
Bæredygtighedsrapport

- Fra fine ord til konkret handling



Det hele begyndte i 1970 med en lille, hyggelig slagterbutik i landsbyen Nr. Søby lidt syd for Odense. Siden har forretningen udviklet sig til at 

være en stor engrosslagter, der leverer godt kød til mange af landets bedste restauranter, caféer og hoteller.

KORT OM OS

Nørre Søby Slagteren har altid haft et stort fokus på kvalitet og service,

som vi aldrig er gået på kompromis med – heller ikke i svære tider. Dette

ændrer sig ikke, men hvor vi tidligere har gjort meget ud af at finde de

bedste leverandører af handelsvarer rundt omkring i verden, vil vi i

fremtiden fokusere endnu mere på at øge vores andel af

specialproducerede varer fra eget pølsemageri og gerne med lokale

producenter. Vi skal arbejde hen mod at blive en ”specialbutik” i

markedet for at differentiere os endnu mere.

Vi sætter en stor ære i at levere den bedste service og den højeste kvalitet

inden for kategorien hver eneste gang. Siden starten i 1970 er

kundekredsen hos Nørre Søby Slagteren udvidet betragteligt – både i antal

og geografisk spredning. Vi leverer hver dag til en stor del af de fynske

restauranter, kantiner, caféer og hoteller, men vi kører også til Jylland og

Sjælland, hvor kredsen af kvalitetsbevidste kunder vokser støt.

VISION:

At være betragtet som specialisten indenfor produktion af kvalitetsvarer fra pølsemageri og opskæring, hvor ordentlighed er
omdrejningspunktet. Ansvarlige over for vores miljø, dyr, medarbejdere og godt håndværk.

MISSION:
Vi vil være en virksomhed, hvor passion og ansvarlighed er omdrejningspunktet og dét, vi er kendte for. En passion for at
forarbejde og producere kødprodukter af høj kvalitet, der kan måle sig med de bedste i landet. En leverandør af kvalitetskød, der
tager ansvar for bæredygtighed i bred forstand – miljø, dyr, trivsel



NY GRØN CIRKULÆR FORRETNINGSMODEL

For at være helt ærlig, så har vi de seneste år koncentreret os fuldt ud om at nørde i kvaliteten på vores egne produkter og udvikle nye koncepter omkring

disse. Corona-pandemien har dog været springbræt til at stoppe op og bruge noget tid til også at blive klogere på bæredygtighed, da vi oplever en stigende

grad af interesse i bæredygtig fødevareproduktion hos vores kunder og kunders kunder. Derfor ansøgte vi og blev udvalgt til at deltage i projekterne

SMV:Grøn og Grøn Cirkulær Omstilling (GCO). GCO-forløbet er et landsdækkende program, som er igangsat for at styrke virksomheders grønne udvikling.

I samarbejde med Uhrenholdt Advice har vi i løbet af Corona-pandemien

gennemgået et forløb på samlet 6-7 måneder, hvor vores CO2-baseline er

blevet kortlagt, og vi har fået identificeret de mest relevante mål at tage fat

på i FN’s 17 Verdensmål.

Vores filosofi omkring ordentlighed har på baggrund af dette fået en bredere

betydning, og vi har justeret vores forretningsmodel derefter. Som

producerende fødevarevirksomhed, der ønsker at vækste vores

egenproduktion og dermed kommer til at øge vores CO2-udledning, er vi

forpligtet til gøre det bedste, vi kan, for tage store skridt på den grønne

agenda. Det vil vi gøre igennem investeringer og ændrede adfærd, og det er vores ambition at reducere vores CO2-aftryk per produceret enhed

signifikant igennem de indsatsområder, vi er blevet rådgivet til i GCO-forløbet. Dette vil ultimativt indgå i vores samlede forsyningskædes CO2 udledning,

herunder ikke mindst vores kundes CO2 opgørelse. For vores kunder betyder det, at vi med vores grønne forretningsmodel kan tilbyde en mere attraktiv

troværdig grøn samarbejdspartner.



har stort fokus på at være en ansvarlig virksomhed.

