Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2020

Biscas politikker for samfundsansvar
Bisca har præciseret sit arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i
Biscas forretningsstrategi og kernekompetencer. Redegørelsen skal ses som en bestanddel af Biscas
ledelsesberetning i årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2020, jf. ÅRL §99a.
Bisca er medlem i UN Global Compact og udarbejdet en revideret politik, som lever op til UN Global
Compacts ti principper. Dokumentation for medlemsskabet kan findes her:
http://unglobalcompact.org/participant/132186
Bisca indgår ligeledes i COC og CSR-policy hos Scandza, se
(https://www.scandza.com/sustainability/policies), Bisca har i 2020 har indrapporteret til Scandzas
bærekraftsrapporteringssystem: Cemasys.

Politikker for samfundsansvar på 3 kerneområder
Bisca producerer og sælger kiks og kager, hvilket er produkter der typisk kun bør indgå i den daglige
kost i et mindre omfang som en del af en varieret kost. Fremstillingsprocessen er relativt
energikrævende og mandskabstung. Disse forhold har en stor vægt i Biscas politik for
samfundsansvar og bliver behandlet under overskrifterne:
•

Samfundsansvar relateret til forbrugerens generelle livskvalitet.

•

Miljø- og klimamæssigt samfundsansvar.

•

Socialt samfundsansvar, anti-korruption og menneskerettigheder.

Politik for samfundsansvar relateret til forbrugerens generelle livskvalitet
Biscas produkter indeholder mel, sukker, salt, fedtstoffer, aromaer, farvestoffer og andre råvarer.
Nogle af disse råvarer kan ved overdreven indtagelse medvirke til livsstilssygdomme hos vores
forbrugere.
Det er vores målsætning, at der ved fremstillingen af vores produkter fokuseres på at vi kun
anvender råvarer, som er absolut nødvendige for vores produkter. Eksempelvis tester og justerer vi
løbende vore recepter i forhold til:
•

Anvendelse af fedtstoffer med mindst mulig skadelig virkning

•

Anvendelse af mel med en større andel af fuldkorn

•

Anvendelse af færrest mulige tilsætningsstoffer

•

Reducere mængden af salt, fedt og sukker i nogle produkter

Bisca indgår i Miljø- og fødevareministeriets ”innovationssamarbejde for sundere mad” i gruppen
snacks og søde sager ligesom Bisca følger DI’s kodeks om ikke at reklamere for fødevarer med højt
indhold af fedt, sukker og salt i medier til børn.

Politik for miljø- og klimamæssigt samfundsansvar
Kikse- og kageproduktion kan ikke gennemføres uden en vis miljøpåvirkning. Det væsentligste
område, der påvirker miljøet, både det nære og generelt, er:
•

Energianvendelsen i produktionen

•

Fremstilling af økologiske produkter og anvendelse af økologiske råvarer.

•

Miljø- og klimamæssig påvirkning af emballager (anvendelse af FSC certificeret pap).

Det er Biscas målsætning at mindske miljø- og klimabelastningen ved vores produktion til lavest
muligt omfang. Særligt i forhold til vores største miljøpåvirkende forhold, skal dette ske gennem
følgende aktiviteter:
•

Løbende opfølgning på energianvendelse og iværksættelse af energibesparelsestiltag

•

Anvendelse af emballageløsninger, der reducerer miljøpåvirkningen i videst mulige omfang.

•

Informere forbrugerne om emballagesortering

•

Vi arbejder kun med RSPO certificeret palmeolie.

•

At løbende udvikle økologiske varianter

Politik for socialt samfundsansvar, anti-korruption og menneskerettigheder
Biscas politik for socialt samfundsansvar omfatter følgende:
•

Respekt for ligeværd og menneskerettigheder

•

Anti-korruption

•

Arbejdsmiljø

•

Leverandør krav

•

Certificeringer gennem RSPO og UTZ/Rainforrest alliance.

