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Indledning
Vi tror på at verdensmålene er et fælles sprog for hele samfundets bæredygtige udvikling. Vi har
derfor taget verdensmålene til os, og bruger verdensmålene til at belyse alle kanter af virksomheden,
både praksisser og politikker, udfordringer og løsninger. I Scanregn tror vi på at Verdensmålene er en
samlet pakke som belyser alle vinkler af samfundets bæredygtighed. Derfor har vi også alle mål på
programmet, men vægtningen af målene vil være forskellig, og vil ændre sig med tiden. Dog stod de
tre verdensmål 2, 6 og 17 lysende klart for os som en allerede integreret del af vores forretningsmodel, men også som de områder hvor vi kan og skal kunne gøre den største forskel. Vi ønsker nemlig
at bruge vores forretning til at bidrage til en bæredygtig genanvendelse af vandressourcer til gavn for
landbruget, samfundet og naturen.
Bæredygtighedspolitikken er nedskrevet for første gang i 2020 som led i en beskrivelse og udvikling
af Scanregn, og vil udkomme hvert år fremover. Flere af vores fokuspunkter går tilbage fra Scanregns
begyndelse, nogle pga. omtanke for miljø og medarbejdere og andre af økonomiske forhold, men alle
bliver nu nedskrevet som en bevidst del af Scanregns forretning. Vi har brugt dette indledende år på
at finde relevante indikatorer/målepunkter for vores fokus indenfor hvert verdensmål. Efter 2020 vil
vi begynde at måle på disse punkter. Vi har sammen i huset ansvaret for at efterleve vores
miljøpolitik, mens bæredygtighedsmedarbejderen udvikler tiltag samt opdaterer politikker og sørger
for implementering i hele forretningen i samarbejde med virksomhedens leder.
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Miljøregnskab
Da vi i 2020 udgiver denne rapport for første gang vil denne rapport indeholde tal fra de foregående
år (2017-2020). Det grønne regnskab her følger det økonomiske regnskab. Dvs. året går fra. 1. oktober til 30. september.
CO2 udledningerne er udregnet af klimakompasset.dk som ton CO2 ækvivalenter.
År
CO2-udledning
Opvarmning, Naturgas
El
Truck, diesel
Plæneklipper, benzin
Firmabiler, diesel
Fly og færger
Afledte værdier**
Kildevand (engangsplastflasker)
Affald
Brændbart (kg)
Fraktioner genanvendt
Ansatte
Mænd
Kvinder

2017
55,83
10,1
9,85
7,7
0,4
22,4
1,7
3,6
945

2018
54,72
10,0
10,6
5,5*
0,5
24,6
0,0
3,6
1030

2019
56,21
11,6
5,8
7,8
0,3
25,5
1,9
3,4
1000

2020
60,9
10,3
6,1
7,5
0,0
31,4
2,4
3,3
0

1
13
12
1

12636
1
15
13
2

8975
4
18
15
3

4116
8
18
15
3

*Vi har undersøgt dette lave dieselforbrug og fundet at det skyldes optankninger skævt forskudt for regnskabsåret
**Afledte værdier indeholder udledninger der stammer fra udvinding af energiressourcer, fossile brændstoffer samt
transmission og distribution af el og varme
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Vision
Scanregns kerneforretning knytter sig tæt til de tre verdensmål 2,6 og 17 og det er her vi kan gøre
den største positive forskel. Vi har udviklet en vision om at intet landbrug må begrænses af
vandmangel, da vi tror på at landbrugets største udfordring de kommende år bliver at få produceret
så meget som muligt på så lidt plads som muligt. Dette er for at give plads til en voksende befolkning,
og et større pladskrav til naturen. Denne udvikling kræver dog også at landbruget påvirker resten af
naturen i en mindre grad. Ved at tænke i nye vandressourcer kan vi sikre landmændene vand hvor
og når de ikke må hente grundvand. Her er det særligt genanvendelse af overfladevand som har vores
fokus i disse år. Opsamlingen af vand i både byer og ved dræning af marker har gjort os opmærksom
på at landbruget kan have en central rolle i hele samfundets problemer med vandets infrastruktur.

