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SAMFUNDSANSVAR I DAGROFA 2020
Dagrofa er som dagligvarekoncern bevidst om sit ansvar for at agere ansvarligt i forhold til sine 
kunder, alle medarbejdere og hele samfundet. Dagrofa ønsker at begrænse den belastning, 
koncernens aktiviteter har på omverdenen, sikre at medarbejderne har et godt arbejdsmiljø 
samt at kunderne har adgang til de bedste produkter. Dagrofas arbejde med samfundsan-
svar er forankret i koncernens forretningsstrategi, og indsatsen var i 2020 struktureret om fire 
overordnede områder:

 

Dagrofa er medlem af Global Compact og har således forpligtet sig til at arbejde strategisk 
med sit sociale ansvar, og det er et ansvar, som vi tager alvorligt. Struktureret omkring vores 
fire indsatsområder har vi taget en lang række initiativer, der markant vil påvirke vores aftryk 
i samfundet.

Som følge af Dagrofas ansvarsbevidsthed og en vurdering af, hvor vi har størst mulighed for at 
gøre en positiv forskel inden for bæredygtighed, prioriterer vi proaktivitet på sundheds- samt 
miljø- og klimaområdet højt. 

Netop på sundhedsområdet blev 2020 på grund af coronasituationen i samfundet et tur-
bulent og svært år på mange måder, men det blev også et år, hvor vi sammen viste, at vi er 
omstillingsparate, løsningsorienterede og ansvarlige. Myndighederne definerede de juridiske 
rammer for smittebegrænsende tiltag. Dertil foretog Dagrofa egne og supplerende tiltag for at 
beskytte både kunder og medarbejdere bedst muligt. 

Også på miljø- og klimaområdet har vi i 2020 haft væsentlig fokus bl.a. i form af tiltag, der 
 reducerer energi- og emballageforbrug. Madspild udgør en væsentlig andel af klimabelastnin-
gen i dagligvarehandlens direkte drift, og i Dagrofa har vi i 2020 besluttet at reducere vores 
eget madspild med 50 % frem mod 2030. Dertil arbejder Dagrofa kontinuerligt med at hjælpe 
forbrugerne med gode idéer til reduktion af madspild i husholdningen – bl.a. i MENY, hvor man 
i samarbejde med Madkulturens eksperter har uddannet personale til klimaambassadører, 
der rådgiver forbrugere om klimarigtig madlavning.

I denne rapport giver vi et overblik over mange af de CSR-initiativer, vi har arbejdet med i 2020. 

Tomas Pietrangeli
Koncernchef Dagrofa

•  Ansvarlig virksomhed

•  Ansvarlig butik

•  Ansvarligt sortiment

•  Ansvarlig arbejdsplads
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LOVPLIGTIGE REDEGØRELSE 
VEDRØRENDE SAMFUNDSANSVAR JF. 
ÅRSREGNSKABSLOVEN § 99A OG § 99 B
CSR-rapporten er en del af ledelsesberetningen.

OM DAGROFA 
Dagrofa er en af landets største dagligvarekoncerner og ejes af Norges-
Gruppen, KFI Erhvervsdrivende Fond samt selvstændige købmænd. 

Dagrofa-koncernen består af tre overordnede forretningsområder: 
detail, logistik og foodservice. 

Koncernen driver kæderne MENY, SPAR, Min Købmand og Let-Køb. 
Langt hovedparten af detailbutikkerne ejes og drives af dygtige, selv-
stændige købmænd, og Dagrofa ejer kun en mindre del af de tilknyttede 
detailbutikker. 

Det frie købmandskab betyder, at butikkerne kan agere med ægte enga-
gement og større nærhed til kundernes ønsker med udgangspunkt i de 
specifikke vilkår i lokalområdet.

Dagrofas dagligvarekæder serviceres af Dagrofas salgs- og logistik-
selskab, Dagrofa Logistik, som er en af Danmarks førende fødevare-
grossister. Dagrofa Foodservice er en af landets ledende leverandører 
til foodservicesektoren i Danmark, og gennem Dagrofa Foodservice 
driver Dagrofa desuden 30 Cash & Carry-engrosbutikker og tilhørende 
catering forretning. 
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Som en af de lokale er SPAR-kæden et stærkt lokalt forankret supermarked i 
både mindre og større byer på tværs af hele Danmark. Hovedparten af SPAR- 
butikkerne drives af selvstændige købmænd med fokus på lokalt engagement 
som grundstenen i kædens DNA. Som medlem af SPAR International, er SPAR i 
Danmark en del af verdens største sammenslutning af selvstændige købmænd. 

MENY er en fødevare- og supermarkedskæde med fokus på de gode råvarer, 
specialiteter samt et stort og spændende udvalg inden for blandt andet ferskvarer, 
frugt & grønt samt vin. MENYs medarbejdere er MADarbejdere. De er faglærte slag-
tere, fiskehandlere, detail-sommelierer og Grønt Gastronomer. I langt de fleste af 
butikkerne er minimum en medarbejder uddannet som klimaambassadør, hvilket 
vil sige at de er uddannet i at give kunderne gode råd om klimarigtig madlavning. 

MENY SPAR
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Let-Køb er et af Dagrofas kædeformater og består af små dagligvarebutikker. 
Kæden er en 100 % frivillig kæde, hvor alle butikkerne drives af selvstændige 
købmænd med en af markedets største frihedsgrader. Let-Køb har et lokal-
tilpasset sortiment samt lokalt differentieret tilvalg af serviceydelser. 

Min Købmand drives af selvstændige købmænd. Min Købmand er mindre lokale 
dagligvarebutikker, hvor nærheden til lokalsamfundet er omdrejningspunktet 
for alle butikkens aktiviteter og for dens eksistensgrundlag.

MIN KØBMAND LET-KØB
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Ud over de fire dagligvarekæder ejer Dagrofa også det selvstændige datterselskab 
Dagrofa Foodservice, som er en af Danmarks største aktører på foodservicemar-
kedet med udkørende forretning. Dagrofa Foodservice leverer fødevarer til hoteller, 
kantiner, restauranter og caféer i hele landet og ejer desuden 30 butikker, som 
er Danmarks største Cash & Carry-kæde. Gennem specialistselskaberne tilbyder 
Dagrofa Foodservice sine kunder den ypperste kvalitet inden for kød, fisk, ost og 
økologi, bl.a. med leverancer til nogle af Danmarks bedste Michelin-restauranter.

Dagrofa Logistik er Dagrofas eget salgs- og logistikselskab. Dagrofa Logistik 
leverer, som en af Danmarks førende fødevaregrossister, ikke blot dagligvarer 
til Dagrofas egne detailkæder, men er også totalleverandør til en række kiosk- 
og conveniencekunder samt andre supermarkedskæder i både Danmark og på 
eksportmarkeder.

