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Vores eksterne rapportering består af tre rapporter: Årsrapport, 
bæredygtighedsrapport og ESG-rapport. Indholdet i den enkelte 
rapport er skræddersyet til den specifikke målgruppe og omfatter 
krydshenvisninger til de øvrige rapporter, hvor dette er relevant.

Årsrapport
Årsrapporten er vores detaljerede årlige 
redegørelse for virksomhedens resultat, 
strategi og ledelse. Årsrapporten omfatter 
vores koncernregnskab og vores eksternt 
validerede ESG-tal.

ESG-rapport
ESG-rapporten har fokus på at præsentere vores 
ESG-data og tilhørende metoder og regnskabs-
praksis. EY har afgivet en erklæring med høj grad 
af sikkerhed om ESG-rapporten.

Bæredygtighedsrapport
Vores bæredygtighedsrapport beskriver vores 
sociale, etiske og miljømæssige indsats og 
indeholder også en årlig status over vores 
fremskridt i forhold til FN's Global Compact og 
den lovpligtige CSR-redegørelse i henhold til § 
99a i årsregnskabsloven.

Bringer dig tilbage til indholdsfortegnelsen

Navigation i rapporten

Læs mere i rapporten

https://www.arla.com/company/responsibility/csr-reports/
https://www.arla.com/company/responsibility/csr-reports/


BærEdyGtiGhEdSrESultatEr i kortE træk

ENviroNmENt – miljødata

Social – SocialE data

Andel af vedvarende energi*

33% 98,4%
Ingen større problemer 
med renlighed

99,8%
Ingen større problemer 
med fysisk tilstand

99,5%
Ingen større problemer med mobilitet

100,0%
Ingen problemer med skader

Fuldtidsarbejdsstyrke

20.617
20.617

20.020

19.174

2021

2020

2019

Andel af kvinder  
på direktørniveau eller derover

27%
27%

26%

26%

2021

2020

2019

33%

31%

2021

2020

Fødevaresikkerhed 
Antal tilbagekaldelser

0
0

1

4

2021

2020

2019

Ulykkesfrekvens/ 
1 million arbejdstimer

4,3
4,3

5,2

6,0

2021

2020

2019

*Markedsbaseret rapportering

Reduktion i CO₂e-emissioner, 
ScopE 3,  pr. kg mælk 
og valle

Reduktion i CO₂e-emissioner*, 
ScopE 1 oG 2 

 7%
2020: 7%

25%
2020: 24%

Baseline: 2015, SBTi-mål for 
2030: 63%

Baseline: 2015, SBTi-mål for 
2030: 30%

dyrEvElfærd
Andel af auditerede gårde uden større problemer

Nøgletal er beregnet på baggrund af 3.337 Arlagården®-audits udført i 2021, svarende til 37% af 
Arlas aktive andelshavere.
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Hanne Søndergaard
EVP, Chief Agriculture, Sustainability & 
Communications Officer

Mejeriprodukter er en stor del af mange menneskers 
kost, og de mange velsmagende og alsidige produkter 
er en vigtig og prismæssigt overkommelig kilde til 
proteiner og ernæring af høj kvalitet. Den globale 
mejeribranche giver også arbejde til flere hundrede 
millioner mennesker, og vores landmænd spiller en 
vigtig rolle i forvaltningen af jorden.

Arla har arbejdet med bæredygtighed i mange år, 
og vores landmænd er blandt de mest klimaeffektive 
i verden med en CO2e-emission på 1,15 kg pr. kg 
mælk.* I 2021 styrkede vi vores ambition om at støtte 
Parisaftalens mål om at holde den globale opvarmning 
under 1,5°C, hvilket forpligter os til at sænke vores 
emissioner fra scope 1 og 2 med 63 procent inden 
2030*. Det glæder mig, at disse planer er blevet 
godkendt af Science Based Targets-initiativet. 

fokuS på traNSparENt haNdliNG

At være videnskabsbaseret og datadrevet er grund-
læggende for vores tilgang, da vi mener, at for at sænke 
vores klimaaftryk skal vi først være sikre på, at vi måler det 
korrekt. Jeg er stolt over at kunne sige, at vi er det første 
store mejeriselskab, der har fået en erklæring med 
en høj grad af sikkerhed for vores ESG-data, herunder 
scope 3-emissioner, der præsenteres i denne rapport. 

Konkrete tiltag og en status som innovative frontløbere 
er et andet centralt element i vores værdiskabelse og 
bæredygtighed. I 2021 etablerede vi 24 pilotgårde for at 
undersøge praksisser for regenerativ mælkeproduktion 
og skabe datadrevne dokumentationspunkter, der 
viser påvirkningen på natur og klima. I Sverige og 
Storbritannien åbnede vi innovationsgårde, der vil 
fungere som knudepunkter for banebrydende forsøg 
i samarbejde med landmænd, forskere, kunder og 
interessenter i branchen.

Vores bæredygtighedsfokus og -mål dækker hele 
værdikæden fra gårdene og frem og er en central del 
af vores nye femårige forretningsstrategi Future26, 
der blev lanceret i slutningen af 2021.

Ved at gøre bæredygtighed til kernen i vores forretnings-
strategi sikrer vi, at det får det rette fokus og de 
investeringer, der skal til for at skabe forandring i de 
kommende år, så vi kan realisere vores vision.

Jeg er vokset op på en gård med mælkeproduktion og 
har tilbragt hele mit arbejdsliv i Arla Foods, så jeg føler 
mig enormt privilegeret over at være blevet udnævnt til 
Arlas første Chief Agriculture and Sustainability Officer. 
Jeg glæder mig til at fortælle mere om vores fremskridt 
i denne og fremtidige ESG-rapporter.

* FAO og BNP. 2018. Climate change and the global dairy cattle sector – The role of the dairy sector in a low-carbon future.
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Samlet CO₂e, 
scope 1 og 2

0 %
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Fossilbaseret 
jomfruplast**

** På brandede produkter

2030

CO₂e, scope 3, pr. kg 
mælk og valle

-30%
2025

Genanvendelig 
emballage**
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vi forpliGtEr oS til haNdliNG

-50%
Madspild

2030

Opdateret 
i 2021

Transparente, nøjagtige 
og troværdige data er 
forudsætninger for vores succes 
på bæredygtighedsrejsen.

"

"
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fEmårSovErSiGt 

ESG-nøgletal, femårsoversigt ESG-note 2021 2020 2019 2018 2017

Environment – miljødata
CO₂e-emissioner
CO₂e-reduktion, scope 1 og 2 (baseline: 2015) -25% -24% -12% -4% -5%
CO₂e-reduktion, scope 3, pr. kg mælk og valle (baseline: 2015) -7% -7% -7% -7% -6%
CO₂e, scope 1 (millioner kg) 447 474 463 490 492
CO₂e, scope 2 – markedsbaseret (millioner kg) 286 277 399 456 438
CO₂e, scope 3 (millioner kg) 19.050 18.625 18.387 18.553 18.671
Samlet CO₂e (millioner kg) 1.1 19.783 19.376 19.249 19.499 19.601
CO₂e, scope 2 – lokationsbaseret (millioner kg) 243 237 274 263 313
Samlet CO₂e – lokationsbaseret (millioner kg) 19.740 19.336 19.124 19.306 19.476
CO₂e, scope 3, pr. kg mælk og valle (kg) 1,20  1,21  1,21  1,20  1,22 

CO₂e-reduktion (scope 1 og 2) – lokationsbaseret -20% -16% -14% -12% -6%
Energimiks
Andel af vedvarende energi (%) – markedsbaseret 1.2 33% 31%
Andel af vedvarende energi (%) – lokationsbaseret 1.2 32% 35% 33% 27% 24%
Affald og vand
Fast affald (tons) 1.3 33.500 32.975 33.713 34.600 32.608
Vandforbrug (tusind m3) 1.4 18.860 18.663 18.059 18.084 18.670
Dyrevelfærd
Somatisk celletal (tusind celler/ml) 1.5 191 194 196 198 194
Andel af auditerede gårde uden større problemer med renlighed 1.5 98,4%
Andel af auditerede gårde uden større problemer med mobilitet 1.5 99,5%
Andel af auditerede gårde uden større problemer med skader 1.5 100%
Andel af auditerede gårde uden større problemer med den fysiske tilstand 1.5 99,8%

Social – sociale data
Fuldtidsarbejdsstyrke (gennemsnitlig) 2.1 20.617 20.020 19.174 19.190 18.973
Andel af kvinder i alt (%) 2.2 27% 27% 27% 27% 26%
Andel af kvinder på direktørniveau eller derover (%) 2.2 27% 26% 26% 23% 22%
Andel af kvinder i koncernledelsen (%) 2.2 14% 14% 29% 29% 29%
Lønforskel mellem køn, funktionærer (mænd/kvinder) 2.3 1,03 1,05 1,05 1,06 -
Medarbejderomsætningshastighed (%) 2.4 13% 10% 12% 12% 11%
Fødevaresikkerhed – antal tilbagekaldelser 2.5 0 1 4 2 10
Ulykkesfrekvens (pr. 1 million arbejdstimer) 2.6 4,3 5,2 6,0 7,9 9,3

Governance – ledelsesdata
Andel af kvinder i bestyrelsen (%)* 3.1 13% 13% 13% 13% 12%
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder (%) 3.2 98% 99% 96% 99% 99%

*Inklusive alle bestyrelsesmedlemmer, generalforsamlingsvalgte medlemmer, medarbejderrepræsentanter og eksterne rådgivere var andelen af kvinder 20 procent pr. 31. december 2021.
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vorES laNdmæNd Er fortSat BlaNdt dE mESt klimaEffEktivE

Drivhusgasemissioner beregnes årligt (som CO₂-
ækvivalenter, CO₂e) for at følge op på Arlas bidrag til 
bekæmpelse af klimaforandringerne og fremskridt i 
forhold til vores opstillede emissionsmål. CO₂e inddeles 
i tre "scopes" i henhold til metoden i Green house 
Gas Protocol-standarden (drivhusgasprotokollen). 
I tråd med Arlas SBTi-mål inkluderer koncernen ikke 
klimakompensering.

