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Om Flensted – os fra 7. kartoffelrække
Vores virksomhed blev grundlagt i 1966, og dengang fokuserede vi på forarbejdning af kvalitetskartofler til foodservice-sektoren i Danmark.
Siden da er vores forretning vokset, så vi i dag
er en moderne fødevarevirksomhed med fokus
på kvalitet og convenience – og stadig med et
solidt afsæt i plantebaserede råvarer.
Vi udvikler, producerer og sælger i dag en lang
række produkter og måltidsløsninger baseret
på kartofler og grøntsager, men laver også pålægssalater, mayonnaiser, dressinger m.m. Altsammen med udgangspunkt i gode spiseoplevelser, tidens trends, kundebehov, gode råvarer og
høj fødevaresikkerhed.
Vores produkter distribueres over hele Danmark til foodservice-sektoren, detailhandel og
industrikunder, ligesom vi også har salg til udlandet via en betydelig eksportforretning.
Vi har i alle årene haft vores rødder solidt plantet i den jyske muld – med egen produktion og
hovedkontor ude på landet i Vestjylland. Vi er
stolte af vores jyske ophav, og vi lægger en
ære i at arbejde efter gode jyske værdier, hvor
ordentlighed og troværdighed er de vigtigste

værdier for os. Herudover har vi – som del af den
europæiske koncern Wernsing Food Family – et
tæt samarbejde med en lang række andre moderne fødevarevirksomheder i Europa. Vores
søsterselskaber kan forsyne os med produkter,
der matcher vores eget sortiment og kan opfylde de kundebehov, vi ikke selv har mulighed for
at opfylde via vores danske produktion.

Samfundsansvar
Vi er drevet af en ambition om at producere og
handle på en måde, så vi kan tilbyde spiseglæde
af højeste kvalitet til vores kunder – uanset om
de er professionelle madfaglige eller forbrugere. Og det er vigtigt for os, at det sker på en ordentlig måde i alle henseender.
Det er ikke muligt at drive landbrug, produktion
og transport, uden det påvirker naturen, miljøet
og mennesker. Vi er derfor meget bevidste om
det ansvar, vi har over for verden omkring os og
overfor vores medarbejdere. Og vi stræber hver
dag efter at handle ansvarligt og bæredygtigt
gennem hele vores værdikæde.
På vores fabrikker har vi de dygtigste medarbejdere med årelang erfaring og speciale indenfor

hver deres område. Sammen kerer vi os om at
gøre tingene ordentligt, og vi kigger hele tiden
på, om der er ting, vi kan gøre bedre.
Vi har årelange samarbejder med dygtige kartoffelavlere, der sikrer os de bedste kartofler
året rundt. Og vi får vores grøntsager fra dygtige producenter og distributører, der ligesom kartoffelavlerne lever op til vores krav
til kvalitet, miljø, sporbarhed, ansvarlighed og
relevante produktionsstandarder.

Vores vision
...er at dyrke fremtidens spiseglæde for alle. Vi
ønsker at være markedets
bedste inden for udvikling af nye menuklare måltidsløsninger, der kan
bruges sammen
eller hver for
sig som komponenter i
vores kunders egne
måltider.
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Vores mission
...er at vores menuklare måltidsløsninger gør
det inspirerende at sammensætte og servere
indbydende måltider. Vores vigtigste formål er,
med markedets mest indbydende sortiment, at
skabe lyst til brug af forædlede produkter, der
giver ethvert måltid et kulinarisk løft.

Vores kerneværdier
1 . Jordforbindelse
Vi er åbne, lytter til vores kunder, og
kerer os om vores medarbejdere og
omgivelser.

3 . Markedsfokus
Vi følger trends i markedet og lytter til vores
kunders behov. Og så kigger vi altid efter
kreative veje til at forfølge muligheder i 		
markedet.
4 . Spiseglæde
Vi dyrker det gode måltid.

Det startede med en kartoffel...
1966
Flensted stiftes i København
af Ole Flensted. Produktionen
består af friske pommes frites,
som sælges til foodservice.

1968
1975

Produktionen flyttes til gård i
Skovlund tæt på kartoffelavlere
og råvareforsyning.

MINUT kartoflerne lanceres –
som de første i verden.

1983
Produktionen udvides med
andet end kartofler:
ultrafrisk snitgrønt.

5 . Partnerskab
Vi deler gerne ud af vores viden og passion,
ligesom vi søger viden, vi ikke selv har.
Og derfor deltager vi gerne i partnerskaber, 		
der skaber merværdi for vores kunder og os.

