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VORES DIREKTØRER HAR ORDET

Vores direktører 
har ordet

I 2020 dukkede en helt ny type global udfordring op. 
Pandemien, som er forårsaget af COVID-19, har ikke 
efterladt nogen uberørt og har stillet store krav, ikke 
mindst i forhold til social bæredygtighed. Hos TPN har 
vi taget vores samfundsansvar, tilpasset os efter de 
gældende forudsætninger, gjort en stor arbejdsindsats og 
implementeret kreative løsninger for at sikre vores kollegers 
trivsel.

For os rækker bæredygtighedsarbejdet helt ind på kontoret 
og i lagerlokalet. Et trygt og rart arbejdsmiljø er alfa og 
omega for bæredygtig virksomhedsdrift på lang sigt. Det 
er også en af grundpillerne i vores bæredygtighedsplan, 
ePlan. Vi skylder en stor tak til partnere, kunder og 
medarbejdere for det hårde og målrettede arbejde, de har 
udført i det forgangne år, hvor mange af os har været nødt 
til at vænne os til at samarbejde hjemmefra. Takket være 
jer formåede vi i 2020 at opretholde vores vareflows, så 
vi kunne blive ved med at levere naturlig, bæredygtig og 
sund mad til middagsbordet.

Vores ePlan blev lanceret som en femårsplan i 2014. 
Formålet var, at vi skulle gøre vores yderste for at mindske 
vores miljøaftryk og fremme en bæredygtig udvikling. 
Arbejdet har taget udgangspunkt i tre fokusområder: 
økonomi, etik og miljø.

Via vores ePlan ville vi på en tydelig måde definere det 
ansvar, som vi skal tage i hvert trin i den værdikæde, 
som vi er en del af – fra dyrkning til slutkunde. Vi er 
efterfølgende blevet ved med at arbejde aktivt med at 
optimere leveringskæden og mindske vores direkte 
klimapåvirkning, når det gælder primærproduktion, 
procesindustri, valg af emballage, transport, 
lagerhåndtering og minimering af spild. Arbejdet foregår 
transparent og i samarbejde med kunder og leverandører 
for at opnå maksimal effekt.

I 2021 tager vi hul på det utroligt vigtige arbejde med at 
analysere udfaldet af vores femårsplan. På baggrund 
af analysen vil der blive udarbejdet og lanceret en ny 
bæredygtighedsstrategi med tilhørende plan. Vores 
bæredygtighedsarbejde er et mindset – ikke et projekt. 
Vi har påbegyndt et fundamentalt arbejde, men vi er 
kun lige gået i gang, og der er lang vej til mål. 2020 blev 
endnu varmere end 2019 og er det næstvarmeste år, 
der nogensinde er målt. Det er en foruroligende tendens, 
og TPN ser det som en selvfølge, at vi skal bidrage til at 
vende udviklingen.

Jo større man er, desto større ansvar skal man tage. 
I kraft af vores størrelse og viden har vi sammen med 
mange af vores kunder taget flere skridt i retning af 
en mere bæredygtig dyrkning. Vi hviler dog ikke på 
laurbærrene, men leder hele tiden efter potentielle 
forbedringsmulighe-der. Vi ved, at vi kan gøre verden 
lidt sundere og grønnere ved at samarbejde med andre 
i vær-dikæden. Derfor vil vi i 2021 tage det næste skridt 
i samarbejdet med Dole Food Company, som har været 
vores partner siden 2018, så vi i fællesskab kan fortsætte 
med at arbejde for en lysere fremtid.

Hjemme i Sverige videreudvikler vi samarbejdet med 
vores mange producenter gennem fælles satsninger og 
projekter. Vi er overbeviste om, at sociale, økonomiske, 
biologiske og miljømæssige bæredygtighedstiltag på 
lokalt og globalt niveau er en vedvarende proces, og at 
indsatserne på disse områder, både på kort og lang sigt, 
bliver påvirket af ydre omstændigheder, som fører til nye 
krav og nye svar. Det er blot en af mange ting, som 2020 
har lært os. Derfor ser vi frem til de kommende år med 
ydmyghed og optimisme, men jo flere vi er, der arbejder 
sammen for at nå vores fælles mål, desto bedre står vi 
rustet i tilfælde af nye kriser. Samtidig kan vi også arbejde 
balanceret og metodisk for at skabe en grønnere og mere 
modstandsdygtig planet.

På de følgende sider kan du læse meget mere om det 
arbejde, vi har udført, og de indsatser, vi har i støbeskeen. 
God læselyst!

Jakob Skanning   Niels Klem Thomsen,  
VD TPN, Danmark CEO TPN Sweden

Klimaforandringerne har ført til nye krav og 
udfordringer i vores branche, ikke mindst 
når det gælder bæredygtighed. Behovet for 
at stabilisere brugen af jordens ressourcer 
er enormt og kræver, at vi bidrager ved 
at samarbejde og vise initiativ i hele 
værdikæden – fra plantning og dyrkning 
til plukning og høst, salg, levering og 
konsumering. Uanset om frugten eller 
grøntsagen er blevet dyrket i Sydamerika, 
Asien, Afrika eller Europa.

Niels Klem Thomsen,  
CEO TPN Sweden

Jakob Skanning  
VD TPN, Danmark

Jo større man er,  
desto større ansvar  
skal man tage. 
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VI VIL GØRE VERDEN SUNDERE OG GRØNNERE

Vi vil gøre verden  
sundere og grønnere

Vores ambition er at øge forbruget 
af frugt og grønt – for alle. Som 
virksomhed har vi naturligvis en 
interesse i, at flere mennesker 
lægger mere frugt og grønt i ind- 
købskurven. Men som markeds-
førende og ansvarlig aktør mener vi 
også, at vi har et bredere sam-
fundsansvar for at bidrage til et 
sundere og mere bæredygtigt liv for 
både mennesker og for planeten – 
for det er, hvad grønnere spisevaner 
fører til. 

Vi er overbeviste om, at vi er nødt 
til at starte med os selv. I 2020 
fokuserede vi i høj grad på at 
udvikle den virksomhedskultur og 
de værdier, der skal føre os fremad. 

Total Produce Nordic vil gøre naturlig, 
velsmagende, sund og bæredygtigt 
produceret mad tilgængelig for alle. 
Sammen med vores partnere udvikler 
vi forbruget af frugt og grønt ved at 
bidrage med viden, inspiration, koncept, 
varemærker og produkter. 

Vi ønsker, at hele virksomheden 
skal gennemsyres af vores værdier: 
PASSION for vores kunders og 
forbrugernes behov, for smag 
og kvalitet og for arbejdet og 
virksomheden. Vi tager ANSVAR for 
vores forretningsidé, for den fælles 
helhed, for bæredygtighed, udbud, 
kvalitet og udgifter. Vi stræber 
altid efter at være NYSKABENDE 
i tanke og handling, i jagten på 
nye løsninger og i driften af vores 
virksomhed. Vi forsøger altid at se 
muligheder i udfordringerne.

Total Produce Nordic (TPN) er 
en del af Dole Plc, som er en 
af verdens førende frugt- og 
grøntvirksomheder. Vores størrelse 

er vores fordel. Vi vil give vores 
kunder og partnere mulighed for at 
opnå større konkurrenceevne og 
aftaler, som er bæredygtige på lang 
sigt, ved at have det bedste udbud 
af frugt, grønt og bær til enhver 
smag, situation og økonomi.

Lige siden den nordiske gruppe 
blev dannet har vi fokuseret på 
at forandre, forenkle og sætte 
spørgsmålstegn ved værdikæden 
fra dyrkning til forbruger. Takket 
være enklere logistik og mere 
effektive løsninger vil vi bidrage til 
at skabe værdi for vores kunder og 
lavere priser for forbrugerne.
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HØJDEPUNKTER 

Højdepunkter 

Interbanan dropper plasten!   
Hver klase med Fairtrade-
bananer fra Interbanan 
leveres nu til butikkerne uden 
plastemballage. Klimavenligt!

Kostministeriet og Resterkocken 
arbejder for mindsket madspild 

Kostministeriet udarbejdede sammen med  
Resterkocken uddannelsesmateriale til  
fritidspædagoger, som de kan bruge i  
ferieperioder, samt kampagne- og  
informationsmateriale. Ved at bruge de  
slatter og rester, der har det med at  
hobe sig op i køleskabet, kan vi nemt  
mindske madspildet.

TPN har udviklet et nyt 
due diligence-system til 
leverandører

Formålet er at forbedre 
indsamlingen af due diligence-
data og leverandørkonformiteten, 
især når det gælder etiske 
standarder.

Fruity-line 
samarbejder 
med Pantamera 
og indfører pant 
på alle 25 og 
75 centiliters 
flasker, der 
genbruges!  
Vi samarbejder 
også med  
Dansk returpack, 
Palpa i Finland 
og Infinitum i  
Norge.

KOSTMINISTERIET PÅ 
SWEDEN FOODTECH  
BIG MEET

Kostministeriet deltog for  
at øge bevidstheden om  
frugt og grønt og vores 
arbejde for at  
øge forbruget!

KLIMAVENLIGERE 
EMBALLAGE OG 
LEVERANCER FRA  
CHEF’S CUT

Fra 2020 har Chef’s Cuts 
plastemballage været 
produceret med hvidt tryk 
i stedet for sort tryk, hvilket 
er langt mere miljøvenligt. 
Samtidig sendes alle leverancer 
i returemballage i form af 
SRS-kasser fra Svenska 
Retursystem. På den måde er 
Chef’s Cut med til at mindske 
CO²-udledningen.

Total Produce og  
Dole tager det næste 
skridt sammen
TP PLC og Dole har 
offentliggjort deres planer 
om at tage endnu et skridt i 
deres samarbejde og opretter 
et fælles selskab, Dole PLC. 
De forenede kræfter i et 
større selskab vil forbedre 
mulighederne for at bidrage  
til et mere bæredygtigt  
marked og en mere  
bæredygtig fremtid.

Nu lanceres ePlan 
Leverandørforsikring  

Værktøjet ePlan Leverandørforsikring 
gør vores kolleger i stand til enkelt og 
hurtigt at udstede en garanti for, at vores 
leverandører opfylder kundernes krav  
og sikre, at de leverer produkter, som  
er sikre og fair.

CHEF’S CUT RETAIL LANCERES
I forbindelse med Chef’s Cuts tiårsjubilæum blev der 
lanceret et produktsortiment, som henvendte sig til 
butikker. Chef’s Cuts detailprodukter bidrager til at 
mindske madspild.

Stort engagement i vores 

medarbejderundersøgelse, 

som gennemføres hver uge i 

samarbejde med Eletive

KULTUR- OG VÆRDIARBEJDE 
HOS TPN

For at sikre at TPN er en socialt 
bæredygtig arbejdsplads for 
medarbejderne, indledte vi i 
2020 et omfattende kultur- og 
værdiarbejde, som fortsætter i 
2021.Nordic Fruit deltager  

i bæredygtigheds- 
projekt i Uganda

Sammen med DCA og Lishe 
har Nordic Fruit deltaget i 
et bære-dygtighedsprojekt 
i Uganda med fokus på 
økologisk dyrkning, hvilket  
har ført til 2.000 jobs til 
flygtninge fra Sydsudan.
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Vores langsigtede  
bæredygtighedsrejse
Erhvervslivet har efterhånden fået øjnene op for, at det er god forretning at integrere 
bæredygtig innovation og vækst samt social indvirkning og miljøpåvirkning i 
virksomhedsstrategien. I 2014 indså vi, at bæredygtighed ville komme til at spille en rolle  
for vores virksomheds langsigtede udvikling, hvilket resulterede i ePlan – vores nordiske plan 
for langsigtet bæredygtig virksomhedsdrift. Planen er baseret på tre søjler: økonomi,  
etik og miljø.

Økonomi
Økonomi handler om at finde den 
smidigste og mest ressourceeffektive 
måde at arbejde på ved at købe 
direkte fra producenter og ved 
løbende at forbedre vores egen og 
producenternes drift.

Miljø
Vores miljøarbejde handler om at sikre 
løbende miljøforbedringer i vores egen 
organisation og at samarbejde med 
vores producenter om at mindske 
miljøpåvirkningen fra deres aktiviteter. 
Vi fokuserer desuden på at udvikle 
vores sortiment med økologiske 
produkter og hjælpe forbrugerne med 
at finde de bedste økologiske varer 
inden for økologisk og bæredygtig 
frugt og grønt.

