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Covid-19-pandemien stillede vores virksomhed over 
for en række uventede udfordringer. Takket være en 
ukuelig og fantastisk indsats fra de mere end 1500 
medarbejdere i vores team lykkedes det os at omstille 
os og fortsat levere kartoffelprodukter i topkvalitet. 
Efterspørgslen på vores produkter svingede dog 
betydeligt, hvilket medførte stilstandsperioder og 
anden ineffektivitet på vores fabrikker. Konsekvenserne 
kan ses i de resultater, der præsenteres i denne 
rapport, da vi ikke har gjort så store fremskridt hen 
imod vores ambitiøse bæredygtighedsmål, som vi 
havde forestillet os. Vi er dog mere opsat på at nå 
disse mål end nogensinde og arbejder på højtryk for at 
gøre alle dele af vores drift mere bæredygtige.

Hvordan klarede 
vi os i 2020 
og 2021?



Vores mission
Vi vil forstå vores kunders og partneres forretning 
fuldt ud, så vi kan hjælpe dem til at differentiere deres 
produkter og ydelser.

Vores kultur
Vi er en selvstændig familieejet virksomhed, og vi 
er meget stolte af vores landbrugsrødder og vores 
produkter og ydelser. Vi er innovative, agile og 
responsive, hvilket hjælper os til at træffe hurtige 
beslutninger og præstere vores ypperste. Vi er 
ambitiøse i forhold til fremtiden, dedikerede til vores 
kunder og er fast besluttede på at gøre verden til et 
bedre sted for alle.

Growing together… 
fra kartofler til 
glade ansigter.

700
producenter

>1,500,000
ton kartofler

1,500+
medarbejdere

40
salgskontorer

5
fabrikker

100+
eksportlande

Vores vision



Vores bæredygtighedsstrategi
Kartoflen er en meget næringsrig afgrøde, der 
spiller en afgørende rolle i forhold til at brødføde 
verdens voksende befolkning. Som en vigtig aktør i 
levnedsmiddelindustrien har Farm Frites et ansvar 
for at gøre dyrkningen og produktionen af kartofler 
bæredygtig. Med en ihærdig arbejdsindsats 
og innovative løsninger skal vi sikre, at både 
nuværende og fremtidige generationer vil kunne 
nyde kartoffelprodukter, idet vi sammen skaber en 
bedre, mere retfærdig og grønnere fremtid.

Vores bæredygtighedsmission
Farm Frites er en anerkendt accelerator for 
bæredygtighed i kartoffelkæden. Vi brødføder 

verden med vores velsmagende kartoffelprodukter 
i topkvalitet ved at arbejde tæt sammen med vores 
producenter, leverandører, kunder, forbrugere og 
andre interessenter.

Vores fokusområder
Farm Frites er fast besluttet på at bidrage 
til den globale indsats til bekæmpelse af 
klimaforandringerne. Vi har opstillet konkrete mål 
inden for syv fokusområder (klimaforandringer 
& energi, bæredygtigt landbrug, emballage, 
vandforvaltning, produkt, mennesker og samfund). 
Vi er godt på vej til at nå vores mål med hensyn 
til at reducere vores energiintensitet og øge vores 
andel af vedvarende energi.

Hvordan kan vi gøre 
verden  til et bedre 
sted for alle?



KLIMAFORANDRINGER & ENERGI

Vores klima 
forandrer sig.

Ved at øge vores energieffektivitet og bruge 
mere vedvarende energi vil Farm Frites reducere 
CO2-udledningen og bidrage til den global 
indsats til bekæmpelse af klimaforandringerne.

Vi undersøger hele tiden nye tekniske 
løsninger, der kan hjælpe os til at reducere 
vores brug af fossile brændstoffer 
yderligere. For at blive CO2-neutrale skal 
vi optimere vores produktionsprocesser 
yderligere og generere varme ved brug af 
bæredygtige energikilder.

40
vindmøller.

Vi bruger 

60,350
MWh vedvarende energi om 

året, hvilket svarer til den årlige 
energiproduktion fra 40 

vindmøller.



