
Ambitioner om et stærkt 
og cirkulært samfund 



Velkommen og Introduktion, 
Erik Johnson, Dansk Industri

Hanne Bengaard, Chefkonsulent DI Fødevarer

Jonas Engberg, Head of Climate, Coop Danmark
· Hvilke klimakrav stiller Coop til sine kunder
· Coops succeser og udfordringer
· Hvilke tendenser ser vi hos forbrugere mht. bæredygtighed?

Lars Aaen Thorgersen, Peter Larsen Kaffe
· PLK – hvorfor satser vi på bæredygtig kaffe
· Bæredygtig positionering – hvad virker, hvad virker ikke?
· Circular Coffee Community – hvorfor samarbejde

Jens Voldmester, CEO Globus Wine
· Hvordan vi kom i gang og hvilke udfordringer vi skal løse
· Fup mod fakta mht. bæredygtighed i vinbranchen
· Vores sustainability rejse været, og hvad vi har lært

Line Amtorp Poulsen, Founder, SustainX
· Hvad spørger de store kunder efter og hvad er i pipeline?
· Hvordan dine CO2 udledning bliver de store kunders Scope 3
· Bæredytgihed fra SMVer perspektiv

Program



En fødevarepolitisk 
stemme  politisk 

indflydelse

Vejledning

om regulering, 
markedsmuligheder 

og nye initiativer

Analyser

Et troværdigt 
videnscenter, som 

sætter dagsordenen 
med egne analyser

Vision 
Vi er dedikerede til at bane vejen for udviklingen af en 
fuldt cirkulær, affaldsfri og klimaneutral 
fødevareproduktion i verdensklasse. Der samtidig bidrager 
til at gøre det nemt og velsmagende for forbrugerne at 
vælge en sund og balanceret livsstil. 

Mission 
Vi arbejder for at organisere og fremme 
fødevarevirksomheder. Vi vil gøre Danmark til verdens mest 
attraktive land at arbejde i og ud fra, så̊ 
fødevarevirksomhederne kan bidrage mest muligt til et stærkt 
og cirkulært samfund.

Vores formål



Juice, 
saft & 
marmelade

Bageri, 
konfekture 
& cerealier

Kødindustrien

Ingrediensforum
Et fællesskab for virksomheder, der
producerer og sælger danske ingredienser 
til måltider verden over.

Nutraceutisk Industri
Samler nogle af de største producenter 
og engrosforhandlere i DK af kosttilskud, 
naturlægemidler og stærke vitamin- og 
mineralpræparater.

Sektioner



Sundhed Bæredygtighed

Det sunde valg skal være den lette og lækre løsning. 
Mad spiller en afgørende rolle i det gode liv. Vi vil gøre det 
nemmere og velsmagende for forbrugerne at vælge en 
sundere og mere balanceret livsstil.

Øget klimaeffektivisering og cirkularitet
Undgå afskovning
Grønnere kostvalg

Fødevare-
partnerskabet for 
sundhed og klima



Nyt gratis netværk
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• Opstart 4. februar



Informationsmøde om samarbejdsmuligheder for virksomheder 
i Fødevarebranchen (danskindustri.dk)



Bæredygtige fødevarer
- med ekstra fokus på klima

Jonas Engberg, Klimachef 



Kort om Coop 

1,9 mio. medlemmer

1.053 butikker og 
39.000 medarbejdere

Vores mission:

Vi kæmper for en bedre
og mere bæredygtig
hverdag for alle



Den bæredygtige transformation kan kun løses sammen med 
leverandører og kunder

5 millioner kunder om 
ugen+2,500 leverandører



11

Vi har tre ambitiøse klimamål

1. Vores drift

÷ 75%
in 2025

2. Vores drift

 climate positive
in 2030

3. Vores værdikæde

÷ 1.000.000
tons CO2eq
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Vi er for længst begyndt på rejsen

÷32%



Klima i det fysiske kundemøde



Vi hjælper leverandører med grøn omstilling via vores crowdfunding 
platform 

Thise Mejeri
rejste DKK 1 MIO 
på 35 minutter



Klima-app hvor man kan tjekke sit aftryk fra indkøbsturen

Følge sit klimafodafrtyk fra varer købt I 
Coops butikker

Se hvilke kategorier der har højst aftryk

Se sit samlede aftryk ÅTD

Opskrifter, tips og tricks til at understøtte 
en klimavenlig livsstil

Sammenligne sig selv med gennemsnits-kunde



• Klima, Sundhed og Madspild er kernesager
• Folkebevægelser i gang.
• Stigende hygiejnefaktorer
• Flexitar vinder indpas
• Kunderne har individuelle mærkesager

• Klimaforandringerne på vej ud af kontrol.
• Fødevareforsyningskæder presses
• Tabet af arter større end nogensinde
• ”Evighedskemikalier” og plastik kan findes 

overalt.
• Produktion med markant lavere aftryk skal

fremmes.