Udviklingen af et mere
Mere effektiv brug af vores
bæredygtigt landbrug og
vandressourcer og sikre
optimeret produktion.
mindre næringsstofudledning
Scanregn kan bidrage med
til vandmiljøet. Scanregn kan
recirkulering af vand og
bidrage ved at indtænke større
næringsstoffer samt
genanvendelse af vand i
besparelse på energiforbrug til samfundet – særligt med fokus
oppumpning af grundvand.
på landbruget.

Partnerskaber på tværs der
styrker den bæredygtige
udvikling igennem sparing og
vidensdeling. Scanregn vil
bruge vores stærke
samarbejder i forretningen til
at inkludere bæredygtige
dagsordner og nye aktører.

Verdensmål 1 – udryd fattigdom
Delmål 1.A – mobiliser ressourcer for at afskaffe fattigdom
Vi er opmærksomme på at fattigdom ikke har og har haft stor
fokus hos Scanregn. Vi har givet økonomisk bistand i forskellige
indsamlinger f.eks. Danmarks Indsamlingen de seneste år. Dette
bidragsarbejde kunne dog gøres gennem mere målrettet udviklingsbistand/-arbejde indenfor et område hvor vi både kan bidrage økonomisk og med sparing på viden og teknologi. Her er vi
nu i dialog med Danida for at finde relevante projekter.

Indikatorer/Målepunkter:
• Udviklingsbistand til bekæmpelse af fattigdom
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Verdensmål 2 – stop sult
Delmål 2.4 – gør fødevareproduktionen mere bæredygtig
Vores vision omhandlende bæredygtig brug og genanvendelse af
vand, har fokus på at gavne landbruget og samtidig bidrage til at
en bæredygtig udvikling af vores fødevareproduktion.
Landbruget skal fortsat mætte flere munde, og samtidig bruge
mindre plads til det, og dermed skal produktionen ske så optimalt
som muligt. Som en vandingsvirksomhed kan vi bidrage til denne
optimering med udviklingen af bæredygtige vandingsanlæg,
samt et fokus på at skaffe vand nok til alle landmænd i Danmark.

Indikatorer/Målepunkter:
• antal solgte vandingsanlæg til recirkulering af vand

Verdensmål 3 – sundhed og trivsel
Delmål 3.4 – red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og
styrk mental sundhed
Vi har i det sidste år sat ind på området om sundhed og trivsel på
arbejdspladsel med flere tiltag. Der er indført at medarbejderne
skal have en årlig samtale omhandlende trivsel og udvikling, og
det er blevet taget godt imod, og det bærer frugt, både for os
som virksomhed, men også for medarbejderne. Vi har gennem
året arbejdet med en ændring af kulturen og tonen i huset, og i
forbindelse med afgang i medarbejderstaben, har det været en
naturlig ting at italesætte, at med nye folk, følger en ny tone.
Samtidig prioriterer vi også højt at forbedre kommunikationen internt i virksomheden, både mellem
medarbejderne, men også fra ledelsesniveau helt ud i hjørnerne, så vi sikrer at det vi ønsker
kommunikeret ud, ikke ændrer sig på vejen.

Indikatorer/Målepunkter:
• Antal sygedage

Verdensmål 4 – kvalitetsuddannelse
Delmål 4.4 – øg antallet af mennesker der kan forsørge sig selv
Vi arbejder på at finde plads til en praktikant eller elev i
virksomheden. Det er dog svært at finde tid til kvalificeret oplæring da vi i disse år løber utroligt stærkt mange måneder om
året.

Indikatorer/Målepunkter:
• Elev-/praktikpladser
• Antal medarbejdere på efteruddannelse
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Verdensmål 5 – ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.a – giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer
Her er Scanregn udfordret på sin kønsfordeling, som lige siden
etableringen har favoriseret det mandlige køn. Om det skyldes
branchen eller ubeviste til-/fravalg er uklart. Fordelingen pr 2020
hedder 15/3 mand/kvinde – altså 82% mænd, 18% kvinder.

Indikatorer/Målepunkter:
• Procentdel af ansatte kvinder

Verdensmål 6 – rent vand og sanitet
Delmål 6.3 – styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand
bedre
Delmål 6.4 – Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af
ferskvand
Scanregn huser en enorm viden om vandets vej i samfundet (især
i landbrugsregi), og vi har derfor skabt en vision om at bidrage til
mere genanvendelse og en effektiv brug af vores vandressourcer.
Vi er overbeviste om at samfundet på flere aspekter kan gavne af
at genbruge flere af vores vandressourcer. Vi har problemer med
større nedbørsmængder og tørre somre – vi må derfor kunne
bruge det ene problem (for meget vand) til at løse det andet (for
lidt vand). Ved at lade flere vandressourcer indgå i en afgrøde produktion, kan vi forsinke vandets vej
til recipienten, øge den biologiske rensning ned gennem jordlagene, og øge vores
landbrugsproduktion.