Etik 
Gennem vores fokus på etik og 
socialt ansvar stræber vi efter at gøre 
en virkelig forskel. Målet er at kunne 
tilbyde vores medarbejdere et sikkert 
og inspirerende arbejdsmiljø, men vi 
gør også vores bedste for at forbedre 
arbejdsforholdene for dem, der 
producerer vores produkter.

Planen var at drive ePlan og vores 
bæredygtighedsagenda fremad 

ved hjælp af ambitiøse mål, projekter 
og samfundsengagement. I 2016 gik 
vi skridtet videre og udarbejdede en 
femårsplan med 39 udfordringer og 
mål. Inden for bæredygtighed taler 
man ofte om en “rejse”, og det er et 
passende ord, eftersom man ikke kan 
forudse de mange risici, udfordringer 
og forandringer, man kan støde på 
undervejs. Inden for de seneste år har 
vi set store forandringer i klimaet og 
det lokale vejrmønster, blandt andet i 
form af en utrolig varm og tør sommer 
i Sverige og Danmark i 2018, og ingen 
kunne have forudset de katastrofale 
konsekvenser, som den globale 
pandemi ville få for vores hverdag.

Der er ikke noget formål med at have 
planer, hvis de ikke har som mål at 
skabe forandring. Undervejs på den 
rejse, som vi drog ud på i 2016, har 
vi nået mange af vores mål, og det er 
vi utroligt stolte over. Men når vi når 
et mål, ser vi det blot som endnu et 
skridt i den rigtige retning, eftersom 
forudsætningerne for økonomi, miljø 
og etik på globalt plan er i konstant 
forandring. Derfor ved vi, at der altid er 
ny viden at tilegne sig og nye handlinger 
at sætte i værk. Det har resulteret i, at 
vi med tiden har tilpasset vores ePlan 

og bæredygtighedsdagsorden for at 
skabe en grundplan, som vi forsøger 
at forbedre ved hjælp af den nye viden 
og de nye indsigter, som vi får gennem 
vores succes og måske i endnu højere 
grad gennem vores tilbageslag. 

Når man ser på vores ePlan gennem 
de seneste fem år, er det interessant 
at evaluere og anerkende enkeltheden 
og værdien i vores tidlige projekter. Vi 
etablerede for eksempel vores egen 
bigård, genbrugte affald fra kontoret og 
oplærte medarbejderne i en bred vifte 
af emner fra compliance til moderne 
slaveri. Disse projekter udgjorde en 
spændende platform og en trædesten 
til senere, større succeser i form af 
rapportering af drivhusgasudledning, 
årlige bæredygtighedsrapporter, 
risikokortlægning, KPI’er for flere 
områder og uafhængige etiske audits af 
højrisikolokationer. Det arbejde, som vi 
har udført indtil nu, har været en succes 
for vores nordiske virksomhed. Det har 
ført til et større medarbejderengagement 
samt øget intern viden og forståelse, og 
der er ingen tvivl om, at bæredygtighed 
og vores ePlan betaler sig. Vores fokus 
på bæredygtighed er dog en konstant 
rejse, og vi har masser af arbejde foran 
os.    

ePLAN UNDER 5 ÅR 

12

3

6

9

ef
fektivitet

øko

miljø

etik

Bæredygtighedslandskabet har ændret 
sig fuldstændig, siden vi startede. 
I dag er der langt flere forbrugere, 
kunder, leverandører, myndigheder, 
virksomheder og regeringer, der begiver 
sig ud på denne rejse og skaber værdi 
og konkurrencefordele ved at løse 
udfordringerne ved bæredygtighed. Vi 
er en del af et større hele, en aktør i en 
global udfordring for løbende at forbedre 
vores miljømæssige, etiske og sociale 
compliance. Bæredygtighedsagendaen 
er i hastig forandring. Horisontscanning, 
livscyklusanalyser, cirkulær økonomi og 
videnskabsbaserede mål kommer til at 

indgå i vores nye strategi, som også 
bliver en del af Total Produce Groups 
rammebetingelser for bæredygtighed. 
Vores ePlan har overlevet over tid, 
og nu gør vi en fælles indsats for at 
bevæge os fremad sammen med 
ligesindede, engagerede kolleger mod 
en cirkulær økonomi, hvor ressourcer 
bevares, genbruges og genanvendes. 
Integrerede, lukkede forsyningskæder 
er mere miljømæssigt effektive og 
kan øge det økonomiske afkast 
takket være overvågning, målrettede 
indsatser og rapportering i forhold til 
en benchmarkposition. Den nye ePlan 

bliver kreativ. Den skal have som 
mål at imødekomme forbrugernes 
og producenternes behov og sam-
tidig være mere ambitiøs end de 
gældende retningslinjer for audits og 
branchestandarderne og dermed 
definere rammer og benchmarks for 
TPN og branchen. Vi skal networke, 
samarbejde og påtage os et endnu 
større socialt og miljømæssigt ansvar, 
være en drivkraft for innovation og 
holde øje med den positive indvirkning, 
som vi har på arbejdsforhold, 
affaldsreduktion, klimaet og vores 
medarbejderes trivsel.  
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ePlan-søjle Målområde Nøgleresultater Nye udfordringer

Miljø Energi Årlig rapportering af drivhusgasudledning i scope 1 og scope 2.

Energireduktionsprojekter indført på vigtige sites.

Vedvarende energi på alle nordiske sites

Videnskabeligt baserede mål

Plan for administration af vandforbrug udarbejdet

Affald Alle sites registrerer og rapporterer affaldsmængder. KPI’er oprettet.

Genbrugsprojekt hos Everfresh.

Genbrugsprojekt med fokus på fødevarevelgørenhed hos Everfresh / TPN.

Fornyet fokus på fødevarespild og genbrug. Mål tilpasset efter lokal og EU-lovgivning.

Mindske affald ved hjælp af nye teknologier, bedre planlægning og uddannelse på butiksniveau.

Transport og logistik Firmabiler er nu miljøvenlige.

Nowaste har reduceret CO2-udledningen fra transportflåden.

TPN’s egen transportflåde opgraderet til Euro 6.

Opret matrix for at få indblik i, hvor meget emballage der spares ved at bruge returkasser.

Styrke fjernarbejde.

Emballage Emballagepolitik udvikles og formidles.

Markant stigning i brug af SRS-returkasser.

Fornyet fokus på cirkulær økonomi, genbrug og brug af genbrugsmaterialer.

Blive ved med at matche emballage med den nationale genbrugskapacitet.

Natur Projekt i Indien for at eliminere ukrudtsmiddel fra drueproduktion.

Projekt i Tyrkiet med at forbedre og reducere brug af kemikalier.

Forbedre håndteringen af kemikalier yderligere samt integreret administration og IPM-praksisser.

Samarbejde med producenter om at kortlægge habitater og værne om naturen.

Økologi Bæredygtige indkøb Øget salg af økologisk frugt og grønt.

100 % Chef’s Cut-produkt fra auditerede kilder.

Alle økologiske produkter certificeret iht. IP Sigill eller Global GAP.

Identificere og undersøge muligheder for kulstofbinding (kulstofdræn).

Konsolidere leverandørbasen for at sikre bedre efterlevelse af bæredygtighedskrav.

Biodiversitet Biavls- og pollineringsprojekt hos Everfresh.

Forskellige bæredygtighedsprojekter udført med tredjepartsproducenter.

Indsats mod neonikotinoider (insekticider) via liste med forbudte stoffer,  
som sendes til leverandører.

Identificere muligheder for sekventielt og regenerativt landbrug.

Etik Sundhed og trivsel Kortlægning af medarbejdertilfredshed.

Medarbejderportal.

Værdikurser.

Kurser i opmærksomhed på mental sundhed.

Workshops om virksomhedskultur, gør bæredygtighed til en del af kulturen.

Virksomhedens sociale ansvar 
– CSR

Kurser i opmærksomhed på moderne slaveri.

Koncernen medlem af Stronger Together og Sedex.

Udvikling af det digitale risikovurderingsværktøj Insight.

Alle højrisikokilder auditeres af tredjepart – ny rutine, hvor der følges op på alle etiske  
afvigelser. 

GRASP-kurser afholdes internt og med lokale brancherepræsentanter.

Større fokus på højrisikokilder og udarbejdelse af afhjælpningsplaner.

Forbedre Sedex-compliance og udførelse af egenevaluering.

Økonomi Rejser Markant reduktion af firmarejser.

Rejser til den årlige Produce Fair i Berlin er nu CO2-neutrale.

Man kan nu deltage i samtlige møder via videolink.

Brug af agronomer og lokale rådgivere for at mindske behov for rejser.

Rejserelaterede udledningsreduktioner skal indsamles, monitoreres og rapporteres.

Uddannelse ePlan og bæredygtighed en kontinuerlig del af medarbejderudviklingen.

Kurser i compliance i forsyningskæden.

Videreudvikling af koncept til løbende forbedring gennem KPI’er og dataindsamling.

Udvide kurser til et bredere udsnit af TPN/TPNE-virksomheder.

Bæredygtigheds- 
rapportering

Årlig teknisk plan og due diligence-plan.

Udgivelse af årlig bæredygtighedsrapport.

Videreudvikle alle forretningsområders evne til at indsamle og rapportere bæredygtighedsdata, så det bliver en integreret del af alle 
virksomhedsbeslutninger.

ePLAN UNDER 5 ÅR 

ePlan 2016-2020
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TOTAL PRODUCE GROUPS STRATEGI

Total Produce Groups strategi
I de seneste år har bæredygtighedsagendaen gennemgået en rivende udvikling. FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling (de såkaldte SDG’er) har fungeret som drivkraft for forandring. I dag 
opstiller flere og flere lande vigtige mål for kulstofneutralitet, og virksomheder som Total Produce 
har udarbejdet rammebetingelser for bæredygtighed for at sikre, at hele koncernen har en fælles 
tilgang til denne globale udfordring. 

I 2019 foretog Total Produce en omfatt-
ende gennemgang af energiforbruget i 
hele koncernen med fokus på vores 
CO2-udledning i scope 1 og scope 2. 
Scope 1 består af udledning fra aktiver, 
som vi ejer eller driver. Scope 2 består af 
udledning fra den energi, som vi køber. 
Samtidig udsendte vi som koncern en 
erklæring om, at vi ville forpligte os til at nå 
FN’s 17 verdensmål. For at opnå maksimal 
effekt definerede vi vores søjler og 
prioriterede mål. Verdensmål nummer 3, 
som handler om at fremme sundhed og 
trivsel, blev valgt som vores permanente 
søjle, eftersom det taler til kernen i vores 
virksomhed. Det er et kendt faktum, at 
indtaget af friske råvarer bidrager til folks 
sundhed og trivsel, og vi arbejder 
utrætteligt for at øge udbredelsen af en 
balanceret kost med frisk frugt og grønt 
og inspirere forbrugerne til at træffe sunde 
valg, når de køber ind. Vores øvrige 
prioriterede mål er 13, 14, 12, 8, 15, 10 
og 12, som udgør fundamentet for 
koncernens strategi og rammebetingelser 
for bæredygtighed.      

Rammebetingelserne har fire 
hovedformål:  

1. At etablere formaliserede ramme-
betingelser for bæredygtigheds-
rapportering i Total Produce Group 
på globalt plan.

2. At skabe transparens, hvad angår 
vores forbrug af naturens ressourcer.

3. Måle: At sikre håndgribelige tal, der 
skal fungere som benchmarks for 
fremskridt.

4. Administrere: Identificere muligheder 
for at mindske forbruget og 
implementere passende tiltag.     

Hos Total Produce er vi så heldige, at vi 
samarbejder med nogle af de mest 
erfarne og kompetente fagfolk i branchen. 
For mange er bæredygtighed dog en helt 
ny udfordring, men der er en enorm 
interesse for at lære mere om bære-
dygtighed, miljøet og hvordan disse 
faktorer påvirker virksomheder og 
lokalsamfund. I en intern undersøgelse 
sagde 80 % af vores medarbejdere, at 
bæredygtighed var vigtigt for dem, og  
73 % sagde, at de ønsker at arbejde for 
en virksomhed, der går op i bæredygtig-
hed. Vores medarbejdere vil gerne vide 
mere om, hvordan man skaber mod-
standskraft og forbedrer risikostyringen i 
forsynings-kæden, og hvorfor bære-
dygtighed er god forretning. 

