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Bæredygtig
værdiskabelse
Stryhns har arbejdet med at revidere vores bæredygtighedsstrategi og forankre denne mod
FN’s verdensmål for bæredygtighed.

TITTEL

Bæredygtighed kan gå hånd i hånd med konkurrencedygtighed. Initiativer som øget
effektivitet, lavere emballageforbrug og spild hjælper både indtjening, miljø og samfund.
Bæredygtig værdiskabelse er en forudsætning for langsigtet vækst.
Stryhns er en af initiativtagerne bag 'Danmark mod madspild' – med et mål om at reducere
madspild med 50% inden år 2030.
Derudover har vi en række tiltag i gang på vores fabrikker i forhold til bl.a. energiforbrug,
spildevand og waste management.
Arbejdsglæde og udvikling af medarbejdere på alle niveauer er omdrejningspunktet for vores
HR-Strategi.
Sundere alternativer og emballage er i fokus for vores innovationsarbejde.

Men det kan ikke stoppe her. Vi skal kontinuerligt forbedre vores påvirkning på mennesker,
dyr og miljø i virksomheden og i leverandørkæden.

Kristian Kornerup Jensen
Adm. direktør Stryhns A/S

Ceatusa ipis el et ercium ex eveni tem natur solor
auta ad modis rem volupientur aut et aut as es
dere plicipsanti quatus ut molupti busdam estiore
audame nossimus delit qui ut dus. Ebis aut labo.
Ximaximini diatis eaqui dia sam, nonsequod exero
con rem aut in porum is sandenimi, odi te por sit,
to omniet anis ellores cimaion re cus estisciatia ad
quam haribus et facia net as pratius dantibus

FABRIKKER
OG KONTORER
I AGRA-KONCERNEN

. .
.
. .
.
....
.
Finneidfjord

Vidsel

Östersund

Oslo
Drammen
Fredrikstad

Stockholm
Albyberg
Gotland

Århus

Graasten
Langeland

Roskilde
Havnsø

Kolobrzeg

4

Stryhns A/S – Madglæde i generationer
Med sin lange historie er navnet 'Stryhns' nærmest blevet en
institution i dansk fødevareproduktion. Vi producerer og
markedsfører mærkerne Stryhn’s leverpostej, Jensens
Køkken, Graasten Salater og K-Salat remoulader og
dressinger samt Langelænder-pølser. Alle mærker med en
lang tradition for høj ensartet kvalitet, god smag og ikke
mindst en madglæde, der i generationer har gjort os til en
del af danskernes hverdag.

EN FAMILIEJET,
SKANDINAVISK KONCERN

Omsætning

924 MDKK
Antal ansatte

389

Mills AS – kjente og kjære matvarer
Mills AS er et norsk, familieeid mat- og merkevarehus som
ble etablert på Grünerløkka i Oslo i 1885. Der produseres og
markedsføres flere av landets mest kjente og kjære matvarer
under merkevarene Delikat, Mills, Vita hjertego’, Soft Flora
og Melange.

Omsætning

2.040 MNOK
Antal ansatte

438

Foodmark – tradisjoner fra 1937
Vår populära rödbetssallad känner nog de flesta
igen. Men allt startade redan i 1937 med att herr
och fru Rydberg gjorde egen majonnäs som de
började sälja i en fiskeaffär på Söder i Stockholm.
Den himmelska smaken gjorde snabbt succé!

Omsætning

754 MNOK
Antal ansatte

219
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Vi får smilet frem i hverdagen ved at tilbyde produkter, der er bedre for dig
og miljøet

BEDRE FOR DIG

BEDRE FOR PLANETEN

Vores produkters betydning for folkesundheden

Vores påvirkning på mennesker, dyr og miljø i
vores virksomhed
og i vores leverandørkæde