Indikatorer/Målepunkter (som Verdensmål 2):
• Antal solgte vandingsanlæg til recirkulering af vand
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Verdensmål 7 – bæredygtig energi
Delmål 7.3 – Fordobl energieffektiviteten
Et egentligt arbejde med energibesparelser gik i gang i 2018 da vi
omlagde alle lyskilder til LED. Dette kunne straks ses på vores
strømregning, og strømforbruget gik ned med 13%.

Vi er opmærksomme på et højt elforbrug i vores højsæson om
sommeren når landbruget vander. Det høje elforbrug skyldes
både et travlt værksted, spidsbemanding samt aircondition.
Derudover har vi et standby forbrug som vi forsøger at finde
kilderne til, så vi forhåbentligt kan få dette nedbragt.
Indikatorer/Målepunkter:
• Energiforbrug

Strømforbrug
Scanregn A/S
STRØMFORBRUG KWH

6000
5500
5000
4500

2016

4000

2017

3500

2018

3000

2019

2500

2020
r
m

be

r
de

m
ve

ce

be

r
be
no

to
ok

em

be

r

st
se

pt

gu
au

li
ju

ni
ju

aj
m

ril
ap

ts
ar
m

r
ua
br
fe

ja

nu

ar

2000

Delmål 7.2 – forøg andelen af vedvarende energi globalt
Med et stort tagareal og et højt strømforbrug i sommerhalvåret, er det oplagt for os at begynde at
producere strøm fra solenergi. Vi arbejder derfor på et solcelleanlæg med energipakke som
forhåbentligt kan drive store dele af vores forbrug om sommeren, og måske på sigt være med til at
drive elbiler og eltruck.

Indikatorer/Målepunkter:
• Procentdel vedvarende energi

10

Verdensmål 8 – anstændige jobs og økonomisk
vækst
Delmål 8.1 – skab bæredygtig økonomisk vækst
Som virksomhed ønsker vi at fortsætte med at vækste
økonomisk, men med et større fokus på at væksten ikke skal
være på bekostning af klima og miljø. Væksten skal tvært imod
støtte den bæredygtige omstilling med forretningen og
økonomien knyttet hertil.

Indikatorer/Målepunkter:
• CO2 pr tjente kroner

Verdensmål 9 – industri, innovation og infrastruktur
Delmål 9.4 – bæredygtigt opgraderet infrastruktur
Vores plads i værdikæden bidrager til et ekstra led af transport
pga lagerføring. Det er dog denne lagerføring der gør at vores
butik er en så stor succes. Derfor har vi dog også et stort ansvar
for at holde os opdateret på den grønne omstilling af den tunge
transport, og vælge det grønne alternativ når det kommer. Vi
ønsker at arbejde videre på et samarbejde med vores fragtmænd
for at optimere fragten og på sigt gøre den mere bæredygtig. Vi
kan på dette tidspunkt ikke skaffe meget viden om vores transportudledninger, men arbejder videre på at gøre det muligt at inddrage vores produkttransport i CO2
regnskabet.

Vi arbejder med vores fragt af ordrer ved i første omgang at definere ’travlhed’ på alle vores ordrer.
Som handelsvirksomhed er det vigtigt for os at vi leverer tingene til tiden, men vi er også blevet
opmærksomme på at til tiden bedre kan defineres som ”når kunden skal bruge det”. Vi vil altså gerne
blive bedre til at definere om en ordre kan vente. Dette vil gøre at vi kan minimere restordrer, og
dermed en ekstra transport til kunden, samt muligheden for at pakke flere forsendelser til samme
område hos samme fragtmand. Dette forventer vi også kan give bedre håndtering af travlheden
særligt i højsæsonen, og dermed forbedre medarbejdernes trivsel (delmål 3.4)
Indikatorer/Målepunkter:
• Antal restordrer
• evt CO2 udledning fra varetransport
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Verdensmål 10 – mindre ulighed
Delmål 10.2 – social og økonomisk inddragelse af alle
Vi har et ønske om i samarbejde med vores kommune at gøre
plads til et skånejob i virksomheden. Dette er stadig på
tegnebrættet for at sikre at en sådan ansættelse ikke bliver
overset og tilsidesat i højsæsonen hvor vi løber stærkt.

