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VI UDLEVER ANSVAR FOR HINANDEN  
OG FOR VORE OMGIVELSER

Denne rapport vil gennemgå Rynkebys CSR status for aktiviteter i 2016 på 
baggrund af det fælles commitment, som afspejles i vores CSR-politik.

Det er vigtigt for os, at Rynkeby Foods igen i år tilslutter sig de 10 principper i 
FN’s Global Compact for områderne menneske- og arbejdstagerrettigheder, 
miljø og korruption samt forholder sig til de nye 17 Verdensmål fastsat af FN. 

I denne årlige rapportering beskriver vi vore handlinger for at integrere prin-
cipperne i Global Compact til vores forretningssystem, -strategi, -kultur og 
daglige arbejde. Det er afgørende for os, at vi åbent og ærligt kommunikerer 
til medarbejdere, kunder, forbrugere og samarbejdspartnere.

Rynkeby Foods har i 2016 skiftet ejer, hvilket betyder at mål og struktur  
er blevet vurderet i denne kontekst. Dette arbejder fortsætter i 2017,  
som bliver det mest foranderlige år i Rynkeby Foods nogensinde. 

Med Team Rynkeby har vi i dag verdens største cykelvelgørenhedsevent, 
der både fremmer folkesundheden og samtidig støtter et godt formål i 
6 lande. Dette inkluderer mange skolebørns fysiske aktiviteter til Team 
Rynkeby Skoleløbet, som igen i år slog deltagerrekord. 

2016 har været et spændende år for Rynkeby Foods. Med vores nye ejere, 
Eckes Granini, er ansvarlighed hos vore råvareleve randører fortsat i 
fokus, og nu med endnu større gennemslags kraft end tidligere. Vi har 
igen sat mennesket i centrum, og arbejder med stort sundhedsfokus for 
vore medarbejdere igennem planlagte aktiviteter for at forbedre sundhed 
og trivsel. 

Denne rapport vil sandsynligvis blive den sidste i sin nuværende facon. 
Integrationsprocessen med Eckes Granini fortsætter i 2017, og vi tror og 
håber, at den kommende ansvarligheds rapportering vil afspejle integra-
tionens fuldendelse.

April 2017

FORORD

JØRGEN DIRKSEN
CEO
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REGNSKAB 2016

En ny og spændende fremtid for Rynkeby 
Foods A/S

Juice- og saft markedet i Danmark var i 2016 relativt stabilt 
sammenlignet med 2015, dog voksede kølejuice med 14 % og 
ambient juice markedet faldt med 1,2 %.

Året 2016 blev på mange måder et skelsættende år for Ryn-
keby Foods A/S. Idet forretningen fik ny ejer den 18. maj 2016. 
hvor Eckes-Granini overtog ejerskabet fra Arla Foods amba. 

Med den nye ejer Eckes-Granini , som er en stor og markant 
spiller i juice over det meste af Europa, kom også en hel del 
positive meldinger om, hvad fremtiden indeholder for Rynkeby 
Foods A/S. Blandt andet beslutningen om at flytte produk-
tionen af friskpresset Bramhults- og Valsølille produkter fra 
Sverige til fabrikken i Ringe. Årets regnskab er klart præget 
af ejerskiftet, som har medført en del ekstraordinære trans-
aktioner, så som:

• Salg af Rynkeby Foods AB (Incl. Godmorgon mærket) til 
Eckes-Granini Sweden.

•  Køb af Bramhults mærket i Norge og Finland 

•  Ekstraordinære afskrivninger og hensættelser som følge af 
ejerskiftet.

•  Fusion med Valsølille Most Aps

Alt sammen handlinger som gør at regnskabet for 2016 er lidt 
specielt, da det dækker over følgende: 

Valsølille Most Aps fra 01.01.2016 til 31.12.2016 og Rynkeby 
Foods A/S fra 18.05.2016 til 31.12.2016, og sammenlignings-
tallene for 2015 er Valsølille Most Aps fra 01.01.2015 til 
31.12.2015.

Hovedtal i regnskab (i mill. DKK) 2016 2015

Omsætning 712,0 26,2

Årets resultat -6,4 0,3

Aktiver 1478,2 6,2

Egenkapital 1071,9 1,9
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CSR-Politik
Vi skal efterleve FN’s konventioner og principper, som blandt 
andet er defineret i UN Global Compact. Det vil sige, at vi skal 
arbejde efter bæredygtige principper og søge løsninger, der 
tager hensyn til menneskelige og miljømæssige forhold. Vi 
forpligter os i særlig grad til at udvise hensyn til de problema-
tikker, der vedrører lokalsamfundet omkring vores virksom-
hed samt de højrisikolande, vi samarbejder med.

Rynkeby går skridtet videre, når det gælder socialt ansvar. Vi 
er med i en række frivillige aktiviteter, som er med til at for-
bedre en række sociale og miljømæssige områder. Små skridt 
tæller bedre end ingen, og vi tror på, at hvis alle giver en hånd 
med, kan vi bedre løse nogle af de problemstillinger, som vi 
står over for i både ind- og udland. 

Vi har personalepolitikker, der bl.a. sikrer alle vores medar-
bejdere udviklingssamtaler, og den ældre arbejdsstyrke får 
tilbudt seniorsamtaler, så den sidste arbejdstid kan plan-
lægges. Vi ønsker at være mangfoldige, så vi afspejler det 
omgivende samfund med hensyn til alder, race, køn, religion, 
og nationalitet. 

Vi skal ikke love mere, end vi kan holde, og CSR skal ikke være 
et udstillingsvindue for alle de gode ting, vi gør. Det skal være 
et sagligt redskab til at udpege sårbare områder, som vi kan 
være med til at udvikle og gøre bedre. 
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ANSVARLIG OG UDVIKLENDE LEDELSE

I Rynkeby er vores største aktiv vores dygtige medarbejdere, og vores fremtidige 
vækst skal  primært drives via udvikling af de ansatte. Dette er vores grundholdning i 
ledelsen. 

Vi startede i 2015 startet et talentudviklingsprogram 
op i Rynkeby, hvor vi har udvalgte en gruppe talenter 
som fik særlig udviklings-/ uddannelsesfokus samt 
øget opmærksomhed i ledergruppen. Dette arbejde 
fortsatte i 2016, og skal være med til at påvirke den 
fremtidige kultur i Rynkeby positivt. 

I Rynkeby har mænd og kvinder lige karrieremulighe-
der, som tilsikres gennem virksomhedens ansættel-
sesprocedurer og rekruttering. Vi har sat klare mål for 
kvinder i lederstillinger og forpligtet os til at gøre en 
konkret indsats for at få flere kvinder i lederstillinger.

Vi har i mange år haft fokus på vinderkultur som en 
naturlig del af at være en virksomhed, der konstant 
skal øge sine resultater i et meget konkurrencepræget 
marked. Denne vinderkultur træner vi løbende overalt 
i virksomheden, og har de seneste år haft flere afdelin-
ger på teambuilding, med et klart formål om at udvikle 
og flytte grænser både hos det enkelte individ og i hele 
gruppen. Vi træner og konkurrerer mod hinanden for 
at udvikle os, men vi vinder sammen som virksomhed. 