Stryhns A/S
Stryhns – lang historie i dansk fødevareproduktion
Med sin lange historie er navnet Stryhns (est. 1941) nærmest blevet en institution i dansk
fødevareproduktion. Vi producerer og markedsfører bl.a. mærkerne Stryhn’s leverpostej,
Jensens Køkken, Graasten Salater og K-Salat, remoulader og dressinger samt Langelænderpølser. Alle mærker med en lang tradition for høj ensartet kvalitet, god smag og ikke mindst
en madglæde, der i generationer har gjort os til en del af danskernes hverdag.
Vi har en vision om, at vi vil være den mest fremgangsrige mad- og mærkevarekoncern i
Danmark. Ved at have fokus på trends og tendenser inden for fødevarebranchen, ønsker vi
med en ambitiøs plan konstant at udvikle vores forretning og dermed styrke vores brands
og markedspositioner. Vi har fokus på at skabe en bæredygtig produktion og at tage et
socialt ansvar, så vores virksomhed er en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, udvikles,
er motiverede og stolte over deres arbejdsplads.
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STRYHNS HAR HELE VÆRDIKÆDEN
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INTERESSENTDIALOG OG VORES VÆSENTLIGESTE FOKUSOMRÅDER

Bæredygtighed
hos Stryhns

I forbindelse med en udvikling af vores bæredygtighedsstrategi i efteråret 2018,
gennemførte Stryhns en bred interessentdialog om bæredygtighed. Gennem møder og
spørgeundersøgelser blev kunder, medarbejdere, forbrugere, organisationer,
myndigheder, fagforeninger og leverandører bedt om at give deres input i forhold til
Stryhns og bæredygtighed.

Det har altid været en del af vores DNA at drive en
ansvarlig forretning, der bidrager positivt til det samfund
vi er en del af. I dag kalder vi det for vores
bæredygtighedsarbejde.

Fælles for alle vurderede områder er, at de er vigtige, og at Stryhns bør og kan gøre en
forskel indenfor disse.
Resultatet af dette arbejde ses i figuren nedenfor.

Vi vil fortsat hjælpe med at løse lokale og globale
udfordringer - især på områder, hvor vi kan have stor
indflydelse.

* I september 2015 godkendte 193 medlemsstater af FN 17 bæredygtighedmålsætninger på verdens vegne. Målsætningerne tjener som en fælles
universel ramme for stater, erhvervsliv og civilsamfund.

Emilie Olderskog tiltrådte i en nyoprettet stilling som
bæredygtighedschef for Agra i juni 2018. Norskejede Agra
består af mærkevareproducentene; Mills i Norge, Stryhns
i Danmark og Foodmark i Sverige.
Strategiprocesser for bæredygtighed blev gennemført i
alle selskaber i 2018. Samarbede og erfaringsdeling på
tværs af selskaber bliver vigtig for at nå vores ambitiøse
mål.

Væsentlighed for vores interessenter

Vi har valgt de mål, der er mest forretningskritiske for os,
og som vi kan påvirke gennem vores forsyningskæde,
vores produktion og gennem de produkter vi sælger.

Væsentlighed

Vi bruger FN's bæredygtighedsmål* som en ramme for
vores bæredygtighedsstrategi.

Væsentlighed
Væsentlighed for Stryhns

H OV E D O M R Å D E N E
I VO R ES
B Æ R E DYGT I G H E D S ST R AT EG I
2019-2025

SUNDERE ALTERNATIVER

MADSIKKERHED

Sikre et sundere alternativ i alle kategorier
med fokus på fedt, færre E-numre og
plantebaserede ingredienser.

Vi arbejder systematisk for at alle vores
produkter er trygge at spise, og at de har den
rigtige kvalitet.

EMBALLAGE

ETIK OG MILJØ I
LEVERANDØRKÆDEN

Vi arbejder mod at al vores emballage skal
kunne genanvendes.
Overgang til emballage produceret af
genanvendt materiale i takt med teknologi
og tilgængelighed.

Give vores kunder og forbrugere sikkerhed for, at
vi har kontrol over risikobilledet i vores egen
forsyningskæde. Sørge for, at leverandørerne
overholder vores etiske og miljømæssige krav.

Reducere mængden af emballage uden det
går ud over kvalitet og fødevaresikkerhed.

MADSPILD

ANSVARLIG ARBEJDSGIVER

Halvere færdigvarespild inden 2030.

Gennem investeringer i udvikling, uddannelse og
anerkendende ledelse skaber vi en virksomhed
med høj arbejdsglæde og udviklingsmuligheder.

Drive madsplidsagenda i forhold til egne
aktiviteter og ud mod kunderne.

Vi tilbyder en attraktiv, ansvarlig og respektfuld
arbejdsplads med et godt og sikkert arbejdsmiljø.