Det er Biscas målsætning at være en arbejdsplads, der har respekt for menneskelige forskelligheder,
hvor der ikke tolereres mobning, hvor der arbejdes aktivt med udvikling af både faglige og personlige
kompetencer, til glæde for både virksomhed og medarbejder.
Der stilles krav til alle leverandører at de skal udfylde ’supplier questionnaire’ for at kunne blive
godkendt som leverandør til Bisca.
Denne omhandler bl.a.
•

Børnearbejde

•

Antikorruption

•

Fødevaresvindel

Omsætning af politikker til handling
Politik for samfundsansvar relateret til forbrugerens generelle livskvalitet
I takt med, at der de senere år er kommet mere fokus på sundheds- og velværedebatten, især i den
vestlige verden, er der i Bisca gjort mange overvejelser vedrørende dilemmaet ”at opretholde en
virksomhed der producerer og sælger produkter, som mange forbrugere forbinder med velvære og
livskvalitet når der skal hygges, samtidig med at overdreven indtagelse på længere sigt kan medføre
alvorlige sundheds- og velværeproblemer i form af fedme og andre livsstilssygdomme”.
Vi er af den opfattelse, at der skal være plads til produkter som vores, som det vil være svært at gøre
”sunde”, uden at ødelægge den kvalitet og værdi, produkterne har for vores forbrugere. Hele
sundhedsdebatten giver forbrugeren mange gode vejledninger til selv at tage ansvar for, både at
kunne nyde godt af produkter som vores, og samtidig leve et sundt liv med høj livskvalitet.
Vi arbejder aktivt med at anvende råvarer der har mindst mulig skadelig virkning. Dette gøres som en
del af vores udvikling af nye produkter, og en løbende tilpasning af recepterne på eksisterende
produkter. Som en del af dette arbejde igangsættes projekter, der har til formål at teste nye råvarers
anvendelighed.

Politik for miljø- og klimamæssigt samfundsansvar
Arbejdet med at gøre Bisca til en mere energieffektiv og miljøvenlig virksomhed hænger, udover
samfundsansvaret, tæt sammen med den økonomiske besparelse der naturligt kan opnås ved at
arbejde med nye løsninger på bl.a. energiområdet. I forhold til emballageløsninger er der ligeledes,
udover reduktionen af miljøbelastningen, et naturligt sammenfald med fordele af
effektiviseringsmæssig og økonomisk karakter.
Der er udført en risikoanalyse for miljø og klimaforhold og der er ikke identificeret væsentlige risici på
området.

Energieffektivisering
Fokus på energibesparelser er indarbejdet som et naturligligt element i hverdagen, hvor der i den
daglige drift arbejdes på at fastholde tidligere opnåede besparelser, samt kontinuerligt fokusere på
identifikation og implementering af nye besparelser.

Emballageløsninger
Emballeringen af vores produkter har tre primære formål:
•

Emballagen skal gøre produktet indbydende og skal beskytte produktet mod stød og holde
det intakt

•

Emballage af plastmaterialer skal reduceres, den skal væres designet til genbrug eller
genanvendelse.

•

Emballagen skal medvirke til at højne fødevaresikkerhed og produktets holdbarhed
opretholdes

Herudover er der skrappe kvalitetskrav til at emballagen hverken må afgive lugt eller smag til
produktet, eller have kemiske migrationer til produkterne ud over tilladte grænser.

Miljømæssig påvirkning fra råvarer
Bisca er fortsat UTZ certificeret og arbejder med på den løbende proces ved at overgå til rainforrest
alliance.
Bisca anvender økologiske råvarer til flere varianter til et stigende marked.
Bisca anvender biogas som energikilde til bageriovnene.