For at integrere bæredygtighed fuldt ud på 
alle niveauer i vores virksomhed har Total 
Produce begivet sig ud på en rejse for at 
uddanne, oplære og samarbejde med 
kolleger i hele virksomheden og skabe 
varige forandringer og en kultur, hvor 
bæredygtighed er i højsædet, hvor 
bæredygtighedsmål er en integreret del af 
forretningsmodellen, og hvor vi har 
indstillet sigtet på en lavemissionsfremtid. 

De første 5 trin  
De første 5 trin er en række workshops 
om bæredygtighed under ePlan-
programmet, som det tekniske team i 
Norden gennemførte i 2020. Formålet er 
at fremme bæredygtighed i alle vores 

forretningsenheder, så de hver især 
arbejder ud fra det samme udgangspunkt 
ved hjælp af fælles rammebetingelser med 
5 primære forbedringsområder. Enkelt 
fortalt var vores mål at skabe en rejse med 
fem opnåelige trin om året, som skal 
skabe en håndgribelig forbedring af vores 
bæredygtighedsresultater, både lokalt og 
på koncernniveau. Alle workshops er 
tilpasset de lokale forhold og tilbydes til en 
så bred gruppe af medarbejdere som 
muligt. I starten blev de afholdt fysisk, men 
da pandemien ændrede forudsæt-
ningerne, gik vi online i stedet for at aflyse 
vores workshops, og de blev ved med at 
være nøjagtigt lige så interaktive og 
engagerende. 

Det kræver hårdt arbejde at blive ved med 
at drive vores bæredygtighedsagenda 
fremad. Men fremtiden ser lys ud, for nu 
har vi et væld af ligesindede kolleger og 
bæredygtighedsambassadører, som 
brænder for at gøre det rigtige – for vores 
planet og for dens befolkning. Koncernens 
rammebetingelser for bæredygtighed er 
nu inkorporeret i vores ePlan-rejse, og de 
nordiske virksomheder er fuldt 
engagerede i at udveksle ekspertise og 
best practices med kolleger på tværs af 
koncernen. Vi har fælles rammebetingelser 
og arbejder hen imod de samme mål, 
som vil forbedre koncernens bæredygtig-
hedsresultater både lokalt og på koncern-
niveau. Vi er en enhed, og vi skal skabe et 
bedre miljø for alle involverede parter.         

Bæredygtighed er en rejse, ikke en sprint

Måle og administrere

Reduktion og vedvarende
Energi

Vand

Affald

M
IL

JØ Måle og administrere

Reducere, genbruge og forbedre

Måle og administrere

Fjerne, reducere og genbruge

Lokalsamfund, forbrug  

Promovering, sponsorater, investeringer
Marked

Produktion

Vores  
medarbejdereE

T
IS

K
 O

G
 S

O
C

IA
LT

Fødevaresikkerhed, best practices 

Investering, støtte, samarbejde

Beskytte og engagere kolleger 

Fremme og udvikle potentiale

Omfavne mangfoldighed

Ø
K

O
N

O
M

I Struktur 

Strategi

Protokoller

Risikostyring

Ansvarlig handel

Økonomi

Forkæmpere for ernæring og sundhed

Give forbrugerne magten/fremme sundhed

Trin Ressource Mål Forstå dine kilder

1 Ansvarlige indkøb Forstå dine kilder Mål og overvåg energiforbrug

2 Energi Mål og overvåg energiforbrug Mål og overvåg vandforbrug

3 Vand Mål og overvåg vandforbrug Mål og overvåg affaldsmængde

4 Affald Mål og overvåg affaldsmængde Forstå etiske risici

5 Etik Forstå etiske risici % profilerade leverantörer

De første 5 trin – trinvis tilgang til målbare bæredygtighedsmål
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VERDENSMÅLENE OG EN DATADREVET TILGANG TIL EN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

Verdensmålene og en  
datadrevet tilgang til en  
bæredygtighedsstrategi
FN’s 2030-agenda for bæredygtig udvikling definerer 17 verdensmål (SDG’er) og 169 
mål, som samtlige FN-lande har vedtaget. De fungerer som et kompas for regeringer, 
virksomheder og civilsamfund i deres arbejde for at udrydde fattigdom, mindske ulighed, 
fremme fred og retfærdighed og løse klimakrisen. Det er den mest ambitiøse handlingsplan 
for bæredygtig udvikling, der nogensinde er vedtaget. 

FN’s 2030-agenda for bæredygtig 
udvikling definerer 17 verdensmål 
(SDG’er) og 169 mål, som samtlige 
FN-lande har vedtaget. De fungerer 
som et kompas for regeringer, virk-
somheder og civilsamfund i deres 
arbejde for at udrydde fattigdom, 
mindske ulighed, fremme fred og 
retfærdighed og løse klimakrisen.  
Det er den mest ambitiøse hand-
lingsplan for bæredygtig udvikling,  
der nogensinde er vedtaget. 

ePlan er vores egen ambitiøse tilgang 
i indsatsen for social, miljømæssig 
og økonomisk bæredygtighed. På 
sigt skal verdensmålene og Total 
Produces rammebetingelser for bære-
dygtighed fungere som grundlag for 
vores nye bæredygtighedsstrategi. I 

år gennemfører vi en ny undersøgelse 
af, hvor vores virksomheds miljøaftryk 
er størst, så vi kan afgøre, hvilke 
verdensmål og målsætninger vi skal 
prioritere. Verdensmålene og Total 
Produce Groups rammebetingelser 
for bæredygtighed vil fungere som 
rettesnor for udarbejdelsen af vores 
nye bæredygtighedsstrategi. 

På vores ePlan-rejse har vi især 
fokuseret på den store udfordring, 
der ligger i at udarbejde måleenheder, 
vælge KPI’er og definere verificerbare 
brancheførende målsætninger. Hvis vi 
ikke kan måle det, kan vi ikke forbedre 
det. Kernen i vores fremtidige strategi 
er investeringer i og udvikling af et 
dataadministrationssystem, der skal 
fungere som det bankende hjerte i 

vores løbende indsats for at måle, 
overvåge og iværksætte målrettede 
tiltag til ressourcehåndtering. Det 
vil føre til et verificerbart rappor-
teringssystem og en benchmark for 
fremtidige, videnskabeligt baserede 
udledningsmål. Vi er klar over, at 
der er lang vej endnu for at nå 
verdensmålene for en global og 
mangefacetteret virksomhed som 
vores, men målet er, at vi skal forbedre 
os løbende, være en førende aktør 
på det nordiske ferskvaremarked og 
finde nye måder at samarbejde på, så 
vi sammen med vores partnere kan 
skabe bedre levevilkår for vores planet 
og dens befolkning.
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MILJØPÅVIRKNING

Frugt og grønt – fødevarerne med 
den laveste miljøpåvirkning
Vores politik er at fremme sundhed og trivsel via vores medarbejdere og kunder og via 
vores forsyningskæde. Vi vil hjælpe børn og voksne med at få øjnene op for de sundheds-
mæssige fordele ved en balanceret kost, støtte kampen mod fedme og opmuntre til et 
større indtag af frugt og grønt ved hjælp af uddannelse og kurser. Vi tror på at sunde 
madvaner baseret på frugt og grønt fremmer sundhed og trivsel livet igennem.       

Det er et faktum, at frugt og grønt 
gavner os og holder os friske, men i 
dag ved vi også, at frisk frugt og grønt 
desuden har det mindste miljøaftryk 
af alle primære fødevarekategorier. 
De forbruger mindre energi, vand 
og miljømæssige ressourcer i deres 
livscyklus end stort set alle andre 
kendte fødevarer. Det er derfor ikke 
overraskende, at flere og flere for-
brugere vælger en plantebaseret kost.

Vi støtter FN’s verdensmål nummer 
2, som har til formål at stoppe sult, 
opnå fødevaresikkerhed og forbedret 
ernæring og fremme bæredygtigt 
landbrug. I vores branche har vi altid 
været aktive fortalere for en sund 
kost. Målsætningen om at stoppe 
sult er ambitiøs, men vi tager vores 
ansvar i forsyningskæden meget 
alvorligt, og i kraft af vores politik og 
vores handlinger stræber vi efter at 
etablere og videreudvikle bæredygtige 
fødevareproduktionssystemer og 
samarbejde med producenter, agro-
nomer og akademikere om gradvist at 
forbedre landområder og jordkvalitet. Vi 
optrapper vores indsats for at fremme 
bæredygtigt landbrug ved hjælp af 
moderne teknologi og retfærdige 
fordelingssystemer, og ved at sørge 
for en sikker fødevareproduktion og 
mindske fødevaretab og fødevarespild 
gennem hele den forsyningskæde, som 
vi administrerer.

Hold dig sund – spis mad i alle 
regnbuens farver 
Vi er klar over, at det er en udfordring for 
mange at spise sundt, og det har ikke 
hjulpet, at vi på grund af pandemien har 
været nødt til at være mere hjemme. Det 
er dog vigtigt at skabe og opretholde 
sunde madvaner. Diætister har vist, at det 
kan styrke immunforsvaret at spise for- 
skellige frugter og grøntsager. De inde-
holder fibre, som gavner fordøjelses-
systemet, og så har de et højt indhold af 
vitaminer og mineraler, men ikke ret mange 
kalorier. Vi er fortalere for at “spise i 
regnbuens farver”. Frugt i forskellige farver 
er ikke bare sunde – de indeholder ofte 
næringsstoffer, som giver specifikke 
sundhedsfordele, så du holder dig på 
toppen.

Jordbær, tomater, rød peberfrugt, røde 
æbler og kirsebær med meget rødt 
farvestof indeholder antioxidanter, lykopen 
og ellagsyre. Antioxidanter er med til at 
beskytte din krops celler mod de frie 
radikaler, der påvirker udviklingen af 
hjertesygdomme, diabetes og sågar kræft.

Citrusfrugter, græskar, sweet potato og 
gulerødder er spækket med karotinoider, 
heriblandt betakaroten. Din krop om-
danner betakaroten til A-vitamin, som er 
gavnligt for synet, giver et bedre blod-
omløb og mindsker risikoen for stroke.

Bladgrøntsager er noget af det 
sundeste, vi kan spise, men det er 

de færreste børn, der gør det. De giver 
mange sundhedsfordele: Broccoli booster 
immunforsvaret og kan forebygge kræft, 
kål er fuld af calcium, og spinat indeholder 
masser af antioxidanter, folater og K-vitamin, 
som er vigtige for blodet og knoglerne. 
Når man ser sig omkring, er der masser 
af grønne frugter og grøntsager, der kan 
hjælpe dig med at spise en varieret kost, 
så du holder dig sund, fx agurk, vindruer, 
avocado og bønner.

Blåbær og lilla fødevarer som druer, 
blommer og brombær er velkendte 
superfoods, som naturligt sænker 
blodtrykket. Nogle mener endda, at de 
modvirker aldring på grund af deres høje 
indhold af antocyaniner og antioxidanter. 
Hold udkig efter de nye, farverige varianter 
af gulerødder, kartofler og den sædvanlige 
lilla aubergine. 

Gul frugt og grønt såsom majs, gul 
peberfrugt, ananas, squash og citroner 
giver dig mange af de samme fordele som 
fødevarer fra det orange lag i regnbuen: 
C-vitamin og karotinoider.

Sæt kulør på din kost med et væld af 
farvestrålende frugter og grøntsager. Det 
er vigtigt for voksne at spise sundt, og for 
børnene kan det desuden være sjovt at 
spise mad i regnbuens farver. Vær ikke 
bange for at prøve en ny farve og tilføje 
endnu flere vitaminer og mineraler til din  
kost på en naturlig måde og samtidig  
hjælpe planeten. 
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BÆREDYGTIGHEDSRISICI, MÅL OG RESULTATER

Bæredygtighedsrisici,  
mål og resultater

De naturlige sundhedsfordele ved 
friske råvarer indebærer, at der er 
relativt begrænsede risici forbundet 
med denne produktkategori, så 
længe man sørger for at følge best 
practices for landbrug i forsynings-
kæden. Vi gør dog alt, hvad vi kan, 
for at identificere potentielle risici for 
fødevaresikkerhed og fødevare-
tryghed, opbygge modstands-
dygtighed og sikre forsyning af 
førsteklasses friske råvarer året 
rundt, enten fra lokale producenter 
eller suppleret af globale producenter 
ved behov. For at identificere de 
områder, hvor vores virksomhed har 
en væsentlig indvirkning på miljø, 
mennesker, samfund og økonomi, 
udførte vi i 2019 en evaluering af 
bæredygtighedsrisici. Analysen 

resulterede i 10 prioriterede 
områder, som vi aktivt følger og 
rapporter. Vi stræber efter at 
samarbejde med de bedste 
leverandører og producenter, som 
deler vores vision og passion for 
bæredygtighed. 