DAGROFA FOODSERVICE DAGROFA LOGISTIK
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CSR I DAGROFA UNDERSTØTTER FN’S VERDENSMÅL
I 2015 vedtog FN 17 verdensmål, som verden skal arbejde henimod at opfylde  

for at sikre en bæredygtig udvikling og en verden i bedre balance. 

Dagrofas CSR-strategi understøtter FN’s verdensmål, og vi har som virksomhed en forpligtelse til og et ønske om at bidrage til, at verdensmålenes målsætninger nås. 

I 2020 havde vi i Dagrofa struktureret vores CSR-strategi omkring fire hovedområder, og disse fire områder relaterer til et eller flere af FN’s bæredygtighedsmål.
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ANSVARLIG VIRKSOMHED 

I Dagrofa arbejder vi strategisk med ansvar-

lighed og for at sikre involvering og forankring 

i hele koncernen har vi en tværgående CSR- 

komité på topledelses niveau. 

Vi har i Dagrofa et ønske om og et ansvar for 

at minimere det aftryk på miljø og klima, som 

vores virksomhed giver anledning til. Derud-

over skal vi fremme arbejdet for sundhed og 

menneskerettigheder, hvor det er muligt.

ANSVARLIGT SORTIMENT 

Dagrofa ønsker ud fra en forståelse af forbru-

gernes præferencer at udvikle og fremme et 

sortiment, der fremmer og synliggør større 

bæredygtighed. 

Vi vil sikre, at vores sortiment udvikler sig i en 

stadig mere bæredygtig retning, og at vi ikke 

bidrager unødigt til tab af naturressourcer eller 

klimapåvirkning.

ANSVARLIG BUTIK 

Vi ønsker, at købmanden arbejder med 

ansvarlighed i et lokalt perspektiv, og vi under-

støtter købmændenes kompetencer og mulig-

heder for dette. 

I Dagrofa arbejder vi med selvstændige 

købmænd, og Dagrofas butiksstruktur er 

præget af, at mange butikker er beliggende i 

mindre bysamfund. Vi ved, at en stærk lokal 

butik er en afgørende forudsætning for et 

velfungerende lokalsamfund, og vi arbejder på 

at styrke de lokale butikker.

ANSVARLIG ARBEJDSPLADS 

Dagrofa ønsker at være en ansvarlig arbejds-

plads, hvor vores medarbejdere trives i et 

uformelt og professionelt miljø, hvor der 

er plads til udvikling af den enkelte medar-

bejder. Vi ønsker at være en arbejdsplads, 

der afspejler det samfund, vi er en del af, og 

ønsker at fremme mangfoldighed med plads 

til alle uanset køn, alder og etnicitet. 

Vi vil give vores medarbejdere en arbejds-

plads, der sikrer udvikling og tryghed for alle. 

DAGROFAS FIRE CSR-SPOR

AN

SVARLIGT

S
O

R T I M E N
T

AN

SVARLIG
 

B U T I K

AN

SVARLIG

V
IR K S O M H E

D

AN

SVARLIG

A
R

B
E J D S P L A

D
S

Ovenstående er ikke en udtømmende oversigt over vores arbejde med verdensmålene, men alene et udtryk for, hvor vi foreløbig har vurderet, at vores mulighed for at gøre en positiv forskel er størst. 

Vi er vidende om, at vi har en forpligtelse til at se bredt på de 17 verdensmål.
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ORGANISERINGEN AF DAGROFAS ARBEJDE MED 
CSR OG ANSVARLIGHED
For at sikre bred involvering og implementering af CSR-arbejdet i hele koncernen har Dagrofa siden 

2018 haft en CSR-komité. Komitéen består af koncernchefen samt kædedirektører fra MENY og 

SPAR, Min Købmand og Let-Køb, Dagrofa Foodservices adm. direktør, Dagrofas kategoridirektør 

og Dagrofas kommunikationsdirektør. Dagrofa ansatte i sommeren 2020 en ny CSR-Manager, der 

er koncernansvarlig for området. CSR-Manageren er formand for CSR-komitéen.

De respektive direktører er ansvarlige for implementeringen af CSR-strategien inden for deres 

forretningsområde ud fra den prioritering, der fastlægges i komitéen. 

Alle nye medarbejdere bliver via ”Ny i Dagrofa” introduceret til Dagrofa som ansvarlig virksomhed. 

Dette omfatter introduktion til politikker og retningslinjer vedrørende bl.a.; anti-korruption, gaver, 

rejser, interessekonflikter, hvidvask samt vores whistleblower-ordning.

Dagrofa Foodservices Cash & Carry-butikker har modtaget face-to-face undervisning i ansvar-

lighed i 2020. Koncernens 100 øverste ledere er i 2020 blevet undervist i ansvarlighed, og det 

samme undervisningsmateriale bliver nu bredt ud til hele Dagrofa via E-learning i 2021. 

HÅNDTERING AF CORONA
2020 blev på grund af coronasituationen i samfundet et turbulent år 
på mange måder, men det blev også et år, hvor vi sammen viste, at 
vi er omstillingsparate, løsningsorienterede, effektive og ikke mindst 
ansvarlige og samfundsbevidste.

Myndighederne definerede de juridiske rammer for smitte-
begrænsende tiltag i driften af vores butikker, men Dagrofa foretog 
også egne og supplerende tiltag for at beskytte både kunder og 
personalet bedst muligt.

Dagrofa etablerede en ekstraordinær og uafhængig kvalitetssikring 
af alle desinfektionsmidler til hænder og kontaktflader samt mund-
bind, som blev købt ind til koncernen. Vi fik kvalitetssikret, at alle 
biocider, personlige værnemidler og medicinsk udstyr var gennem-
testet og dokumenteret, før de landede på vores lager. En uafhængig 
tredjepartskontrol Force Technology stod for kvalitetssikringen. 

Dagrofa skaffede som den første detailaktør på det danske marked 
medicinske mundbind til børn. Børn under 12 år har fra myndighe-
dernes side været undtaget for krav om brug af mundbind, men 
af hensyn til både sårbare børn og børn i nær relation til sårbare 
borgere ønskede vi at tilbyde et sikkert og velsiddende mundbind.

I butikkernes drift og indretning har Dagrofa ligeledes haft egne tiltag 
i tillæg til myndighedernes krav til handlen. Blandt andet fjernede vi 
en lang række selvbetjente uindpakkede fødevarer fra sortimentet, 
dels for at beskytte varerne for at blive kilde til smitte spredning og 
dels for at undgå, at kunderne stimlede unødigt og tæt sammen.  