AFFALD, FORURENING, CO2 OG RESSURCEFORBRUG
Arbejde hen mod klimaneutral produktion specielt med fokus på omlægning af
energiformer, energioptimering, waste management og spildevand
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NØGLETAL

PRODUKTIONSSPILD REDUCERET
MED 15%*

*2017-2018 ekskl. ny fabrik i
Havnsø
* Produktionsspild ekskl. bageog kogesvind samt
færdigvarespild som måles
separat.

RESSOURCEFORBRUG
EL-forbrug
reduceret 11%*
Gasforbrug
reduceret 14%*
*2016-2018 forbrug per
produceret kg. ekskl. ny fabrik i
Havnsø

AFFALD
HÅNDTERET SOM
BIOAFFALD
69%*

*Afsendt til biohåndtering

STRYHNS HAR
UDFASET BRUG AF
BURÆG

* Henover 2016 og 2017

55 % MSCCERTIFISEREDE
MARINERÅVARER*

* I 2018

ARBEJDSGLÆDE
ØGET MED 4,5%*

* Ennova måling 2013-2017

PLANTEBASERET

BEDRE FOR DIG

Vi ønsker at tilbyde flere plantebaserede
produkter og i 2018 lancerede vi Stryhn’s
Grøntsagspostej, en vegansk postej
godkendt af dansk vegetarforening.
Selv om postejen er kødfri er den stadig en
kilde til protein og har en god smørbar
konsistens.
Produktet er lavet på bl.a. bønner, kikærter
og rodfrugter med et strejf af paprika og
indeholder kun 10% fedt.

Vi skal kontinuerlig gøre vores produkter
bedre for dig. Her ser du nogle af
indsatserne som bidrager til dette.

Flere ikke-animalske produkter er under
udvikling til lancering i 2019/2020

MINDRE FEDT
Stryhns tilbyder lettere alternativer i alle
vores hovedkategorier. Her kan bl.a. nævnes
vores serie af nøglehulsmærkede postejer
med kun 9% fedt samt K-salat - 30% mindre
fedt-serien på pålægssalater.

MADSIKKERHED
Alle Stryhns produktionsanlæg er certificeret efter ISO eller FSSC 22 000 og bliver
revideret årligt. Vi arbejder systematisk for at sikre, at alle vores produkter er
trygge at spise og at de har den rigtige kvalitet.

DYREVELFÆRD
I 2016/2017 udfasede Stryhns buræg fra
fabrikkerne. På Graasten-produkter
anvendes æg fra fritgående høns.

BEDRE FOR
PLANETEN

I 2018 har vi lanceret en dyrevelfærdspostej
i samarbejde med Rema 1000.
55% af vores marineråvarer er nu MSCcertifiseret. Dette gælder bl.a. vores makrel
og rejer.

AFFALD OG RESSOURCEFORBRUG
Sorteringsgraden på vores affald ligger på
80%* og 69%* afsendes til biohåndtering.

Vores arbejde med at forbedre vores
påvirkning på mennesker, dyr og miljø i
vores virksomhed og i vores
leverandørkæde

Mellem 2016 og 2018 er det samlede
energiforbrug pr. produceret kg. reduceret
med 4%*. Elforbrug* pr. produceret kg. er
faldet med 11% og gasforbruget* med 14%
mens fjernevarmeforbrug er steget kraftigt.
Vandforbrug* pr. produceret kg. er steget
2% det seneste år.
Produktionsspild er i 2018 reduceret med
15%*

ETIK I LEVERANDØRKÆDEN
Agra-koncernen har været medlem af
‘Initiativ for Etisk handel’ (IEH) siden 2014.
Der har vi tilgang til netværk og rådgivning.

ANSVARLIG ARBEJDSGIVER
Agra Academy er et koncernuddannelsesprogram med grene indenfor bl.a. ledelse,
marketing og økonomi. I 2018 var 20
medarbejdere i Stryhns afsted på
uddannelse. Herudover er der gennemført
flere interne kurser i Stryhns.
Trods fokus på sygefravær har vi oplevet en
stigning i 2018 især drevet af langtigssyge
og endte på 8,4%.**

EMBALLAGE
Agra emballageteam har
udviklet et værktøj for
vurdering af
bæredygtighedsparamtre på
vores emballager.
Bæredygtigheds4kanten giver
en tydelig score på hver artikel
og er et godt grundlag for
innovation og forbedringer.