Ligesom mange andre ser vi bære-  
dygtighed som en rejse, hvor vi 
løbende forbedrer os. Vi råder over 
branchens bedste systemer til 
overvågning af leverandørernes 
compliance og produktkvalitet 
baseret på robuste protokoller og 
procedurer for risikovurdering, men 
for at gøre en bæredygtig forskel vil 
vi ikke bare opretholde vores 
position, men gå skridtet videre.  
I øjeblikket fokuserer vi på analyser 
af livscyklusser og scenarier. Hvis 

klimaforandringerne får klodens 
temperatur til at blive ved med at 
stige, vil det påvirke producenternes 
nuværende dyrkningsmodeller. LCA 
og SA er akademiske prognoseværk-
tøjer, som hjælper os med at kortlægge 
fremtiden og styrke vores virksomheds 
modstandskraft yderligere. 

TPN har anvendt væsentligheds-
analyser til at identificere de vigtigste 
bæredygtighedsudfordringer i forhold 
til vores virksomheds og vores interes-
senters prioriteringer. Vi har i sam-
arbejde med KPMG og med 
Sustainability Accounting Standards 
Boards (SASB) væsentlighedskort-
lægning som reference udarbejdet  
en væsentlighedstabel, som danner 
grundlag for vores nuværende, 
kontinuerlige forbedrings- og 
bæredygtighedsstrategi.

1. Menneskerettigheder i 
forsyningskæden

2. Fastholde og rekruttere 
personale

3. Ansættelsesvilkår eksternt 

4. Uddannelse og 
kompetenceudvikling

5. Intern og ekstern 
kommunikation i gruppen

6. Lokalsamfund

7. Arbejdssikkerhed, ulykker og 
hændelser

8. Arbejdsrelateret fysisk og 
psykisk sygdom

9. Forskelsbehandling/chikane

1. Biologisk mångfald

2. Kulilte-emissioner

3. Klima forandring

4. Vandforbrug og forsyning 

5. Pesticider og kemikalier

6. Emballage 

7. Madspild 

8. Transportør

9. Affald og genbrug.

De væsentlige risici er sorteret i en matrix

1. Fødevaresikkerhed

2. Rygter og mærke

3. Opfyld lovkrav

4. Nedetid og levering

5. Svig, trusler og sabotage

6. Korruption 

7. Optimer indkøb

8. Kontraktopfølgning

9. Mulighed for  
virksomheden  
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Vigtig problemstilling Risikobeskrivelse Kontrol Måltal Opdatering for 2020

Biodiversitet Moderne landbrug har mindsket biodiver-
siteten og ødelægger vigtige habitater for 
planter og dyr. 

Vi arbejder for at fremme bæredygtig og økologisk produktion.  
Rettesnoren for arbejdet er vores bæredygtighedsplan ePlan.

95 procent af TPN’s leverandører skal være 
kvalitetssikrede i henhold til en GFSI-godkendt 
standard eller IP Seal ved udgangen af 2022.

På grund af sæsonmæssige variationer har tallet på 95 % været konstant i hele 
2020.    

Klimaforandringer 
(CO2-udledning)

Klimaforandringerne påvirker vores produ-
center, både lokalt og globalt, og har kon-
sekvenser såsom vandmangel og ekstreme 
vejrforhold såsom skybrud, oversvømmel-
ser, hedebølger og tørke. 

Vi arbejder med risikospredning i vores udvælgelse af producenter 
og bestræber os på at mindske virksomhedens klimapåvirkning. 
Dette arbejde styres af vores kategoriindkøbsplan og vores bære-
dygtighedsplan ePlan. 

Gøre en indsats for at mindske TPN’s bruttoud- 
ledning ved at fremme lokal produktion, bære- 
dygtige produktionsmetoder og effektive  
transportløsninger.

TPN gennemfører en årlig undersøgelse af vores miljøpåvirkning, hvor vi måler vores 
CO2-udledning i scope 1 og 2. Visse udledninger i scope 3 inkluderes i undersøgelsen, 
men vi forsøger sammen med resten af branchen at få en bedre indsigt i, hvordan de 
landbrugsprodukter, som vi markedsfører og distribuerer, påvirker miljøet.

Vandforbrug og vand-
forsyning

Vand er en forudsætning for alt levende og 
altafgørende for verdens fødevareproduk-
tion. 

Vi arbejder på at fremme 

effektive produktionsmetoder og effektiv vandhåndtering for at sikre 
bæredygtig dyrkning på lang sigt.

Rettesnoren for arbejdet er vores bæredygtighedsplan ePlan samt 
risiko- og sårbarhedsanalysen.

Løbende opfølgning på leverandører og overvåg-
ning af udviklingen i lande, hvor der er problemer 
med vandforsyningen. Deltage aktivt i samarbejds-
projekter.

Måle vandforbruget på vores egne sites. 

I 2020 blev koncernen medlem i Alliance for Water Stewardship og begyndte at se 
nærmere på vandrisici i forsyningskæden ved hjælp af WWF Water Risk Filter. 

De lande, hvor TPN har leverandører, er blevet fordelt i en global tabel over grund-
vandsreservoir, vandtilgængelighed og risiko for oversvømmelse og tørke. Dette 
arbejde afslørede en række svage punkter, som nu evalueres yderligere med henblik 
på at udarbejde støtteplaner, både ud fra et indkøbsperspektiv og på producentniveau. 

Vandforbruget måles nu på alle sites, og dataene gennemgås hvert år centralt og 
indgår i virksomhedens rapportering til CDP.  

Pesticider og kemikalier Brugen af produkter til plantebeskyttelse 
kan efterlade rester i produkter, jord og 
vand og skade både dyrelivet og dem, der 
arbejder med dyrkningen.

Vi arbejder på at fremme integreret bekæmpelse af skadegørere 
(IPM) som en del af vores arbejde for bæredygtig produktion. Ret-
tesnoren for arbejdet er vores bæredygtighedsplan ePlan, risiko- og 
sårbarhedsanalysen, udfasning af projekter og kundekrav (fx SDVH’s 
liste over forbudte skadelige pesticider).

200 pesticidanalyser

Maksimalt 5 restprodukter

Overvågning og verificering af pesticidhåndtering 
hos minimum 50 leverandører om året i forbindelse 
med uafhængige leverandøraudits.

I 2020 udførte vi 188 tests af restmængder. Det er lidt under vores målsætning, men 
COVID-restriktionerne i pakkeområdet gjorde, at det ikke altid var muligt at tage 
prøver.

5 % af testene krævede opfølgning på grund af mindre afvigelser.

Fødevarespild Fødevarespild har både miljømæssige og 
økonomiske konsekvenser.

Vi arbejder aktivt på at mindske det samlede spild, herunder føde-
varespild på vores sites, ved hjælp af løbende opfølgning, FIFO, 
sortering og deklassificering, salg og yderligere forarbejdning.  

Arbejde på at etablere cirkulære systemer, hvor 
ukurante produkter bruges til menneskelig konsum. 

Overveje innovative løsninger til at mindske fejl- 
slagen høst hos vores producenter.

2020

SE: 384 tons organisk affald

DK: 282 tons organisk affald

Menneskerettigheder i 
forsyningskæden  
(ansættelsesvilkår)

Risici for brud på menneskerettighederne i 
forsyningskæden

Vi arbejder på at sikre, at alle vores leverandører overholder vores 
Code of Conduct, er medlemmer af Sedex og har gennemgået en 
social audit. Arbejdet styres af vores Code of Conduct/Technical 
Code of Practice og leverandørernes egenevaluering.

Alle leverandører (100 procent) skal underskrive 
vores Code of Conduct/Technical Code of Practice 
og genunderskrive et *socialt certifikat fra tredje-
part. 

98 procent af vores leverandører har underskrevet vores Code of Conduct/Technical 
Code of Practice. Dette tal har været konstant i 2020.

Fastholde og rekruttere 
medarbejdere (oplæring 
og videreuddannelse)

TPN’s fremtid afhænger i høj grad af vores 
evne til at rekruttere, videreuddanne og 
fastholde dygtige medarbejdere. 

Udvikle medarbejdere og kultur.

En plan for videreuddannelse og kompetenceudvikling af medarbej-
dere i kombination med evalueringer af mål og præstationer.

I den årlige medarbejderundersøgelse skal vi 
mindst opnå:

3,5 (sammenlignelig værdi for Sverige 3,3) i ”Feed-
back og kommunikation”

3,8 (sammenlignelig værdi for Sverige 3,6) i ”Mål 
og målsætninger”

Sid 32-33 i ”Vores medarbejdere”

Arbejde Sikkerhed på arbejdspladsen, ulykker og 
hændelser.

Risiko for psykiske og fysiske lidelser.

Diskriminering eller anden chikane af 
medarbejdere.

Vi har procedurer for at forhindre ulykker og hændelser, som løben-
de overvåges og adresseres.

Systematisk arbejdsmiljøstyring, sundhedscoaches og medarbejde-
rundersøgelser.

Rettesnoren for arbejdet er vores politikker om sikkerhed, sundhed 
og afhængighed. Politik mod diskriminering, mobning og chikane.

Det primære formål er at skabe et trygt og sikkert 
arbejdsmiljø. Følge op på medarbejderengagement 
og adressere forbedringsmuligheder.

Sid 32-33 i ”Vores medarbejdere”

Fødevaresikkerhed Manglende fødevaresikkerhed ved håndte-
ring og opbevaring af vores produkter kan 
føre til sundhedsrisici, når de konsumeres.

Vi arbejder aktivt med kvalitetssikring via HACCP, software til selv-
monitorering, tredjepartscertificering af vores primære producenter 
og produktionsanlæg samt leverandøraudits.

100 procent af TPN’s egne sites og leverandører 
skal certificeres i henhold til en GFSI-godkendt 
standard eller IP Food. Løbende arbejde igangsat.

100 procent certificering af egne sites og leverandører 

(100 procent i 2018)

Korruption

Bedrageri, trusler og 
sabotage

Risiko for korruption og/eller bestikkelse, 
bedrageri, trusler og sabotage eller uetisk 
adfærd i forsyningskæden.

Code of Conduct/Technical Code of Practice 

Anti-korruptionspolitik

Årlige medarbejderkurser.

Alle leverandører (100 procent) skal underskrive vores 
Code of Conduct/ Technical Code of Practice.

Opfølgning på og verificering af kodekset hos  
minimum 50 leverandører om året i forbindelse med 
uafhængige audits af leverandørerne.

98 procent af vores leverandører har underskrevet vores Code of Conduct/Technical 
Code of Practice.

TOTAL PRODUCE NORDICS BÆREDYGTIGHEDSRISICI 

Total Produce Nordics bæredygtighedsrisici 

Tabellen viser, hvordan vi forvalter og følger op på Total Produce Nordics bæredygtighedsrisici inden for miljø,  
sociale forhold, medarbejdere, menneskerettigheder og anti-korruption. 
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BÆREDYGTIG DYRKNING

Sådan gør vi en forskel, når det 
gælder bæredygtig dyrkning
Total Produce Nordic gør en aktiv indsats for at sikre kvalitet, miljø og socialt ansvar i vores 
leverandørkæde. Vi arbejder for bæredygtig produktion, øget fødevaresikkerhed og et bedre 
miljø og for at fremme langsigtet bæredygtigt landbrug ved at kræve af vores leverandører, at de 
skal certificeres i henhold til GLOBAL G.A.P. (Good Agricultural Practice) og IP Sigill (Integrated 
Production). Everfresh er KRAV-certificeret og medlem af Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), 
som er verdens største samarbejdsplatform for administration af etiske data i forsyningskæden.  

Jævnlige besøg hos leverandører 
For at kontrollere, at vores leverandører 
overholder vores krav, udfører vi jævnlige 
kontrolbesøg og audits hos vores produ-
center og på vores pakkeanlæg, og i 
2020 har vi skabt en ny CRM-platform til 
håndtering af due diligence, compliance, 
onboarding og leverandørgodkendelse. 
Udviklingen af systemet fortsætter, og vi • Underskrevet leverandørkontrakt. 