Fra marts 2020 foretog Dagrofa løbende ekstraordinær kontrol med 
desinfektionsmidler, håndsprit og mundbind. Kontrollen afslørede 
rigtig mange varer, som enten var ulovlige, utilstrækkeligt doku-
menterede eller decideret svindlet med – men netop på grund af 
vores kontrolindsats fik vi forhindret disse varer i at komme i vores 
butikker.
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LIGESTILLING MELLEM KØN

Dagrofa har en ligestillingspolitik, der udtrykker 

en ambition om at skabe en arbejdsplads, hvor 

der er større lighed mellem antallet af kvinder 

og mænd på de øverste ledelsesniveauer, 

og hvor det underrepræsenterede køn som 

udgangspunkt udgør 40 %. Vi arbejder derfor 

proaktivt med at sikre lige muligheder for alle 

ansøgere og ansatte i alle faser af ansættelses-

forholdet.

En mere ligelig fordeling af den kønsmæssige 

sammensætning i vores øverste ledelsesni-

veauer, forstået som bestyrelsen, direktion, 

koncernledelse og top-100-ledelse, vil give os 

en række konkurrencemæssige fordele.

MILJØ OG SUNDHED

Ud fra en vurdering af, hvor vi i Dagrofa i 

særdeleshed har mulighed for at bidrage 

til en mere bæredygtig udvikling, forsøger 

vi aktivt at fremme et mere miljørigtigt og 

sundere vareudbud. Dette sker bl.a. ved, at 

Dagrofas mange egne varer løbende udvikles i 

forhold til den seneste nye viden om indholds- 

stoffers betydning for miljø og sundhed. 

Således lever Dagrofas egne varer op til særlige 

krav på miljø- og sundhedsområdet, der er 

strengere end lovens krav. F.eks. er stoffer, 

der er opført på EU’s liste over stoffer, som 

er mistænkt for at have hormonforstyrrende 

effekter, ikke tilladt i Dagrofas egne varer. 

Dagrofa gør i høj grad brug af forskellige tredje-

partscertificerede mærker – f.eks. Svane-

mærket, Statskontrolleret økologisk, Nøgle-

hulsmærket og Fairtrade for at synliggøre de 

særligt gode valg for forbrugerne. 

MEDLEMSSKAB AF UN GLOBAL COMPACT

Dagrofa tilsluttede sig i foråret 2018 UN Global 

Compact for at vise vores engagement i at 

fremme arbejdet med miljø- og menneskeret-

tigheder. 

Global Compact danner fundamentet for vores 

arbejde med samfundsansvar og bæredyg-

tighed. Principperne i Global Compact bygger 

på internationalt anerkendte konventioner 

om menneskerettigheder, arbejdstagerrettig-

heder, miljø og anti-korruption.
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ANTI-KORRUPTION
Dagrofas anti-korruptionspolitik omfatter alle former 
for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 
(smørelse). Dagrofas aktiviteter skal altid være i over-
ensstemmelse med relevant lovgivning og anbefalinger. 

Dagrofas medarbejdere må ikke tilbyde eller acceptere 
bestikkelse eller upassende betaling for personlig eller 
virksomhedsmæssig gevinst. Involvering i korruption 
vil have ansættelsesretlige konsekvenser. Dagrofas 
forretningsforbindelser og partnere er underlagt krav 
om overholdelse af relevant lovgivning og anbefalinger 
på samme niveau som Dagrofa. Krav til overholdelse 
af anti-korruption er indarbejdet i alle nye aftaler med 
højrisiko-leverandører.
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DE TI PRINCIPPER I  
UN GLOBAL COMPACT
1.  Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af 

internationalt, erklærede menneskerettigheder

2.  Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser 
af menneskerettighederne

3.  Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt 
anerkende retten til kollektiv forhandling

4.  Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for 
tvangsarbejde

5.  Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde

6.  Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til 
arbejds- og ansættelsesforhold

7.  Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til 
miljømæssige udfordringer

8.  Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større 
miljømæssig ansvarlighed

9.  Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af 
miljøvenlige teknologier

10.  Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, 
herunder afpresning og bestikkelse

ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING 

Dagrofa arbejder med ansvarlig leverandør-

styring på flere måder. Vi har gennem vores 

medlemskab i Dansk Initiativ for Etisk Handel 

adgang til en række samarbejder, som alle har 

ansvarlighed som omdrejningspunkt. 

Dagrofas medlemskab af Global Compact 

understøttes endvidere af, at vi i foråret 2018 

meldte os ind i amfori BSCI.

Vores medlemskab af amfori BSCI giver et 

internationalt samarbejde omkring leveran-

dørstyring, som sikrer social compliance på 

produktionssteder, som befinder sig i risiko-

lande. Derudover har Dagrofa gennem United 

Nordic samarbejde med Axfood og Unil 

omkring indkøb af produkter til egne vare-

mærker. Sammen har vi en fælles United 

Nordic Code of Conduct, som netop bygger 

på principperne i amfori BSCI, men som også 

stiller yderligere krav til producenterne omkring 

bl.a. dyrevelfærd. 

Dagrofas øvrige samarbejdspartnere under-

skriver amfori BSCI Code of Conduct i forbin-

delse med underskrivning af rammeaftale, når 

de sælger varer til Dagrofa. 

I samarbejde med United Nordic foretager 

Dagrofa vurdering af leverandører, som leverer 

produkter til vores egne varer. Der fore-

tages vurdering af leverandører, som enten 

har produktion i et risikoland, eller hvor der i 

produktet, som leverandøren leverer, indgår 

råvarer, der er dyrket i et risikoland. 

Selvom Dagrofa og de øvrige aktører i United 

Nordic er medlem af amfori BSCI og anvender 

deres audits til vurdering af en række leveran-

dører, så anerkender vi også andre certifice-

ringer til vurdering af social compliance. 

Vi vurderer leverandører ud fra en række para-

metre og er bevidste om de risici, som ligger i 

forskellige leverandørkæder. Vi ønsker i samar-

bejde med vores leverandører at bidrage 

til udvikling og forbedring for arbejdstagere 

i vores leverandørkæder. I fremtiden vil vi 

desuden skærpe vores fokus på de miljømæs-

sige konsekvenser af produktionen af vores 

produkter. Det vil bl.a. ske gennem krav om 

certificering inden for miljøvenlig produktion.  
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PIEK-CERTIFICERING
Alle nye biler er desuden PIEK-certificerede og har et reduceret brændstoff orbrug. 
PIEK-certificering vedrører støjsvagt udstyr til varelevering, som kan benyttes af 
butik og leverandører til at forebygge gener for borgere. Kravet for opnåelse af 
PIEK-certificering er, at køretøjet ved langsom kørsel i forbindelse med varelevering 
ikke giver anledning til støj over 72 dB(A) i afstanden 7,5 meter.