Indikatorer/Målepunkter:
• Antal støttede/fleksible jobs

Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund
Delmål 11.a – positive økonomiske, sociale og miljømæssige
forbindelser mellem by, opland og landdistrikter
I vores arbejde med samfundets håndtering af vand, er vi begyndt at arbejde meget i at nytænke vores vandressourcer. At
gentænke hele samfundets håndtering af vand, kræver en forstærkning af forholdet og samarbejdet mellem by og land.

Scanregn har længe bidraget til lokalsamfundet gennem bidrag
og sponsorater, bl.a. byens fodboldklub, lions cup, udsatte familier med misbrug, julemærkemarch. I 2020 indtog corona samfundet og da Scanregn, i modsætning
til de fleste handelsvirksomheder, klarede det godt økonomisk besluttede vi at bidrage til den lokale
handelsstandsforening med køb af gavekort til vores medarbejdere. I samme periode bød vi de hårdt
ramte caféer og restauranter at bidrage til vores frokostordning.
Vores ansvar for lokalsamfundet rækker langt videre end vores bopælskommune, da vores
slutbrugere befinder sig i hele landet. Blandt andet derfor har vi altid brugt de lokale forhandlere ude
hos slutbrugeren. Dette gavner slutbrugeren, som har en hurtig vej til service, men i den grad også
lokalsamfundene i hele landet, hvor arbejdspladser bliver sikrede og de små samfund kan holdes i
live
Indikatorer/Målepunkter:
• Penge givet til lokalsamfundet
• Deltagelse i lokalfunderede projekter
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Delmål 12.2 – effektiv udnyttelse af naturressourcer (brændstof)
Transport er vores absolut største klimasynder. Både på firmabilsfronten og den transport som distribuerer varer fra leverandør til os og videre fra os til forhandler og slutbruger, som vi
endnu ikke har fundet en metode til at regne på. Scanregn arbejder i samarbejde med vores fragtselskaber på at finde en
måde at måle på fragten ud af huset, så vi kan konkretisere hvor
vi kan gøre forbedrende tiltag.

Med hovedsæde i Grindsted og udkørende sælgere til hele landet er vi udfordrede i søgen efter
elbiler som passer vores behov for distance, træk og sikkerhed i tankning i udkantsdanmark. Vi følger
udviklingen af elbiler og grønt brændstof nøje, og håber på at teknologien snarligt kan give os et
alternativ til de nuværende dieselbiler hvor vi bevarer vores mobilitet og fleksibilitet.
Et mindre benzinforbrug vi let har reduceret, er vores græsslåmaskine. I sommeren 2020 blev den
erstattet med robotplæneklipper. Dette giver både mindre ’spildtid’ på en havetraktor i vores højsæson, og en besparelse på benzin. El til robotplæneklipperen skal på sigt komme fra solceller. Vi har
også indkøbt en el-truck til at erstatte den sidste dieseldrevne truck.
Indikatorer/Målepunkter:
• Brændselsforbrug
Delmål 12.5 – genbrug og afskaffelse af produkter, emballage og affald
Vi modtager gerne gamle pumper til gensalg eller afskaffelse. Vi omsætter en mængde ukurante
pumper fra Grundfos, som gennem vores værksted får nyt liv.

Scanregn sælger, og bidrager til anlægningen af, mange kilometer rørledning hvert år. Vi er
opmærksomme på at disse produkter ikke afskaffes på fuldstændig ansvarlig vis efter endt
anvendelse. I undergrunden ophober sig store mængder af rørledninger, som det ikke kan betale sig
(økonomisk og miljømæssigt) at grave op og afskaffe.
I Scanregn er emballageindkøb minimeret gennem en arbejdsgang hvor vi altid har genbrugt
nærmest al emballage der kommer ind i huset til forsendelser ud. Vi har endda en aftale med det
lokale firmaer om afhentning af deres tomme papkasser. Til de større forsendelser har vi indkøbt
store trækasser (gamle kartoffelkasser), som vi har sat pant på, så vi får dem tilbage og kan genbruge
til nye forsendelser.
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I samarbejde med den lokale renovatør (Brians renovation) sorterer vi så mange fraktioner som
muligt. Vi sorterer i de fraktioner, som Brians Renovation kan komme af med i de mængder vi har, og
at vi også skal kunne opretholde sorteringen i dagligdagen i højsæsonen.
Det betyder at vi pr. feb. 2020 sorterer
Papir og pap
Gennemsigtig plast
Plastfolier og film med farve
Pakkebånd
PE
PVC
Træ
Metal
Miljøstationen (spraydåser og spildolie)
Rest
Indikatorer/Målepunkter:
• Gensolgte pumper
• Emballage nykøb
• Mængde ikke genanvendt affald (restaffald)