Igen i 2016 deltog en del af personalet i det årlige Team 
Rynkeby cykelløb til Paris. Her samles penge ind til 
Børnecancerfonden. 

Ellers har 2016 været præget af tilpasning af systemer 
og rutiner til ny ejerstruktur. Det har betydet en ekstra 
indsats fra alle, og ikke mindst har organisationen 
vist stor evne til fleksibilitet, omstillingsparathed og 
samarbejde. 

Ledelse hos Rynkeby går ud på at gøre en forskel - 
både for den enkelte medarbejder og for virksomhe-
den. I Rynkeby går vi på arbejde for at vinde, men vi er 
meget bevidste om vores ansvar som markedsledende 
juiceproducent i Danmark – og nu også som en del af 
Europas største Juiceselskab, Eckes Granini. 

Rynkeby’s Mission, Vision og Strategi, som ses på næ-
ste side, vil i 2017 blive tilpasset og integreret i Eckes 
Granini’s strategi ”Agenda 2020”. Som en naturlig følge 
af integrationen, har vi også implementeret Eckes-
Granini Code of Conduct, som bl.a. beskriver, hvordan 
vi som medarbejdere tager afstand fra bestikkelse og 
korruption. Dette er ikke nyt - det har altid været en 
forudsætning for ansvarlig ledelse hos Rynkeby.

Rynkeby Foods er bekendt med de nye regler for 
væsentlighedsanalyse, som skal identificere alle CSR 
forhold og prioritere dem, der er vigtigst for virksom-
heden og vores interessenter. Vi har dog valgt at vente 
med at gennemføre en dokumenteret væsentligheds-
analyse til 2018, når Eckes Granini Agenda 2020 er 
implementeret i Rynkeby’s strategi. Igennem vores 
nuværende aktiviteter tilkendegiver vi allerede, hvilke 
CSR forhold, som vi finder væsentlige. 
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MISSION:  
Vi er ansvarlige i alt, hvad vi gør,  
og garanterer naturlige frugt- og 
 grøntsags-produkter i høj kvalitet  

på en bekvem måde. 

STRATEGI  
2016-2020

VISION:  
Vi gør det nemt for alle at nyde  
et glas af naturens frugter og 

 grøntsager fra Rynkeby hver dag.

Lønsom vækst gennem stærke brands i Norden

Opbygge brand  
præference

4 stærke  
brands

Erobre  
Norden

Stærk  
CSR-aktivitet

Verdensmestre  
i Norden

Styrke  
uafhængighed
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ANSVARLIGT INDKØB

Nyt ejerskab, ny tilgang. Da Rynkeby i maj 2016 blev en del af Eckes Granini Group, 
ændrede forholdene sig også på indkøbsområdet. Hvor indkøbet tidligere foregik fra 
fabrikken i Ringe, er dette ansvar nu overdraget til Eckes Granini Group Procurement. 
Dette betyder også, at nye standarder bliver indført, samt at ansvaret for indkøb ikke 
ligger lokalt længere.

Kortere værdikæde
Der er sket væsentlige ændringer ved at flytte råvare-
indkøbet til Eckes Granini Group (EGG). EGG’s tilgang til 
indkøb er, at vi som udgangspunkt kun vil handle med 
producenterne. Dermed afskæres et led i værdikæden, 
agenterne, som Rynkeby ellers tidligere har handlet 
med. En af de store fordele ved at kunne gå direkte til 
producenterne er, at få en fælles og tættere dialog om 
bl.a. certificeringer og arbejdsforhold. EGG er mere 
synlige overfor producenterne og er dermed med til at 
udvælge de leverandører, som lever bedst op til vores 
Code of Conduct (CoC) samt UN Global Compact.

Ansvarlig leverandørkæde
Eckes Granini Group prioriterer højt, at råvareleve-

randørne er medlem af SGF (Sure Global Fair) samt 
auditeres af IRMA (International Raw Material Assu-
rance). Dette vægtes tungt for at sikre, at forholdene 
hos producenter og farmere overholder krav til socialt 
ansvar, miljø, kvalitet, fødevaresikkerhed, ægthed mv. 
Såfremt en leverandør ikke er medlem af SGF, stilles 
store krav til løbende test af blandt andet ægthed, pe-
sticider, tungmetaller samt andre væsentlige faktorer. 

Mens Rynkeby Foods har set en faldende tendens på 
SGF medlemskab hos vores leverandører, har man hos 

Hvad er SGF / IRMA
SGF – Sure Global Fair - er en non-profit organisation, som drives og ejes af de mere end 650 medlemmer 
fra lande i hele verden. Medlemmerne er virksomheder fra hele fremstillingskæden til frugtjuice industrien. 
I samarbejde med IRMA udbydes bl.a. certificering af råvareleverandørerne på basis af en SGF Audit check-
liste. Audit omfatter følgende: analytisk inspektion af stikprøver (f.eks. pesticidanalyse og ægthed), hygiejne 
audit, gennemgang af dokumentation og sporbarhed, korrekt mærkning af råvarer og halvfabrikata, gennem-
gang af AIJN Code of Conduct vedr. socialt ansvar og miljøforbedringer.

PROCUREMENT
STRATEGY

MATERIALS
STRATEGY

IMPROVEMENT

NEW AUDIT

RESULT RESULT

ECOVADIS
AUDIT SUPPLIER

ACTION PLAN 
PROCUREMENT

Hvad er en “Code of Conduct”?
En Code of Conduct er et sæt retningslinjer, som 
beskriver god, ansvarlig og etisk forretningsad-
færd. Rynkeby og Eckes-Granini benytter AIJN’s 
Code of Conduct til vores leverandører, da denne 
er tilpasset vores branche. De væsentligste 
punkter i CoC beskriver regler for overholdelse 
af menneskerettigheder samt afstandtagen fra 
bestikkelse og korruption. Alle leverandører skal 
skrive under på, at de efterlever reglerne i Code 
of Conduct, og kommer ikke i betragtning uden.
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Eckes Granini Group fastholdt kravet, og har således 
opnået, at hele 96% af de indkøbte råvarer (pr. volu-
men) er indkøbt fra en leverandør, der er medlem af 
SGF. Da SGF-medlemskab, med få undtagelser, er et 
ufravigeligt krav, vil vi ikke længere følge op på dette 
som et CSR mål. 

Foruden krav om SGF medlemskab, har EGG siden 
2014 evalueret de vigtigste leverandørers performance 
på bæredygtighed ved hjælp af EcoVadis, et uafhængigt 
værktøj til at måle på bæredygtighed samt sikre løben-
de forbedringer, se figur side 8. Denne evaluering vil 
blive udvidet løbende, og der er sat mål for leverandø-
rernes præstationer over de kommende år. Disse mål 
vil allerede fra 2017 også være gældende for Rynkeby.

Økologi er nyt for Eckes-Granini
Ved overtagelsen af Rynkeby Foods fik Eckes Granini 
en del økologiske juicer og dermed også råvarer ind i 
porteføljen. Rynkeby har været forgangsvirksomhed 
inden for økologisk juice til det Nordiske marked, og vi 
vil derfor udnytte denne viden til at klæde Eckes Gra-
nini bedst muligt på i forhold til handel med økologiske 
råvarer. Eckes-Granini blev i 2016 økologigodkendt, så 
de nu kan indgå aftaler på økologiske råvarer.