Bærekraft4kanten
Produkt:

0

0

0

Minimumskrav

Matsvinn
10
8

6
4

2

Design for gjenvinning

0

Materialbruk

Logistikk

* ekskl. Havnsø-fabrik
** Stryhns ekskl. HQ

GENANVENDT
M AT E R I A L E I
EMBALLAGE
Stryhns anvender i dag genanvendt
materiale i flere emballager.
Aluminiumsbakkerne til leverpostej har
mellem 20% og 50% genavendt
aluminium, hvilket reducerer CO2belastningen.
K-salat salatbægre og låg indeholder nu
71% genanvendt plast.
Alle vores kolli-kasser er lavet af FSCgodkendt materiale og består af
mellem 75% og 82% genanvendt
materiale.

MADSPILD ET OMFATTENDE PROBLEM

DANMARK MOD
MADSPILD

I Danmark smides hvert år over 700.000 ton mad ud, som kunne være spist.
Forbrugerne står for 36%, Detailhandlen for 23% og Fødevareproducenterne for
19% af madspild i Danmark.
Stryhns arbejder målrettet for at reducere spild og har som mål at reducere
færdigvarespild med 50% inden 2030 gennem flere tiltag.

Sammen med en række af landets førende virksomheder indgår Stryhns som
partner i et unikt projekt, hvor producenter og detailhandel går sammen i et
fælles initiativ i kampen mod madspild.
Organisationerne, Stop Spild Af Mad og Fødevarebanken, er deltagere i dette
ambitiøse partnerskab, hvor Stryhns og de øvrige virksomheder forpligter sig til at
halvere deres madspild frem mod 2030.
Der er tale om et banebrydende partnerskab, der under overskriften ’Danmark
mod Madspild’ skal samle danske forbrugere og virksomheder i kampen mod
madspild. Initiativet er det første af slagsen, der samler fødevareaktører om at
offentliggøre deres tal på madspild og deltage aktivt i at mindske det.

SAMARBEJDE MED FØDEVAREBANKEN
Stryhns har indgået et 'donor’-samarbejde med FødevareBanken om levering af
færdigvarer, der har overskredet gældende datovareregler med vores kunder.
Samarbejdet opstartes med leverancer af overskudsvarer fra Roskilde, Havnsø og
Gråsten-fabrikkerne til FødevareBankens lagre.
Der arbejdes på at udvide samarbejdet til Langelands-fabrikken.

Jens Nikolaisen, Supply Chain Manager,
Stryhns AS
”Mit primære fokus ligger på at sikre
leverancer af friske produkter til vores kunder
og forbrugere, men i arbejdet med fødevarer
med kort holdbarhed er datovarer altid en
udfordring. Vi arbejder konstant med at
reducere vores madspild hos Stryhns, og her
glæder det mig utrolig meget, at vi har
indgået et samarbejde med FødevareBanken
om donation af overskudsvarer.”

HØJ
ARBEJDSGLÆDE
ARBEJDSGLÆDE
2013

2015

2017

69

Stryhns arbejder kontinuerlig på at sikre en høj
arbejdsglæde i virksomheden.

68

Vi har en aftale med Ennova om måling af arbejdsglæde
hvert andet år. Næste måling er i 2019.

Over de seneste 4 år har vi løftet arbejdsglæden og
ligger nu over branchegennemsnit.

66

Resultaterne anvendes til udarbejdelse af centrale og
lokale handlingsplaner for forbedring af arbejdsgælden.
+4,5%

STRYHNS

SAMARBEJDE FOR AT
NÅ MÅL
FN’s bæredygtighedsmål nr. 17 – partnerskaber
for handling - er en af grundstenene i vores
arbejde med bæredygtighed.
Vi søger aktivt samarbejde med de enkelte led i
vores værdikæde. Vi arbejder alle for at opnå
mange af de samme mål og vi kan opnå mere
sammen og hurtigere.
I tillæg til at samarbejde med vores leverandører
og kunder deltager vi i eksterne miljøer og
organisationer som arbejder for et mere
bæredygtigt samfund. Et udpluk af
samarbejdespartnere og miljøer fremgår af
oversigten til højre.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Initiativ for Etisk Handel
Sedex
Danmark mod madspild
Innovationspartnerskabet for sundere mad
DMRI
Aura energi
Kommunale forsyninger i Roskilde, Gråsten og Havnsø
Region sjælland «grønt projekt»
Project Zero, Sønderborg
Leverandører af råvarer og emballager
Uddannelsesinstitutioner

OM
O R G A N I S AT I O N E N

EJERSTRUKTUR

FAGFORENINGER

Stryhns A/S er 100% ejet af Agra Foods AS
og er et datterselskab i Agra-koncernen.
Agra har sit hovedkontor på Grünerløkka i
Oslo. Produktionen i 2018 har foregået på
koncernens 10 fabrikker, fordelt på 4 lande.
I Danmark er der produktion i Roskilde,
Havnsø, Gråsten, Lystrup og på Langeland.