• Leverandøren skal registrere sig hos Sedex 
(Supplier Ethical Data Exchange) og dele 
informationer om sin virksomhedsprak-
sis. Leverandøren skal give fuldt indblik 
i de indtastede leverandørinformationer 
for at sikre fuld transparens i dataene på 
Sedex-platformen. 

• Gyldigt certifikat for dyrkning og håndtering 
af de fødevareprodukter, de leverer  
(fx Global G.A.P., IP Sigill, Eco/KRAV eller 
en GFSI-godkendt fødevarestandard 
såsom BRC, FSSC 22000 etc.). 

• Etisk egenvurdering i henhold til Sedex 
og en uafhængig audit af produkter, som 
dyrkes i såkaldte højrisikolande, som de 
er defineret af Amfori BSCI. Vi følger EIT’s 
kodeks for fundamentale mennesker-
ettigheder. 

• Udelukkende brug af godkendte plante-
beskyttelsesprodukter og kemiske stoffer, 
hvilket kontrolleres ved hjælp af indsendte 
kemikalielister og analyserapporter. 

• Arbejdsmiljø, gode arbejdsforhold og so-
cialt ansvar. Kodekset omfatter også støtte 
og tydelig vejledning i, hvordan man lever 
op til kravene som arbejdsgiver, uanset om 
man har ansat eller indhyret personale. 

regner med at etablere en leverandør- 
platform, som kan sikre hurtigere  
kommunikation og samarbejde 
om certificering og compliance. 

På baggrund af Business Social 
Compliance Initiatives (BSCI) liste over 
risikolande har vi udarbejdet en politik, 
som kræver, at alle højrisikolokationer 
skal have foretaget en årlig social audit, 

men vi er gået et skridt længere og 
kræver, at alle leverandører skal have 
foretaget periodiske audits for at sikre, at 
deres procedurer lever op til branchens 
krav og kundernes forventninger. 

Fælles indsats for løbende forbedring 
Vores leverandører og producenter er 
distribueret lokalt og i en stor del af 
verden. Det skaber muligheder, men 
det indebærer også et ansvar for alle 

• Producenter og produktionsanlæg i såkaldte 
højrisikolande i henhold til Amfori BSCIs 
(Business Social Compliance) liste over 
risikolande skal have gennemgået en uaf-
hængig audit eller en tilsvarende certificering, 
som er godkendt af os. Audits omfatter 
pakkeanlæg og dyrkning. 

• Leverandøren skal sikre, at de overholder de 
love og forordninger, der gælder i det land, 
hvor de driver virksomhed. Alle leverandører 
opfordres til at få foretaget en uafhængig  
audit af deres dyrkning og pakning for at 
sikre, at de sociale krav er opfyldt i hele 
forsyningskæden. 

• Everfresh (den primære TPN-virksomhed 
på det svenske marked) har siden sæso-
nen 2020 krævet certificering i henhold til 
IP Arbetsvillkor. Kravet gælder for samtlige 
svenske producenter inden for frisk frugt og 
grønt. 

• Den sociale certificering Global G.A.P 
GRASP for producenter i lav- og mellem-
risikolande (Sverige er dækket af IP  
Arbetsvillkor)

parter for at forbedre arbejdsforholdene 
og mindske miljøpåvirkningen i disse 
lande. Vi ved, at det kan lade sig gøre 
at dyrke og producere frugt og grønt 
under gode sociale forhold, men 
det kræver et langsigtet samarbejde 
med producenter og leverandører.

I vores Code of Conduct beskriver vi 
de minimumskrav, som vi stiller til vores 
leverandører med henblik på at sikre 
fødevaresikkerhed, overholdelse af 
miljøkrav og socialt ansvar. Vi arbejder 
sammen med vores leverandører for 
at opnå en langsigtet relation og en 
bæredygtig produktion. Vores mål er, 
at vi løbende skal forbedre forholdene 

for vores producenter og for miljøet.
Alle leverandører skal være godkendt, 
inden vi indleder et samarbejde.

Landbrugsområdet har aldrig stået stille. 
Produktionsteknikker, mekanisering 
i dyrkningen, vanding og integrerede 
administrationssystemer er normen i 
dag, men vi er klar over, at jordkvalitet 
og biodiversitet er altafgørende for 
produktionen i landbruget og understøtter 
forsyningskæden. På globalt plan kommer 
99,7 % af vores kalorier direkte fra jorden, 
og 75 % af vores afgrøder skal bestøves 
af dyr. Det står derfor klart, at det er 
helt afgørende for forsyningskæden for 
friske råvarer, at vi investerer i en sund 

jord og biodiversitet på lang sigt. Vores 
forretningsmål er at gøre producenterne 
i stand til at tænke langsigtet ved at 
hjælpe dem med at finde vej gennem 
bæredygtighedslabyrinten og omdanne 
forståelse til handlinger, der gavner 
klimaet og de miljømæssige processer. 
Vi skal opmuntre til praksisser, der 
forbindes med regenerativt landbrug, fx 
minimal jordbearbejdning, eliminering 
af bar jord, håndtering af regnvand og 
opfordring til plantediversitet. Vi er nødt 
til at samarbejde om at bevare jorden og 
naturen til de kommende generationer.

Minimumskrav til vores leverandører:
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NYE TANKER OM EMBALLAGE

Nye tanker om emballage:  
Vi er på en rejse mod et  
lukket kredsløb.
I 2018 vedtog vi en emballagepolitik, som støtter FN’s verdensmål i 2030-agendaen om 
at reducere emballagemængden markant og øge graden af genbrug. Både vi og mange 
andre har som mål at reducere den samlede brug af plastik. Vi undersøgte en lang række 
alternativer, men prisen og den faktiske miljøpåvirkning viste sig ofte at være endnu 
højere end for plastik. I mange tilfælde resulterede de alternative emballageløsninger ikke 
i de positive egenskaber, som plast har givet os i mange år, nemlig friskhed, sikkerhed, 
mulighed for mærkning og slidstyrke. Så kom pandemien, som havde en voldsom 
indvirkning på salget af frugt og grønt i løsvægt, fordi folk valgte de indpakkede produkter, 
som de betragtede som mere sikre.    

Vores mål er stadig at udfase sort og 
farvet plast helt og anvende materialer, 
der kan genbruges. I øjeblikket gen-  
nemgår vi samtlige emballageformater 
for at opnå en fuld forståelse af det 
virkelige fodaftryk gennem hele deres 
livscyklus, når det gælder mulighed for 
at genbruge, genbrugt indhold samt 
positive egenskaber i forhold til føde- 
varesikkerhed, tryghed, fysisk beskyt- 
telse, holdbarhed og mærkning. 
Plastik er et alsidigt materiale, men vi 
sløser med det. Vi bruger ofte plastik- 
produkter, som er lavet til kun at blive 
brugt én gang i en lineær “udvind, 
fremstil, smid ud”-model (take-make-
waste).

År efter år bliver flere millioner tons 
plastik dumpet på lossepladser, 
brændt eller efterladt i naturen.  
8 millioner tons plastik ender i havet 
hvert år, og den ufattelige mængde vil 
kun stige, hvis vi ikke gør noget for at 
stoppe det. Ingen ønsker en stigning i 
plastikforureningen, og derfor er vi 
nødt til at genoverveje, hvordan vi 
designer, anvender og genbruger 
plast, så vi kan skabe en cirkulær 

økonomi. Selvom der er mange fordele 
ved materialet, ved vi i dag, at det har 
en negativ indvirkning, når det bliver til 
affald eller forurening. Den cirkulære 
økonomi er et økonomisk system, hvor 
materialer designes til at blive brugt og 
ikke brugt op. Emballagen skal helt fra 
starten være designet til at sikre, at 
ingen materialer går til spilde, og at alt 
materiale og hver komponent udnyttes 
maksimalt. Hvis konceptet anvendes 
korrekt, vil en cirkulær økonomi gavne 
samfundet, miljøet og økonomien. Alt 
materiale skal være designet til at 
passe ind i et system, uanset om det 
er genbrug, genanvendelse eller 
kompostering. Og det giver sig selv, at 
vi skal eliminere unødvendig brug af 
plastik.

Selvom genbrug er en afgørende brik i 
dette, kan vi ikke genbruge os ud af 
den aktuelle udfordring. I de tilfælde, 
hvor det er relevant, skal genanven-
delse overvejes som den foretrukne 
løsning, og vi skal undersøge mulig-
heder for at forenkle processerne til 
indsamling og sortering af affald. En af 
de løsninger, vi kigger på, er intelligent 

emballage med usynlige stregkoder, 
som kan registreres af kameraer på 
genbrugsanlæggene.  Som virk-
somhed har vi investeret i og seriøst 
overvejet komposterbar plastik-
emballage som alternativ, men det har 
ikke vist sig at være den ultimative 
løsning, vi søger efter. Det er derimod 
en mulighed til specifikke anvendelses-
områder, eftersom det kræver en 
effektiv indsamlings- og kompos-
teringsinfrastruktur, som ofte ikke er  
til stede. 

I den nye ePlan forpligter vi os til at 
samarbejde med interessenter om at 
fremme den cirkulære økonomi og 
forbedre processerne for genbrug og 
genanvendelse. Vi er i gang med at se 
nærmere på alle former for emballage i 
vores drift og udarbejde en tabel over 
miljøpåvirkning, genanvendelighed og 
genanvendt indhold. Vores mål er at 
ruste os til den cirkulære økonomi ved 
at bruge emballage, som kan 
genbruges 100 %.

IN
DS

AM
LI

NG
 &

 F
OR

ARBEJDNING                 PRODUKTION & INDKØ
B 

FORBRUG & BRUG

CIRKULÆR
ØKONOMI

FORBEDRE 
INDSAMLING

ANBEFALE 
GENANVENDELSE

OPTIMERE 
ALTERNATIVE 

FORBRUGSVALG

MINDSKE 
MÆNGDEN AF 
FORARBEJDET 

AFFALD

DESIGNE BEDRE 
PRODUKTER

UDVIKLE 
MARKEDER

FOR GEBRUGS-
MATERIALER

INVESTERINGER 
I INFRASTRUKTUR

OPMUNTRE 
TIL GENBRUG



BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2020  |  28 29  |  BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

SOCIALT ANSVAR FOR EN GLOBAL HANDELSPLATFORM

Socialt ansvar for en  
global handelsplatform 
TPN har udarbejdet et adfærdskodeks, som danner grundlag for de beslutninger, 
som vi træffer hver dag i forbindelse med vores drift og indkøb. Kodekset er 
baseret på FN’s Global Compact-initiativs ti principper for virksomhedshandlinger 
vedrørende menneskerettigheder og korruption samt det etiske handelsinitiativ 
ETI’s grundkodeks for arbejdstageres rettigheder, som følger ILO-konventionen. 
Principperne i dette adfærdskodeks gælder for hele organisationen, både i vores 
egen drift og ude hos vores globale leverandører og forretningspartnere. 

Vi er en del af ferskvareforsynings-
kæden og anerkender dermed vores 
ansvar for at opretholde, bakke op 
om og fremme menneskerettigheder 
og medarbejdertrivsel for alle med- 
arbejdere og kolleger, der bidrager til 
de produkter, som vi handler med. Vi 
tager ansvar for det miljø, vi arbejder 
i, og vil benytte alle tænkelige midler 
til at forebygge korruption i hele 
forsyningskæden. Det er af yderste 
vigtighed, at vores virksomheder, 
kolleger, leverandører og producenter 
følger dette adfærds-kodeks. Når vi 
indgår partnerskaber med vores 
leverandører, skal vi forsøge at sam- 
arbejde med virksomheder, der deler 
vores værdier og er villige til at følge 
vores adfærdskodeks.

Leverandøren forventes at over-holde 
samtlige nationale og lokale love og 
forordninger, der gælder for de 
produkter, som de producerer og 
distribuerer. Derudover skal leveran-
døren overholde FN’s Verdens-
erklæring om Menneskerettigheder 
og ILO’s kernekonventioner om 
grundlæggende arbejdstager-
rettigheder. Principperne i dette 
adfærdskodeks skal integreres i de 
daglige arbejdsrutiner og ikke ses 
som et alternativ. Bestemmelserne i 
dette kodeks er en minimum- og ikke 
en maksimumstandard og skal ikke 
anvendes til at forhindre en leveran-
dør i at overgå disse standarder. Det 
gælder for samtlige leverandører og 
deres underleverandører. 