Appelsin markedet er presset i det kommende år.
Appelsin koncentrat, som hovedsageligt kommer fra 
Brasilien til Europa, er i 2016/2017 sæsonen meget 
presset på kvantitet. Lagerne i Brasilien har aldrig væ-
ret så langt nede og der vil være en risiko for at Bra-
silien løber tør for appelsinkoncentrat inden den nye 
høst starter omkring juli/august 2017. Denne udfor-
dring med en meget dårlig høst i Brasilien, en pris der 
er hoppet voldsomt i vejret samt en stor efterspørgsel, 
gør at situationen er tilspidset. 

Med denne udvikling kan der opstå situationer, hvor 
industrien vil forsøge at presse alle led i kæden. Det er 
dermed vigtigt at have et godt øje på både kvaliteten af 
produktet samt det sociale ansvar i leverandørkæden. 
Med et mangeårigt kendskab og gennemsigtighed i 
samarbejdet med vores appelsinleverandører, forsø-
ger vi konstant at være på forkant med dette, så vi sik-
rer volumen på den rigtige måde for alle led i kæden.

Rynkeby fortsætter samarbejdet med den europæ-
iske juiceforening AIJN omkring en CSR platform, 
for at udvikle CSR arbejdet i hele juiceindustrien. 
I samarbejdet deltager også andre interessenter i 
den europæiske juiceindustri, bl.a. producenter og 
NGO’er. 

I 2016 er antallet af samarbejdspartnere er igen 
steget, således at organisationen nu har 34 med-
lemmer, som repræsenterer hele forsyningskæden 
og NGO’er. Samtidig er der nedsat en styregruppe 
samt etableret flere arbejdsgrupper, der arbej-
der mere i dybden med hhv. appelsinproduktion i 
Brasilien, ananas fra Thailand og æbler/bær fra 
Europa. 

Juice CSR Platform blev dannet i 2013 som et 
projekt med støtte fra EU. Arbejdet blev, og bliver 
stadig ledet og faciliteret af Den europæiske juic-
eforening, AIJN. I 2015 blev platformen uafhængig 
af EU midler og drives nu via de tilsluttede virk-
somheder og NGO’er. 

Rynkeby Foods A/S har deltaget i platformen siden 
den spæde begyndelse, ligesom vores nye ejere 
Eckes Granini også har været med fra starten. 
Rynkeby fortsætter indtil videre som selvstændigt 
medlem.

Læs mere på www.juicecsr.eu. 
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RYNKEBY, UNGC OG VERDENSMÅLENE

I september 2015 vedtog verdens regeringsledere i FN en ambitiøs dagsorden, der frem 
mod 2030 sigter mod en mere bæredygtig verden. Verdensmålene – eller SDG’erne (Su-
stainable Development Goals) består af 17 konkrete mål, som forpligter alle FN lande til 
blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, sikre god uddannelse og bedre sund-
hed til alle, sikre bedre miljø og klima, samt skabe anstændige jobs og mere bæredygtig 
vækst. Målene er globale og gælder således udover Danmark også Tyskland, Frankrig, 
Ungarn, Finland og andre lande, hvor vores nye ejere, Eckes Granini, har hjemme. 

Rynkeby Foods har støttet UN Global Compact siden 
2011, og det ligger os derfor naturligt på sinde også 
at forholde os til de 17 nye Verdensmål (SDG’s – Su-
stainable Development Goals). Der er tale om meget 
ambitiøse mål, hvor vi som virksomhed allerede i dag 
bidrager til at nå en del af målene. 

Vi har derfor valgt at synliggøre igennem rapporten, 
hvilke mål vi støtter med disse ikoner:

• Mål 3: Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme 
trivsel for alle aldersgrupper.

• Mål 4: Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsud-
dannelse og fremme alles muligheder for livslang 
læring.

• Mål 8: Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bære-
dygtig økonomisk vækst, ful og produktiv beskæfti-
gelse samt anstændigt arbejde til alle.

• Mål 12: Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produk-
tionsformer. 

Disse 4 mål har vi nøje udvalgt som værende de mål, 
hvor Rynkeby Foods bedst kan bidrage til forbedringer, 
som det vil blive beskrevet i denne rapport.

Rynkeby støttede igen i år Verdens Bedste Nyheder, 
som valgte netop at sprede nyheden om de 17 Ver-
densmål. Fredag den 9. september 2016 blev der ved 
det årlige morgenevent uddelt avisen ”Verdens Bedste 
Nyheder” sammen med en Rynkeby juicebrik, der er 
produceret med støtte fra Rynkeby Foods.

”Verdens Bedste Nyheder” (VBN) er en nyhedskam-
pagne, der formidler fremskridt og positive resultater 

fra udviklingslandene. Kampagnen bygger på et unikt 
samarbejde mellem FN, Danida og over 100 danske 
udviklingsorganisationer, og har derudover flere end 
100 virksomhedspartnere. VBN står sammen om at 
fortælle, at udviklingssamarbejder skaber resultater, 
at det mange steder går bedre, end de fleste tror – og 
at vi sammen kan afskaffe fattigdom.

Rynkeby Foods A/S vil gerne hjælpe med at sprede det 
gode budskab. Vores markedsføring kan agere talerør 
for VBN – og øget kendskab, skaber større interesse 
og indtjening for hjælpeorganisationerne – hvilket er 
hele formålet med kampagnen!

Rynkeby har tre år lavet 

særlige  Verdens Bedste 

Nyheder-juice til den årlige 

event. Senest i 2016, hvor 

100.000 juice brikker med 

Verdens målene blev delt ud 

over hele landet.
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UN GLOBAL COMPACT

Rynkeby Foods er fortsat tilsluttet UN Global Compact’s 10 principper,  
sådan som vi har været det siden 2011. Dette er helt i tråd med Eckes  
Granini’s strategi og bæredygtighedspolitikker.

Principperne skal fremme etisk forretningsadfærd. UN Global 
Compact er baseret på internationale konventioner inden for 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyt-
telse og antikorruption. 

Compact 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 bæredygtighed.

De 10 principper er godt forankret i Rynkeby’s CSR program 
vedr. forretning, miljø, mennesker og sundhed, som det frem-
går nedenfor.

VIRKSOMHEDEN BØR: FORANKRING HOS RYNKEBY

Menneske- 
rettigheder

1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder og 

2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskeret-
tighederne. 

• Forretningen 
• CSR politik 
• Ansvarligt indkøb 
• Leverandørpolitik 
• Mennesker og Sundhed

Arbejdstager- 
rettigheder

3. Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til 
kollektiv forhandling;

4. Bekæmpe alle former for tvangsarbejde;

5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde og

6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelses-
forhold.

• Forretningen 
• CSR politik 
• Mennesker og Sundhed 
• Arbejdsmiljøpolitik 
• Ansvarligt indkøb 
• Leverandørpolitik

Miljø 7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;

8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed og

9. Opfordre til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier. 

• Forretningen 
• CSR politik 
• Ansvarligt indkøb 
• Leverandørpolitik 
• Miljøpolitik

Antikorruption 10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning 
og bestikkelse. 