ANSVARLIG I DISTRIBUTION
I Dagrofa Foodservice er der løbende et stort fokus på lastbilflåden, hvor der arbejdes 
med at optimere kørsel. Det sker bl.a. gennem Scania driver coachingkurser, der har 
fokus på minimering af brændstof, slitage og sikkerhed. 
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Dagrofa ønsker at fremme et stadigt mere bæredygtigt vareudvalg. Det gør vi ved at efterspørge og give vores 
kunder adgang til et større udbud af varer med specifikke værdier. 
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PRIVATE LABEL MED SÆRLIGE VAREKRAV
Dagrofas portefølje af egne varemærker dækker bredt med både basis-, 
økologiske og premiumvarer. Produkterne er udviklet i samarbejde med 
udvalgte leverandører, og Dagrofa stiller, med udgangspunkt i forsigtig-
hedsprincippet, høje krav til både indholdet i produkterne, og til embal-
lagen de pakkes i. Således udvikles produkternes indhold og emballage 
løbende proaktivt i forhold til den seneste nye viden om stoffers betyd-
ning for miljø og sundhed. 

Leverandører, der producerer varer for Dagrofa, skal godkendes. Godken-
delsen omfatter krav til leverandørens kvalitetsstyringssystem, og alle 
vores leverandører skal leve op til Dagrofas og United Nordics fælles 
Code of Conduct, som udleveres og underskrives af alle leverandører.

Gennem vores medlemskab af organisationen amfori BSCI, der fremmer 
handel og sociale forbedringer i leverandørkæden, arbejder vi på at sikre, 
at leverandører i særlige risikolande underlægges amfori BSCIs audits.  
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FØDEVAREPARTNERSKAB FOR SUNDERE MAD
Vi har et fælles ansvar for at gøre det nemt at træffe sundere valg i hverdagen. I 2019 blev der 

etableret et nyt samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, brancheorganisationer, en række føde-

varevirksomheder, dele af foodservice og interesseorganisationer.  Det primære formål er at sikre, 

at der udvikles mad og drikke, som gør det lettere for danskerne at træffe et sundere valg i hver-

dagen. 

I 2020 har 7 arbejdsgrupper i Innovationspartnerskabet – som nu har skiftet navn til Fødevare-

partnerskabet – udarbejdet planer for indsatsområder og mål frem mod 2030. For en rejse mod 

sundere udbud og forbrugsvaner opnås kun ved gradvise tilpasninger. 

De 7 arbejdsgrupper er 1) Brød og cerealier, 2) Frugt og grøntsager, 3) Kød, fjerkræ, fisk og viktualier, 

4) Mejeri og æg, 5) Måltider, 6) Snacks og søde sager, 7) Drikkevarer – og i hver gruppe arbejdes 

der med såvel detail som udespisning (restauranter m.fl.).

Mindre salt, sukker og fedt samt mere fuldkorn, grønt og fisk er nogle af hovedelementerne i at 

gøre de sundere valg lettere for forbrugerne.

Dagrofa er engageret i samtlige arbejdsgrupper og ønsker i et bredt samarbejde at gøre en reel 

forskel på det sundhedsmæssige område.

18



DAGROFAS ARBEJDE MED 
ANSVARLIGHEDSMÆRKER
Ud fra en vurdering af, hvor vi i Dagrofa i særdeleshed har mulighed for at fremme en mere bære-

dygtig udvikling, ønsker vi at øge salget af varer, som er mærkede i henhold til myndighedsadmini-

strerede eller tredjepartscertificerede ordninger med fokus på enten økologi, sundhed, miljø, fair 

handelsbetingelser m.v. Vi betegner varerne med sådanne mærker som mere ansvarlige daglig-

varer. 

ØKOLOGI

De økologiske varer repræsenterer en produktionsform, hvor der er taget hensyn til 

både miljø og dyrevelfærd.

Butikkernes sortiment af økologiske varer er både bredt og dybt, og i 2020 er antallet af økologiske 

varer i Dagrofas egne varemærker i detail steget fra rundt regnet 450 varer i 2019 til 485 vare-

numre i 2020. 

Vi arbejder kontinuerligt på at øge udbuddet af økologisk frugt og grønt. Med udgangen af 2020 er 

31 % af vores Frugt & Grønt-sortiment økologisk.

I detailbutikkerne har Dagrofa oplevet en vækst i omsætningen af økologiske varer på 17 % fra 2019 

til 2020.

NØGLEHULSMÆRKET 

I Dagrofa ønsker vi at gøre det enkelt at træffe oplyste og sunde valg i indkøbssitua-

tionen. 

Nøglehulsmærket er et officielt nordisk ernæringsmærke, der gør det nemt for forbrugerne at 

vælge sundere fødevarer. Med Nøglehullet sparer vi på fedt, sukker og salt og får flere kostfibre og 

fuldkorn. Nøglehulsmærkede varer er en enkel måde at guide kunderne til ”det sundere valg”, når 

de køber fødevarer. Kriterierne for, hvornår en vare må mærkes med Nøglehullet, er udviklet af 

Fødevarestyrelsen i samarbejde med myndighederne i de øvrige nordiske lande.

Vi ønsker at fremme udbuddet af nøglehulsmærkede varer og at øge kendskabet til mærket. Alle 

vores kæder markedsfører aktivt de nøglehulsmærkede varer i tilbudsaviserne og gennem butiks-

kampagner. 

I 2020 steg antallet af nøglehulsmærkede varer i vores detailsortiment med 11 %, som nu inklu-

derer 2.401 forskellige nøglehulsmærkede varer. Som led i vores indsats i Fødevarepartnerskabet 

for sundere mad vil Dagrofa også i de kommende år sætte større fokus på at gøre det sunde valg 

til det lette valg for forbrugerne. 
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FAIRTRADE 
Fair handel og bedre vilkår for arbejdstagere og mindre producenter er 

dækket af flere forskellige tredjepartscertificerede mærkningsordninger, 

hvor forbrugeren gennem køb af varen støtter udvikling af ansvarlige 

arbejds- og levevilkår for bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste 

lande.

I Dagrofa er alle vores private label med kakao og kaffe så vidt muligt certi-

ficeret af enten Fairtrade eller Rainforest Alliance (UTZ).
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BURÆG UDE AF ALLE EGNE VARER
Dagrofa har, som planlagt, gennemført udfasningen af buræg 
som ingrediens. Med indgangen til 2020 er samtlige af vores egne 
varer uden brug af buræg som ingrediens. 