Co₂e-emissionerne for scope 1 og scope 2 er faldet 
med 25 procent siden 2015 og bidrager til, at vi kan nå 
vores opdaterede STBi-mål om at reducere scope 1- 
og scope 2-emissioner med 63 procent inden 2030.

Scope 3-emissionerne pr. kilo mælk og valle udgjorde 
1,20 kilo, hvilket er uændret i forhold til sidste år. 
I 2021 udgjorde de specifikke emissioner fra Arlas ejere 

1,15 kilo CO₂e pr. kilo ejermælk, hvilket er på niveau 
med sidste år. Emissioner vedrørende emballage og 
transport steg primært som følge af øget produktion på 
vores internationale markeder. Ifølge vores SBTi-mål skal 
scope 3-emissionerne pr. kilo mælk og valle reduceres 
med 30 procent inden 2030. I 2021 var reduktionen 
7 procent sammenlignet med 2015 og på niveau med 
sidste år, hvilket viser at vores landmænd er blandt de 
mest klimaeffektive i verden.

I 2021 steg de samlede CO
2
-emissioner til 19.783 mil-

lioner kilo sammenlignet med 19.376 millioner kilo 
sidste år. Udviklingen kan forklares med en stigning i 
eksternt indkøbt valle i Arla Foods Ingredients og øgede 
emissioner relateret til udvidelsen af kapaciteten på 
vores produktionsanlæg i Bahrain. Disse faktorer blev 
delvist opvejet af øget køb af biogascertifikater.

* I 2020 gik Arla over til markedsbaseret rapportering – læs mere herom på side 125.
** Scope 3-emissioner fra kategori 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 og 15 er uden betydning for Arlas scope 3-emissioner og er derfor ikke medtaget i 
tallene for emissioner i ESG-tabel 1.1. De nævnte kategorier tegner sig individuelt for mindre end 0,6 procent af Arlas scope 3-emissioner.
Kategori 10, 11 og 14 er ikke relevante for Arla på grund af produkternes art og Arlas forretningsmodel.
*** Frem til 30. juni 2021 var mælkeomregningsfaktoren fra liter til kilo 1,02. Fra 1. juli 2021 er mælkeomregningsfaktoren 1,03.  
Historiske tal for ejermælk er tilpasset den nye omregningsfaktor.

Environment – miljødata

1.1 drivhuSGaSEmiSSioNEr (co2e)

ESG-tabel 1.1 Drivhusgasemissioner 2021 2020 2019 2018 2017
(millioner kg)

CO₂e-reduktion, scope 1 og 2, markedsbaseret  
(baseline: 2015) -25% -24% -12% -4% -5%
CO₂e-reduktion, scope 3, pr. kg mælk og valle  
(baseline: 2015) -7% -7% -7% -7% -6%

CO₂e, scope 1  
Drift 368 381 366 400 408
Transport 79 93 97 90 84
CO₂e, scope 1 447 474 463 490 492

 
CO₂e, scope 2
CO₂e, scope 2 – markedsbaseret* 286 277 399 456 438

CO₂e, scope 3**  
Indkøbte varer og tjenesteydelser (kategori 1):  
Mælk*** 16.386  16.645  16.524  16.548  16.809 
Valle 1.751  1.133  1.032  1.162  1.002 
Emballage 417  396  384  383  384 
Indkøbte varer og tjenesteydelser (kategori 1) 18.554  18.174  17.940  18.093  18.195 

Brændstof- og energirelaterede aktiviteter (kategori 3) 125  120  110  108  105 
Upstream-transport og -distribution (kategori 4) 347  306  312 326  345 
Affald genereret fra driften (kategori 5) 24  25  25  26  26 
CO₂e, scope 3 19.050 18.625 18.387 18.553 18.671
Samlet CO₂e 19.783 19.376 19.249 19.499 19.601
CO₂e, scope 2 – lokationsbaseret 243 237 274 263 313
Samlet CO₂e – lokationsbaseret 19.740 19.336 19.124 19.306 19.476

Udvikling i CO₂e-emissioner
(mkg)

19.376 -18 -259
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Anvendt regnskabspraksis

Beregning af CO₂-ækvivalenter
Drivhusgasser er gasser, som bidrager til opvarmning 
af klimaet ved at absorbere infrarød stråling. Ud over 
kuldioxid (CO₂) er der to andre vigtige drivhusgasser, 
som man forbinder med produktionen af mejeri-
produkter: metan (CH₄) og dinitrogenoxid (N₂O). For at 
kunne beregne Arlas samlede drivhusgasemissioner 
(klimaaftryk) konverteres de forskellige drivhusgas-
emissioner til CO₂-ækvivalenter (CO₂e). Konverteringen 
af forskellige gasser afspejler deres globale potentiale 
som drivhusgasser. 

Gasserne har forskellige styrker, hvilket der tages højde 
for med følgende beregninger (baseret på IPCC's* Fifth 
Assessment Report, Climate Change 2013):

1 kg kuldioxid (CO₂)= 1 kg CO₂e
1 kg metan (CH₄) = 28 kg CO₂e
1 kg dinitrogenoxid (N₂O) = 265 kg CO₂e

Hovedparten af Arlas emissioner er metan fra fordøjelse 
og opbevaring af husdyrgødning samt dinitrogenoxid 
fra brug af kunstgødning og husdyrgødning.

Drivhusgasemissionerne inddeles i tre scopes, afhængigt 
af hvor i værdikæden de forekommer, og hvilken kontrol 
virksomheden har over dem.

Scope 1 – Alle direkte emissioner
Scope 1-emissioner kommer fra aktiviteter, som virk-
somheden kontrollerer direkte. Det omfatter transport 
med Arlas køretøjer og direkte emissioner fra Arlas 
produktionsanlæg. Scope 1-emissioner beregnes efter 
metoden i drivhusgasprotokollen ved at anvende emis-
sionsfaktorer på Arlas specifikke aktivitetsdata.

Scope 2 – Indirekte emissioner
Scope 2-emissioner er de indirekte emissioner i 
forbindelse med den energi, som Arla køber, det vil 
sige el eller varme. Scope 2-emissioner beregnes efter 
metoden i drivhusgasprotokollen ved at anvende 
emissions faktorer på Arlas specifikke aktivitetsdata. 
I 2020 skiftede Arla fra lokationsbaseret rapportering i 
scope 2 til markedsbaseret rapportering og opdaterede 

baseline fra 2015. Den markedsbaserede fordelings-
metode afspejler emissioner fra de specifikke el- 
og andre kontraktinstrumenter, som Arla køber, og 
som kan afvige fra de gennemsnitlige el- og andre 
energikilder, der genereres i et land. Det giver Arla 
mulighed for at købe el- og andre kontraktinstrumenter, 
der udleder færre drivhusgasser end landsgennemsnittet. 
I overensstemmelse med drivhusgasprotokollen 

tjenesteydelser (for eksempel indkøb af rå mælk fra 
ejere og kontraktlandmænd, valle, emballage og køb 
af transport fra leverandører), men også bortskaffelse 
af affald fra produktionsanlæg. Scope 3-emissioner 
beregnes i henhold til drivhusgasprotokollen ved 
at anvende emissionsfaktorer på Arlas specifikke 
aktivitetsdata. 

Environment – miljødata

1.1 drivhuSGaSEmiSSioNEr (co2e)

Gårde Transport Transport

Indkøbt energi

Foderproduktion Affalds- 
håndtering

Produktion og kontorer

Scope 1

2%

Scope 2

2%

N₂O/CH₄ CH₄ CO₂ CO₂CH₄ CO₂N₂O CO₂

Ifølge kvantificeringen fra 2021 af Arlas klimapåvirkning udgjorde scope 1- og scope 2-emissioner henholdsvis 2 og 2 procent af de samlede emissioner. Scope 3-emissioner 
udgjorde 96 procent af Arlas klimapåvirkning. Mælkeproduktion på gårdene (herunder blandt andet metan fra køer samt emissioner fra foder og transport af foder) udgjorde 
83 procent af de samlede emissioner. 

offentliggør Arla scope 2-emissioner i henhold til både 
den markeds- og lokationsbaserede metode (også kaldet 
dobbelt rapportering).