• Forretningen 
• CSR politik 
• Leverandørpolitik 
• Ansvarligt indkøb 
• Mennesker og Sundhed
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SIKRE PRODUKTER - OG SIKKER PRODUKTION 

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, forsyning, 
hygiejne, produktion og færdigvarer via vores certificerede ledelsessystem, som i 2015 
blev opgraderet fra ISO 22000 til FSSC 22000, som er en GSFI (Global Food Safety 
Initiative) anerkendt standard. 

Certificering efter FSSC 22000 har 
f.eks. betydet, at virksomheden nu er 

bedre sikret mod terror, f.eks. forurening 
af vores produkter eller brandstiftelse. 

Eckes Granini har besluttet, at alle deres pro-
duktionsenheder skal være certificeret efter IFS 

Food, som er en internationalt anerkendt standard 
på linje med FSSC 22000. Derfor vil vi i løbet af 2017 
forberede vores ledelsessystem til denne standard, 
således at vi kan blive IFS Food certificeret i slutnin-
gen af 2017.

Udover FSSC 22000 er Rynkeby Foods også økologi-
godkendt, samt godkendt til brug af de andre nordiske 
øko-mærker, KRAV i Sverige, Debio i Norge og Luomu 
i Finland. Desuden har vi opnået Elite Smiley hos 
Føde varestyrelsen. 

Reklamationsbehandling og tilbagekaldelse
Til trods for god styring af hele forsyningskæden 
og processerne samt kontroller af vores råvarer og 
produkter, både før, under og efter produktion, får 
vi stadig henvendelser fra forbrugerne, som ikke er 
tilfredse med vores produkter af forskellige årsager. 

Tabellen nedenfor viser også, at der er stor forskel på 
forbruger adfærd i de nordiske lande. I Danmark har vi 
haft et markant fald i antallet af reklamationer pr. 100 
mio. solgte liter produkt. Sverige er nogenlunde status 
quo, mens nøgletallet er steget lidt i Finland. 

Vi har ikke haft nogle  

tilbagekaldelser af  

produkter i 2016. 

I Sverige og Finland sælges der, modsat i Danmark, 
primært juice med frugtkød. Størstedelen af de sven-
ske og finske reklamationer går på for meget frugtkød 
i produkterne. Rynkeby har allerede gennemført flere 
tiltag for at optimere på fordelingen af frugtkød, men 
der arbejdes fortsat med problemstillingen. 

Derudover fik vi i løbet af sommeren en del reklama-
tioner fra Sverige på afvigende smag på GodMorgen 
Orange. Vi har hverken kunnet genkende eller identifi-
cere disse smagsafvigelser på vores egne reference-
prøver. Reklamationerne på smagsafvigelser ”for-
svandt” lige så hurtigt, som de var opstået. 

Ingen af de modtagne forbrugerreklamationer ud-
gjorde en risiko for fødevaresikkerheden, hvilket er 
vores primære mål omkring reklamationer. 

Reklamationer pr. 100 mio. liter 2012 2013 2014 2015 2016 Mål 2020

Danmark 429 271 227 319 140 Max. 300

Sverige 1070 811 845 1075 1035 Max. 700

Finland 2161 667 816 1070 1149 Max. 700
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ET LILLE SUK...  
ÅRETS SOMMERKAMPAGNE I FAKTA

I juni måned blev Rynkeby Sommerkampagne kørt i Fakta. Kampagnekonceptet var enkelt – køb 2 liter 
saft, betal 25 kr. og få en billet til udvalgte forlystelsesparker i Danmark. 

Selve butikskampagnen varede kun én uge – faktisk kortere for 
der blev hurtig udsolgt i butikkerne

Kampagnen startede dog langt tidligere, da der var megen 
håndtering af produkter, som skulle køres ud af Rynkeby til 
påsætning af kampagnemærker for så at komme tilbage igen. 
Imponerende har det været at se, hvordan Rynkebys afdelinger 
har arbejdet sammen om at få logistikken løst. 

Det gode forarbejde og den positive vinkel på kampagnen – at 
tilbyde noget ekstra til Faktas kunder - blev dog vendt til noget 
ganske negativt, da det desværre viste det sig, at vores samar-
bejdspartner, som skulle stå for kampagnen, ikke var i stand til 
at leve op til sine forpligtelser. Samtidig ville denne ikke oplyse 
os om, hvilke forbrugere som havde bestilt billetter.

Vi er en ansvarlig virksomhed, og vi holder selvfølgelig, hvad vi 
har lovet forbrugerne.

Eftersom at vores samarbejdspartner ikke ville hjælpe, måtte 
vi selv etablere web-løsning og call-center samt selv købe et 
meget stort antal billetter.

Sagen udløste megen negativ omtale på vores Facebook profil 
og i medierne generelt.

Vi har nu sendt billetter til alle forbrugere, som har ønsket det, 
og stemningen er vendt til det bedre blandt forbrugerne.

KOMMUNIKATIONS- OG MARKETINGPOLITIK
På Rynkeby betragter vi en økonomisk sund forretning som en forudsætning for langsigtet bæredyg-
tighed. Uden indtjening kan virksomheden ikke eksistere. Derfor anvender vi markedsføring og kom-
munikation som et middel til at skabe præference for vores produkter, til at styrke vores forretning 
og image - og dermed til at skabe øget salg. 
Vi ønsker altid at føre en anstændig og lødig markedsføring og 
kommunikation med vores interessenter. I dagligdagen kalder vi 
det »Fair Speak«, og udtrykket dækker over korrekt information, 
som præsenteres på en lødig og anstændig måde.

Vi tilrettelægger vores markedsføring, kommunikation og adfærd 
i øvrigt ud fra et etisk forsigtighedsprincip. Hvis loven tillader det, 
vil vi også gerne kommunikere de sunde historier. 

Vi bruger Fair Speak i alle typer kommunikation med vores 
interessenter, og på den måde kan vi altid se hinanden i øjnene. 
Vores mål er, at Rynkeby ikke skal have nogen sager eller påta-
ler fra myndighederne omhandlende vildledning af forbrugerne. 

CSR-RAPPORT 2016 RYNKEBY FOODS14



GIRL’S DAY IN SCIENCE

Onsdag den 30. november 2016 inviterede virksomheder, science centre og tekniske 
gymnasier over hele landet ca. 700 grundskole- og gymnasiepiger indenfor til Girl’s 
Day in Science. Her kunne de møde kvindelige medarbejdere og studerende, der har 
valgt en naturvidenskabelig karrierevej, og arbejde med spændende, naturvidenskabelige 
opgaver. 

Rynkeby Foods A/S stod for tredje gang klar med 
udfordringer til 35 piger fra Midtfyns Gymnasiums 
naturfaglige 1.g klasser. Eventen skulle åbne pigernes 
øjne for, at fx laborant- eller ingeniøruddannelsen 
giver mange, spændende jobmuligheder. Vi udfordrede 
pigerne med både smagstest, tip en 12’er, bland din 
egen juice og en workshop om mikrobiologi. 