2 . Troværdighed
Vi tager ansvar, og vi holder, det vi lover.
2020

”

Hurtige fakta

Hovedkontor:
Adelvej 9, Skovlund,
6823 Ansager, Danmark

Ejerforhold:

Antal medarbejdere:

Omsætning:

338 ansatte, heraf 248 fuldtidsansatte

571 mio. DKK (2018)

Wernsing Food Group GmbH 100% (Flensted Food

Produktionen foregår nu på 2
fabrikker i Skovlund med nybygget
fabrik til convenience måltidsløsninger, nyt køle-/frysehus,
innovationskøkken samt velfærdsfaciliteter og CO2-reducerende
varmeanlæg.

1990
2012-16
Flensted opkøber virksomhederne Danika, Slice Fruit,
Kolding Salater og Lammefjords
Grønt. Ny vision og strategi.

2008
Wernsing Food Family overtager ejerskabet. Flensted sælger
nu til flere salgskanaler - foodservice, detail og industri.

Eksportsalg
påbegyndes
i Europa.

Group, Flensted Snitgrønt og Danika Grønt)

(dec. 2019)
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Et centralt pejlemærke i vores CSR-strategi er FN’s Verdensmål, der sætter rammerne for en bæredygtig udvikling af verden frem mod 2030. Ud
fra en vurdering af vores
virksomheds spidskompetencer og de områder, hvor vi kan gøre den
største forskel, har vi
valgt at fokusere på mål
12 “Ansvarligt forbrug og
produktion”.

CSR-strategi
Samfundsansvar og bæredygtighed er en integreret del af vores
virksomhed hver dag.
Derfor har vi udviklet
en CSR-strategi, som

både støtter vores daglige forretning og sikrer,
at vi gør vores til at skabe en bedre verden.
CSR-strategien er blevet til i en dynamisk proces med desk research, workshops og prioriteringer i ledelsen samt bestyrelsen. For det er
afgørende for os, at vores CSR-strategi ikke kun
er relevant for os – men i høj grad også for vores omverden. Strategien og de bagvedliggende
analyser – herunder en væsentlighedsanalyse –
bliver gennemgået og opdateret årligt.

Bæredygtige produkter
For at kunne sikre den allerhøjeste kvalitet for
vores kunder og forbrugere har vi valgt at fokusere på løbende at udvikle bæredygtige produkter. Vi arbejder strategisk med at udvikle vores
fødevaresikkerhed, fødevaresundhed og brug
af bæredygtige råvarer.

sammensætte indbydende og sunde måltider.
Og gennem vores støtte til Julemærkehjemmene bidrager vi til sunde madvaner hos børn i Danmark. Endelig viser vi i vores markedsføring ansvarlige portionsstørrelser, der ikke opfordrer
til overspisning.

Fødevaresikkerhed

Bæredygtige råvarer

Hos Flensted er det fuldstændig afgørende, at
vi kan leve op til de høje kvalitetskrav, vi selv har
sat for vores virksomhed. Derfor stræber vi hele
tiden efter at udvikle kvaliteten og certificeringen af vores råvarer, produktion og færdige produkter. I Skovlund er vores produktion af kartofler certificeret efter BRC- og IFS-standarderne.
Vores produktion af snitgrønt er certificeret efter
IFS-standarden. Og produktionen af mayonnaise
er certificeret efter FSSC-22000-standarden.
Dermed sikrer vi den højest mulige fødevarestandard. Vi opnår generelt også gode resultater
i både egne interne audits samt eksterne audits
i forbindelse med vores certificeringer og kundebesøg.

Vi stræber efter at sikre spiseglæden hos vores
kunder. Vi tror på, at glæden over maden også
ligger i visheden om, at den er blevet dyrket og
fremstillet på bæredygtig vis.

Fødevaresundhed
Vi stræber efter at have et produktsortiment,
der inspirerer vores kunder og forbrugere til at

pres på klimaet og dårlige arbejdsforhold. Derfor anvender vi udelukkende RSPO certificeret
palmeolie.

Derfor arbejder vi hele tiden på at udvide vores
brug af bæredygtige råvarer og certificerer vores produkter efter standarder for bæredygtighed. Derigennem er vi også med til at fremme
indsatsen for mere bæredygtig brug og håndtering af naturressourcer i overensstemmelse
med vores fokus på at fremme FN’s Verdensmål
nummer 12.
Endelig tilstræber vi også en årsrytme, hvor vi i
vores produktion bruger grøntsager, når de er i
sæson. En af udfordringerne i fødevareproduktion er anvendelsen af palmeolie, som ofte forårsager skovrydning, tab af dyrearter, et enormt
9

Bæredygtig produktion

fokus på vores ressourceforbrug, hensyn til
miljø og klima og skarp leverandørstyring.