Således kommer f.eks. æg i kager, æggeblommer i dressinger og 
æggehvider i kødboller ikke længere fra burhøns, men i stedet 
fra produktionsformer med forbedret dyrevelfærd. For enkelte 
produkter fremgår det af ingredienslisten, om æggene er f.eks. 
skrabeæg eller fra fritgående høns, men generelt har Dagrofa 
valgt blot at skrive ”æg” i mærkningen på produkterne. Brugen 
af buræg i vores produkter er definitivt forbi, det kan man som 
forbruger stole på, uanset hvordan æg er deklareret, og uanset i 
hvilken råvareform æg anvendes i vores produkter.    
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EMBALLAGE I FOKUS
En emballage har mange funktioner – den skal beskytte produktet, forlænge holdbarheden, 

mindske madspild og bevare varens kvalitet. Emballagen skal ligeledes sælge produktet og afspejle 

virksomhedens identitet. Derudover skal emballagen gøre transport og håndtering mere effektiv 

i hele værdikæden fra producent til supermarked og hos forbrugeren. Men emballage er også en 

ressource, og ressourcer skal i videst muligt omfang genanvendes.

I efteråret 2019 påbegyndte Dagrofa brugen af sorteringspiktogrammer på mærkningen til vores 

egne varemærker.

Som den første dagligvarekoncern indførte Dagrofa piktogrammer på en lang række egne varer, 

der gør det nemt for forbrugerne at affaldssortere. Piktogrammerne er små billeder på emballagen, 

der intuitivt kommunikerer, hvilken skraldespand emballagen skal i. Det sker som et led i Dagrofas 

emballagestrategi på egne brands, hvor vi ønsker at oplyse forbrugerne om korrekt sortering af 

emballage. Piktogrammerne er skabt i samarbejde mellem Dansk Affaldsforening, Miljøstyrelsen 

og Kommunernes Landsforening.

For at undgå at skulle kassere allerede optrykte emballager bliver piktogrammer sat på i forbin-

delse med øvrige ændringer af emballager eller ved opsætning af emballager til helt nye varer. 

Siden opstarten i efteråret 2019 er der kommet sorterings-piktogrammer på mere end 480 af 

Dagrofas egne varer under mærkerne Grøn Balance, Gestus, OMHU og First Price.

HJÆLP TIL AFFALDSHÅNDTERINGEN
Som led i regeringens ”Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” vedtog 
Folketinget i 2020 en ny affaldsbekendtgørelse, som pålægger kommuner og affalds-
selskaber at sortere alt husholdningsaffald i 10 definerede fraktioner. Det drejer sig 
om: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevare-
kartoner, restaffald og farligt affald. Sorteringskravet gælder fra 1. juli 2021; dog på 
nær tekstilaffald, som skal være på plads senest 1. januar 2022. 

Sideløbende med brugen af piktogrammer arbejder Dagrofa kontinuerligt med at 
gøre emballagen til Dagrofas egne varer mere bæredygtig, hvor det er muligt. Dels 
ved at reducere emballageforbruget, men også ved at anvende emballage fra forny-
bare kilder samt ved at bruge mono-materialer. Ved at bruge mono-materialer kan 
emballagen påsættes et piktogram, så emballagen kan sorteres til genanvendelse – 
fremfor at den ender i restaffaldsfraktionen.
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PALMEOLIE

Dagrofa har gennem en årrække arbejdet 

med ansvarlig produceret palmeolie. Palme-

olie er den mest effektive olieafgrøde i verden 

og har det højeste mulige udbytte pr. hektar 

jord i forhold til andre afgrøder til vegeta-

bilsk olie. Derudover kræver palmeolie den 

laveste mængde gødning pr. dyrket hektar. 

Fordi palmerne dækker jorden permanent er 

landbrugsarealer, der anvendes til palmeolie, 

beskyttet mod jorderosion. Derfor har Dagrofa 

valgt at stille krav om certificeret palmeolie i 

stedet for at substituere palmeolie med tilsva-

rende ikke certificerede fedtkilder. Såfremt 

man substituerer palmeolie med andre olie-

kilder, vil det betyde, at der vil skulle bruges 

større arealer til at producere den samme 

mængde af en anden olie.

Der er således i Dagrofas egne varer udeluk-

kende anvendt palmeolie, der er certificeret 

gennem RSPO fortrinsvis efter standarden 

Segregeret.  

DAGROFA MEDLEM AF DANSK ALLIANCE 
FOR ANSVARLIG SOJA

Dagrofa har gennem længere tid arbejdet 

tværfagligt med bæredygtig soja. 

Produktion af soja beslaglægger globalt et 

areal på over 1 million kvadratkilometer. Dele 

af sojaproduktionen medfører negative miljø-

mæssige og sociale konsekvenser bl.a. i form 

af afskovning, særligt i Sydamerika, og deraf 

følgende konsekvenser for klima og biodiver-

sitet samt et højt forbrug af pesticider.

Som medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig 

Soja har vi taget endnu et skridt på rejsen mod 

et endnu mere bæredygtigt udbud af føde-

varer i vores butikker. 

Alliancens vision er, at al soja importeret til 

Danmark er produceret ansvarligt, herunder 

produceret lovligt og ikke bidrager til afskov-

ning eller konvertering af anden naturlig vege-

tation.
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SOM MEDLEM AF ALLIANCEN 
FORPLIGTER MAN SIG TIL AT:

1)   Offentliggøre en handlingsplan for ansvarlig soja, inkl. tidsplan, 
senest d. 31. marts 2020, der beskriver initiativer, der skal sikre 
fremdrift mod visionen. Dagrofa har offentligg jort sin handlings-
plan, der kan læses på koncernens website.

2)   Afrapportere fremgang årligt til alliancens sekretariat – første 
gang i april 2021.

Alliancen er faciliteret af Dansk Initiativ for Etisk Handel og har 
medlemmer fra både detailbranchen, NGO’er og industrien. I 
Dagrofas sortiment af egne varemærker findes kun godt 20 produkter 
med direkte brug af soja som råvare. Det indirekte forbrug af soja til 
fodring af dyr overstiger langt det direkte forbrug. Dyrene bliver til 
kød i køledisken, og Dagrofa tager gennem alliancen et ansvar for, at 
også denne del af sojaforbruget er ansvarligt produceret. 