Jet-Net
Rynkeby Foods A/S har i 2015 tilmeldt sig Jet-Net, som 
er et landsdækkende netværk for skolevirksomheds-
samarbejde. Netværkets formål er at vække, stimu-

lere og fastholde børn og unges forståelse for og inte-
resse i naturvidenskab og teknologi. Jet-Net faciliterer 
opstart og netværk mellem virksomheder og skolerne, 
men derefter er det skolen og virksomheden selv, der 
skal drive samarbejdet. 

Rynkeby Foods A/S har valgt at deltage i dette net-
værk, da vi er en virksomhed der er stærkt forankret i 
lokalområdet. Det er vigtigt, at vi viser de unge menne-
sker på det lokale gymnasium, hvilke muligheder der 
findes inden for det naturvidenskabelige område. Der vil 
i fremtiden blive brug for kompetente ingeniører – både 

CSR-RAPPORT 2016RYNKEBY FOODS 15



MEDARBEJDERSUNDHED

I Rynkeby tror vi på, at sundhed hjælper på glæde og trivsel, og derfor bruger vi mange 
ressourcer på at holde trit med medarbejdernes sundhed. I 2015 var der ekstraordinært 
højt fokus på sundheden og det lykkedes os at blive sundhedscertificeret gennem Dansk 
Firmaidræt og denne tilgang har vi vedligeholdt i 2016.

Derfor er der igen i år tilbudt en række sundheds-
aktiviteter for medarbejderne, som fremgår af vores 
årshjul, der løbende opdateres. 

Ved den seneste medarbejdertilfredshedsanalyse 
(MTA) svarede 79% af medarbejderne, at de deltager i 
et eller flere af Rynkeby’s sundhedstilbud. Af de, som 
ikke deltager, svarer 55%, at det skyldes de dyrker an-
den motion. I MTA’en skulle medarbejderne også svare 
på, hvor tilfredse de er med udbuddet af sundhedstil-
bud, og her er resultatet en score på 4,4 ud af 5, hvilket 
vurderes som meget tilfredsstillende.

Sundhedstjek
Ved årets begyndelse i januar, fik alle medarbejdere 
tilbudt et stort sundhedstjek med BodyAge, inkl. lov-
pligtigt nattjek og hørescreening for relevante medar-
bejdere. Rynkeby har valgt at tilbyde sundhedstjek til 
alle ca. hvert andet år. Et højt antal, 83%, valgte i 2016 
at takke ja til tilbuddet. Senest blev undersøgelsen 
gennemført i december 2013, hvor ca. 70% deltog. 

Der blev målt, vejet og kontrolleret på 18 parametre, 
og resultatet blev en samlet rapport, som vi på mange 
områder er stolte over, men som også giver et overblik 
af de steder, hvor vi skal stramme op.

Vi har sammenlignet resultaterne med tal fra Den Natio-
nale Sundhedsprofil (NSP) fra 2013 samt vores egne tal 
fra den seneste undersøgelse i 2013 (se søjlediagram). 

Resultaterne taler for sig selv
Generelt er vi rigtig godt med i forhold til tallene fra 
NSP. Hos Rynkeby oplever personalet færre fysiske og 
psykiske gener end danskerne generelt. 

Rynkebys største udfordring inden for medarbejdersund-
hed er overvægt, og selvom vi siden 2013 har flyttet nogle 
medarbejdere fra kategorien ”Svær overvægt”, til ”over-
vægt”, så kræver det stadig et stort arbejde, at komme 
de mange overskydende kilo til livs. Overvægt kan øge 
risikoen for udvikling af flere livsstilsygdomme – blandt 
andet sukkersyge, forhøjet blodtryk og åreforkalkning. 

Uanset om vi kigger på vægt, fedtprocent eller højde/tal-
jemål ligger kun ca. 40% af Rynkebys medarbejdere in-
den for normalområdet. Dvs. at 60% af medarbejderne er 
overvægtige, heraf ca. 20% svært overvægtige. Selvom 
dette tal ikke adskiller sig særligt fra den almene danske 
befolkning, vil vi hos Rynkeby gerne fortsat igangsætte 
initiativer for at forbedre dette. Det gør vi ved at planlæg-
ge sundhedsaktiviteter, som dokumenteres i årshjulet. 
Vel at mærke aktiviteter, som så vidt muligt tilgodeser 
medarbejdernes forskellige udgangspunkt.
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1. Kvartal 2016 2. Kvartal 2016 3. Kvartal 2016 4. Kvartal 2016 

Tilskud til motionscenter Tilskud til motionscenter Tilskud til motionscenter Tilskud til motionscenter

Sundhedstjek 

(inkl. nattjek / hørescreening)

Cykeltræning (TR/Alle) Team Rynkeby Arbejdspladsernes Motionsdag

Tæl Skridt kampagne Michelle Kristensen 

arrangement

DHL stafet Spinning event  

MFC

PFA-Udfordring 

Motion på arbejdspladsen.

Rygestop tilbud Tæl Skridt kampagne Psykisk arbejdsmiljø 

Undersøgelse

”Rejs dig op” 

kampagne

Hjerterdame Tour MTA
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BMI >30

NSP 2013 2016

Fysisk aktive i 
fritid

Træthed Hovedpine

Michelle Kristensen
I forbindelse med lancering af vores Green 

Juicing produkter, kom den populære 

ernæringsekspert til Rynkeby og holdt et 

insprerende og motiverende foredrag om 

kost, træning og nye, gode vaner.

DHL stafet
I august tilmeldte hele 50 Rynkeby-

ansatte sig til verdens største stafet. 

Det blev til en skøn eftermiddag med 

sved på panden, hvor ikke mindre end 

250 km blev tilbagelagt til fods. 

Rundt om Søen
Under en skarp efterårssol begik 120 

medarbejdere sig ud på en hyggelig 

færd rundt om Ringe sø for at markere 

arbejdspladsernes motionsdag. På vejen 

blev de mødt af kantine-damerne ,der 

stod klar med en omgang varm pølseret.

RESULTAT AF SUNDHEDSTJEK
i %
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TILFREDSHED, TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED

Sundhed handler ikke kun om vægttab og motion. Det handler også om daglig trivsel i 
jobbet og den mentale sundhed. Hos Rynkeby har vi flere måder at måle disse faktorer på. 

2016 har været et turbulent år for Rynkeby Foods. Da 
Arla Foods i efteråret 2015 satte virksomheden til salg, 
opstod en usikkerhed om fremtiden, og hvorvidt vores 
arbejdsplads ville bestå. Med offentliggørelsen af 
køberne, Eckes Granini, i maj fulgte endnu en periode 
med mere usikkerhed og spekulationer om virksom-
hedens fremtid. I samme periode var der også flere 
medarbejdere, der sagde op, heraf nogle med organi-
sationsændringer til følge.

Dette er årsagen til, at de tal, som vi præsenterer nu, på 
nogle områder har ændret sig væsentligt i forhold til 2015.

Medarbejder Tilfredsheds Analyse, MTA
Først og fremmest deltager vi hvert år i en Medarbej-
derTilfredshedsAnalyse (MTA), hvor alle medarbejdere 
skal svare på ca. 90 spørgsmål omkring ledelse, mål, 
samarbejde – men også om egen trivsel i jobbet. I år 
slog vi rekorden, og det lykkedes at samtlige medar-
bejdere svarede på analysen. Altså en deltagelse på 
100%, hvilket er meget flot. 