FN’s 17 VERDENSMÅL  - VORES PRIMÆRE FOKUSMÅL 



FN’s VERDENSMÅL 7 & 12

FN’s Verdensmål 7 omhandler “Bæredygtig Energi”, og det har det specifikke mål om at øge brugen af ren energi, forbedre

energieffektiviteten og reducere den globale energiudledning. For fødevarevirksomheder betyder dette, at de skal arbejde for at

reducere deres energiforbrug og CO2-udledning igennem eks. brug af vedvarende energi, energieffektivicering og reduktion af affald.

De kan også fokusere på at fremme bæredygtige landbrugsmetoder og reducere brugen af klima- og miljøskadelige stoffer.

FN’s Verdensmål 12 omhandler “Ansvarligt forbrug og produktion”. For fødevarevirksomheder betyder dette, at de skal arbejde for at

øge bæredygtigheden i deres produktion, at reducere deres miljøpåvirkning samt at sikre etisk og social ansvarlig produktion og

distribution af fødevarer. Det kan omfatte processer omkring reduktion af spild, brug af bæredygtige råvarer, forbedring af

arbejdsvilkår for ansatte, og initiativer for at fremme et bæredygitgt fødevareforbrug. Målet er at sikre, at fødevarevirksomheder kan

fortsætte med at levere mad til verdens befolkning, mens man samtidig beskytter miljøet og sikrer fair behandling af dem, der er

involveret i produktionen.

Scope:

For en SMV-produktionsvirksomhed indenfor fødevarer med både dags- og nathold, har vi et stort energiforbrug, og dette mener vi at være forpligtet til at

tage fat på først for at opnå den største mulige reduktion i CO2-udledning og skabe en mere bæredygtig produktion. Energikilderne – el, gas, diesel og

vandforbrug, har derfor været vores fokusområde, hvorefter vi se på yderligere tiltag for at forbedre bæredygtigheden i vores produktion.



VISION FOR 2030:

EL-forbrug

40% mindre el-forbrug:

Vores indkøb af el er reduceret med 30% per produceret enhed

Vi producerer selv mindst 15% af den strøm, vi forbruger.

Gas-forbrug

100% fri for gas:

Vi anvender ikke længere fossile brændstoffer til opvarmning af vand til rengøring i produktionen 

og til at varme administrationslokalerne op. 

Diesel-forbrug
25% mindre diesel-forbrug:

Vi anvender ikke længere fossile brændstoffer til drift af biler. 

Vand-forbrug
30% mindre forbrug af varmt vand:

Vores varmt-vandforbrug er reduceret med 30% per produceret enhed



INDSATSOMRÅDER PÅ DEN KORTE BANE:

EL-forbrug

Gas-forbrug

- Omlægning til Grøn strøm fra elselskabet for at kunne nedbringe vores CO2-
udledning

- ACTIONS

- Investering i solcelleanlæg. Investeringen i at producere 100.000 kwh årligt med 
egne solceller, vil betyde en årlig reduktion i CO2 udledning på 43,8 tons ifølge 
beregninger fra Klimakompasset

- Investering i lyssensorer i de rum, hvor det vil give mening og hvor det vil have en 
vis betydelig impact

STATUS

- Investering i luft-til-luft pumper i administrationskontorer og personale rum, hvor 
der indtil nu er brugt gas til opvarmning

- Investering i ny energibesparende varmt brugsvandsbeholder, der sikrer et mindre 
gasforbrug

DEADLINE

01.03
2022

31.03
2023

01.11
2022

01.12
2022

01.12
2022

= Gennemført = Igangværende = Ikke påbegyndt

- Møder afholdt med medarbejderne omkring adfærd i forhold til at få lukket ned 
for lys og maskiner i de rum, hvor der ikke er behov. 