Ressourceforbrug
Vi vil være en virksomhed, der kan producere
måltidsløsninger af højeste kvalitet både nu og
i fremtiden. Det kræver, at vi handler ansvarligt

og med bæredygtighed for øje, så vi kan sikre,
at der også er gode marker at dyrke kartofler
og grønt på om 50 år – ja, i al fremtid. Derfor

sætter vi strategisk fokus på at gøre vores
produktion og ressourceforbrug mere og mere
bæredygtigt. I denne proces sætter vi særlig

Vores fokus på at styrke et ansvarligt ressourceforbrug omhandler både måden, hvorpå vi
håndterer vores råvarer, og hvordan vores kunder anvender de endelige produkter. Derfor er
det vigtigt, at vi i produktionen er dygtige til at
sikre, at vi smider mindst muligt ud af vores råvarer. På grund af store kvalitetskrav til færdigvarerne anvender vi i dag fx kun 60 % af kartoflen, mens størstedelen af de resterende 40 %
anvendes til husdyrfoder og energiproduktion
via biomasse. Intet går til spilde, men vi arbejder hele tiden på at nedbringe andelen, som ikke
går til det primære formål – nemlig mad til mennesker.
På samme måde støtter vi projekter, der skal
nedbringe madspildet i hele værdikæden. Vi har
indgået et samarbejde med FødevareBanken,
som vi donerer overskudsvarer til. FødevareBanken distribuerer herefter fødevarerne ud til
væresteder mv. for udsatte borgere.

Miljø og klima
Vi er meget opmærksomme på vores påvirkning
af miljøet og klimaet. Derfor har vi udviklet en
politik for miljø og klima for hele Flensted, hvor
vi fokuserer på at minimere vores påvirkning af
10

miljøet. I 2020 har vi installeret en topmoderne
biokedel i tilknytning af vores produktion på
Adelvej. Formålet er at reducere vores påvirkning af miljøet betragteligt.
Med vores nære forhold til de sydvestjyske
marker og tætte relationer med vores lokale avlere tror vi meget på vigtigheden i at respektere
naturen og de begrænsede ressourcer.

Hos Flensted er det vigtigt, at både vi som virksomhed og vores leverandører respekterer og
følger internationalt anerkendte standarder for
menneskerettigheder. Derfor har vi formuleret
en virksomhedspolitik for overholdelse af menneskerettigheder, som vores leverandører skal
overholde. Denne politik er bygget på de internationale standarder og konventioner for menneskerettigheder.

Leverandørstyring
At være en ansvarlig virksomhed stiller ikke kun
krav til os selv. Det kræver også, at vi stiller krav
og fastsætter forventninger til vores leverandører. Derfor sikrer vi kontinuerligt, at der handles
i overensstemmelse med vores værdier og politikker gennem hele vores værdikæde.
Vi er stolte over, at mange af vores leverandører er lokale avlere, som er placeret inden for
en radius af 30 kilometer fra vores produktion i
Skovlund.

”

Vores kunder

• De professionelle køkkener på Food		

Det er ikke alle vores produkter, vi kan få herfra
året rundt, så derfor skal vi en gang imellem uden
for egne kartoffelrækker. Når det sker, så stiller
vi også skarpe krav til leverandørernes respekt
for medarbejdere, menneskerettigheder og miljø. Dette gøres ved at bede råvareleverandørerne
om at overholde et etisk kodeks (Supplier Code
of Conduct), som vi kræver, de overholder.

service (kantiner, restauranter, caféer,
offentlige køkkener m.fl.)

• Forbrugerne via detailhandelen
• Industrien
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Bæredygtig arbejdsplads
Vi vil være den bedst mulige arbejdsplads for
vores medarbejdere, hvor vi alle har et godt og
sikkert arbejdsmiljø, spændende udfordringer

og desuden muligheder for at udleve vores potentiale. Hos Flensted tror vi desuden på, at
mangfoldighed skaber den mest kreative dyna-

Personaleudvikling

mik og de bedste forudsætninger for udvikling
og resultater. For at sikre at Flensted også i
fremtiden vil være en virksomhed, der passer
på sine medarbejdere, skaber inklusion, samhørighed og udvikling, har vi udvalgt et strategisk fokus på indsatsen med arbejdssikkerhed
og –sundhed, mangfoldighed og personaleudvikling.
Vi har udviklet en politik for arbejdstagerrettigheder, som blandt andet sætter fokus på
arbejdssikkerhed, arbejdssundhed, inklusion,
diskrimination og kompetencer. Og den politik
anvender vi som pejlemærke i vores arbejde
med hele tiden at gøre vores arbejdsplads så
god som muligt. Flensted respekterer medarbejdernes ret til foreningsfrihed, og virksomhedens beslutninger er ikke påvirket af den
ansattes tilhørsforhold til en fagforening eller
en anden forening. Virksomheden respekterer
medarbejdernes ret til kollektive forhandlinger
og den særlige beskyttelse, tillidsrepræsentanter nyder i varetagelsen af deres hverv.