BÆREDYGTIGT LANDBRUG

Bæredygtig 
kartoffeldyrkning  
for en grønnere 
For at sikre, at vi vil kunne brødføde verdens 
voksende befolkning, er Farm Frites i gang med 
at gøre kartoffeldyrkningen mere bæredygtig.

Vi er i fuld gang med at træffe 
foranstaltninger, der gør 
kartoffeldyrkningen mere 
bæredygtig og minimerer vores 
indvirkning på økosystemerne og 
biodiversiteten.

100%
af vores kartofler er 
fuldt ud sporbare.

96%
af vores kartofler er 

omfattet af en certificeret 
sikkerhedsordning.



En smartere måde   
at emballere på

BÆREDYGTIG EMBALLAGE

Under hensyntagen til love, regler og vores 
kunders krav har vores emballagespecialister 
fokus på fem områder: optimering af 
materialemængden, brug af genvundne 
materialer, omstilling til genanvendelige 
emballagematerialer, øget transporteffektivitet 
og brug af fornybare materialer. Plastic intensity | 2018 > 2021

Farm Frites er i færd med at udvikle 100% 
genanvendelig emballage ved brug af færrest 
mulige materialer, uden at det går ud over 
emballagens funktioner eller produktets kvalitet.

157.327

 51,3
ton plast sparet.

PET-flasker.

Det svarer til 



VANDFORVALTNING

I takt med at planeten bliver varmere, bliver vand 
i stigende grad en begrænset ressource. Ved at 
minimere vores indtag af ferskvand mindsker vi 
presset på ferskvandsressourcerne.

Hver en dråbe 
tæller

På vores fabrikker er ferskvandsindtaget 
blevet reduceret gennem effektivisering 
af vores produktionsprocesser. Men det 
største fremskridt har vi opnået ved at øge 
mængden af vand, vi genbruger.

79,773
m3 vand fra 2018 til 2021. 

Det svarer til det årlige 
forbrug i 418 husstande.

Vi sparede 

418
husstande.

Vandintensitet |  2018 > 2021



Farm Frites er fast besluttet på at 
producere fødevaresikre produkter i høj 
kvalitet på en ansvarlig måde.

Vores produkter er 
resultatet af viden, 
kompetencer og 
passion.

PRODUKT

Vores produkter er resultatet af Farm Frites-
teamets passion, viden og kompetencer. Vi har 
et ansvar for at garantere fødevaresikkerheden 
og kvaliteten af vores produkter, da de udgør en 
næringskilde for mennesker over hele verden. 65/65

beståede audit og 
forbedrede resultater.



FØDEVARESPILD

Vi optimerer løbende vores 
produktionsprocesser for 
at minimere mængden 
af spild

Kartoffelstykker, der er for små til at blive 
til pommes frites, bliver brugt i forskellige 
specialprodukter. Stivelse bliver opsamlet og 
kan bruges som ressource til andre produkter. 
Alle dele af kartoffelplanten, som ikke kan 
forarbejdes til et kartoffelprodukt, anvendes 
til andre formål. De kan f.eks. anvendes som 
dyrefoder eller til energiproduktion.

Over 99% af vores 
kartofler bliver brugt 
eller genbrugt.

 99%



MENNESKER OG SAMFUND

Kun ved hjælp af vores medarbejderes 
kompetencer, engagement, passion 
og ekspertise kan vi sikre lækre 
kartoffelprodukter i høj kvalitet til 
millioner af mennesker verden over.

Bliv en del 
af noget 
større

Vi tror på en arbejdsplads, 
hvor alle føler sig trygge, 
trives og har rig mulighed 
for at udvikle sig.
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Nærmere detaljer om vores resultater, oplysninger 
om vores bæredygtige best practices og interviews 
med Farm Frites’ eksperter kan findes i den 
fuldstændige rapport, som kan hentes på: 
farmfrites.com/sustainabilityreport2021

“Hver dag udfordrer vi 
os selv til at minimere 
miljøpåvirkningen fra 
vores arbejdsprocesser.”
GIJS MUILENBURG
Chief Financial Officer holding company

Ansvarsfraskrivelse
De absolutte tal i denne rapport er beregnet på 
baggrund af de præstationsforbedringer, Farm 
Frites har indført siden referenceåret 2018.