I 2020 har Dagrofa – jf. punkt 1 ovenfor offentligg jort en handlingsplan 
for ansvarlig soja, der beskriver, hvilke initiativer vi vil gennemføre for 
at sikre fremdrift mod, at al soja importeret til Danmark er produ-
ceret ansvarligt. Dagrofas handlingsplan er foruden på koncernens 
eget website også at finde på Dansk Initiativ for Etisk Handels site:  
www.dieh.dk/projekter/dansk-alliance-for-ansvarlig-soja/handlings-
planer/
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Det er i butikken, vi møder vores kunder, og i butikken at købsbeslutningerne træffes. Med butikken 

som udgangspunkt har vi en ambition om at rykke både udbud og efterspørgsel fra forbrugerne i en 

mere bæredygtig – herunder også klimarigtig – retning. Med det formål har koncernen i 2020 f.eks. 

indgået et 2-årigt strategisk partnerskab med Naturli’ Foods i 2020 for at udvikle flere plantebase-

rede alternativer til butikkerne. Ud over at butikken skal tilfredsstille kundernes ønske om at kunne 

vælge mellem et bredt udbud af ansvarlige varer, er det også vigtigt, at butikkerne i drift og involve-

ring i lokalsamfundet demonstrerer, at de tager deres samfundsmæssige ansvar alvorligt.

ENERGIREDUKTION I KÆDEBUTIKKER

Under overskriften ”Spar på Energien” har Dagrofas medejer KFI Erhvervsdrivende Fond faci-

literet en systematisk screening af en række udvalgte butikkers energiforbrug. I alt 93 butikker i 

Dagrofa-koncernen har fra 2018 til 2020 fået undersøgt energiforbruget ved deres anvendelse af 

kølemøbler, ventilation og belysning. 26 ud af de 93 butikker har fået udført screeningen i 2020. 

Gennemgangen af de 93 butikker og den efterfølgende energirådgivning reducerer fremadrettet 

butikkernes årlige samlede forbrug med 3.000.000 kWh. Projektet ”Spar på Energien” fortsætter 

i 2021, hvor det er planen, at der foretages samme screening og rådgivning i yderligere 30 butikker 

under Dagrofa-koncernen.

MADSPILD

I de senere år har der været stort fokus på at reducere madspild i Dagrofa og i samfundet 

generelt – ikke mindst pga. madspilds relativt store klimaaftryk. I Dagrofa vil vi gerne bidrage til 

markant mindre madspild og dermed reduktion af klimaaftryk. Derfor har vi i 2020 meldt os ind 

i tænketanken OneThird, der er faciliteret af myndighederne. I Dagrofa har vi ligesom de øvrige 

medlemmer af OneThird forpligtiget os til at reducere madspild med 50 % i vores fire butikskæder 

inden udgangen af 2030. 

I 2019 lancerede Dagrofa og KFI Erhvervsdrivende Fond i samarbejde værktøjet Whywaste med 

det formål at reducere madspild i butikkerne. Whywaste er en løsning, som er baseret på en 

brugervenlig app med tilhørende software-løsning bestående af bl.a. datoregistrering og -kontrol 

samt et egentligt rapporteringsmodul. Over 100 butikker bruger værktøjet ved udgangen af 2020.

Den hidtidige erfaring med værktøjet er, at det giver butikkerne en endnu bedre datokontrol og 
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dermed mindre madspild. Dette opnås med en tidligere indsats på varer, som nærmer sig udløbs-

datoen og derfor kan prissænkes, så et salg kan nås, inden man som før måske var nødsaget til at 

kassere varen med øget madspild og omkostninger til følge.

Med udgangen af 2020 har over 80 butikker i koncernen indgået et samarbejde med Too Good To 

Go, der er en platform, hvor formålet er at minimere madspild. Butikkerne indsamler varer lokalt, 

der er tæt på udløb, eller som ikke kan sælges, men stadig kan konsumeres. Disse pakkes i poser 

og sælges til forbrugerne til en fordelagtig pris. Dagrofa arbejder på at udbrede ovennævnte værk-

tøjer og andre tilsvarende ordninger til endnu flere butikker i 2021. 

UDDANNEDE KLIMAAMBASSADØRER

I 2020 igangsatte MENY en klimaambassadøruddannelse for ansatte i butikkerne i samarbejde 

med eksperter hos organisationen Madkulturen, der er en videns- og forandringsinstitution under 

ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Langt de fleste MENY-butikker har i 2020 deltaget 

med 1-2 medarbejdere på denne uddannelse. Uddannelsens formål er at rådgive kunder om, 

hvordan mad på en enkel måde bliver til mere klimavenlige måltider. Uddannelsen tager afsæt 

i fødevareministeriets klimatips, herunder også vigtigheden af at tænke ind i, hvordan madspild 

reduceres i husholdningen.

I forbindelse med ovennævnte uddannelse er der også udviklet en klima-app til alle medarbej-

dere, hvor medarbejderne kan tilegne sig yderligere viden om klima og kunderådgivning. Der 

bygges løbende indhold på uddannelsen, hvorfor denne fortsætter ind i 2021.

CORONA

I forbindelse med COVID-19 pandemiens indtog besluttede lidt flere end 200 købmænd på tværs 

af Let-Køb, Min Købmand, SPAR og MENY at etablere en fælles national nødplatform til bestilling 

og levering af dagligvarer. Mange af købmændene bragte allerede varer ud, men dette var et nati-

onalt koordineret initiativ og en dækning af hele Jylland, Fyn, Sjælland, brofaste øer og Bornholm. 

Kunderne kunne i første omgang ringe ind til et call-center, der tog imod kundernes bestilling og 

herefter videresendte bestillingen til butikken. Efter få dage var det ligeledes muligt at bestille 

fra en webformular. Mere end 3.000 danske familier benyttede sig af muligheden for at bestille 

digitalt og få leveret derhjemme i perioden fra april til maj, hvor nødtjenesten var aktiv og efter-

spørgslen efter udbringning af varer stor.

VI HANDLER 
FOR DIG

’Vi handler for dig’ er en midlertidig leveringsservice, hvor købmændene  

i Dagrofa tilbyder danskerne en lidt nemmere hverdag i en presset tid.  

Der er brug for en hurtig løsning, og ’Vi handler for dig’ er ment som en 

hjælpende hånd til alle, der har brug for at få leveret varer til hjemmeadressen.*  

Hav din indkøbsseddel klar når du ringer.  

Og læs mere om servicen på dagrofa.dk/vi-handler-for-dig

*For at vi kan nå ud til dig og andre borgere så hurtigt som muligt, kan det ske, at du ikke får præcis den vare, du har bestilt, men i stedet en vare 

med tilsvarende egenskaber. Det vil sige, du godt kan opleve, at du har bestilt Kohberg rugbrød, men i stedet får et Schulstad rugbrød leveret. 

Det vil kun ske, hvis din lokale købmand ikke har den ønskede vare på lager. Derfor kan den endelige pris også variere, hvilket betyder, man 

først får det endelige beløb oplyst, når varerne er pakket hos købmanden og anmodning er sendt fra købmanden via MobilePay. 

Levering koster  

49 kr. 