• Regulering som intern løftestang
• Rammevilkår og retning
• Vores leverandører forventer også øgede krav og 

regulering.
• Transparens og validitet er forudsætninger

Evnen til at integrere bæredygtighed i alle strategiske og taktiske beslutninger er af altafgørende betydning for 
fremtidig evne til at drive forretning!

PLANET I FORANDRING REGULERINGFORBRUGERE

Vi forventer store forandringer i verden og øgede krav fra kunder, ejere, 
samarbejdspartnere og myndigheder



Tak!



Bæredygtig?
Lov mindre, giv mere.
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Er et ansvarligt brand

”Er et kaffemærke, der er ansvarligt (helt uenig til enig 1-5, diagram viser 4+5)
Base: Respondenter der kender det pågældende brand.



• Hovedsæde i Viborg

• Markedsandel: ca. 15%

• Kopper kaffe om året: ca. 638 mio.

• Delvist ejet af Löfbergs Group



1902
Firmaet grundlægges af 

Peter Larsen

1994
Først i Danmark med økologisk 
og Fairtrade certificeret kaffe

1928
Asmund Thorsen starter i Peter 

Larsen Kaffe

1966
Kaj Bertelsen overtager

Peter Larsen Kaffe

2002
Del af 

Löfbergs 
Group

1986
Kaffekværne i Bilka

2011
Peter Larsen Kaffe LIVE

2016
Knus Kræft afvikles 

for første gang

2013
Kaffe for en 

Bedre Fremtid i 
Kenya

1914-18
1. verdenskrig

1940-45
2. verdenskrig

2012
Fossilfri produktion 

i Viborg

2022
Sortiment 100% certificeret

2021
Circular Coffee Community

2005
Basisår CO2 reduktion 

til net-zero 2014
Next Generation Coffee 
i Tanzania & Colombia

2001
International Coffee Partners

2022
Era of We



Scope 1 + 2
• 73% reduktion siden 2005 (base)
• 42% reduktion seneste år

Scope 1 + 2
• <0,1% af samlet udledning





We want to change the 
business, but we are the 
business

Paradoks









Let’s connect:

Lars Aaen Thøgersen, chief innovation and circular transformation officer
Peter Larsen Kaffe & Löfbergs Group

Mail: lars.aaen.thogersen@lofbergs.se
Tlf.: +45 2144 1720
LinkedIN: lars-aaen-thøgersen



GLOBUS WINE
Sourcing, Filling, Branding

Hvad er Globus Wine?
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Hvordan kom vi igang? 
• Globus Wine mission er ”at bringe god vin 

til bedst mulig pris tæt på markedet på en 
så ansvarlig måde som overhovedet mulig. 
Vores operation inkluderer logistik 
løsninger, filling og designløsninger 
(=sourcing, Filling, branding)

• For et par år siden tog vi en beslutning om 
at vi vil gå efter rollen som markedets 
foretrukne og bæredygtige vinpartner via 
udbygning af  ”bulk modellen” igennem 
forskellige løsninger til vores kunder



GLOBUS WINE
Sourcing, Filling, Branding

Hvordan kom vi igang? 
• Forretningsmodellen var at transportere 

vin i ”bulk” (min. 25.000L) så tæt på 
markedet som muligt og lokalt tappe det i 
Bag in box og flasker i enten egne brands 
eller i kundens controlled label.

• Vi troede på at vores forretningsmodel 
med at transportere bulk og tappe lokalt 
repræsenterer et markant lavere CO2 
aftryk end den oprindelige ”vin model”, 
med transport af  færdigvarer over lange 
afstande m. skib og lastbil.



GLOBUS WINE
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The BULK model
Hvorfor vinder den?

