvrige grøntsager 
får vi fra dygtige lokale avlere, producenter og distributører, 
der lever op til vores krav til kvalitet, miljø, sporbarhed, 
ansvarlighed og produktionsstandarder efter regler om BRC 
og IFS.

Tryksag
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