Leverandøren forventes at formidle 
adfærdskodekset til samtlige 
medarbejdere og underleverandører.

Siden 2014 har TPN været medlem 
af Sedex (Supplier Ethical Data 
Exchange), som er verdens største 
samarbejdsplatform for admini-
stration af etiske data i forsynings-
kæden.

Sedex omfatter alle dele af for-
syningskæden og har som mål at 
fremme forbedringsarbejde og 
bidrage til bæredygtig virksom-
hedspraksis. 

Sedex hjælper os med at samarbejde 
med vores leverandører om at sikre, 
at de opretholder sikre, etiske og 
bæredygtige virksomhedspraksisser 
og hjælper os med at værne om 
arbejdsforholdene for alle, der 
arbejder i forsyningskæden.

Sedex er et stærkt værktøj til at 
arbejde med vores leverandører og 
producenter og hjælper os med at 
kortlægge vores forsyningskæde og 
identificere, håndtere og mindske 
etiske risici i vores forsyningskæde 
på globalt plan. Når vi identificerer 
højrisikoleverandører i de regioner, 
som vi handler med, kan vi sam-
arbejde med dem om at forbedre 
deres virksomhedspraksisser og 
skabe sikre arbejdsforhold.

Fordelen ved Sedex er, at en produ- 
cent kan dele resultaterne af en 
uafhængig audit med sine kunder og 
dermed vise, at de gældende krav er 

opfyldt. Det indebærer, at behovet  
for audits fra hver enkelt aktør kan 
reduceres, og at det bliver lettere at 
følge forbedringsarbejdet. 

Compliance-proces 
Vi kræver som minimum, at alle 
producenter uden for Norden 
udfylder Global GAPs etiske 
evaluering GRASP (GLOBALG.A.P. 
Risk Assessment on Social Practice). 
Det er et frivilligt modul, som er klar 
til brug og er udviklet til at evaluere 
sociale praksisser på et landbrug og 
specifikke aspekter af 
medarbejdernes sundhed, sikkerhed 
og trivsel. Derudover kræver vi, at 
producenterne tilslutter sig Sedex, 
udfylder spørgeskemaet til egen-
evaluering (SAQ) og opretter et 
digitalt link til vores virksomhed. 

Vi kræver en uafhængig etisk audit  
af alle kilder, der identificeres som 
højrisiko i vores Insight-risiko-
vurdering eller et andet værktøj til 
risikovurdering, som vores slutkunde 
kræver. Disse audits skal udføres i 
overensstemmelse med audit-
metodologien SMETA, Sedex 
Members Ethical Trade Audit (ETI 
Base Code), af et Sedex-registreret, 
uafhængigt certificeringsorgan

Hvis auditten identificerer afvigelser, 
skal producenten arbejde på at 
udbedre disse og lægge deres for- 
bedringstiltag op i Sedex-portalen. 

GODKENDTE SOCIALE CERTIFICERINGER

• SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA, 
baseret på ETI Base Code)

• Business Social Compliance Initiative (BSCI)

• Social Accountability 8000 (SA8000: 2008)

• Fairtrade (FLO)

• Sustainability Initiative of South Africa (SIZA)

• Rainforest Alliance

• IMO Fair For Life

• ICS Initiative for Compliance and Sustainability

• GLOBAL G.A.P. GRASP

• IP Arbetsvillkor (kun svensk produktion)

CSR-EVENTS 2020  

• Samarbejde med Total Produces etiske team: 
Total Produce er medlem af FNET (Food 
Network for Ethical Trade) og Spanish Ethical 
Forum 

• Løbende investeringer i uddannelse og infor-
mation om moderne slaveri

• Samarbejde med Oxfam og Coop Sverige i 
forbindelse med et projekt om medarbejder-
trivsel i Marokko

• Total Produce Mental Awareness-programmet 
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Rimelige arbejdsforhold  
i svensk landbrug
I Sverige arbejder man på at forbedre arbejdsforholdene i den  
grønne branche. Fra vækstsæsonen 2020 skal alle svenske 
producenter inden for frugt og grønt kunne fremvise en IP 
Arbetsvillkor-certificering.

IP Arbetsvillkor (en del af kvalitetssystemet Svenskt Sigill) inkluderer lovgivning og 
brancheretningslinjer for godt arbejdsmiljø, gode arbejdsforhold og socialt ansvar. 
Systemet omfatter støtte og tydelig vejledning i, hvordan man lever op til kravene som 
arbejdsgiver, uanset om man har ansat eller indhyret personale. Dagligvarebranchen 
og en række aktører inden for handel, frugt og grønt samt fagforeninger har sammen 
med Sigill Kvalitetssystem udarbejdet den standard for rimelige arbejdsforhold, der blev 
lanceret i oktober 2016.

Der er mange fordele ved svensk produktion, blandt andet miljø, åbne landskaber, 
beskæftigelse og korte transportstrækninger. Det har dog vist sig, at der forekommer 
dårlige arbejdsforhold i den grønne branche, og det er almindeligt med gæste- og 
sæsonarbejdere, eftersom produktion af frugt og grønt er arbejdskrævende, og mange  
af produkterne plukkes og pakkes ved håndkraft.   

Arbejdet med at implementere IP Arbetsvillkor ude hos vores producenter fortsatte året 
igennem. Ved hjælp af e-mails, informationsmøder og samtaler med vores producenter 
har vi formidlet værdien af at sikre rimelige arbejdsforhold for deres medarbejdere. Vi 
forsøger at nå frem til en fælles forståelse af fordelene ved at gøre det rigtige. Kravet 
om IP Arbetsvillkor-certificering indebærer, at vi nu kan stille de samme krav til lokale og 
globale producenter. Arbejdet med IP Arbetsvillkor er et eksempel på, hvordan vi arbejder 
med vores adfærdskodeks sammen med producenterne i vores lokale forsyningskæde.

HUMAN RIGHTS
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VORES MEDARBEJDERE 

Vores medarbejdere – en vigtig  
del af vores bæredygtighedsarbejde

Vores vigtigste ressource, uanset kategori, er vores 
medarbejdere. For at få det maksimale udbytte af 
at være en af de førende globale aktører inden for 
ferskvarer forener vi TPN’s medarbejdere under 
én samlet vision. Vi tror på, at vi ved at engagere 
og bemyndige vores medarbejdere kan løfte i flok 
for at opnå vores strategiske vision på tværs af 
samtlige selskaber. Det er vores medarbejdere, der 
er afgørende for, om vi kan holde det, som vi lover 
vores kunder og forbrugere. 

For os som arbejdsgiver indebærer denne ambition, 
at vi altid stræber efter at skabe de bedst mulige 
forhold for vores medarbejdere, så de kan føle sig 
trygge og tilfredse i deres hverdag og udvikle sig i 
deres professionelle rolle.

Udvikle medarbejdere og kultur med grow 
GROW er vores mødested og omdrejningspunkt for koncernens 
sundheds- og uddannelsesindsats. En vigtig succesfaktor for os som 
arbejdsgiver er vores evne til at tilpasse os midlertidige forandringer. 
At vi kan tiltrække de rigtige medarbejdere og få dem til at trives, 
udvikle sig og blive hos os. Det var med dette formål, at vi startede 
GROW i 2018. Målet er at udvikle medarbejderne, sammenholdet og 
kulturen i koncernen. Vi er overbeviste om, at hvis vi tager os godt 
af vores medarbejdere, vil vores medarbejdere også tage sig godt af 
vores virksomhed.

GROW-konceptet består af tre vigtige dele: sundhed, uddannelse og 
mulighed for at mødes og udveksle viden internt i koncernen, uanset 
om man arbejder i en terminal eller på et kontor, og uanset hvilken 
virksomhed eller stilling man arbejder i.
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VORES MEDARBEJDERE 

Sundhed og trivsel
Der er mange fordele ved at have træningsfaciliteter på 
arbejdspladsen, blandt andet sundere og gladere medar-
bejdere og et større sammenhold. Det siges også, at 
træning øger modstandsdygtigheden over for stress og 
giver færre sygedage.

I vores fuldt udrustede træningslokaler i Norden giver vi 
medarbejderne mulighed for at dyrke flere forskellige 
former for træning for at motivere dem til at være aktive. 
GROW har også en boldbane og forskellige former for 
gruppetræning. Træningsfaciliteterne er åbne for alle 
medarbejdere og deres partnere. Vi tror på, at fordelene 
ved at være fysisk aktiv gavner både den enkelte med-
arbejder, dennes familie og os som virksomhed. Det bør 
være nemt at være aktivt, og en lille smule aktivitet er 
bedre end ingen aktivitet. 

I mange af vores terminaler opmuntrer vi til større sam-
menhold og interaktion mellem forskellige afdelinger ved at 
give medarbejderne mulighed for at spille bordtennis og 
andet med hinanden.

Under pandemien i 2020 iværksatte vi en række initiativer 
for at nå ud til de medarbejdere, der begyndte at arbejde 
hjemmefra.

• Vi indførte digital pausetræning via Teams for at få 
medarbejderne til at værne om deres sundhed og 
hjælpe dem med at holde sig aktive, mens vores 
træningslokaler var lukket på grund af COVID.

• Vi gennemførte en medarbejderundersøgelse om 
COVID med spørgsmål om kommunikation, ledersk-
ab og det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø under 
pandemien. Resultatet viste, at kommunikationen var 
tilfredsstillende, men at det fysiske arbejdsmiljø gerne 
måtte blive bedre. Derfor tilbød vi vores medarbej-
dere, at de kunne komme og hente deres stol og 
skærm, så vi bedre kunne opfylde deres nye behov. I 
nogle tilfælde tilbød vi også, at de kunne tage deres 
skrivebord med hjem.

• En gang om ugen mødes krisegruppen for at 
diskutere situationen, tage beslutninger om nye tiltag 
og følge COVID-spredningen.

• Vi gennemførte forskellige digitale kurser og seminarer 
for både ledere og ansatte.

• Vi tilbød digitale inspirationsforelæsninger med temaet 
egenomsorg, når man arbejder hjemmefra.

Socialt arbejdsmiljø
En del af det systematiske arbejdsmiljøarbejde går ud på 
at undersøge, vurdere, håndtere og følge op på risici, der 
forekommer i det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø. 
Det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø omfatter 
forhold som ledelse og forvaltning, kommunikation, 
deltagelse og fleksibilitet, fordeling af opgaver og krav, 
ressourcer og ansvar.

Vi fokuserer primært på tre områder i vores forebyggende 
arbejde i det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø: 
arbejdstider, arbejdsbelastning og diskriminering.

Når vi fastlægger arbejdstider, sørger vi for, at vores 
medarbejdere får tid nok til at restituere, og at 
arbejdstiderne ikke fører til dårligt helbred eller øget risiko 
for ulykker.

Når vi fordeler arbejdsopgaver, kontrollerer vi, at 
medarbejderens  ressourcer bliver tilpasset de aktuelle 
krav.For at mindske risikoen for dårligt helbred på 
grund af en for høj arbejdsbelastning, sørger vi for, at 
medarbejderen har et godt kendskab til sine opgaver, 
hvilket resultat der forventes, prioriteringer, og hvem 
medarbejderen skal henvende sig til, hvis han eller hun har 
brug for hjælp eller støtte.

Vi undersøger også  diskriminering i vores 
medarbejderundersøgelser, som besvares anonymt. 

Som en sidste del i vores forebyggende arbejde 
uddanner vi alle ledere og sikkerhedsrepræsentanter, så 
de ved, hvordan de skal forhindre og håndtere alt fra en 
uhensigtsmæssig arbejdsbelastning til diskriminering.

Ligebehandling
Alle medarbejdere skal behandles lige. Vi accepterer 
ingen diskriminering på baggrund af køn, transkønnethed 
eller kønsudtryk, etnicitet, religion, handicap, seksuel 
orientering eller alder. 

Vi accepterer ikke mobning af nogen art. Mobning 
indebærer, at en eller flere personer gentagne gange 
udsættes for handlinger af negativ karakter på deres 
arbejdsplads. Mobningen kan udføres af både 
arbejdsgiver og medarbejder og nedbryder systematisk 
en persons selvværd, muligheder for at gribe til handling 
og muligheder for at forsvare sig. De negative handlinger 
er kendetegnet ved at være meget nedladende og 
overskrider den almene opfattelse af ordentlig og moralsk 
behandling af andre. 