Vores virksomhed følger følgende
overenskomster;
• Industriens overenskomt (DI- og CO-Industrien)
• Industriens funktionæroverenskomst (DI- og COIndustrien)

• Den fødevareindustrielle overenskomt –
gældende for forædlingen (DI og Fødevareforbundet
NNF)

ORGANISERING AF BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed er organiseret som en
koncernfunktion i Agra, under Indkøbs- og
bæredygtighedsdirektør, Eirik B.
Gjertsen, og Bæredygtighedschef, Emilie
Olderskog. I Stryhns har CFO, Lars Egedal
Petersen, et overordnet ansvar for
strategiområdet ‘Bæredygtighed’, mens
ansvaret for det operative arbejde ligger
hos direktører i relevante afdelinger.

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
I løbet af 2018 blev Stryhns
bæredygtighedstrategi revideret. Den nye
strategie gælder til og med 2025. Processen
har vært bredt forankret i ledelse og øvrig
organisasjon. Strategien er vedtaget af
selskabsledelsen samt i koncernledelsen.

INFORMATION OM ANSATTE
Stryhns har 389 ansatte.
•
•

38% kvinder
62% mænd

OM RAPPORTEN

RAPPORTERINGSPERIODE

GRI-STANDARDEN

Denne rapport indeholder resultater fra
kalenderåret 2018, hvis ikke andet er
angivet.

Vi følger relevante GRI-disclosures i vores
rapporteringssetup. En oversigt over, hvilke
punkter vi rapporterer på, med
sidehenvisning, findes på side 25.

RAPPORTERINGSRUTINER
Rapporten for 2018 blev færdigbehandlet i
april 2019.

Næste års rapport er estimert
færdigudarbejdet ved udgangen af første
kvartal 2020.

KONTAKT
For spørsmål til rapporten kan der rettes
henvendelse på stryhns@stryhns.dk

BILAG

RESULTATER

SUNDERE ALTERNATIVER

EMBALLAGE

MADSPILD

AFFALD, FORURENING, CO2 OG
RESSURCEFORBRUG

ETIK OG MILJØ I
LEVERANDØRKÆDEN

ANSVARLIG ARBEJDSGIVER

MADSIKKERHED

Stryhns har lanceret en plantebaseret postej samt en
dyrevelfærdspostej. Vi har derudover alternativer med
mindre fedt i alle hovedkategorier

SAMFUNDSUDFORDRINGEN
51,0 % af den voksne befolkning er moderat eller svært
overvægtige (BMI ≥ 25)

MÅLSÆTNINGER
MOD 2025
Alle Stryhns hovedkategorier repræsenteret med
plantebaserede alternativer
Muligheder for mindre fedt/mættet fedt i vores
hovedkategorier kortlagt

Stryhns anvender genanvendt materiale på flere emballager.
Aluminiums-bakkerne til leverpostej har mellem 20% og 50% genavendt
aluminium, og K-salats salatbægre og låg indeholder nu 71% genanvendt
plast. Alle vores kolli-kasser er lavet af FSC-godkendt materiale og op til
82% genanvedt materiale. Vi er i gang med at kortlægge vores
emballager i forhold til bæredygtigheds4kanten

Produktion, forbrug og forbrænding af plastik medfører
udledning af ca. 400 mio. tons CO2 globalt hvert år. For hver 1
mio. tons plastik der bliver genanvendt, svarer det til at tage 1
mio. biler af vejen målt på CO2-udledning.
Plastik er et stort problem, når det ender i naturen. Det
nedbrydes meget langsomt.

Plast på transportemballage fjernet eller omlagt til
genanvendt materiale.