Scope 3 – Alle øvrige indirekte emissioner
Scope 3-emissioner vedrører emissioner fra kilder, 
som Arla ikke selv ejer eller kontrollerer direkte.  
De dækker emissioner fra indkøbte varer og 

Scope 3 

96%

* IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) er et FN-organ, der beskæftiger sig med videnskaben bag klimaforandringerne.

hvor kommEr vorES EmiSSioNEr fra?
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Anvendt regnskabspraksis / fortsat

Emissioner fra valle vedrører eksternt indkøbt valle 
til Arla Foods Ingredients' største produktionsanlæg. 
Vallen, som medtages, standardiseres og genberegnes 
baseret på indholdet af mælketørstof for at tage højde 
for forskellen i kvalitet og fraktioner indkøbt af Arla. 
Emissionsfaktoren for eksternt indkøbt valle lå uændret 
på 1,0, hvilket er et konservativt skøn (Flysjö, 2012). 

Arla indsamler data fra leverandører af transport og 
emballage, der dækker mindst 95 procent af forbruget, 
og baseret på de indsamlede data skaleres emissionerne 
op til 100 procent. Biogene emissioner er ikke medtaget 
i det aktuelle ESG-afsnit, men vil blive offentliggjort fra 
2022. Emissionsfaktorer for transport, drift og emballage 
leveres af konsulentfirmaet Sphera, som er førende i 
branchen. Emissionsfaktorerne opdateres årligt til det 
seneste fuldstændige datasæt for samme år, i dette 
tilfælde 2017. Emissionsfaktorerne er uændrede i forhold 
til 2020, fordi leveringstiden fra Sphera er blevet ændret. 
Emissionsfaktorer på gårdniveau leveres af 2.-0 LCA 
Consultants. For ikke-ejermælk var emissionsfaktorerne 
uændrede i forhold til 2015-niveauet.

Scope 3 – Emissioner på gårdniveau
Scope 3-emissioner fra rå mælk beregnes i overensstem-
melse med den internationale mejerisammenslutning 
IDF's retningslinjer for mejeriprodukters klimaaftryk (IDF, 
2015). Værktøjet, der bruges til at beregne klimaaftrykket 
fra mælk, er baseret på en livscyklusanalyse (LCA), som 
er blevet udviklet inden for de seneste ti år i samarbejde 
med det danske konsulentfirma 2.-0 LCA Consultants, 
som er stiftet af akademikere. For en mere detaljeret 
beskrivelse af metoden henvises til Schmidt og Dalgaard 
(2021). Emissionsfaktorer på gårdniveau leveres også 
af 2.-0 LCA Consultants. Emissioner fra ikke-ejermælk 
beregnes ved at gange mælkevolumen med emissions-
faktorer baseret på nationale opgørelsesdata og ikke 
Arla-specifikke data. Beregningerne er baseret på en 
tidligere version af værktøjet efter IDF 2010 (Dalgaard R, 
Schmidt J, Cenian K, 2016).

Emissioner fra råmælk omfatter både emissioner 
på og uden for gårdene. Emissionerne stammer 
fra køernes fordøjelse, produktion og indkøb af 
foder, opbevaring af husdyrgødning, energiforbrug, 
produktionsmidler og tørvejord. Emissioner 

vedrørende foder omfatter gødning til dyrkning af 
foder og indkøbt foder samt transport af indkøbt foder. 
Opbevaring af husdyrgødning kan resultere i metan- 
og dinitrogenoxid-emissioner. Emissionsmængden 
varierer afhængigt af, hvordan husdyrgødningen 
tildækkes, og om den anvendes til biogasproduktion. 
Tørvejord er vådområder med et højt indhold af 
CO₂e. Der frigives CO₂ og N₂O, når jorden drænes og 
anvendes til produktion af afgrøder.  Emissionstallet for 
rå mælk, som fremgår af denne rapport, er en vægtet 
gennemsnitlig emission pr. kilo mælk, der beregnes 
på grundlag af klimadata fra gårde, hvor dataene er 
blevet valideret af eksterne klimaeksperter, ganget 
med mælkeindvejningen justeret for fedt og protein. 
Gårde, der har haft besøg af eksterne klimaeksperter, 
er statistisk repræsentative for alle Arlas gårde. 

 Usikkerheder og skøn

I 2021 indsendte 93 procent af Arlas aktive andelshavere 
et detaljeret Klimatjek-spørgeskema (andelshaverne 
modtager et incitament på 1,0 EUR-cent/kg mælk for 
at deltage i undersøgelsen). Besvarelserne blev valideret 
af eksterne klimaeksperter. Rapporten indeholder kun 
eksternt validerede data, som ved udgangen af 2021 
repræsenterede 77 procent af Arlas aktive andelshavere. 

Andelshaverne gennemfører Klimatjekket én gang om 
året på baggrund af data fra deres seneste regnskabsår. 
Dette kan variere fra gård til gård, da regnskabsåret 
på nogle gårde løber fra januar til december, mens 
det på andre løber fra juli til juni. Tallene er derfor ikke 
nødvendigvis baseret på gårddata for den samme 
periode. Hovedparten af dataene, 61 procent, vedrører 
perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, 
mens 14 procent vedrører tidligere perioder. 

Der er foretaget en usikkerhedsanalyse for at belyse de 
største usikkerhedsområder i forbindelse med gårdenes 
selvrapporterede emissionsdata. Analysen dækkede fire 
centrale tiltag; besætning, foder, afgrøder og håndtering 
af husdyrgødning, med fokus på de parametre, 
som påvirkede den enkelte gårds emissioner mest. 
Analysen konkluderede, at data i værste fald kunne 
manipuleres med op til 10-12 procent, men kun hvis 
gården havde et udgangspunkt med høje emissioner 
og hævdede at skifte fra ingen biogasbehandling til 

fuld biogasbehandling af gylle. Mindre gårde og gårde 
med ekstensiv græsning måler ikke altid mængden 
af foder, som køerne spiser, eller tørstofindholdet i 
græsset på markerne. Som en hjælp til gårdene med 
at indberette mere præcise data indeholder systemet 
en model, som gør det muligt at beregne foderforbrug 
baseret på besætningens størrelse og mælkeudbyttet. 
Rapportering om tørvejord er et område under 
udvikling og er stadig forbundet med større usikkerhed 
end andre områder. På grund af den relativt høje 
klimapåvirkning kan den usikkerhed, der er forbundet 
med tørvejord, have betydelig indvirkning på det 
samlede rapporterede tal for drivhusgasser. Risikoen for 
fejl og datamanipulation minimeres gennem eksterne 
klimarådgivere, som validerer dataene, og ved hjælp af 
en systematisk statistisk proces, som Arla gennemfører 
for at screene for afvigende værdier. Klimarådgiverne 
informeres om alle afvigende værdier, som derefter kan 
gennemføre en nærmere undersøgelse på gårdniveau. 

Tallene offentliggøres først, når der er gennemført en 
omhyggelig undersøgelse.

Metoden til beregning af emissioner på gårdniveau 
udvikler sig hele tiden. I øjeblikket er faktorer, der poten-
tielt kan reducere de samlede nettoemissioner, såsom 
kulstoflagring på gården og direkte ændret arealan-
vendelse, ikke inkluderet. IDF 2015 anbefaler, at direkte 
ændret arealanvendelse medtages i beregningerne.

Andre usikkerheder vedrører indsamlede emballage- og 
transportdata fra vores leverandører. Arla indhenter de 
nødvendige data hvert år ved at udsende et detaljeret 
spørgeskema til sine leverandører sammen med en 
vejledning i, hvordan den tilhørende dokumentation 
skal udfyldes. Manuelle dataindtastninger fra forskellige 
kilder udgør en klar risiko for datakvaliteten. Vi har en 
streng intern valideringsproces i to trin for at minimere 
risikoen for fejl i rapporteringen.

9% 33% 10%

Environment – miljødata

1.1 drivhuSGaSEmiSSioNEr (co2e)

Opbevaring af 
husdyrgødning

Indkøbt og 
hjemmedyrket 

foder

Køernes fordøjelse 
af foder

Tørvejord Energi

5%

hvor kommEr vorES EmiSSioNEr fra på GårdNivEau?

Øvrige emissioner, 2 procent, omfatter produktionsmidler og destruktion af døde dyr.

41%
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 StiGNiNG i aNdElEN af vEdvarENdE ENErGi

Brugen af energi, herunder opvarmning og elektricitet, 
på Arlas anlæg bidrager til klimaforandringer, udtømning 
af klodens ikke-vedvarende ressourcer og forurening. 
Overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende 
energi er derfor et vigtigt redskab til at realisere Arlas 
klimaambitioner og reducere klimaaftrykket fra scope 1- 
og scope 2-emissioner.