MTA’en gennemføres altid i slutningen af november 
måned, på et tidspunkt hvor vi i 2016 kort tid forinden 
havde offentliggjort, at Rynkeby Foods i 2017 skal over-
tage produktionen af friskpresset juice fra Brämhults 

i Sverige. Denne nyhed er nok en væsentlig årsag til, 
at vi har opnået en totalscore i MTA’en på 4,2, samme 
høje score som i 2015. Dette tal dækker dog over, at vi 
generelt på alle de tilspurgte parametre scorer lavere 
end i 2015.

Øvrige måltal kan ses af oversigtsskemaet sidst i rap-
porten.

Ledelsen er særdeles tilfreds med resultaterne i årets 
MTA undersøgelse, specielt set i lyset af den forud-
gående periode med stor usikkerhed som følge af at 
virksomheden har været til salg og har fået en ny ejer.

Derudover måler vi på en række andre parametre, 
såsom fremmøde, fravær, smiley’er mv.

Fremmøde
Funktionærernes fremmøde i 2016 var på 98,66 %, 
hvilket er et lille fald på 0,24 % i forhold til 2015. Men 
fortsat et flot resultat. Fremmødet for alle timelønnede 
& funktionær lignende ansatte medarbejdere er 91,7 % i 
2016, hvilket er et stort fald på 4,4 % i forhold til 2015. 

I sommeren 2016 satte vi en anden meget kedelig 
rekord i fremmøde, aldrig har så mange været syge i 
ferieperioden. Ca. hver tiende medarbejder var fravæ-
rende fra juli til oktober. Det betyder at de medarbej-
dere, som var på arbejde skulle yde en ekstra indsats, 
når en forholdsvis stor del af bemandingen var vikarer, 
som tillige skulle hjælpes og instrueres.

På denne baggrund igangsatte vi i efteråret 2016 en 
ekstraordinær analyse af det psykiske arbejdsmiljø, 
ikke kun blandt produktionsmedarbejderne, men i hele 
virksomheden. På baggrund af resultaterne af denne 
analyse vil vi i 2017 arbejde videre med forbedring af 
trivslen hos Rynkeby. 

Seniorpolitik
Formålet med vores seniorpolitik er bibeholde og 
benytte den ældre og mere erfarende arbejdsstyrke 
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TOTAL SCORE
Gennemsnitlig score på samtlige  

spørgsmål i undersøgelsen

TEMAOVERSIGT
Tallene viser de gennemsnitlige scorer for hvert tema

LEDELSE
Gennemsnitlig score på samtlige  

spørgsmål i undersøgelsen

2016 (4,2)

2016

Korttids Langtids Andet

2016 (4,2)2015 (-)

2015 

Total 

2015 (4,3)

3

1

88 88 0

90 90
2

94 94
4

98 98

6

8

1

92 92 3

96 96

5

7

100 100 9

Vision og 
værdier

2011 2011 20112013 2013 20132015 2015 20152012 2012 20122014 2014 20142016 2016 2016

Marked Forretnings-
system

Udfoldelses-
muligheder

Ledelse GrupperØkonomi Produkt Organisation Medarbejder-
engagement

Individ Vinderkultur

2

3

4

5

3

2 2

1 15 5

4 4

Ikke tilfredsstillende - Der bør ske forbedringer Ikke tilfredsstillende - Der bør ske forbedringer
Tilfredsstillende - Dog med plads til forbedringer Tilfredsstillende - Dog med plads til forbedringer
Meget tilfredsstillende Meget tilfredsstillende

FREMMØDET I %
for funktionærer

FREMMØDET I %
for timelønnede & funktionærlignende

FRAVÆR I % 
fordelt på total, korttids, langstids og andet

til glæde for virksomheden og alle øvrige medarbejdere. Derfor 
tilbyder vi medarbejdere en årlig seniorsamtale hvor mulighe-
der og behov for fremtidig arbejdstid, jobfunktion, efterløn m.m. 
drøftes.

Personaleomsætning
Året 2016 har på mange måder været et specielt år for virksom-
heden som følge af en salgsproces og efterfølgende ny ejer af 
virksomheden og dette har klart påvirket personaleomsætnin-

gen i 2016 idet en del specielt funktionærer har valgt at forlade 
virksomheden. Personaleomsætningen i 2016 var 15,1 % og 
dermed noget højere end vores måltal på 12 % som af ledelsen 
vurderes til at være niveauet som vil bibringe virksomheden 
ny inspiration og kompetencer.Målet er, at personaleomsæt-
ningen inden 2020 skal falde til 12% igen. Men da 2017 bliver 
et krævende og endnu mere foranderligt år, forventer vi en høj 
personaleomsætning på samme niveau som i 2016. 
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TEAM RYNKEBY

Sommeren 2016 blev den 15. tur med Team Rynkeby til Paris – klart det største velgø-
renhedsprojekt i Skandinavien. Denne gang med deltagelse af 38 hold fra 5 forskellige 
lande (Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Danmark).

Ca. 1.500 ryttere og 425 servicefolk havde valgt at:
•  Gøre noget godt for sig selv (fysisk træning)

•  Gøre noget godt for andre (hjælpe med at indsamle 
penge til børn med kræft – primært forskning) 

•  Og gøre dette i et socialt forpligtende fællesskab

Det er netop, hvad Team Rynkeby handler om. Og det 
er i dette sociale fællesskab, at styrken og det helt 
særlige ved Team Rynkeby er forankret.

Igen blev det rekordernes år (som i øvrigt alle de fore-
gående år). Vi lykkedes med at indsamle Dkr. 65.8 mio 
til fordel for den respektive børnecancerfond i de fem 
lande – alene i Danmark blev rekordernes rekord slået 
med et indsamlet beløb på Dkr. 43.3 mio. Siden 2010 et 
samlet stigning på 1.300% - slet ikke dårligt.

Team Rynkeby Skoleløbet
En stor del af forklaringen på denne imponerende 
rekord var den fantastiske succes med gennemførel-
sen af Team Rynkeby Skoleløbet. Dette projekt blev for 
alvor introduceret i 2015, hvor knap 100 danske skoler 
deltog (og disse skoler indsamlede Dkr. 6.2 mio).

Efter at have gjort os en række vigtige og nyttige erfa-
ringer, var vi således langt bedre forberedt og tidligere 
ude med informationer (både internt og ude blandt 
skolerne). Yderligere have vi fået udvidet projektet til 
også at gælde i Sverige.

Og naturligvis havde det også stor betydning, at de 
mange Team Rynkeby-deltagere her så en enestående 
mulighed for at gøre en forskel. 

Samlet lykkedes det at få deltagelse af ca. 300 skoler 
fra Danmark og ca. 40 skoler fra Sverige. Og disse 
skoler indsamlede IMPONERENDE ca. Dkr. 18 mio.

Turen til Paris 
Selve turen mod Paris var på mange måder en genta-
gelse af tidligere ture – og så alligevel. For det første 
kunne vi konstatere, at stort set alle 38 hold (med 

undtagelse af 3 hold) nu anvender 8 dage til at tilbage-
lægge de ca. 1.200-1.300 km.