Betaling via
MobilePay
inden ordren

afsendes 

Leveres inden  

for 48 timer  

mandag til lørdag

VARER 
BRAGT TIL 

DØREN

Bestil på vihandlerfordig.dk 

Eller telefon 70 70 20 35 - alle dage 10-17
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BORGERPROJEKTER 
Dagrofa har succes med udvikling af borgerprojekter, der er butikker, hvor kunderne er involveret 

i enten finansiering eller etablering af butiksanlæg primært i Min Købmand, men også i SPAR. I 

2020 er den positive interesse for borgerprojekterne fortsat. Min Købmand-kæden havde for 

første gang i kædens historie en positiv udvikling i det samlede antal butikker i 2020, hvilket i høj 

grad skyldes den stigende interesse for borgerprojekterne som en platform til etablering af nye 

butikker i de mindste bysamfund. Således åbnede 10 butikker i et samarbejde mellem borgerne 

og Dagrofa i Min Købmand i 2020.

MIN KØBMAND BOESLUNDE

Min Købmand Boeslunde ved Korsør åbnede d. 10. december 2020 kun 3 uger efter, at byens 

sidste dagligvarebutik ellers måtte lukke. Det ville borgerne i Boeslunde ikke acceptere, og derfor 

lykkedes det dem på rekordtid at indsamle et større pengebeløb og overtage lokalerne fra den 

lukkede butik. Sammen med mange lokale kræfter og frivillige arbejdstimer lykkedes det Dagrofa 

og Borgerforeningen at åbne butikken i rekordfart. Simpelthen fordi det giver både socialøkono-

misk værdi for området, men også fordi det afspejler sig i bl.a. huspriser, liggetider og mulighed for 

at tiltrække nye tilflyttere til området.

MIN KØBMAND SKELHØJE

I begyndelsen af 2019 besluttede borgerforeningen bag det socialøkonomiske projekt om 

Let-Køb-købmanden i Skelhøje, at butikken skulle skifte til Min Købmand, hvilket den åbnede som 

i 2020. Efter at have haft en positiv udvikling i omsætningen gennem flere år mente foreningen 

og Dagrofa, at det var på tide at udvikle butikken og tilbyde kunderne et endnu større sortiment. 

Butikken er en socialøkonomisk virksomhed, der både indeholder købmandsbutik, café, turist-

service og forsamlingsmulighed.

Butikken er i den forbindelse ombygget og omstillet til Min Købmand. Dette er muligg jort med 

deltagelse af og finansiering fra kunderne i lokalområdet. 

I de byer hvor Dagrofa og borgerne har etableret borgerprojekter, kan der ses en række positive 

afledte effekter bl.a. et større lokalt sammenhold, bedre forudsætninger for udvikling af kulturelle 

tilbud samt fastholdelse af skoler og institutioner, der alle øger velfærden for borgerne lokalt i 

deres nærområde.
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ENERGIBESPARELSER I DAGROFA 
FOODSERVICE
Dagrofa Foodservice er Danmarks største butikskæde med Cash & Carry-

salg af fødevarer til engrosvirksomheder. 

Siden 2016 har Dagrofa Foodservices butikker mindsket deres CO2 aftryk 

med 6 % pr. år. 

Vores kunder har et stort krav til høj kvalitet og friske varer, og det kræver, 

at vi samtidig har en høj kølekapacitet, der mindsker madspild ved at holde 

varerne friske. Den store kølekapacitet kræver et stort energiforbrug, og i 

Dagrofa arbejder vi konstant på at mindske vores energiforbrug ved opti-

mering af de forskellige køleløsninger. 

Dagrofa Foodservice har siden februar 2020 købt al sin strøm til butikker, 

lagre og specialistselskaber som grøn strøm. Hos Dagrofa Foodservice har 

vi etableret solceller på vores lager i Ishøj, der dækker 45 % af det strøm-

forbrug, som bruges til nedkøling af lageret. 

Dagrofa Foodservice Ishøj
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KAMP FOR ET RENT OG RART 
LOKALMILJØ
Igen i 2020 var SPAR hovedsponsor for Ren Natur, der er et 
koncept og en forening under Hold Danmark Rent. Samarbejdet 
er muligg jort med støtte fra KFI Erhvervsdrivende Fond.

Ren Natur arrangerer affaldsindsamlinger for foreninger og 
organisationer lokalt bl.a. i nærheden af SPAR-butikkerne. 
Foreningerne modtager et sponsorat på 3.000 kr. for deres 
bidrag i den sammenhæng. Dermed bidrager eventen både til at 
sikre et rent lokalmiljø og til at støtte det lokale foreningsliv. På 
de ruter hvor SPAR og lokale foreninger har samarbejdet, er der 
indsamlet mere end 150.000 stykker henkastet affald.

Sammen med bloggen Kreativ Med Ungerne af Line Hvid har SPAR 
indgået et samarbejde, der har til formål at fremskynde gen -
anvendelse og kreativ udfoldelse med emballage fra fødevare-
produkter solgt i butikkerne. 
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Dagrofa ønsker at være en ansvarlig arbejdsplads, og vi har i 2020 afholdt APV i størstedelen af koncernen. Vi har desuden 
udarbejdet nye Arbejdsmiljømapper til detailbutikkerne, der distribueres i starten af 2021, hvor opfølgningen på årets APV 
også pågår.
En arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever at have ansvar og indflydelse, er det bedste grundlag for trivsel og arbejds-
glæde. I hverdagen lægger vi derfor stor vægt på dialog og information. I 2020 har vi styrket information og kommunikation 
til medarbejderne yderligere, da vi har implementeret en koncernfælles medarbejder-app i MENY, som i 2021 vil blive imple-
menteret i resten af koncernen.
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FOREBYGGELSE AF KRÆNKENDE ADFÆRD

Som koncern tager vi krænkende adfærd alvorligt, og vi ønsker en ordentlig og respektfuld 

omgangstone, ligesom vi ønsker åbenhed og forebyggelse på området.

Koncernens retningslinjer om krænkende adfærd, herunder sexchikane, har været påpeget overfor 

alle medarbejdere i 2020. Vores politik på området er kommunikeret bredt ud i koncernen, og alle 

ledere er blevet bedt om at være meget opmærksom på dette område. 

NYE RETNINGSLINJER OG TRÆNING IFT. ET INKLUDERENDE ARBEJDSMILJØ

Vi har i Dagrofa-koncernen fulgt debatterne om krænkende adfærd, herunder sexchikane. På 

baggrund heraf har vi gennemgået vores retningslinjer samt opdateret vores politik på området 

– et arbejde, der er forankret i koncernledelsen. Dertil har vi kommunikeret politikken bredt ud i 

koncernen samt haft samtlige ledere indbudt til webinar herom. Desuden har vi implementeret 

nye processer på området.