Andelen af vedvarende energi steg til 33 procent i 2021 
mod 31 procent sidste år. Tallet blev påvirket positivt af 
indkøb af yderligere grøn el og biogas i Danmark.

I 2020 blev regnskabsmetoden for vedvarende 
energi ændret fra lokationsbaseret til markedsbaseret 
rapportering. I perioden mellem 2016 og 2019 købte 
Arla en række grønne certifikater uden at inkludere 
disse i tallene, og derfor indeholder ESG-tabel 1.2 kun 
tal for 2020-2021. 

ESG-tabel 1.2 Energi indkøbt til produktion 
(1.000 MWh)

2021 2020 2019 2018 2017

Energi fra ikke-vedvarende kilder:
Naturgas, fyringsolie og gasolie 1.773 1.816 - - -
Elektricitet 634 626 - - -
Fjernvarme 19 5 - - -
Energi fra ikke-vedvarende kilder 2.426 2.447

Vedvarende energikilder:
Biogas og biomasse 563 559 - - -
Fjernvarme 210 119 - - -
Elektricitet 421 432 - - -
Vedvarende energikilder 1.194 1.110
Samlet energi indkøbt til produktion 3.620 3.557 - - -

Andel af vedvarende energi, markedsbaseret* 33% 31% - - -
Andel af vedvarende energi, lokationsbaseret 32% 35% 33% 27% 24%

* I 2020 overgik Arla til markedsbaseret rapportering, og tallene for 2020 er baseret på den nye metode. Andelen af vedvarende energi baseret 
på nationale gennemsnit (lokationsbaserede metode) udgjorde 35 procent i 2020 og er vist på en særskilt linje.

Environment – miljødata

1.2 aNdEl af vEdvarENdE ENErGi

 Anvendt regnskabspraksis

Energiforbruget i produktionen består af brændstoffer 
fra vedvarende energikilder samt fossile brændstoffer 
og elektricitet. Vedvarende energi er energi fra 
vedvarende energiressourcer, som kan genopfyldes 
naturligt, herunder sol, vind, vandkraft, biomasse og 
geotermisk varme. Fra 2020 måler og rapporterer 
Arla om sine emissioner i henhold til markedsbaseret 
rapportering og redegør for sit kontraktbaserede køb 
af grøn elektricitet i beregningen af den vedvarende 
energiandel. Den vedvarende elektricitet, der købes 
fra nationale kilder, vurderes årligt ved hjælp af tal 
for det nationale elektricitetsmiks, som leveres af det 
brancheførende konsulentfirma Sphera, der indsamler, 
vurderer og analyserer emissionsdata på baggrund af 
de seneste videnskabelige resultater. Den vedvarende 

energiandel beregnes ved at dividere det samlede 
forbrug af vedvarende energi med koncernens samlede 
energiforbrug.

Nogle Arla-anlæg producerer og sælger overskydende 
energi, det vil sige elektricitet og varme. Den solgte 
energi fratrækkes ikke i beregningen af den vedvarende 
energiandel. Dataene i ESG-tabel 1.2 indsamles 
månedligt fra Arlas anlæg. Data for energiforbrug er 
primært baseret på fakturaoplysninger og automatiske 
måleraflæsninger på det enkelte anlæg, og der er 
derfor en meget lav usikkerhed forbundet med disse 
tal. Arla tager ikke højde for energitab, og derfor er al 
indkøbt energi inkluderet i tallene.

dEt NuværENdE oG frEmtidiGE GrøNNE ElSyStEm

En metode til at sikre grøn elektricitet til vores drift er ved at købe oprindelsesgaranticertifikater (GO'er) 
direkte fra vores ejere. Det vil sikre vores landmænd en bedre pris for deres elektricitet og give Arla adgang 
til yderligere certifikater.

Landmand/ejer Forsyningsselskab En vilkårlig virksomhed Arla

NuværENdE

frEmtIdIG

100%
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 lillE StiGNiNG i vaNdforBruGEt

Adgang til rent vand er en vigtig del af Arlas 
miljøambition, og derfor fokuserer vi på at reducere 
vandforbruget og forbedre vandrensningsteknologierne 
på vores produktionsanlæg. 

I 2021 steg vandforbruget i Arla med 1 procent i forhold 
til sidste år drevet af udvidet produktionskapacitet i 
Bahrain og øget mozzarellaproduktion i Danmark.

 Anvendt regnskabspraksis

Vandforbruget dækker alt vand indkøbt fra eksterne 
leverandører og vand fra egne boringer på produktions-
anlæg, lagre og logistikterminaler. Vand fra eksterne 
boringer omfatter vand indkøbt fra eksterne leverandører 
inden intern behandling. Vand fra egne boringer er vand 
fra egne boringer på anlæggene og måles inden den 
interne behandling.

Environment – miljødata

1.3 affald

Environment – miljødata

1.4 vaNd

 StiGNiNG i mæNGdEN af faSt affald

Affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller 
komposteres, påvirker miljøet. Arla bestræber sig på 
løbende at øge anlæggenes produktionseffektivitet, 
reducere mængden af spild og affald i produktions- og 
transportprocessen og samarbejde med leverandører 
om at reducere affald og forbedre affaldshåndteringen.

I 2021 steg mængden af fast affald til 33.500 tons 
mod 32.975 tons sidste år primært som følge af øget 
produktionskapacitet i Bahrain.

I øjeblikket offentliggør Arla kun fast affald i ESG-
tabel 1.3, som kun udgør en lille del af Arlas samlede 
affaldsmængde. Andre typer affald er produktaffald 
og spildevand. Arla arbejder på yderligere at forbedre 
nøjagtigheden og effektiviteten af rapporteringen 
af madspild med henblik på at inkludere madspild i 
ESG-rapporteringen. 

ESG-tabel 1.3 Fast affald
(tons)

2021 2020 2019 2018 2017

Genanvendeligt affald 21.640 21.402 21.651 20.233 19.699 
Affald til forbrænding med energigenvinding 8.679 8.991 10.011 12.546 11.088 
Affald til deponering 1.921 1.204 988 933 897 
Farligt affald 1.260 1.378 1.063 888 924 
I alt 33.500 32.975 33.713 34.600 32.608 

ESG-tabel 1.4 Vandforbrug
(1.000 m3)

2021 2020 2019 2018 2017

Vand indkøbt eksternt 11.057  10.918  10.589  10.484  10.862 
Vand fra egne boringer 7.803  7.745  7.470  7.600  7.808 
I alt 18.860  18.663  18.059  18.084  18.670 

 Anvendt regnskabspraksis

Fast affald defineres som materialer fra produktionen, 
som ikke længere er beregnet til deres oprindelige brug, 
og som skal genvindes (for eksempel genanvendes, 
genbruges eller komposteres) eller ikke genvindes 
(for eksempel deponeres) – herunder emballageaffald, 
farligt affald og andet ikke-farligt affald.  Arla indsamler 
månedlige data fra alle de anlæg, som vi selv kontrollerer.

 Usikkerheder og skøn

Oplysninger om fast affald indhentes månedligt fra 
eksterne affaldsbehandlere og rapporteres af anlæggene. 
I løbet af 2021 blev dataindsamlingen for Danmark og 
Sverige automatiseret. Data fra de øvrige lande stammer 
fortsat fra anlæggenes manuelle indtastninger, så der er 
større risiko for fejl. Der er indført relevante kontroller for 
at reducere risikoen for fejl.

 Usikkerheder og skøn

Data for vandforbrug er baseret på anlæggenes 
månedlige manuelle indtastninger. Data for eksternt 
indkøbt vand sammenholdes med leverandørdata, 
mens vand fra egne boringer stammer fra manuelle 
måleraflæsninger. Data valideres direkte på anlægget og 
centralt hos Arla for at mindske risikoen for manuelle fejl.
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 God frEmdrift i arBEjdEt mEd dyrEvElfærd

Dyrevelfærd har højeste prioritet for vores andelshavere 
og for Arla som virksomhed. Arla rapporterer derfor 
om de vigtigste tiltag, som karakteriserer og forbedrer 
dyrevelfærden. Vores KPI'er for dyrevelfærd omfatter 
det somatiske celletal, en god indikator for sygdom 
og stress, samt fire indikatorer forbundet med køernes 
fysiske udseende og trivsel. Disse indikatorer er fysisk 
tilstand, renlighed, mobilitet og skader. Indikatorerne 
er udviklet på grundlag af videnskabelig forskning i de 
mest almindelige problemer for malkekvæg.

Dyrevelfærden på gårdniveau kontrolleres gennem 
eksterne audits, som gennemføres mindst hvert 
tredje år af vores samarbejdspartner SGS, som er 
verdensførende inden for kvalitetssikring og audits 
og specialiseret i dyrevelfærd. 37% af gårdene 

blev kontrolleret i 2021, svarende til 3.337 audits. 
Resultaterne af en audit kan udløse en opfølgende 
audit, hvis der konstateres større problemer eller 
adskillige mindre problemer. I tilfælde af gentagne 
uregelmæssigheder i forhold til dyrevelfærden stopper 
Arla mælkeindvejningen fra den pågældende gård 
og kan i sjældne, ekstreme tilfælde vælge at opsige 
medlemskabet. I 2020 opgraderede og standardiserede 
vi auditprocessen for alle ejerlande for at sikre, at 
auditørerne følger de samme processer og standarder 
overalt. Der rapporteres derfor kun data for 2021.