Vi accepterer ikke sexchikane. Sexchikane er adfærd, 
som er stødende, uønsket og af kønslig eller seksuel art, 
som krænker medarbejdere eller kunder. Dette er hverken 
tilladt på eller uden for arbejdspladsen. Alle medarbejdere 
skal være klar over, hvad sexchikane er, og kende deres 
rettigheder og deres pligt til at rapportere denne type 
adfærd.

Vi udfører en målrettet indsats for aktivt at fremme 
vores medarbejderes lige rettigheder og muligheder på 
arbejdspladsen og forhindre diskriminering. Arbejdet 
udføres systematisk og omfatter samtlige aspekter af 
diskriminering.

Den aktive indsats omfatter fire trin: Undersøg risici, 
analyser årsager, iværksæt forebyggende tiltag og følg op 
og evaluer.

Når vi gennemfører de ovennævnte trin, fokuserer 
vi hovedsageligt på arbejdsforhold, rekruttering og 
promovering, videreuddannelse og kompetenceudvikling, 
mulighed for at opnå en god balance mellem arbejde 
og familie, ligestilling og bestemmelser og praksisser 
vedrørende løn og andre ansættelsesforhold.

Ud over vores arbejde med aktive tiltag har vi udarbejdet 
procedurer og retningslinjer, som skal forhindre chikane, 
sexchikane og repressalier.

Arbetsmiljö
Et sikkert arbejdsmiljø er et vigtigt strategisk aspekt for 
os.Målet med vores arbejdsmiljøarbejde er at skabe en 
fysisk, mentalt og socialt sund arbejdsplads, som er 
udviklende for samtlige medarbejdere.Derudover skal 
vores medarbejdere have et arbejdsmiljø, som opmuntrer 
til gensidig respekt og fremmer relationer mellem kolleger, 
og hvor der ikke forekommer chikane eller vold.

Vi udfører et systematisk arbejdsmiljøarbejde for at skabe 
et tilfredsstillende arbejdsmiljø og forhindre mistrivsel og 
ulykker. Vores arbejdsmiljøarbejde omfatter alle de fysiske, 
organisatoriske og sociale forhold, der påvirker arbejds-
miljøet, og det er en naturlig del af vores daglige arbejde.

Vi evaluerer jævnligt vores arbejdsmiljø, udarbejder 
handlingsplaner og griber ind. Resultaterne af vores 
arbejdsmiljøundersøgelser i form af sikkerheds-
gennemgange, medarbejdersamtaler, møder på 
arbejdspladsen og målrettede spørgeundersøgelser  
udgør et vigtigt grundlag for vores evaluering.

Kompetencer
I en verden i hastig forandring er videreuddannelse og 
kompetenceudvikling altafgørende succesfaktorer for 
både medarbejdere og for os som arbejdsgiver. 

For at vi skal kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere 
og få dem til at blive længe, er vi nødt til at tilbyde 
personlig udvikling og videreuddannelse.  I løbet af året 
har vi holdt fast i vores fokus på videreuddannelse og 
kompetenceudvikling for vores medarbejdere. Vi tilbyder 
ansatte, ledere og chefer kurser i lederskab, arbejdsmiljø, 
fødevaresikkerhed og ergonomi samt specialuddannelse 
til de ansatte, der har brug for specialistkompetencer for 
at udføre deres arbejde. Motiverede og veluddannede 
medarbejdere er en vigtig faktor for vores succes.

Ligestilling
Vi stræber efter at være en ligestillet organisation. Hvert år gennemfører vi sammen med vores medarbejdere  
en analyse af ligestillingsmæssige risici og en opsummering af det forgangne år. En handlingsplan med  
aktive tiltag udarbejdes og dokumenteres. Handlingsplanen præsenteres for sikkerhedskomitéen.

Sikkerhedsrepræsentant 
For at kunne skabe det bedst mulige arbejdsmiljø mener vi, at det er vigtigt, at vi også involverer vores 
medarbejdere. Medarbejderne repræsenteres af en sikkerhedsrepræsentant, som deltager i både 
planlægning og implementering af de tiltag, der gælder vores arbejdsmiljø.Sikkerhedsrepræsentanterne  
i hvert område udpeges af fagforeningen eller af medarbejderne selv.

Overenskomster
Vi respekterer overenskomster. På den måde kan vi sikre,  
at vores medarbejdere har gode arbejdsvilkår. Arbejdet sker i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter. En overenskomst 
giver desuden attraktive fordele ud over det, der er 
lovbestemt.
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Ansvarlig virksomhedsledelse 
og -drift
Code of Conduct 
Vores omfattende Code of Conduct danner 
grundlag for kvalitetssikringen i alle dele af 
vores virksomhed. Den gælder for både 
medarbejdere, leverandører og partnere. 

For at skabe en tryg og sikker arbejds-
plads arbejder vi med et internt adfærds-
kodeks suppleret af retningslinjer og 
politikker for blandt andet diskriminering, 
mobning og chikane, bestikkelse og 
korruption, ligestilling, arbejdsmiljø og miljø 
samt sundhed og sikkerhed. Disse op- 
dateres løbende på baggrund af verden 
omkring os og forandringer, som vi er  
nødt til at tilpasse os som virksomhed. I 
for-bindelse med deres ansættelse får alle 
nye medarbejdere information om vores 
interne Code of Conduct og øvrige 
politikker og værdier.

Whistleblowing  
Whistleblowing betyder, at man siger fra 
over for eller anmelder uoverensstem-
melser til en person, der kan gøre noget 
ved dem. Det kan blandt andet været 
overtrædelser af love og interne regler og 
retningslinjer. Whistleblowing er positivt 
både for den enkelte medarbejder og for 
virksomheden. Det er positivt ud fra et 
etisk perspektiv, men det er også helt 
nødvendigt i forhold til love og forord-
ninger. Medarbejdere, der er indstillet på 
at sige fra over for uoverensstemmelser, er 
en vigtig ressource for virksomheden. 

Anti-korruption 
Vi vil bidrage aktivt til et bæredygtigt sam- 
fund ved at være en ansvarlig arbejdsgiver, 
forretningspartner og interessent. Det 
siger sig selv, at vi skal overholde den 
gældende lovgivning, men det er lige så 
vigtigt, at vi overholder vores etiske ret- 
ningslinjer og følger god forretningsskik.

Vores medarbejdere skal altid optræde på 
en forretningsmæssigt korrekt og profes- 
sionel måde. Vi tillader ingen former for 
prisaftaler, karteldannelse eller udnyttelse 
af markedsdominans og støtter i alle dele 
af virksomheden en korrekt og alsidig 
konkurrence i forbindelse med licitationer, 
tilbudsgivning, anskaffelser og indkøb.

Bestikkelse er en uberettiget belønning, 
fordel eller gave. Bestikkelsen kan bestå af 
kontanter, varer, rejser, tjenester, rabatter, 
gavekort eller forskellige former for 
forplejning. Det er forbudt at kræve eller 
afgive løfter af nogen art i forbindelse med 
gaver. Tilbud om repræsentation må kun 
accepteres, hvis de ligger inden for 
grænserne for god forretningsskik.

Vores værdier 
I løbet af året har vi gennemført et 
omfattende værdiansættelsesarbejde, 
som skal give TPN et løft. Vi ønsker, at 
vores værdier ansvarlighed, innovation  
og passion skal gennemsyre hele 
virksomheden.

Passion for vores kunders og forbrugeres 
behov, for smag og kvalitet og for arbejde 
og forretninger. Vi tager ansvar for virk- 
somhedskonceptet, for fællesskabet, for 
bæredygtighed, forsyning, kvalitet og 
udgifter. Vi stræber altid efter at være 
innovative i tanke og handling, i vores 
søgen efter nye løsninger, og når vi gør 
forretninger. Vi ser altid mulighederne i 
vores udfordringer.

Arbejdet med implementeringen af vores 
værdier er fortsat i 2021.

Medarbejderundersøgelse, Eletive 
I løbet af året blev der gennemført en 
medarbejderundersøgelse om kultur og 
værdier i Norden med et nyt digitalt 
værktøj, som både ansatte og ledere har 
taget godt imod. Responsfrekvensen var 
62 %.  Undersøgelsen gav os vigtige input 
om retningen for vores fremtidige kultur- 
og værdirejse.

De drivkræfter, som organisationen 
scorede lavest på, var:

• Jeg taler løbende med min leder, HR 
      eller tilsvarende om min udvikling 3,1

• På min arbejdsplads gennemsyrer   
      vores værdier det daglige arbejde 3,3

I Norden vil der fra 2021 blive gennemført 
månedlige medarbejderundersøgelser.
Feedback på resultaterne fra 
undersøgelsen kommer til at foregå i 
realtid, så HR, ledere og samtlige 

medarbejdere kan analysere resultaterne 
med det samme. Det vil også gøre det 
muligt at agere omgående, hvis der er 
behov for det. Resultaterne fra 
undersøgelsen vil blive diskuteret i de 
enkelte arbejdsgrupper, og alle 
medarbejdere får mulighed for at bidrage 
med løsninger og forbedringer.

ÅRETS AKTIVITETER

I løbet af året har vi gennemført adskillige aktiviteter og indsatser for at skabe et bedre 
arbejdsmiljø:

• Implementerede en ny, digital “leder- og medarbejdermanual” i Sverige, der skal fungere 
som en hjælp til medarbejdere og ledere. Planen er, at manualerne skal implementeres i 
Danmark i 2021.

• Investerede i præventiv rehabilitering i form af træningsindsatser i samarbejde med 
vores sundhedsinstitut, hvilket skal støtte vores ledere i deres arbejde med at forebygge 
langtidssygemeldinger.

• Alle ledere har gennemført et BAM-kursus i arbejdsmiljøforbedring.

• Gik i gang med at digitalisere vores onboarding- og offboarding-processer og gennemføre 
exit-samtaler for at få at vide, hvad vi kan gøre bedre.
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Alle medarbejdere @ Everfresh 2020 Antal Andel % 2019 Antal Andel %

<30 år 16 15 18 13 

30–50 år 67 60 96 68 

>50 år 27 25 27 19 

Summa 110 100 141 100 

ALDER

Ansættelsesform @ Everfresh 2020 Kvinder Mænd 2019 Kvinder Mænd

Antal medarbejdere i alt 110 43% 57% 147 44 % 56 %

Fastansatte 106 36% 54% 128 40 % 60 %

Løstansatte 14 57% 43% 19 68 % 32 %

Fuldtidsansatte 108 37% 53% 127 42 % 58 %

Deltidsansatte 14 50% 50% 20 55 % 45 %

ALLE MEDARBEJDERE

TAL

Hændelser og sygefravær NWL I alt 2019 2019       I alt 2020 2020

(antal og andel)  Kvinder Mænd  Kvinder Mænd
Hændelser NWL 21 1 20 31 0 31

Sygefravær, arbejdere  5,51%  5,51%     

Sygefravær, funktionærer  0,43%

Ulykker NWL        I alt 2019 2019    I alt 2020 2020

(antal)  Kvinder Mænd  Kvinder  Mænd

Dødsulykker 0 0 0 0 0 0

Alvorlige skader 10 2 8 11 1 10

(varige men eller 6 måneder til helt arbejdsfør)

Ulykker 79 7 65 72 6 61

Ulykker på forretningsrejser 6 0 6 3 0 3

Erhvervssygdom 1 0 1 1 0 1

Anden afvigelse 0 0 0 0 0 0

Sikkerhedsobservationer 21 0 0 5 0 5

De mest almindelige ulykker sker i forbindelse med håndtering af gods på lageret, fx at man taber en kasse, træder forkert og lignende. 