1/20/2022

LOGISTIK 

De logistik mæssige fordele af  
transport af  vin i bulk

20 ft vs 2x40ft til færdigvare

FLEKSIBILITET

Fleksibilitet er nøgleordet i en verden med.. 
- Pres på lagerstørrelse 
- Pres på pengebindng

1

2

1/20/2022

MILJØ

De bæredygtige fordele
- CO2

- Holdbarhed/madspild

BRAND EJERSKAB

Fordelen ved controlled label ”ejerskab”

4

3
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Fælles forbrugTing og sagerMad og drikke EnergiService og kommunikationFly

Gennemsnitsdanskerens udledning af CO2

Udfordringen for vin kategorien idag 

Situationen i dag Mad og drikke Målet for 2050
Fødevarer med højeste CO2 

aftryk:

1. Kød

2. Mejeriprodukter

3. Vin

Kød tæller for mere end 
halvdelen af  den CO2

udledning der kommer fra 
fødevarer.

97% af CO2 belastningen hos de danske detailister kommer fra leverandørleddet – så vi har 
brug for at samarbejde og kunne løse opgaven sammen 



GLOBUS WINE
Sourcing, Filling, BrandingHvordan kom vi igang

• For os var kvaliteten af  data vigtige og data 
reportering var ”nøglen” til at komme igang - men 
samtidig ville vi forsøge at køre et parellelløb 
mellem data og actions så vi kunne iværksætte 
inititiver med det samme.

Vores actions...
• Vi etablerede vores CO2 baseline i samarbejde med 

eksperterne i SustainX

• Vi etablerede vores datagrundlag for reportering på mdr 
basis til organisationen

• Vi udvalgte og uddannede et ambassadør korps internt i 
organisationen

• Fik KPI’erne defineret, implementeret og op at køre i 
hele organisationen



GLOBUS WINE
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De 4 byggeblokke i vores CSR strategi
• Vores mål er at skabe så bæredygtig en 

værdi-kæde som muligt via forståelse 
for hvor vi skabe en positiv og negativ 
”impact” på CO2 belastningen

Vi delte vores actions ind i 4 områder...
• Optimering af sourcing
• Optimering af operationen
• Optimering ifht consumers
• Optimering ifht leadership 
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Fakta i vinbranchen 
• Vin kvaliteten i Bag in box er den samme kvalitet som i flasker og ofte bedre.

• Vinen tager ikke skade af  at blive transporteret i ”bulk” - tværtimod.

• 40% af  volumen i Danmark er nu Bag in box – og segmentet er voksende

• Flasker er væsentligt mere CO2 belastende end Bag in box. Både at fremstille og 
som affaldshåndtering.

• 75% af  alt vin, der tappes i ”producent markedet” er købt og tranporteret i bulk 
internt i landet
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Fup mod fakta i vinbranchen 
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Fup mod fakta i vinbranchen 
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Globus Wine’s bidrag med nuværende model

• 110 mio L vin sælges igennem Dagligvarehandlen i Danmark og m. et gns på ca 
600g/L svarer det til ~55.000tons CO2 forbrug

• I gns. er der en beviselig reduktion på 50% af CO2 pr. liter ved lokal aftapning

• Globus Wine har 30% volume andel af det danske vin marked

• Samlet bidrag til vin kategorien i Danmark i reduktion for Globus Wine = 

    10.000 tons CO2 reduktion pr år  



GLOBUS WINE
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Vores sustanability rejse – hvad har vi lært? 
• Data grundlag er vigtig – men actions/fremdrift har stor betydning for 

selvforståelsen

• Dette er ikke ledelsens plan – dette er Globus Wine’s plan

• Vi kan ikke gøre det uden at vi arbejder i hele værdikæden (from grape 
to glass) og det betyder at alle parter spiller en meget vigtig rolle

• Bæredygtighed er en proces, hvor vi vedvarende bliver bedre og bedre



GLOBUS WINE
Sourcing, Filling, Branding

En fælles målsætning for 2025
75% af alt vin på hylderne i Danmark – skal tappes lokalt (specielt 
oversøisk vin vil fremover tappes i EU)

Med nuværende markedsomsætning er det en yderligere reduktion på

15.000 tons CO2 reduktion frem imod 2025 pr. år  

Og bulk modellen har hermed bidraget til at vin kategorien har 
reduceret med 25.000 tons CO2 reduktion frem imod 2025 pr. År.

































Informationsmøde om samarbejdsmuligheder for virksomheder i 
Fødevarebranchen (danskindustri.dk)