Det gennemsnitlige somatiske celletal på tværs af 
Arlas geografiske områder faldt med 2 procent til 
191.000 celler/ml, hvilket er det laveste niveau i mere 
end fem år.

ESG-tabel 1.5 Dyrevelfærdsindikatorer 2021 2020 2019 2018 2017

Somatisk celletal (tusind celler/ml) 191 194 196 198 194
Andel af auditerede gårde uden større problemer med renlighed 98,4% - - - -
Andel af auditerede gårde uden større problemer med mobilitet 99,5% - - - -
Andel af auditerede gårde uden større problemer med skader 100,0% - - - -
Andel af auditerede gårde uden større problemer med den 
fysiske tilstand 99,8% - - - -

 Anvendt regnskabspraksis

Somatisk celletal (gennemsnit):
De somatiske celler i mælk er primært hvide 
blodlegemer. Et forhøjet somatisk celletal kan være 
tegn på betændelse (mastitis) i koens yver, hvilket 
ud over at medføre smerter og stress hos dyret også 
sænker mælkekvaliteten. Arla overvåger det somatiske 
celletal (CT) ved at analysere mælk på bulktankniveau, 
hver gang der indvejes mælk fra gårdene. Niveauet 
rapporteres løbende for at sikre en høj mælkekvalitet. 
Det rapporterede tal er et vægtet gennemsnit for hele 
Arlas mælkeindvejning for et bestemt år. Det beregnede 
somatiske celletal modtages fra forskellige laboratorier 
på tværs af ejerlandene. Et somatisk celletal over 300 
reducerer mælkeprisen til den pågældende gård, mens 
mælkeprisen forhøjes for celletal under 300.

Audit på gårdene og dyrebaserede indikatorer
Dyrevelfærden på alle Arlas gårde auditeres 
regelmæssigt. En audit indebærer en omhyggelig 
kontrol af besætningen og gården ud fra alle relevante 
dyrevelfærdsperspektiver. Audits omfatter basis-audits 
(som gennemføres hvert tredje år), stikprøve-audits, 
opstartsbesøg, fokus-audits og særligt fokus-audits. 
Auditerede gårde defineres som procentdelen af ejere, 
der har gennemført mindst én audit i 2021. En ejer 
kan potentielt blive auditeret mere end én gang om 
året, hvis vedkommende ejer flere gårde, eller hvis der 
gennemføres både en basis-audit og en strikprøve-audit 
på ejerens gård. Opfølgende audits er ikke medtaget 
i tallet.
 

Dyrebaserede indikatorer evalueret af auditører
De rapporterede KPI'er i tabel 1.5 vedrører andelen 
af auditerede gårde, hvor der ikke er fundet større 
problemer i hver kategori. Når en auditør besøger gården, 
udvælges der et vilkårligt antal dyr fra besætningen. 
Antallet af dyr varierer med besætningens størrelse. 
Auditøren tildeler de udvalgte dyr en score fra 0-2 for 
fire centrale velfærdsindikatorer, hvor 0 betyder ingen 
identificerede problemer, 1 betyder mindre problemer, 
og 2 betyder større problemer. Resultaterne rapporteres 
til Arla. Hvis auditørerne vurderer, at mere end 5 procent 
af de udvalgte køer er for tynde, mere end 25 procent 
er for snavsede, mere end 15 procent er lamme, eller 
mere end 10 procent har skader, rapporteres dette til 
Arla som en væsentlig misligholdelse af dyrevelfærden. 

 Usikkerheder og skøn

Det somatiske celletal i Storbritannien omfatter både 
det somatiske celletal for kontraktlandmænd og ejere, 
men det påvirker ikke i væsentlig grad det samlede 
somatiske celletal.

Gårdene auditeres hvert tredje år. Dette har betydning 
for sammenligningen fra år til år, da det ikke er de 
samme gårde, som auditeres hvert år.  

Køer med god fysisk tilstand 
Sunde køer har en krop med den rigtige mængde 
fedtdepoter: ikke for lidt og ikke for meget.

Rene køer  
har lavere risiko 
for at blive smittet 
med sygdomme.

Køer uden skader
En skade på en ko kan være 
en knude, en byld eller et sår. 

Mobile køer  
bevæger sig uden 
problemer og 
uden smerter i 
ben og klove. 

firE cENtralE dyrEvElfærdSiNdikatorEr
Vi måler køernes generelle velfærd ud fra fire indikatorer, som er udviklet på baggrund 
af videnskabelig forskning i de mest almindelige problemer med malkekvæg.

køEr mEd God 
fySiSk tilStaNd

rENE 
køEr

moBilE 
køEr

køEr udEN 
SkadEr

Environment – miljødata

1.5 dyrEvElfærd

Tal beregnet på baggrund af 3.337 Arlagården®-audits i 2021.
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 Anvendt regnskabspraksis

FTE'er defineres som en medarbejders kontraktlige 
arbejdstid sammenlignet med en fuldtidskontrakt 
for den samme stilling i det samme land. FTE-tallet 
bruges til at måle den aktive arbejdsstyrke, der opgøres 
som antal fuldtidsstillinger. En FTE på 1,0 svarer til en 
fuldtidsansat, mens en FTE på 0,5 svarer til halvdelen 
af en fuldtidsansat.

Det gennemsnitlige FTE-tal, som rapporteres i note 1.2 
i koncernregnskabet og i note 2.1 i ESG-nøgletallene, 
beregnes som et gennemsnitligt tal for hver juridisk 
enhed hen over året baseret på kvartalsvise målinger 
i slutningen af hvert kvartal.

Alle medarbejdere medtages i FTE-tallet, herunder 
medarbejdere på permanente og midlertidige kontrakter. 
Medarbejdere på længerevarende orlov, for eksempel 
barselsorlov eller længere sygeorlov, er ikke medtaget. 

  ftE'Er StEG Som følGE af iNSourciNG oG EkSpaNSioN 
i dEt iNtErNatioNalE SEGmENt

Medarbejderne er afgørende for Arlas succes, og derfor 
er det vigtigt at vide, hvordan koncernen anvender 
disse ressourcer på tværs af geografiske områder og 
over tid. Antallet af medarbejdere måles som fuldtids-
arbejdsstyrken (FTE'er). Det samlede antal FTE'er steg 
med 3,0 procent i forhold til sidste år. Det skyldes 
især insourcing af administrative opgaver i UAE og 
Oman samt en udvidelse af produktionskapaciteten i 
Bahrain for at muliggøre øget efterspørgsel og flytning 
af produktionslinjer fra Danmark og Saudi-Arabien. 
Stigningen i fuldtidsarbejdsstyrken i Danmark kan 
tilskrives ekspansion i Arla Foods Ingredients og 
insourcing af IT- og marketingaktiviteter.

I løbet af de seneste fem år er fuldtidsarbejdsstyrken 
i gennemsnit steget med 2 procent om året. Tallene 
viser et skift fra vores europæiske kernemarkeder 
til Polen og internationale markeder, især til MENA. 
Det understøtter Arlas strategiske plan om at udvide 
andelen af forretningen uden for Europa, hvor 
vækstudsigterne er mere lovende.

ESG-tabel 2.1 Fuldtidsarbejdsstyrke (FTE'er) 2021 2020 2019 2018 2017

Danmark 7.565 7.350 7.258 7.264 7.069 
Storbritannien 3.616 3.761 3.407 3.387 3.477 
Sverige 3.076 3.114 2.977 3.001 3.029 
Tyskland 1.590 1.632 1.681 1.759 1.809 
Saudi-Arabien 974 970 952 965 1.009 
Polen 582 529 511 463 433 
Nordamerika 501 479 477 502 496 
Holland 349 351 339 327 320 
Finland 364 336 319 325 325 
Øvrige lande 2.000 1.498 1.253 1.197 1.006 
Fuldtidsarbejdsstyrke (FTE'er) 20.617 20.020 19.174 19.190 18.973 

Fuldtidsarbejdsstyrke opdelt efter medarbejdertype, 2021

Størstedelen af medarbejderne i produktion og 
logistik er timelønnede, mens medarbejderne i salg 
og administration er funktionærer. Forholdet mellem 
timelønnede og funktionærer beregnes på baggrund 
af FTE'er pr. 31. december.

Medarbejderdata håndteres centralt i overensstemmelse 
med GDPR. FTE-tallet rapporteres internt hver måned. 
For at forbedre datakvaliteten valideres data af den 
enkelte juridiske enhed hvert kvartal.