Alle medarbejdere @ Nowaste 2020 Antal Andel % 2019 Number Andel %

<30 år 331 53 281 56 

30–50 år 280 44 203 40 

>50 år   18   3 19 4 

Sum 629 100 503 100 

SIKKERHED OG SUNDHED

ALDER

Ansættelsesform @ Nowaste  2020 Kvinnor Män 2019 Kvinnor Män

Antal medarbejdere i alt 694   15% 85% 664 12% 88%

Fastansatte 450   14% 86% 435 11% 89%

Løstansatte 244   21% 79% 229 17% 83%

Fuldtidsansatte 344   12% 88% 337 11% 89%

Deltidsansatte 350   22% 79% 327 17% 83%

ANSÆTTELSESFORM
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land prioriterer arbejdstagerforhold, 
arbejdstimer, lønninger, diskriminering og 
foreningsfrihed, og for at sikre, at hver en 
sten bliver vendt, tager Insight også højde 
for et lands politiske og økonomiske 
stabilitet og dets engagement i bære- 
dygtighed og FN’s 17 verdensmål. Den 
globale ferskvareforsyningskæde er 
kompleks, og bæredygtighed er en 
kompliceret og mangefacetteret sfære i 
konstant udvikling, som omfatter mange 
faktorer fra klimaforandringer til menneske- 
rettigheder. I år er planen, at Insight skal 
udrulles i alle vores nordiske virksomheder 
ved hjælp af en række bæredygtigheds-
workshops og oplæringsværktøjer, som er 
udviklet i samarbejde med kolleger fra 
andre dele af koncernen. Dernæst skal vi 
gennemgå vores kortlægning af indkøb 
samt identificerede risici for at få et indblik 
i eventuelle udfordringer i forsyningskæden 
og iværksætte omfattende, detaljerede og 
handlingsorienterede planer til at afhjælpe 
dem. I nogle tilfælde vil der være tale om 
afvigelser, som skal løses med det samme, 
men for det meste vil anbefalingen være 
en løbende forbedringsstrategi med 
KPI’er, tidsplaner, ansvarsområder og 
målsætninger.     

For at hjælpe vores producenter med  
at leve op til vores fælles mål om at 
producere frugt og grønt under socialt 
bæredygtige – og gode – forhold, får 
vores produktansvarlige støtte fra tekniske 
kolleger, som forsyner dem med tydelige 
retningslinjer for leverandører, og de 
arbejder utrætteligt med at tjekke op på 
producenterne og hjælpe dem med at 
opfylde og overgå vores tekniske 
minimumskrav. Partnerproducenter og 
langvarige samarbejder med producenter 
og leverandører baner desuden vej for 
forvaltning, mere omfattende samarbejde 
samt nye og ambitiøse bæredygtigheds- 
projekter med fokus på cirkulær økonomi 
og affaldsreduktion i forsyningskæden.  
Vi påbegyndte vores bæredygtighedsrejse 
i 2014, og vi ser det som vores pligt at 
fortsætte fremad. Vi har meget arbejde 
foran os, men hvert eneste skridt, vi har 
taget, styrker vores tro på en lysere 
fremtid for os, vores kunder, vores 
producenter og de lokalsamfund, som  
er en del af vores lokale og globale 
forsyningskæde. 

ANSVARLIG HANDEL – EN HJØRNESTEN FOR VORES VIRKSOMHED

Ansvarlig handel – en hjørnesten  
for vores virksomhed
Ansvarlige indkøb er utroligt vigtige for TPN. Vi stræber efter at have et nært og 
respektfuldt samarbejde med alle producenter, store som små, i vores forsyningskæde. 
Vores målsætning er at indgå partnerskaber med producenter og leverandører, der deler 
vores værdier og engagement i bæredygtighed, miljø, etik og samfundet som helhed. 
Vores daglige indkøbsstrategi fokuserer på direkte samarbejde med producenten for 
at undgå mellemhandlere, prioritere produkter og oprindelseslande med bæredygtige 
produktionssystemer og samtidig sikre, at vores leverandørbase primært består af 
producenter med systemer og processer, som overstiger minimumskravene og sikrer en 
løbende forbedring af produktkvalitet, miljøstyring og socialt ansvar.  

Ansvarlige indkøb direkte fra kilden 
En forudsætning for ansvarlige indkøb er, 
at miljø, mennesker og lokalsamfund i 
vores forsyningskæde behandles rimeligt 
og med respekt. Det er vigtigt for os, at 
ingen i vores forsyningskæde bliver på- 
virket negativt af de aktiviteter, som vi eller 
andre aktører i forsyningskæden udfører. 
Det er en af hovedårsagerne til, at vi 
fokuserer på at arbejde direkte med vores 
producenter fra jord til bord. Det giver ikke 
bare en kortere forsyningskæde – det 
fører også til hurtigere kommunikation, 
bedre indsigt i forsyningskæden og 
langvarige partnerrelationer, som gavner 
alle parter. I en moderne forsyningskæde 
for frugt og grønt er normen, at man har 
producenter i det meste af verden, efter- 
som forbrugerne efterspørger et større 
udbud af frisk frugt og grønt, som er et 
centralt element i en sund livsstil. Det 
skaber muligheder, men det indebærer 
også et ansvar for at forbedre arbejds-
forholdene og mindske miljøpåvirkningen i 
disse lande. 

Tæt kontakt til producenterne 
TPN stræber efter at udvikle ansvarlige og 
konkurrencedygtige indkøb, der gør en 
forskel i forsyningskæden. Vi køber fra 
mere end 700 leverandører og cirka 
20.000 primærproducenter i mere end  
60 lande. Indkøbsvolumenerne består 
hovedsageligt af frisk frugt og grønt, men 
også forarbejdede produkter såsom juice 
og smoothies, færdigskåret salat og frugt 
samt grøntsagsblandinger. I årenes løb har 
vi opbygget en stabil leverandørbase, og 
TPN har blandt andet etableret indkøbs- 
kontorer i vigtige producentlande rundt 
omkring i verden. Gennem tættere kontakt 
og samarbejde med vores producenter 
kan vi sikre en højere kvalitet, troværdig-

hed og effektivitet i hele forsyningskæden.  
Det er også vigtigt at anerkende, at 
familieejede landbrug med en produktion i 
lille skala stadig står for en væsentlig del af 
verdens frugt- og grøntproduktion. Som 
en del af Total Produce-koncernen er vi 
stolte over vores tilgang “local at heart, 
global by nature”. På det svenske marked 
er vi stolte over de muligheder, vi giver 
vores småproducenter, som i visse tilfælde 
leverer direkte til vores kunder i daglig-
varehandlen.  Ved at samarbejde med 
både små og store producenter har vi en 
vigtig rolle som kanal og konsolidator i 
forhold til at levere store volumener centralt 
til større kæder.

Risikostyring  
Vi har et stort antal leverandører og produ- 
center over hele verden, og derfor er det 
vigtigt at udvikle systemer, som ikke bare 
overvåger compliance og risiko, men som 
også identificerer forbedringspotentiale og 
bidrager til øget miljømæssig og social 
bæredygtighed. TPN har altid haft et 
robust risikostyringssystem, men i 2020 

gik bæredygtighedsteamet et skridt 
længere og udviklede et digitalt værktøj til 
indkøbere og ledere, som kan identificere 
risici og muligheder hos en kilde på et øje- 
blik ved hjælp af et enkelt trafiklyssystem. 

Dette dynamiske digitale værktøj har fået 
det passende navn Insight og er designet 
til at give indkøbere, indkøbseksperter og 
ledere en direkte, effektiv og kraftfuld vej til 
at identificere bæredygtighedsrisici i den 
globale ferskvareforsyningskæde. Insight 
er en effektiv platform, som giver hurtige 
og overskuelige resultater via en omfat- 
tende database baseret på 20 offentligt 
tilgængelige datapunkter og 50 lande, der 
dyrker de friske råvarer, som vi køber og 
sælger. De vigtige datapunkter tager højde 
for afgørende miljøfaktorer såsom klima- 
forandringer, luftkvalitet, naturkatastrofer 
og (det måske vigtigste for ferskvarer) 
vandforsyning, tørke og oversvømmelser. 
Menneskerettigheder udgør den største 
del og tager udgangspunkt i standarderne 
fra ILO (Den Internationale Arbejds- 
organisation). Insight evaluerer, hvordan et 

“Når vi køber produkter uden for Europa, indebærer det 
ofte en længere leveringstid og en mere kompliceret 
forsyningskæde. Vi har agronomer og lokal ekspertise i 
flere af de større producentlande, hvilket giver os mulighed 
for at besøge producenterne og foretage kvalitetskontrol, 
inden varerne bliver afsendt. På den måde kan vi undgå 
ekstraarbejde og spare på jordens ressourcer i form af 
returvarer og fødevarespild”

Jörgen Steen, Affärsområdeschef, TPN A/S
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Nordisk kvalitetskontrol –  
et vigtigt tandhjul i vores virksomhed

Kvalitet i hvert eneste led 
TPN arbejder ud fra en holistisk tilgang,  
og vores nordiske teams arbejder som én 
stor proaktiv, kollaborativ og fleksibel 
afdeling. Vi holder styr på kvaliteten i hele 
vores drift fra modtagelse over opbevaring 
og pakning til afsendelse til slutkunden. 
Ved at arbejde som “ét team” opnår vi 
konsekvens, produktkendskab og ens- 
artede procedurer til kontrol af alle de 
friske råvarer, vi køber både lokalt og 
globalt. Denne tilgang omfatter også vores 
leverandører og agronomerne i indkøbs-

kæden, som alle tager udgangspunkt i de 
samme procedurer og specifikationer. 

Hvert år udfører vi cirka 65.000 dokumen-
terede ankomstkontroller. Ved denne 
procedure kontrollerer vi produktkvalitet, 
tilstand, mærkning, pakning og produk-
ternes holdbarhed. Alle kontroller udføres  
i overensstemmelse med den gældende 
lovgivning og er baseret på vores egne,  
og ved behov kundernes, specifikationer.  
I 2020 kom der større fokus på at levere 
produkter direkte til forbrugerne for at få et 
bedre indblik i de udfordringer, der kan 

“Vi vil mindske antallet af produkter, der ankommer med 

kvalitetsmangler. Ved at arbejde tættere sammen med 

vores leverandører og konstant fokusere på og udveksle 

information om produkternes kvalitet og tilstand kan vi 

mindske unødvendige klager og spild i downstreamkæden.”  

Richard Rydström, som er ansvarlig for produktkontrolafdelingen

Kvalitetsstyring er et helt grundlæggende værktøj i arbejdet med at få friske råvarer af høj kvalitet 
ud til forbrugerne. Frugter og grøntsager er fra naturens side vidt forskellige og unikke, der findes 
masser af varianter, og differentieringen øges yderligere som følge af klima, produktionsmetode og 
sågar træets placering eller afgrødens placering på marken. Fødevarespild er blevet et vigtigt emne, 
og det er skræmmende, hvor mange fødevarer, der ikke når frem til forbrugeren. Kvalitetsstyring og 
kvalitetssikringsprocedurer i hele ferskvareforsyningskæden gør os dog i stand til at levere levende, 
fordærvelige produkter på det tidspunkt, hvor de er allermest modne og friske.   

opstå i forhold til fødevarespild og kvalitet, 
når produktet forlader vores site, og vi ikke 
længere har kontrol over det. Vi gennem-
førte også kvalitets- og temperaturkontrol 
fra vores depot til butiksdøren med digital 
logføring for at sikre, at kvaliteten blev 
bevaret under hele rejsen fra os til kunden.    

Forbedret kvalitetskontrol  
I 2020 blev der fundet afvigelser fra speci- 
fikationerne i 17 % af de ankommende 
varer. Det betyder ikke, at råvarerne gik til 
spilde, men at de på grund af problemer 
med kvalitet eller andet ikke opfyldte 
specifikationerne. Disse produkter kan 
ofte sorteres eller pakkes om for at løse 
problemet, men hvis det ikke er en mulig- 
hed, forsøger vi at afsætte produkterne til 
vores egne kantiner, vores medarbejdere 
eller til velgørenhed.  

Kvalitetskontrol af friske råvarer afhænger  
i høj grad af visuel inspektion, måling af 
sukkerindhold og analyser af frugtkonsi-
stens. Løbende forbedringer er afdelingens 
mantra, og sidste år var ingen undtagelse. 
Vi har forbedret vores digitale rappor-
teringssystem QC4U, konstrueret nye, 
specialtilpassede arbejdsstationer til 
kvalitetskontrol med vægte og måleudstyr 
til temperatur, tryk og sukkerindhold. Vi 
måler også forbedringer ved hjælp af en 
række kvalitetsnøgletal (KPI’er), kerne-
årsagsanalyser og rapportering af data fra 
kvalitetskontrol. Vi er overbeviste om, at 
man er nødt til at måle for at blive bedre. 
Medarbejderne gennemfører også 
regelmæssige kurser i produktviden, 
standarder, lovgivning og fødevaresikker-
hed. Det sikrer én samlet teamtilgang fra 
jord til bord.
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