Arbejdssikkerhed og –sundhed
Flensteds medarbejdere er vores allerstørste
ressource. Vi har derfor altid fokus på vores
12

Som en virksomhed med stærke rødder i den
vestjyske muld er det vigtigt for os, at vi er
en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere i
området omkring os – men vi ønsker også at
kunne tiltrække medarbejdere fra længere distancer, da vi tror, det kan styrke vores diversitet yderligere.
For alle medarbejdere - uanset hvor de kommer fra – er det vigtigt, at de vil udvikle sig
i tråd med vores virksomhedsudvikling og
de markedskrav, vi opererer under – også på
CSR-området, og i den sammenhæng holder
vi fremadrettet udviklingssamtaler med alle
medarbejdere.

medarbejderes sikkerhed og sundhed på jobbet
– hver eneste dag. Og vi arbejder derfor efter et
overordnet mål om at forebygge ulykker, skader
og stress hos vores medarbejdere.

Mangfoldighed
Hos Flensted vurderer vi altid vores jobkandidater efter evner og potentiale til at styrke vores
forretning og udvikling uden at skele til fx køn

eller nationalitet. Dette udmønter sig i mangfoldigheden og diversiteten i vores arbejdsstyrke. Med 10-15 forskellige nationaliteter samt
repræsentation af begge køn i både ledelse og
bestyrelse, er vi stolte af den mangfoldighed, vi
afspejler. Denne skal sikre, at vi ved fremtidige
ansættelser benytter lejligheden til at have et
ekstra øje på mulighederne for at øge diversiteten yderligere, hvor det giver mening.
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Vores 4 produktkategorier

I foodservicesektoren bidrager vi til:
• Inspiration
• Hurtig og fleksibel tilberedning
• Mindre madspild
• Bæredygtighed i hele værdikæden

Menuklare kartofler i mærkerne
Danika og Flensted. Rå, kogte,
stegte, brunede, som gratiner,
salater og meget, meget mere.

Menuklare, frisksnittede grøntsager og salater i både monovarianter og smagfulde blandinger

Menuklare pålægssalater, sandwichfyld, måltidssalater og sidedishes. Både plante- og kødbaserede. Med og uden nøglehulsmærke. Og i spændende smags varianter.

Smagfulde dressinger, saucer og
dips. Indgår også som ingredienser i vores Delistyle-sortiment.

• Mere værdi - kr/kg
• Nem og hurtig disponering
• Sikkerhed for gode råvarer
• Mulighed for reduktion af lønomkostninger
• Optimering af køle- og fryserumsplads

”
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• Mindre spildplads under transport

Vi sætter en ære i at holde gang i
produktionen ude på landet i Danmark.
Det er vores bidrag til samfundet, at vi ikke flytter vores fabrikker
et andet sted hen

• Mindre vandforbrug
• Sikker kalkulation
• Sikkerhed for kvalitet og levering 			
(BRC/IFS/leverandørkontrol)
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Og vores sortiment giver mening i alle salgskanaler...
Vores vision er at dyrke fremtidens spiseglæde
for alle. Ikke kun for de få. Derfor har vi et sortiment af menu- og måltidsløsninger målrettet
madprofessionelle i foodservicesektoren og et
sortiment for forbrugere, der spiser hjemme eller on-the go. Sortimentet dækker stort set hele
tallerkenen – bortset fra kød og fisk (som dog
er ingredienser i nogle af vores pålægs- og måltidssalater), og mange af løsningerne er udviklet
i tæt samarbejde med vores kunder og råvareleverandører.

Spis kartofler til kartoffel convenience
Undersøgelser viser, at yngre målgrupper gennem de senere år spiser og tilbereder færre og
færre kartofler, selv om de godt kan lide smagen. Hovedårsagen er, at de synes, kartofler er
svære at tilberede. Vi vil bidrage til at vende den
trend via aktiviteter på tværs af branchen og
ved at sende kartofler på markedet i convenience-varianter af god kvalitet. Dvs. kartofler der
er lette at tilberede og samtidig smager tæt på
hjemmelavet.

Vi tør godt sige, at det er helt OK, at man ikke
altid laver sin mad fra bunden. For det ved vi,
at mange ikke altid gør. Det gælder både madfaglige i professionelle køkkener og forbrugere
hjemme i deres egne køkkener. Vi stræber efter,
at vores produkter er så tæt på hjemmelavede
som muligt. Både når det gælder smag, udseende og indhold. Derfor er der hos os gået sport i
at lave menu- og måltidsløsninger til de situationer, hvor det af mange kan opfattes som besværligt at lave maden fra bunden.

”

Vidste du ...

... at 100 % af den palmeolie vi bruger i
vores produkter er RSPO-certificeret
... at 71 % af vores kartofler kommer fra
danske marker
... at vores måltidssalater er pakket i plast,
der er 85% genanvendt og 100% genanvendeligt
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