Social – sociale data

2.1 fuldtidSarBEjdSStyrkE (ftE'Er)

Medarbejdere
20.61737%

Funktionærer
63%

Timelønnede 
medarbejdere
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 StiGNiNG i aNdEl af kviNdEr i lEdElSEN

En mangfoldig arbejdsstyrke er afgørende for Arlas 
succes. Arlas politikker skelner ikke mellem mænd og 
kvinder med hensyn til forfremmelsesmuligheder eller 
aflønning, men kvinder er underrepræsenteret i Arlas 
arbejdsstyrke af timelønnede medarbejdere og i mindre 
grad også i arbejdsstyrken af funktionærer.

Arlas mål er at skabe en arbejdsplads med en mangfoldig 
arbejdsstyrke, der fremmer lige muligheder uanset 
baggrund, kultur, religion, køn osv. Vores politikker 
om mangfoldighed, inklusion og chikane regulerer, 
hvordan vi håndterer problemstillinger på en struktureret 
måde, og en whistleblowerplatform gør det muligt for 
medarbejderne at indberette enhver form for chikane. 
Samarbejdsudvalg på både lokalt og globalt plan 
hjælper også med at sikre, at beslutninger, der træffes 
på arbejdspladsen, tilgodeser alle medarbejderes og 
Arlas interesser. Kønsdiversiteten i bestyrelsen fremgår 
af ESG-note 3.1.

Kønsdiversitet (alle medarbejdere)
I 2021 var andelen af kvinder i fuldtidsarbejdsstyrken 
uændret i forhold til sidste år med 27 procent. Læs 
mere om, hvordan Arla arbejder med mangfoldighed, 
på side 55.

Kønsdiversitet (i ledelsen)
Antallet af kvinder i stillinger på direktørniveau eller 
højere er 27 procent, hvilket er en lille stigning i forhold 
til sidste år.

Kønsdiversitet (i koncernledelsen)
14 procent af koncernledelsens medlemmer er kvinder, 
hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Kønsdiversitet blandt alle medarbejdere, 2021

 Anvendt regnskabspraksis

Kønsdiversitet (alle medarbejdere)
Kønsdiversitet defineres som andelen af fuldtidsansatte 
kvinder ud af den samlede fuldtidsarbejdsstyrke. 
Kønsdiversiteten er baseret på FTE'er pr. 31. december 
2021. Det dækker både timelønnede medarbejdere 
og funktionærer.

Kønsdiversitet (i ledelsen)
Arla definerer kønsdiversiteten i ledelsen som andelen 
af kvindelige fuldtidsansatte medarbejdere i stillinger 
på direktørniveau og derover sammenlignet med 
den samlede fuldtidsarbejdsstyrke på direktørniveau 
og derover.

Kønsdiversitet (i koncernledelsen)
Kønsdiversitet i ledelsen defineres som andelen af 
kvinder i koncernledelsen pr. 31. december 2021.

ESG-tabel 2.2.a Kønsdiversitet blandt alle medarbejdere 
(alle medarbejdere)

2021 2020 2019 2018 2017

Andel af kvinder i alt 27% 27% 27% 27% 26%

ESG-tabel 2.2.b Kønsdiversitet i ledelsen 
(diversitet i ledelsen)

2021 2020 2019 2018 2017

Andel af kvinder på direktørniveau eller derover 27% 26%  26% 23% 22%

ESG-tabel 2.2.c Kønsdiversitet i koncernledelsen 2021 2020 2019 2018 2017

Andel af kvinder i koncernledelsen 14% 14%  29% 29% 29%

Social – sociale data

2.2 køNSdivErSitEt

Mænd 

73%

Kvinder

 

27%
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 løNGaB mEllEm mæNd oG kviNdEr faldt

Det er et grundlæggende krav, at en etisk og ansvarlig 
virksomhed betaler lige løn for det samme job uanset 
køn. Hos Arla får mænd og kvinder, som udfører de 
samme eller tilsvarende jobs, den samme løn. Det sikres 
med veldefinerede og faste løntrin på tværs af alle 
jobkategorier.

Lønforskellen mellem køn viser, hvor kvinder er placeret 
i virksomhedshierarkiet. Arla sigter mod fuldstændig 
ligebehandling mellem kønnene, hvilket vil være 
opnået med et lønforhold mellem kønnene på 1,0. 
I 2021 var medianlønnen i Arla 3 procent højere for 
mænd end for kvinder, hvilket er et fald fra sidste års 
forskel på 5 procent.

 StiGNiNG i mEdarBEjdEromSætNiNGEN på GruNd af covId-19

Det er afgørende for Arlas succes som forretning, at 
vi kan tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. 
Medarbejderomsætningshastigheden viser udsvingene 
i arbejdsstyrken. Arla sigter efter en stabil omsætnings-
hastighed og erkender, at der er behov for en vis 
omsætningshastighed for fortsat at være konkurrence-
dygtig og innovativ.

Medarbejderomsætningshastigheden steg til 13 procent 
i forhold til 10 procent sidste år. Udviklingen var drevet 
af en stigning i den frivillige omsætning til 10 procent 
fra 6 procent sidste år. Stigningen var en smule højere 
end niveauet i tidligere år og var sandsynligvis påvirket af 
COVID-19-situationen og den usædvanligt lave frivillige 
omsætning i 2020. Den ufrivillige omsætning faldt en 
smule til 3 procent i forhold til 4 procent sidste år.

ESG-tabel 2.3 Lønforskel mellem køn 2021 2020 2019 2018

Lønforskel mellem køn 1,03 1,05 1,05 1,06

ESG-tabel 2.4 Medarbejderomsætningshastighed 2021 2020 2019 2018 2017

Frivillig omsætning 10% 6% 8% 8% 8%
Ufrivillig omsætning 3% 4% 4% 4% 3%
Samlet omsætning 13% 10% 12% 12% 11%

 Anvendt regnskabspraksis

Lønforskellen mellem køn defineres som medianlønnen 
for mænd divideret med medianlønnen for kvinder. Den 
løn, der indgår i beregningen, omfatter den kontrakt-
mæssige grundløn, mens pension og andre ydelser ikke 
er medtaget.

 Usikkerheder og skøn

I Finansforeningens og Nasdaqs retningslinjer for ESG-
rapportering anbefales det at medtage den samlede 
arbejdsstyrke samt bonus og pension i ligningen. 
Databegrænsninger gør dog, at der kun rapporteres 
lønforskelle mellem køn for funktionærer. Det anslås, at 
inddragelse af timelønnede medarbejdere i lønforskellen 
mellem kønnene ville gøre forskellen mindre på grund 
af overrepræsentationen af mænd i arbejdsstyrken af 
timelønnede medarbejdere.

 Anvendt regnskabspraksis

Omsætningen opdeles i frivillig omsætning (hvor 
med arbejderen selv opsiger sin stilling) og ufrivillig 
omsætning (hvor medarbejderen afskediges). 
Med denne opdeling fungerer omsætningen som en 
indikator for talentfastholdelsen i Arla og viser også, 
hvor effektiv driften er.

Medarbejderomsætningshastigheden beregnes som 
forholdet mellem det samlede antal medarbejdere, 
der forlader virksomheden, og det samlede antal 
medarbejdere i samme periode. Tallet viser antallet 
af medarbejdere og ikke fuldtidsarbejdsstyrken.

Omsætningshastigheden beregnes for alle fastansatte 
medarbejdere og omfatter forskellige fratrædelsesgrunde, 
herunder pensionering, afskedigelse og opsigelse. 
Fratrædelse regnes kun fra den måned, hvor der 
ikke længere udbetales løn (eksempelvis kan visse 
fastansatte medarbejdere have ret til udbetaling af løn i 
nogle få måneder efter deres fratrædelse).

Social – sociale data

2.3 løNforSkEl mEllEm køN

Social – sociale data

2.4 mEdarBEjdEromSætNiNGShaStiGhEd
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 Anvendt regnskabspraksis

En LTA er en personskade på en medarbejder i 
forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver 
på arbejdspladsen, og som resulterer i én eller 
flere mistede arbejdsdage i forhold til planlagte 
arbejdsdage/-skift. En ulykke betragtes kun som 
en ulykke med fravær, hvis medarbejderen ikke kan 
udføre sine almindelige arbejdsopgaver, tager fri for 
at komme sig eller tildeles ændrede arbejdsopgaver 
i rekonvalescensperioden.

Enhver medarbejder, herunder både Arla-medarbejdere 
og vikaransatte, der udfører arbejde for Arla, som får en 

 Nul tilBaGEkaldElSEr af produktEr i 2021

Fødevaresikkerhed er afgørende for en global fødevare-
producent som Arla. Arla har et stort ansvar for at 
sikre, at forbrugerne trygt kan spise og drikke vores 
produkter, og at emballagen klart og tydeligt beskriver, 
hvad de indeholder. Fødevaresikkerhed er også en af de 
vigtigste indikatorer over for forbrugerne, der viser, at 
Arlas produkter produceres og mærkes efter de højeste 
kvalitetsstandarder.