Produktionsspild er i 2018 reduceret med 15%.
Stryhns er i 2018 blevet partner i Danmark mod
Madspild og vil halvere sit færdigvarespild frem mod
2030

I Danmark smides hvert år over 700.000 ton mad ud, som
kunne være spist.
Forbrugerne står for 36%, detailhandlen for 23% og
fødevareproducenterne for 19% af madspild i Danmark

Reducere FV-spild med 40% som en del af «Danmark Mod
Madspild»

69% af vores affald behandles nu som bioaffald
Mellem 2016 og 2018 er vores energiforbrug pr. produceret kg.
faldet med 4% drevet af reduktion på el og gas.
Vandforbrug er steget med 2% det seneste år.

Hvert år anvendes der flere ressourcer end kloden kan
supportere. Derfor har FN bl.a. sat et mål om at opnå en
bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af
naturressourcer inden 2030

Der er ikke blevet registreret nogen alvorlig afvigelse på
etiske principper hos leverandører i 2018.

Der er fortsat produkter og råvare som produceres
ulovligt eller under ikke bæredygtige forhold som følge
af for eksempel miljøkriminalitet, tvangsarbejde,
heldbredspåvirkende arbejdspladser eller løn under
fattigdomsgrænsen

Gennem Agra academy ( koncern uddannelse program) giver vi
medarbejdere mulighed for at uddanne sig inden for flere områder.
Trods fokus på sygefravær så vi en stigning i 2018 som endte på 8,4%
Arbejdsglæden er steget med 4,5% fra 2013-2017, næste måling er i
2019

FN har som mål at arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes
og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal
fremmes. Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv
beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og
mænd, herunder også unge og personer med handicap, og
med lige løn for arbejde af samme værdi

Alle Stryhns produktionsanlæg er certificeret efter ISO eller
FSSC 22 000 og bliver revideret årligt.

Fødevaresikkerhed og tillid til producenterne er en af grundstenene
for salg af fødevare. Den danske regering har et mål om at have
verdens bedste fødevarekontrol

Al emballage mærket i forhold til affaldssortering.
Arbejder mod overgang til ren genanvendt materiale
på emballager i takt med teknologi og tilgængelighed.

Reduktion af produktionspild (ekskl. bage-, koge- og kølesvind)
med 20% baseline 2018
Arbejde hen mod klimaneutral produktion specielt med fokus på;
Omlægning af energiformer fra gas/olie til el og fjernvarme.
Energioptimering
Waste management
Spildevand

Alle leverandører (også indirekte) er omfattet af
risikokortlægning og opfølging.
Samarbejder aktivt med leverandører om forbedring og vælger
systematisk de som er bedst til opfølging i egen
leverandørkæde.
Gennem investeringer i udvikling, uddannelse og anerkendende
ledelse skaber vi en virksomhed med høj arbejdsglæde og
udviklingsmuligheder.
Vi tilbyder en attraktiv, ansvarlig og respektfuld arbejdsplads
med et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Vi arbejder systematisk for at sikre at alle vores produkter er
trygge at spise og at de har den rigtige kvalitet.

G R I - I N D I K AT O R E R I R A P P O R T E N
Global Reporting Initiative (GRI) er en international organisation som har udarbejdet et anderkendt rammeværk for rapportering af bæredygtighed.
Rammeværket er udviklet på baggrund af forhandlinger mellem – næringsliv, fagbevægelse, organisationer og forskningsmiljøer. Stryhns’ rapport for 2018
benytter rammeværket til GRI/G4 (Core). Tabellen nedenfor giver en oversigt over, hvor i rapporten information for rapporteringspunkterne kan findes.
GRI-INDIKATOR
102-41

ARBEJDSFORHOLD

FORKLARING

SIDEHENVISNING

Collective bargaining agreements

21

External initiatives
Membership of associations
Identifying and managing economic, environmental, and social impacts
Stakeholders’ involvement in remuneration

20
20
10
10

DIALOG MED
INTERESSENTER

102-12
102-13
102-29
102-37

EJERFORHOLD

102-7

Scale of the organization

102-46
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55

Defining report content and topic Boundaries
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content index

22
22
22
22
22
22
25

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-8

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Information on employees and other workers

5
4
21
21
21

102-14
102-15
102-20

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities
Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics

3
10
21

302-4
303-5
305-5
306-2

Energy consumption within the organization
Water consumption
Reduction of GHG emissions
Waste by type and disposal method

15
15
15
15

OM RAPPORTEN

ORGANISATION

PRIORITERINGER

SPECIFIKKE
TEMAER

5/21

25