Det samme gjorde sig gældende for Team Rynkeby 
Ringe – med MEGET stor succes. For det første havde 
vi mere tid til at nyde turen, var ikke så stressede som 
tidligere på dage med mere end 200 km, der var lidt 
mere tid efter ankomsten til diverse hoteller og vi und-
gik de værste udfordringer med ”bagdelen”. Og så var 
vi heldige med vejret - og var ”kun” ledsaget af regn i 
samlet 4-5 timer.

Mur de Huy var igen en imponerende oplevelse – 
grænseoverskridende – på den ene eller den anden 
måde.

Venskabet og sammenholdet på de mange hold er 
unikt, hvilket ALLE deltagerne igen og igen giver ud-
tryk for. Der skabes ganske enkelt relationer og ven-
skaber, der i mange år fremadrettet har stor betydning 
– både privat og forretningsmæssigt.

De sidste ca. 20 km ind langs kanalen mod Paris er en 
helt særlig oplevelse. Stille og smukt bevæger hold 
efter hold sig langs vandløbet med følelserne uden på 
cykeltøjet. Og endelig er vi fremme og samles på Place 
de la Fontaine aux Lions (som i 2015).

Herefter var det ”det muliges kunst” (situationen i 
Paris i forhold til sikkerhed er bestemt en stor udfor-
dring) …….og vi cyklede en samlet paradetur rundt i 
Paris på ca. 15 km, og ankom herefter til den store 
folkefest med vel 4.000 – 5.000 pårørende ved Cercle 
Sud.

Og hvilken fest !!!!

Der blev sunget, kysset, krammet og følelserne fik 
frit løb – tårerne i øjenkrogene var tydelig hos rigtig 
mange. Det er sådan Team Rynkeby skal være.
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MILJØ- OG KLIMA

Gennem ansvarlige processer og investeringer skal vi sikre fortsatte forbedringer af vores miljø-
indsats. Igennem mange år har Rynkeby Foods arbejdet målrettet med optimering af vores pro-
duktions- og rengøringsprocesser for at reducere dels vores miljøbelastning, men naturligvis også 
virksomhedens omkostninger.

Vores miljømål for 2011-2014 vedr. energi, vand, spildevand 
og svind på råvarer og emballage blev indfriet allerede i 
2012. Der er sat nye ambitiøse mål frem mod 2020, som skal 
indfries bl.a. via investeringer i nye og mere energieffektive 
maskiner, udstyr og transportmateriel. 

Rynkebys nye ejer, Eckes-Granini, har for flere år siden 
fastsat en målsætning om, at alle deres produktionsenheder 
skulle være miljøcertificeret efter EMAS senest med udgan-
gen af 2015. Dette mål blev indfriet, da produktionsvirksom-
heden i Sverige, Brämhults, blev certificeret i december 2015. 
Med købet af Rynkeby Foods skal vi naturligvis også EMAS 
certificeres, og målet er dette skal ske i 2018. 

Vi stiller allerede nu krav til vores råvareleverandører ift. at 
begrænse brug af ressourcer (vand og energi) samt minimere 
brugen af kemikalier og pesticider. Disse krav forventes at 
blive skærpede og udvidet til en større del af værdikæden i 
forbindelse med en EMAS certificering, og ved optimering 
af råvareporteføljen i samarbejde med den globale indkøbs-
afdeling i Eckes-Granini. 

Generelt går Rynkeby en spændende periode i møde, da vi  
i løbet af 2017 skal indkøre en helt ny produktionslinje til 

 friskpresset juice, som vi overtager fra netop Brämhults i 
Sverige, der lukker med udgangen af 2017. Da der er tale om 
ret følsomme produkter, kræver det maskiner og udstyr med 
høj hygiejnestandard, som ofte er relativt ressourcekræven-
de. Der vil være fokus på valg af de bedst tilgængelige løsnin-
ger i forhold til forbrug af energi og vand samt udledninger i 
form af spild og affald, under hensyntagen til hygiejnekravene.

Vi vil i løbet af 2017 implementere  

Eckes-Granini’s strategi ”Agenda 2020”,  

herunder også tilpasse miljø- og  

klimamål til Eckes-Granini standard.

Energiforbrug
Elforbrug 
Elforbruget per 1000 liter i 2016 ligger på 48 kWh, hvilket er 
en reduktion på 5,5 % sammenlignet med 2015, og det laveste 
niveau nogensinde. Elforbruget har været faldende siden 
2014 som resultat af investeringer med henblik på energi-
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effektivisering, bl.a. udskiftning til energieffektive lyskilder og 
gradvis udskiftning af ældre energikrævende udstyr til nyere 
og energibesparende udgaver. Desuden blev beluftningsud-
styret i vores rensningsanlæg udskiftet midt i 2015, som også 
medvirker til de reducerede elforbrug. 

Naturgas
Nøgletallet for naturgas forbrug er reduceret med 0,67 % i 
forhold til 2015. Tendensen går den rigtige vej og der arbejdes 
målrettet på, at endnu effektivisere naturgasforbrug. En ny 
naturgasbrænder udstyret med iltstyring og hastigheds-
regulering blev installeret i 2015 for at nedbringe gasforbru-
get og reducere CO2 udledning. Den forventede effekt fra 
denne investering er endnu ikke opnået.

Vand og spildvand
Vandforbrug
Rynkeby Foods vandforbrug steg med 5,6 % i forhold til 2015. 
Forbruget af vand afhænger af mange faktorer. De væsentlig-
ste faktorer er:

• Produkttypen, altså hvor vidt juicen er produce-
ret fra koncentrat eller fra ikke-koncentrat. Juice 
fra koncentrat er langt den største variant, og 
den producerede mængde juice fra koncentrat 
steg i 2016 sammenlignet med 2015.

• Produktsammensætningen. Produkt-porteføjlen 
går i mod flere varianter og dermed flere produkt-
skift på tappelinjerne. Det kræver mere vand til 
skyl og rengøring, selvom der tages størst muligt 
hensyn i planlægning af produktionen.

Sammenlignet med andre Eckes-Granini’s øvrige juicefabrik-
ker i Europa, er Rynkeby’s vandforbrug sammenligneligt og 
tilfredsstillende. Eckes-Granini har et mål om at reducere 
vandforbruget med 10% inden 2020 ift. 2013-niveau.

Spildevand
Rynkeby har haft forrensningsanlæg etableret siden 2003. 
Spildevand bliver forbehandlet inden det udledes til offentlige 
spildevandsanlæg. Spildevandsudledningen er ligesom vand-
forbruget stærkt afhængigt af antallet af produktskift.  
Jo flere produktskift, des flere skyl og rengøringer. Vi har i 
2016 kørt flere store serier af juice fra koncentrat i forhold til 
2015, hvorfor nøgletallet for spildevandsudledning er faldet. 

Produkt- og emballagesvind
I 2016 steg vores gennemsnit på batchstørrelse en smule i 
forhold til 2015, hvilket normalt er positivt i forhold til pro-
duktsvind. Men da vi på nogle tappelinjer samtidig har set 
flere produkter med mindre batchstørrelse, har det medført 
et stigende nøgletal for produktsvind. 