I 2021 var der ingen produkttilbagekaldelser, mens vi 
 sidste år havde en enkelt. Arla yder en målrettet indsats 
for at levere sikre produkter til forbrugerne og arbejder 
hele tiden på at minimere og helt undgå produkttilbage-
kaldelser i hele værdikæden, herunder hos leverandører. 
Alle produkthændelser skal håndteres rettidigt for at 
beskytte forbrugernes sikkerhed samt af hensyn til 
lovligheden og produktkvaliteten (Arla eller private label). 
Håndteringen af alle offentlige tilbagekaldelser følger 
en detaljeret og standardiseret procedure. Proceduren 
for produkthændelsesstyring testes også årligt.

ESG-tabel 2.5 Tilbagekaldelser 2021 2020 2019 2018 2017

Antal tilbagekaldelser 0 1 4 2 10

 Anvendt regnskabspraksis

I overensstemmelse med ESG's  rapporteringsstandarder 
defineres produkttilbagekaldelser som offentlige tilbage-
kaldelser. En offentlig tilbagekaldelse foretages, når et 
produkt udgør en væsentlig risiko for fødevaresikkerhe-
den eller virksomhedens brand samt en juridisk risiko. 
Offentlig tilbagekaldelse er kun relevant, hvis produkterne 
er direkte tilgængelige for forbrugerne på markedet.  

Offentlige tilbagekaldelser indberettes, så snart de 
sker, og der skal udfyldes en hændelsesrapport for 
hver hændelse inden for to dage efter den første 
meddelelse om problemet. Det samlede antal offentlige 
tilbagekaldelser rapporteres eksternt én gang om året.

Social – sociale data

2.5 fødEvarESikkErhEd – aNtal tilBaGEkaldElSEr af produktEr

 ulykkEr Er fortSat Et viGtiGt fokuSområdE

Arla har en omfattende og lang værdikæde og 
tilbyder mange forskellige typer jobs på tværs af 
landegrænser. Vores medarbejdere er afgørende for 
Arlas succes, og vi har en ambition om at skabe et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. 
Arla arbejder målrettet på at forhindre ulykker, skader 
og arbejdsrelaterede sygdomme. 

Der anvendes en systematisk tilgang til målfastsættelse 
og sporing for at mindske risici og problemer i et tæt 

og løbende samarbejde med medarbejdere i hele 
organisationen. Ulykker med personskade kan være 
både ulykker med fravær (LTA) og ulykker uden fravær 
(mindre alvorlige ulykker). Antallet af LTA'er pr. 1 million 
arbejdstimer faldt til 4,3 sammenlignet med 5,2 sidste 
år. Faldet ses på tværs af både logistik og produktion 
i især Danmark, Sverige og Finland, men også på 
internationale produktionsanlæg. Udviklingen skyldes 
et fortsat fokus på sikkerhed via cornerstone.

ESG-tabel 2.6 Ulykker
(pr. 1 million arbejdstimer)

2021 2020 2019 2018 2017

Ulykkesfrekvens 4,3 5,2 6,0 7,9 9,3

personskade eller sygdom i relation til arbejdspladsen, 
er forpligtet til hurtigst muligt at indberette forholdet til 
sin teamleder/chef uanset alvorsgrad. 

Medarbejdere på de fleste produktionsanlæg har adgang 
til en mobilapp til hurtig og nem indberetning af ulykker. 
Anmeldelsen skal ske, inden den skadelidte medarbejder 
forlader arbejdspladsen. Ulykker, som indberettes efter 
arbejdsdagens afslutning for den skadelidte medarbejder, 
vil muligvis ikke blive accepteret som en arbejdsulykke. 
Antallet af ulykker indberettes månedligt til bestyrelsen 
og koncernledelsen.

2.6 ulykkEr

fEEdBack-SløjfE for at rEducErE aNtallEt af ulykkEr

Data delt 
på tværs af 

organisationen

Ulykker,  
nær-ved-ulykker 
og observationer 

registreret 

Tiltag for 
at forbedre 

sikkerheden 
indført

Antal ulykker 
reduceret
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 Anvendt regnskabspraksis

Kønsdiversitetsforholdet beregnes som andelen af 
kvindelige bestyrelsesmedlemmer pr. 31. december. 
Det omfatter udelukkende bestyrelsesmedlemmer valgt 

 aNdEl af kviNdEr uæNdrEt i forhold til SidStE år

Kønsdiversiteten i bestyrelsen er vigtig for at sikre, at 
begge køn er repræsenteret på et højt niveau og for at 
kunne anskue virksomheden fra forskellige perspektiver. 
Kønsdiversitet i bestyrelsen er også et lovkrav i Danmark. 
Den nuværende bestyrelse består af 15 andelshavere, 
tre medarbejderrepræsentanter og to eksterne rådgivere, 
hvoraf det udelukkende er ejerrepræsentanterne, som 
vælges af generalforsamlingens repræsentantskab. 
Fire af disse 20 bestyrelsesmedlemmer er kvinder, 
hvilket afspejler en fordeling på 20 procent kvinder og 

80 procent mænd. Tallene er uændrede i forhold til sidste 
år. I overensstemmelse med årsregnskabslovens § 99b er 
det kun medlemmer, der er valgt af repræsentantskabet, 
der indgår i antallet af bestyrelsesmedlemmer. I 2021 var 
to af de 15 andelshavere i bestyrelsen kvinder, svarende 
til en fordeling på 13 procent kvinder og 87 procent 
mænd, hvilket er uændret i forhold til sidste år. I 2021 
opstillede Arla et nyt fireårigt mål om at opnå en andel 
af kvinder i bestyrelsen på mindst 20 procent. Målet 
blev ikke nået i 2021.

 fortSat høj mødEdEltaGElSE

Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelses-
møderne sikrer, at alle Arlas ejere og medarbejdere 
er repræsenteret, når der træffes vigtige strategiske 
beslutninger. Arlas bestyrelsesmedlemmer er meget 
engagerede, og generelt deltager alle bestyrelses-
medlemmer i alle møder, medmindre de er forhindret 
i at deltage af helbredsmæssige årsager.

Tilstedeværelsen på bestyrelsesmøderne udgør 98 
procent i 2021, hvilket er stort set uændret i forhold til 
sidste år. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne 
findes på side 42-44.

ESG-tabel 3.1 Kønsdiversitet i bestyrelsen 2021 2020 2019 2018 2017

Andel af kvinder i bestyrelsen 13% 13% 13% 13% 12%

ESG-tabel 3.2 Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder 2021 2020 2019 2018 2017

Antal møder 12 10 10 13 9
Deltagelse 98% 99% 96% 99% 99%

af generalforsamlingen. Medarbejderrepræsentanter og 
rådgivere i bestyrelsen medtages ikke. 

 Anvendt regnskabspraksis

Deltagelsesprocenten for bestyrelsesmøder beregnes 
som summen af antallet af ordinære bestyrelsesmøder, 
som det enkelte bestyrelsesmedlem har deltaget i, og 
det samlede antal afholdte bestyrelsesmøder.

Den nuværende bestyrelse består af tre medarbejder-
repræsentanter, to eksterne rådgivere og 15 ejere. 
Alle 20 bestyrelsesmedlemmer indgår i beregningen 
af tilstedeværelse på bestyrelsesmøder.

Governance – ledelsesdata

3.1 køNSdivErSitEt – BEStyrElSEN

Governance – ledelsesdata

3.2 tilStEdEværElSE på BEStyrElSESmødEr
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Grundlag for aflæggelse
ESG-rapporten er baseret på løbende månedlige og 
årlige rapporteringsprocedurer. Der benyttes de samme 
konsolideringsprincipper for de konsoliderede data 
som for koncernregnskabet, medmindre andet fremgår 
af definitionsafsnittet for den enkelte ESG-note. Alle 
rapporterede data følger den samme regnskabsperiode 
som koncernregnskabet.

Væsentlighed
Ved udarbejdelsen af ESG-rapporten fokuserer ledelsen 
på at præsentere oplysninger, der anses for væsentlige 
for Arlas interessenter, eller som anbefales af relevante 
faggrupper eller myndigheder.

I løbet af 2021 opdaterede vi vores væsentlighedsanalyse, 
der nu bygger på begrebet "dobbelt væsentlighed". Det 
betyder, at vi undersøger, hvilken indvirkning Arla har på 
interessenterne i forhold til sociale, miljømæssige eller 
økonomiske spørgsmål samt disse spørgsmåls indvirkning 
på Arlas forretning.

Hvert emne i væsentlighedsmatrixen (se grafik) 
repræsenterer en bredere dagsorden og underliggende 
problemstillinger, som identificeres ud fra relevante 
ESG-/bæredygtighedsrammer og underbygges 
af oplysninger indsamlet i Arlas strategiproces. På 
baggrund af input fra forskellige ekspertgrupper i 
Arlas værdikæde blev der udarbejdet et udkast til en 
matrix, som blev sendt til en række udvalgte eksterne 
og interne interessenter med henblik på yderligere 
kommentarer og dialog. De eksterne interessenter 
omfatter Arlas 20 største kunder, valgte andelshavere, 
NGO'er og finansielle institutioner i Danmark, Sverige, 
Storbritannien og Centraleuropa. 

Opdateringen i 2021 viste, at fødevaresikkerhed 
stadig har topprioritet for både eksterne og interne 
interessenter. Andre områder, som stadig prioriteres 
højt, er dyreomsorg og drivhusgasemissionser.