01.11
2022



INDSATSOMRÅDER PÅ DEN KORTE BANE:

• Vi vil reducere energiforbruget til opvarmning af vand og lokaler med 50% (gas). Denne målsætning skal opnås 

- Outsourcing af distribution på Sjælland, da vi idag kører for mange km pr. kunde. 
En ekstern distributør kan lave en mere optimal kørsel – økonomisk og grønnere 

- ACTIONS

- Reducering af kørselsruter, hvor det giver mening og virksomheden ikke mister 
signifikant omsætning ved det. 

STATUS

- Møder afholdt med medarbejderne omkring adfærd i forhold til brug af vand 

- Møde med rengøringsfirma for at få deres commitment til at reducere 
vandforbruget ved rengøring med 20% uden kvaliteten bliver dårligere

DEADLINE

01.03
2021

01..01
2023

01.06
2022

01.05. 
2023

= Gennemført = Igangværende = Ikke påbegyndt

Diesel-forbrug

Vand-forbrug



RESSOURCEFORBRUG & KLIMAAFTRYK: 2019 (BASELINE) vs. 2022

2019 (Baseline) 2022 Diff.

Energi Årligt forbrug C02 udledning Årligt forbrug C02 udledning Årligt forbrug C02 reduktion CO2 reduktion i %

El kWh 489.474 59,7 tons 434.726 57,4 tons -54.748 -2,3 tons - 4% 

Gas m3 15.282 34,9 tons 13.817 23,7 tons -1.465 - 11,2 tons - 32%

Dieselolie liter 42.190 128,2 tons 26.233 62,2 tons -15.957 -66,0 tons - 51%

Vand m3 2.781 278 kg. 2.413 241 kg. -368 -37 kg. -13%

Total: 223 tons 143,5 tons 79,5 tons -36%

Kommentar:

• 2019 er brugt som baseline, da det var det seneste Corona-frie år siden 2022

• Fra 2019 til 2022 har vi reduceet vores klimaaftryk med 79,5 tons CO2. Dette på trods af, at vi i samme periode har øget vores salg af egenproducerede varer fra

eget pølsemageri og opskæring markant, hvilket har betydet et større energiforbrug.

• Konklusionen må derfor være, at vi har reduceret vores CO2 aftryk pr. produceret enhed betragteligt, og at vores actions har haft signifikant effekt.

Kilde:  Klimakompasset, Erhvervsministeriet. 

Emissionsfaktoren er baseret fra gennemsnitstal fra Energinet i forhold til el-beregningen. 

En stigende andel af biogas i gasnettet er indregnet i gas- og dieselberegningen baseret på tal fra Energinet



ACTIONS PÅ DEN LÆNGERE BANE

• Undersøge mulighederne for et mere energieffektivt kølesystem end det nuværende.  

• Undersøge mulighederne for at få lagt fjernvarme ind.

• Undersøge muligheden for udvikling af hybridprodukter, hvor noget af kødet erstattes af grønnere alternativer.

• Undersøge mulighederne omkring sourcing af mere lokalt kød.



YDERLIGERE GRØNNE TILTAG

Arbejdstøj:

• Alt arbejdstøj bliver håndteret af eksternt svanemærket rengøringsfirma, der har en cirkulær forretningsmodel, hvor tekstiler og måtter udlejes, vaskes, 

distribueres blandt mange forskellige kunder.  

Spild i produktionen:

• Ca. 15 tons ben og fedt bliver årligt aftaget af DAKA for at blive omdannet til dyrefoder.

Emballage og affald:

• Pap bliver presset og aftaget af recyclingfirma med henblik på genanvendelse.

• Affald sorteres mere nu end tidligere (nye krav fra d. 1 Jan 2023 har været medvirkende til dette). Alt farvet blød og hård plast sorteres nu fra i  ny 

container. Alt ufarvet plast sorteres for sig selv. 
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