Emballagesvindet er ligeledes steget i forhold til sidste år, 
hvilket skyldes større produktion af produkter i brik kartoner 
(f.eks. 250 ml juice), hvor der er et større emballagesvind 
sammenlignet med gabeltop produkter (f.eks. 1 liter juice i 
”mælkekarton”).

Vi arbejder hele tiden på at reducere produkt- og emballage-
svind ved hjælp af effektiv produktionsplanlægning. 

SPILDEVAND
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Forbedringer på transportområdet
Rynkeby Foods’ Distributionsafdeling har en målsætning om at 
træffe valg, der medfører forbedringer på miljøet. Det betyder, 
at vi løbende optimerer processer, hvilket i praksis betyder, at vi 
afvejer, hvor vi kan hente de største miljøgevinster, og så retter vi 
vores fokus derefter.

Rynkeby udskiftede i løbet af 2015 i alt 5 lastbiler til nye miljøven-
lige modeller, med henblik på at blive grønnere og opnå reduktion 
af både brændstof og CO2. Yderligere 2 lastbiler blev udskiftet i 
2016, således at alle 7 Rynkeby lastbiler nu er med det nye Eculo-
tion system. 

Eculotion systemet understøtter vores mulighed for optimering 
og energibesparelse ved at lastbilerne er specificeret til de aktu-
elle opgaver, vedligeholdelse af bilerne har fokus på brændstof-
forbrug, og der er indført chaufførcoaching til mere miljøvenlig 
kørselsadfærd 

Med de 7 nye køretøjer, har vi i 2016 opnået  

en besparelse af brændstofforbrug  

på 3 % i forhold til 2015. Målet er at  

nå 3,2 km/l i 2020, og vi er tæt på med  

de opnåede 3,15 km/l i år. 

Udover brændstofforbrug kan vi også forbedre vores transport på 
andre måder, f.eks. ved at sætte kørsel med returlæs i system. 
Når vores lastbiler har afleveret deres gods hos vores kunder, er 
der en stor miljøbesparelse i at fylde bilen op med andet gods på 
vejen hjem til Ringe. 

Vi vil bruge 2017 til at måle vores præstation på dette område, og 
igennem god planlægning at forbedre dette område.
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CSR MÅL - SAMLET OVERSIGT

CSR MÅL Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Mål 2020

Værdier Alle på Rynkeby Foods skal kende og efter-
leve vores fem værdier.”Efterlever I vores 
værdier i hverdagen”

4,4 4,2 4,3 4,3 4,2 Min 4,2 for spm. 
(MTA)

Fair speak 0 påbud/domme vedr. vildledende markeds-
føring.

0 0 0 0 0 0 stk.

Ledelse God ledelse skal fastholdes og måles i 
 medarbejdertilfredshedsanalysen (MTA). 
Spm. Vedr ledelse.

4 4,1 4,1 4,3 4,2 Min. 4,2 for 
spm. (MTA)

Ledelse Andel af kvinder i øverste ledelsesniveau 0% 0% 0% 0% 0% 20%

Ledelse Andel af kvinder på øvrigt ledelsesniveau Ikke målt ikke målt ikke målt Ikke målt 35% 50%

SGF Andel SGF (eller tilsvarende cert.) godkendte 
råvarer (frugt & grønt)

75,8% 70,0% 65,0% 64,0% (96%) 90% 
 (pr. volumen)

Code of conduct Andel leverandører der har underskrevet 
Rynkeby eller SGF CoC.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Certificeringer Andel store/Major fejl ved audit. 0 0 0 0 0 0 Majors

Lokalsamfund Klager fra lokalsamfund (antal borgere) 1 0 0 0 0 0 borgere klager

Medarbejdertilfredshed Personaleomsætning 18,40% 15,00% 13,90% 12,00% 15,1% 12%

Medarbejdertilfredshed Totalscore for hele virksomheden 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 Min 4,2

Medarbejdertilfredshed “Der er god balance ml. dit arbejde og dit 
privatliv”

4,2 4,1 4,1 4,2 4,1 Min 4,2

Psykisk arbejdsmiljø Antal mobbede 3% 1% 3% 3% 5% 0%

Medarbejdertilfredshed Føler sig generelt glad og motiveret 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 Min 4,5

Uddannelsesdage 
(timelønnede)

Antal dage pr. medarb. pr år i gennemsnit 1 uge (+ 1 dags 
workshop pr. 
koordinator)

1 uge (+1 dags 
workshop pr. 
koordinator)

Knap en uge pr. 
medarbejder 

i snit

3,7 dage 2,33 2,5 kursusdag 
pr medarbejder

Forbrugerreklamationer Danmark -pr. 100 mio liter solgt produkt 429 271 127 319 140 Max. 300

Forbrugerreklamationer Sverige -pr. 100 mio liter solgt produkt 1070 811 845 1075 1035 Max. 700

Forbrugerreklamationer Finland -pr. 100 mio liter solgt produkt 2161 667 816 1070 1149 Max. 700
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CSR MÅL - SAMLET OVERSIGT

CSR MÅL Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Mål 2020

Forbrugersundhed Antal deltagende skoler i “Team Rynkeby 
Skoleløbet” i DK

N/A N/A N/A 8 100 120

Medarbejdersundhed Registrerede - “Tæt på” situationer 52 31 36 52 47 Ikke målsat

Medarbejdersundhed Registrerede - mindre uheld (uden fravær) 14 3 17 24 10 0

Medarbejdersundhed Registrerede arbejdsulykker 6 4 7 2 6 0

Medarbejdersundhed Antal rygere Ikke målt 16% Ikke målt Ikke målt 14% < 14%

Medarbejdersundhed Antal “Meget ovægtigige” Ikke målt 25% Ikke målt Ikke målt 22% < 14%

Medarbejdersundhed Antal “Overvægtige” Ikke målt 33% Ikke målt Ikke målt 45% < 30%

Medarbejdersundhed Antal medarbejdere, der er moderat eller 
hårdt fysisk aktive i fritiden

Ikke målt 42% Ikke målt Ikke målt 38% < 50%

Fremmøde Totalt fremmøde på Rynkeby. 96,6% 96,8% 96,4% 97,6% 95,7% Min. 97 %

Miljømål Brændstofforbrug (lastbiler) 3,00 km/l 2,91 km/l 3,06 km/l 3,04 km/l 3,15 km/l Min 3,2 km/l

Miljømål Elforbrug pr ton produkt 48,56 kWh 50,4 kWh 51,8 kWh 50,9 kWh 48,1 kWh Max. 45 kWh

Miljømål Spildevand pr ton produkt 0,77 m3 0,74 m3 0,72 m3 0,78 m3 0,71 m3 Max. 0,515 m3 

Miljømål CO2-udledning pr ton produkt (bidrag fra 
naturgas)

13,1 kg 12,9 kg 12,5 kg 13,35 kg 13,0 Max. 12 kg

Miljømål Gasforbrug m3 7.336m3 5,82 m3 5,53 m3 5,93 m3 5,89 m3 Max. 5,15 m3

Miljømål Råvaresvind af råvareforbrug 1,61% 1,50% 1,27% 1,50% 1,60% Max 1,25 %

Miljømål Emballagesvind af emballageforbrug 0,88% 0,98% 1,03% 0,89% 1,03% Max 0,75 %
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