Formålet med den opdaterede politik har været at styrke forebyggelsen samt håndteringen af 

krænkende adfærd. Som koncern tager vi krænkende adfærd alvorligt, og vi ønsker en ordentlig og 

respektfuld omgangstone, ligesom vi ønsker åbenhed og forebyggelse på området.

ØGET FOKUS PÅ FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING

Vi ønsker at være en virksomhed, der sætter fokus på den enkeltes personlige og faglige udvikling 

for derigennem at sikre høj effektivitet, kvalitet og den allerbedste service til vores kunder.

I 2020 har vi styrket området yderligere, bl.a. ved at koncernledelsen har besluttet en ny ”Politik for 

intern rekruttering”, således at retningslinjer for intern mobilitet er tydelige. Desuden har vi inden 

for medarbejderudvikling implementeret et nyt set up for udviklingssamtaler med øget fokus på 

motivation og udvikling for den enkelte medarbejder (dog ikke i detail endnu grundet COVID-19) 

samt trænet mere end 150 ledere i den motiverende samtale.  

Vi har dertil implementeret nye udviklingsinitiativer som f.eks. en tværgående mentorordning 

samt andre udviklingstilbud til medarbejderne.  

Vi vægter et godt og sikkert arbejdsmiljø, og som stor samfundsaktør tager vi vores ansvar i forhold 

til at inkludere og hjælpe mennesker i gang eller tilbage på arbejdsmarkedet. 

ØGET OPTAG AF SALGSELEVER I 2020

I Dagrofa arbejder vi med at skabe tydelige og meningsfulde karriereveje for vores elever. Vi ønsker 

at bidrage til at unge mennesker tager en uddannelse, samtidig med at de bruger deres praktiske 

erfaring. Vi ser, at vores elevuddannelse er i en stærk udvikling, og flere og flere unge tilvælger en 

uddannelse gennem os. Konkret steg vores elevoptag med 58 % i 2020. 

EN ANSVARLIG HÅNDTERING AF COVID-19

I 2020 har vi haft fuld fokus på at håndtere COVID-19 pandemien på en så ansvarlig måde som 

muligt overfor alle vores medarbejdere. Dette er g jort via en intern corona-taskforce, der har 

håndteret beredskabsplaner, samarbejde med myndighederne ift. smitteopsporing og rådgiv-

ning, kommunikation samt implementering af både lovgivnings- og sikkerhedsmæssige foran-

staltninger på alle lokationer. Dertil har vi haft fokus på psykisk arbejdsmiljø blandt andet via 

”trivsels samtaler”. I seneste medarbejdermåling i egne Dagrofa MENY-butikker tilkendegiver 

medarbejderne, at de har fået den information, de har behov for (scorer 4,26 på en skala fra 1-5), 

samt at de føler sig trygge ved at gå på arbejde (4,21 på en skala fra 1-5).
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STATUS FOR KØNS LIGESTILLING OG MÅLTAL – JVF. ÅRSREGNSKABSLOVENS §99B

Dagrofa har en ligestillingspolitik, der udtrykker en ambition om at skabe en arbejdsplads, hvor 

der er større lighed mellem antallet af kvinder og mænd på de øverste ledelsesniveauer, og hvor 

det underrepræsenterede køn som udgangspunkt udgør 40 %. Vi arbejder derfor proaktivt med at 

sikre lige muligheder for alle ansøgere og ansatte i alle faser af ansættelsesforholdet.

En ligelig fordeling af den kønsmæssige sammensætning i vores øverste ledelsesniveauer, forstået 

som bestyrelse, direktion, koncernledelse og top-100-ledelse, vil give os en række konkurrence-

mæssige fordele.

MÅLTAL FOR BESTYRELSEN

Dagrofa har sat et mål om, at minimum et kvindeligt medlem af bestyrelsen er valgt på den årlige 

generalforsamling i 2022. På nuværende tidspunkt er der udelukkende mænd blandt de general-

forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsessammensætningen i 2020 er uændret i forhold til 2018, hvor måltallet for andelen af 

kvindelige medlemmer blev fastsat, idet bestyrelsen i 2020 blev genvalgt på generalforsamlingen. 

I forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i 2020 er et enkelt medlem udskiftet. Gene-

ralforsamlingen har valgt en mand til den ledige bestyrelsespost. Bestyrelsen vil fremadrettet så 

vidt muligt indstille egnede kvindelige kandidater til bestyrelsen på kommende generalforsam-

linger for at nå i mål.

DIVERSITET I DAGROFA-KONCERNENS ØVERSTE LEDELSESNIVEAUER

Dagrofa har udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn, som omfatter 

de øverste ledelsesniveauer i koncernen – forstået ved direktion, koncernledelse og top-100- 

ledelse. Indsatsen i 2020 har bestået i at arbejde proaktivt med at sikre lige muligheder for alle 

ansøgere og ansatte i alle faser af deres ansættelsesforhold. Vi har også tilstræbt, at der er egnede 

kandidater af begge køn med i den afsluttende proces.

Dagrofa har også i 2020 stillet krav til rekrutteringsvirksomheder om, at der skal præsteres kandi-

dater af begge køn til nøglestillinger, da dette anses for at være en vigtig forudsætning for lige-

stilling i ledelsesniveauerne.

Der forventes en positiv udvikling, når alle initiativer er fuldt implementerede. Dagrofa-koncernen 

har som resultat af sin løbende indsats gennem 2020 set en stigende interesse fra kvindelige 

kandidater i ansøgningsfeltet og tilskriver udviklingen de ovenfor beskrevne initiativer.
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INKLUSION
Dagrofa Logistik har et godt samarbejde med bl.a. Vejle, Herning og Ringsted 
kommune. Vi samarbejder med jobkonsulenterne om integration af udenlandske 
medarbejdere og medarbejdere i løntilskud. Dertil har vi et flerårigt samarbejde med 
High Five om at integrere tidligere kriminelle. Vi har god succes med flere ansæt-
telser.  
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VI HJÆLPER SAMFUNDETS SVAGESTE VIDERE I GRØN FOKUS 

Dagrofa Foodservices specialistselskab Grøn Fokus, der har specialiseret sig i økologi, 

tager et stort socialt ansvar. 

Grøn Fokus’ pakkeri er drevet af mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet. De 

har alle psykiske eller fysiske udfordringer, hvor de normalt ikke ville kunne få et job. Vi 

ansætter dem, da vi tror på, at alle skal have en chance mere uanset ens udfordringer, 

og vi kan hjælpe dem til at tage det næste skridt i livet. Over 80 % af alle ansatte, der 

har været igennem vores program, er kommet videre til et nyt arbejde.
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