Verdensmål 13 – klimaindsats
Delmål 13.1 - Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til
klimarelaterede risici og naturkatastrofer
Vi er begyndt at indtænke den voldsomme nedbørsmængde der
kommer i vinterhalvåret i fremtidige projekteringer. Vi arbjeder
på at bidrage til vandplaner rundt om i landet, så der kan
indtænkes en genanvendelse af det vand vi nu opsamler. Det
mener vi er med til at gøre vores samfund mere modstandsdygtig overfor skybrud og samtidig bruge den store mængde
vand på at løse et andet problem - de tørre somre og krav om
øget genanvendelse. Vi laver også løsninger til afvanding af
produktionsarealer i landbruget, for at sikre optimal produktion på trods af større regnbørsmængder.
Vore kompetencer giver os ikke mulighed for at vurdere på de biologiske konsekvenser af sådanne
afvandinger.

Indikatorer/Målepunkter:
• Projekteringer der håndterer overfladevand
• Afvandingsløsninger
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Verdensmål 14 – livet i havet
Vi har intet særligt fokus vedrørende verdensmål 14 i øjeblikket.

Verdensmål 15 – livet på land
Delmål 15.5 – tiltag til gavn for naturlige levesteder og biodiversitet
I 2020 er vi stoppet med at sprøjte, gøde og kalke vores udendørsområder.
Vi arbejder på en omlægning af pladsen, så vi bedre kan bekæmpe ukrudt uden brug af gift. Under denne omlægning af
pladsen ønsker vi at udlægge et stykke af vores grund til ”vild
natur” – og sammen med naboer og kommunen lave en ’grøn
korridor’ til Grindsted.

Indikatorer/Målepunkter:
• Areal udlagt til natur (minimal klipning)
• Brug af gødning, gift og kalk

Verdensmål 16 – fred, retfærdighed og stærke
institutioner
Delmål 16.6 – effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner
Vi er i en situation i vores værdikæde, hvor vi ikke ser det muligt
lige nu at gå ind i hele værdikædens opbygning. Derfor er dette
et punkt vi ikke kan gå ind i på nuværende tidspunkt. Gennem
vores tætte og ret loyale samarbejder med leverandører, kunder
og slutbrugere, tror vi dog på at vi med små skridt og samtaler
kan inspirere hinanden til bæredygtige valg og ændre kulturen.

Scanregn og holdingselskabet Klinkhøj er meget bevidste om sine forpligtigelser i placeringen af sine
midler. Derfor er alle investeringer gennemset og vurderet til at være placeret så det understøtter
samfundets bæredygtige udvikling. Investeringerne foretages igennem vores bank.
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Indikatorer/Målepunkter:
• Led i værdikæden gennemgået for ansvarlighed
• Kr investeret i bæredygtighed

Verdensmål 17 – partnerskaber for handling
Delmål 17.17 – effektive offentlige, offentligt-private og
civilsamfundspartnerskaber
Scanregns forretningsmodel bygger på loyale samarbejder
mellem både leverandører, forhandlere og slutbrugeren. Derfor
faldt det os lige for at arbejde med at udbygge disse partnerskaber med bæredygtighedsagendaen. I samme ombæring
arbejder vi på at få nye partnerskaber op og stå med fokus på at
stå stærkere i udviklingen af et bæredygtigt samfund. Disse
partnerskaber inkluderer både emner som cirkulær økonomi,
udvikling lokalt og kommunalt, bæredygtige løsninger til landbruget og tilpasninger til en fremtid med klimaændringer.

Indikatorer/Målepunkter:
• Samarbejder omhandlende bæredygtighed
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