Politik for socialt samfundsansvar, anti-korruption og menneskerettigheder
I forhold til det sociale samfundsansvar fokuserer vi i Bisca på den nære omverden. Det er af
væsentlig betydning for virksomheden, at vi med udgangspunkt i vores menneskesyn og værdier er i
stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede og motiverede medarbejdere.
Vi vælger således i det daglige at arbejde aktivt ud fra retningslinjer der, uden skelen til religion,
hudfarve, køn eller andre forhold, er baseret på medarbejderens personlige og faglige kvalifikationer.
Der gøres et væsentligt arbejde ud af at fremme medarbejdernes kompetencer på alle
organisatoriske niveauer, samt skabe et arbejdsmiljø, hvor der indbyrdes hersker respekt for
hinanden. Dette fokus understøttes af, at det sociale forhold er medtaget i Biscas strategiplan.
Bisca arbejder ligeledes fortsat med at opretholde det høje Skandinaviske niveau vedrørende antikorruption, og arbejder ihærdigt for at vælge leverandører ud fra flere forskellige parametre med
anti-korruption som det ene punkt. Se i øvrigt Scandzas politik vedrørende anti-korrruption og
menneskerettigheder https://www.scandza.com/dv-cms/resources/scandza-csr-policy.pdf. Vi har et
varslingssystem, såfremt man opdager brud på denne politik. Der er ikke registeret nogen hændelser
i 2020 for anti-korruption og menneskerettigheder. Vedrørende politik vedrørende hvidvask henvises
endvidere til https://www.scandza.com/dv-cms/resources/180822-code-of-conduct-web.pdf
Der er udført en risikoanalyse for sociale og medarbejderforhold, anti-korruption og
menneskerettigheder og der er ikke identificeret væsentlige risici på disse områder.

Hvad er opnået i 2020 i arbejdet med samfundsansvar
Politik for samfundsansvar relateret til forbrugerens generelle livskvalitet
Vi har løbende arbejdet med en række konkrete tiltag i forhold til sammensætningen af vores
produkter. Af konkurrencemæssige hensyn kan vi ikke offentliggøre information om de konkrete
produkter og resultater af tiltagene. Tiltagene vedrører dog alle forhold omkring de råvarer der
anvendes i vores produkter og tager afsæt i de krav og ønsker vi stilles overfor fra vores kunder og
forbrugerne i almindelighed samt den profil vi selv ønsker som kage- og kikseproducent i
forbrugerens bevidsthed.
Med vores serier Møn kiks bruges bl.a lokale råvarer. Den ene kiks, Møn Rugkiks, er fremstillet med
øl og mask fra Bryghuset Møn. Mask dannes, når bygmalten i ølbrygning filtreres fra, og normalt
bruges mask som foder til dyr eller også smides det væk. I Rugkiksen indgår mask som råvare for at

give struktur, fibre og smag. Masken hentes samme dag som den skal anvendes, og indgår
uforarbejdet i dejen. Endvidere anvendes der lokal honning fra Møn, der gavner nær miljøet samt
sikre bi bestanden, samt særlig dyrkning af hvidkløver, som eneste område i Danmark.
Ligeledes anvendes frisk rå økologisk mælk fra Lokal gård på Møn. Mælken afhentes samme dag den
Dette er et af flere spæde skridt i retningen om at blive en mere bæredygtig producent, der anvender
restprodukter fra anden produktion og om muligt fra lokale producenter.

Politik for miljø- og klimamæssigt samfundsansvar
Energieffektivisering
Vi har i 2020 udskiftet flere lyskilder til mere energivenlige kilder. Der er fortsat fokus på man skal
huske at slukke lyset når man forlader et område.
Affaldssortering
Overvejende del af vores restaffald går som biprodukter til genanvendelse i dyrefoder. Desuden
anvendes restdeje og nogle råvarer som biobrændsel.
Politik for socialt samfundsansvar
I 2020 har vi haft øget fokus på at inddrage vores medarbejdere i vores strategiarbejde. I den proces
har vi fokus på virksomhedskultur.
Fremadrettet vil Bisca fortsætte arbejdet med fastsættelse af mål og strategier indenfor
bæredygtighed, miljø, sund livsstil og kultur, for herigennem at bidrage til et større samfundsansvar.