Ovennævnte prioriteter går igen i hele årsrapporten: 
Dyrevelfærd (side 26 og CSR-rapporten), ledelsesprincipper 
(side 46-56) og mangfoldighedspolitikker (side 55) er 
beskrevet udførligt, mens ESG-rapporten indeholder 

Governance – ledelsesdata

3.3 aNvENdt rEGNSkaBSprakSiS
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en beskrivelse af data og regnskabspraksis for Arlas 
drivhusgasemissioner (note 1.1), dyrevelfærd (note 
1.5), fødevaresikkerhed (note 2.5), affald (note 1.3) og 
mangfoldighed (note 2.2 og 2.3) for at øge transparensen 
og ansvarligheden af Arlas forretning.

Tallene i afsnittet med konsoliderede ESG-data er 
udvalgt baseret på væsentlighedsanalysen, men også 
under hensyntagen til dataenes modenhed for at 
sikre en høj datakvalitet for hver KPI. I nogle tilfælde 
blev det konkluderet, at den nuværende datasporing 
eller -indsamling ikke giver tilstrækkelig datakvalitet 
til at sikre en rapportering af højeste standard, selv 
om tallene kunne være af væsentlig betydning for 
interessenterne. Der er i disse tilfælde, eksempelvis 
i forhold til genanvendelig emballage, iværksat 
nødvendige skridt til at forbedre datasporing og 
-indsamling. Rapporteringsomfanget vil efter planen 
blive udvidet i løbet af de kommende år, så det lever 
helt op til den bedste praksis for ESG-rapportering.

Rapportens omfang
Miljøtal (note 1.1-1.4) omfatter data fra alle produktions- 
og logistikanlæg. Disse dækker sammen med mælk, 
ekstern affaldshåndtering, ekstern transport og 
emballage alle væsentlige aktiviteter i Arlas værdikæde. 
Miljøpåvirkning fra kontorer, forretningsrejser og andre 
mindre væsentlige aktiviteter er ikke medtaget i det 
samlede emissionstal. Det gælder også ulykkestallet i 
note 2.6, dog er ulykker på hovedkontorerne i Danmark, 
Storbritannien, Sverige og Tyskland medtaget.

Sammenligningstal
Miljødata er så vidt muligt angivet i absolutte tal for 
at sikre sammenlignelighed i overensstemmelse 
med retningslinjerne for ESG-rapportering. Hvor det 
er relevant, er der medtaget et tal for fremgangen 
i forhold til opfyldelsen af Arlas tidligere udmeldte 
interne mål. Baselines og sammenligningstal 
er tilpasset i henhold til Arlas tilpasningspolitik. 
Arlas baseline-emissioner revideres som standard 
hvert femte år fra basisåret (2020, 2025, 2030), 
medmindre der som følge af væsentlige strukturelle 
eller metodemæssige ændringer er behov for en 
tidligere genberegning. Hvert femte år vurderer Arla, 

om de strukturelle ændringer (for eksempel opkøb 
eller frasalg) i de foregående år tilsammen har nået 
væsentlighedsgrænsen. Hvert år vurderer Arla, om de 
strukturelle ændringer i det pågældende år sammen 
eller hver for sig har nået væsentlighedsgrænsen 
(se nedenfor).

Der er fastsat en grænse for hvert enkelt SBTi-mål:
•  Scope 1 og 2: Ændring på 5 procent i forhold til 

basisåret
•   Scope 3 pr. kg rå mælk: Ændring på 3 procent i 

forhold til basisåret

Når baseline-emissionerne genberegnes på grund af 
betydelige strukturelle ændringer i selskabet (som 
beskrevet ovenfor), genberegnes og rapporteres de 
historiske tal også sammen med de ikke-genberegnede 
(faktiske) historiske emissionstal. Det gør det nemmere 
for læseren at forstå Arlas faktiske årlige emissioner. 
Andre eksternt rapporterede ESG-tal tilpasses kun, 
hvis der opdages væsentlige fejl i de foregående års 
rapportering. Væsentligheden af fejl vurderes i det 
enkelte tilfælde.
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til iNtErESSENtErNE i arla foodS amBa

Arla Foods amba har anmodet os om at afgive 
en erklæring med en høj grad af sikkerhed som 
defineret i International Standards on Assurance 
Engagements (”erklæringen”) for de ESG-tal (”emnet”), 
der er rapporteret i årsrapporten på side 121-135 
for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 
("rapporten").  

Kriterier anvendt af Arla
Ved udarbejdelsen af emnet har Arla anvendt 
de kriterier, der er beskrevet på side 121-135 
("kriterierne"). Emnet skal læses og forstås sammen 
med rapporteringskriterierne, hvis udvælgelse og 
anvendelse udelukkende er ledelsens ansvar. Som 
følge heraf er oplysningerne om emnet muligvis ikke 
egnede til andre formål. Manglen på en fast praksis 
til identificering, vurdering og måling af emnet giver 
forskellige, men acceptable måleteknikker, og kan 
påvirke sammenligneligheden mellem enheder og 
over tid.  

Ledelsens ansvar 
Arlas ledelse er ansvarlig for udvælgelsen af kriterierne 
og for i al væsentlighed at præsentere emnet i overens-
stemmelse med disse kriterier. Dette ansvar omfatter 
etablering og opretholdelse af interne kontroller, 
vedligeholdelse af passende registre og udarbejdelse 
af skøn, der er relevante for udarbejdelsen af emnet 
i årsrapporten, der er fri for væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om emnet på 
grundlag af vores arbejde og det opnåede bevis. 

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med 
"Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller 
review af historiske finansielle oplysninger" (ISAE 3000) 
og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse 
standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores 
arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed 
for, at emnet i al væsentlighed er udarbejdet i overens-
stemmelse med kriterierne og afgive en påtegning. 
Arten, den tidsmæssige placering og omfanget af de 
valgte revisionshandlinger afhænger af vores vurdering, 
herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejl-
information, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Vores uafhængighed og kvalitetskontrol 
Vi er uafhængige og bekræfter, at vi opfylder kravene 
i de internationale etiske regler for revisorer og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, og har de 
kompetencer og den erfaring, der er nødvendig for at 
kunne udføre denne erklæringsopgave.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt 
international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og 
anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, 
herunder dokumenterede politikker og procedurer 
vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder 
og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Beskrivelse af udførte handlinger
Som led i vores undersøgelse har vi udført følgende 
handlinger:
•  Interviews med relevante nøglepersoner for at 

forstå forretningen og rapporteringsprocessen 
i rapporteringsperioden, herunder processen 
vedrørende indsamling og rapportering af emnet, 
og gennemgang af relevant dokumentation.

•  Kontrol af, om beregningskriterierne er anvendt 
korrekt i overensstemmelse med de metoder, der er 
beskrevet i kriterierne.

•  Analyser for at fastslå emnets rimelighed.
•  Identifikation og stikprøvevis kontrol af de antagelser, 

der ligger til grund for beregningerne af miljødata på 
side 124-129.

•   Stikprøvevis kontrol af underliggende kildeinformation 
for at kontrollere fuldstændigheden og nøjagtigheden 
af dataene, hvor dette var muligt. Hvor det ikke var 
muligt, indhentelse af procedurer for underliggende 
kildeinformation såsom genberegning og sammenlig-
ning med finansielle nøgletal eller statistisk modellering 
med henblik på at bekræfte datalogikken.

•  To fysiske besøg på anlæg i Danmark og Tyskland og to 
virtuelle besøg på anlæg i Argentina og Storbritannien 
med henblik på visuelt at inspicere driften, foretage 
undersøgelser, kontrollere, at processer og kontroller 
udføres i overensstemmelse med vores forståelse, 
foretage stikprøvevis gennemsyn af dokumenter og 
vurdere, om anlægget følger koncernens retningslinjer 
for rapportering.

•  Interviews med eksterne specialister, der leverer 
input til beregningerne af data om dyrevelfærd 
og landmændenes klimadata, med henblik på at 
vurdere deres kompetence, evner og objektivitet samt 
vurdere, om resultaterne af den eksterne specialists 
arbejde er tilstrækkelige til at opfylde vores formål.

•  Vurdering af, hvorvidt oplysningerne i emnet stemmer 
overens med oplysningerne i årsrapporten, som ikke 
er omfattet af vores revision. 

Vi udførte også andre handlinger, som vi fandt 
nødvendige under omstændighederne.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at Arlas ESG-nøgletal i 
ESG-rapporten for perioden 1. januar 2021 til 
31. december 2021 i al væsentlighed er udarbejdet 
i overensstemmelse med kriterierne beskrevet på 
side 121-135. 

Aarhus, den 9. februar 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30700228

Henrik Kronborg Iversen
Statsaut. revisor
MNE 24687

Carina Ohm
Partner
Head of Climate Change 
and Sustainability Services

dEN uafhæNGiGE rEviSorS ErklæriNG mEd EN høj Grad 
af SikkErhEd
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