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Velkommen til Ege Carpets Bæredygtighedsrapport. Rapporten dækker regnskabsåret 
1. maj 2021 til 30. april 2022 og omfatter alle produktionsenheder i koncernen. Rap-
porten er bygget op omkring vores ambitiøse bæredygtighedsstrategi, og tallene i rap-
porten præsenteres som samlede koncerntal. Forbrugsdata opgøres dog individuelt på 
de enkelte produktionsenheder.

I marts 2022 lukkede vi den tyske produktionsenhed Münchenbernsdorf. Der er enkelte 
tal fra denne produktionsenhed, som det ikke har været muligt at indhente på grund af 
lukningen.

Rapporten indeholder den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. Årsregnskabs-
loven § 99a, og revisionsfirmaet EY har påset, at der er overensstemmelse med denne.1 
Rapporten fungerer samtidig som vores Communication on Progress rapport til UN 
Global Compact.

Tallene i rapporten er ikke verificeret af tredjepart. Det er på sigt et ønske for os, at alle 
tallene bliver eksternt verificeret. Indtil da understreger vi, at vi gør et stort arbejde in-
ternt for at verificere tallene. 

Spørgsmål til bæredygtighedsrapporten kan rettes til: 
Brand & Product Director Jan Magdal Poulsen: jmp@egecarpets.com
Global CSR Lead Dorthe Aaboe Kallestrup: dak@egecarpets.com

OM RAPPORTEN

1 Se bilag 1 for information om § 99a.
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Det sidste år har krævet store beslutninger. Vi er desværre blevet 
nødt til at lukke en fabrik i Tyskland, og vi har i den forbindelse 
sagt farvel til mange gode kolleger. Vi har lagt nogle af vores dat-
terselskaber sammen under én fælles ledelse. Vi har nedlagt en 
del stillinger og oprettet nye, som passer bedre til den nye profil. 

Det har været nogle turbulente år, men nu kigger vi fremad. 
Vi har ambitiøse vækstmål og sigter fortsat efter at være den 
tæppeproducent i verden, der er bedst til CSR. Det stiller ekstra 
store krav til vores udviklingsproces, når vi skal blive mere bære-
dygtige, samtidig med at vi i fremtiden vil producere langt mere. 

Vi starter imidlertid et godt sted. Det første år som one-brand er 
gået over al forventning. Alle kontrakt tæpper i hele koncernen 
er blevet Cradle to Cradle Certified® på Bronze niveau; en be-
drift, som ingen andre tæppeproducenter har opnået. 

En sammenlægning af CSR, Miljø og Kvalitet samt Produktudvik-
ling under samme leder betyder, at det tværfaglige samarbejde 
om bæredygtighed er blevet styrket, og at fokus på de vigtigste 
projekter er skærpet. Vi forventer at tage store spring indenfor 
de næste par år, både omkring genanvendte råmaterialer, CO2-
reduktioner og genanvendelse af brugte tæpper. 

Vi er i fuld gang med at udrulle vores Bæredygtighedsstrategi i 
hele koncernen. I løbet af de næste par måneder bliver de sidste 
to tæppefabrikker ISO 45001 og DS 49001 certificeret. Dermed 
er de alle certificeret i kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og CSR. Det 
sikrer os et godt, fælles fundament for at løse de udfordringer, 
fremtiden bringer. 

En af de største udfordringer er den globale opvarmning. I slut-
ningen af 2021 blev en videnskabelig definition af begrebet 
"CO2-neutral" vedtaget. Den definition gjorde det skærende 
klart, at de fleste virksomheder er milevidt fra at blive CO2-neu-
trale. Det gælder også os. Vi er således tvunget til at gå væk fra 
2030-målet om at blive CO2-positive. 

Det betyder imidlertid ikke, at vi går på kompromis med ambi-
tionerne. Tværtimod. Det er gået op for os, at vi ved at tilslutte 
os Science Based Targets kan reducere vores CO2-udledninger 
endnu mere, end vi havde tænkt os i første omgang. Så det har 
vi gjort.

Tilslutningen til Science Based Targets kommer i dén grad til at 
sætte turbo på en intern omstilling fra naturgas til el i vores pro-
duktion. Det bliver en utroligt vanskelig udfordring, men det er 
det rigtige at gøre. Det understøtter den nødvendige transfor-
mation til en mere bæredygtig energi, samtidig med at det på 
sigt gør os fri fra afhængigheden af russisk gas; en problemstil-
ling, der er på alles læber i foråret 2022. 

Verden står i øjeblikket i en skrøbelig situation. Der er krig i Euro-
pa. Vi er stadig ved at komme os efter den verdensomspæn-
dende pandemi, og klimakrisen banker på døren. Der er mere 
end nogensinde før brug for virksomheder, der tør gå forrest i 
den grønne omstilling. Som tør sætte ambitiøse mål, selvom de 
ikke altid kender løsningen. Og som kæmper videre, når tingene 
bliver svære. På den scene finder I Ege Carpets. 

Herning, 5. juli 2022

CEO Rune Stephansen

Efter to år i skyggen af Covid19 er der kommet godt gang i tandhjulene igen.  
Ege Carpets har i mellemtiden gennemgået store ændringer, så vi er klar til at 
håndtere fremtidens udfordringer. Vi har fået ny ledelse, er gået fra multibrand til 
one-brand og har forenklet organisationsstrukturen. Vi er taknemmelige for den 
omstillingsvillighed og fleksibilitet, medarbejderne har udvist. Nu bliver der for alvor 
sat turbo på omstillingen til en mere bæredygtig produktion. 

Store planer
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Herning Nord
Grundlagt i 1938
Koncernens hovedkvarter

Gram
Grundlagt i 1905
Opkøbt af Ege Carpets i 1983

Røjle
Grundlagt i 1976
Opkøbt af Ege Carpets i 2010

Herning Syd
Grundlagt i 1948
Opkøbt af Ege Carpets i 2014 

Moderne teknologi, hvor farven injiceres ned i tæppet, gør det muligt at levere et hvilket 
som helst design med branchens korteste leveringstid.
Smukt designede tuftede og vævede tæpper i standard- og specialdesign, primært til 
hoteller og kontorer.
Producerede tæpper i år: 3.922.091 m2.

Moderne teknologi, hvor farven påføres i et vandbad, gør det muligt at levere ensfarvede 
tæpper med branchens korteste leveringstid. 
Smukt designede tuftede og vævede tæpper i standard- og specialfarver, primært til ho-
teller og kontorer.
Producerede tæpper i år: 2.352.619 m2.

Verdens største producent af eksklusive fladvævede tæpper. 
Producerede tæpper i år: 1.470.846 m2.

Smukke Colortec- og Graphic-tæpper til især luksushoteller og krydstogtindustrien. Sær-
ligt fokus på 4- og 5-stjernede hoteller og marinesegmentet. 
Producerede tæpper i år: 379.742 m2.
Herning Syd ejer 33% af Foamtex, der producerer bagsider til tæpper.2

EGE-KONCERNEN

Ege Carpets er en førende dansk tæppeproducent, der leverer 
tuftede og vævede designtæpper og tæppefliser i høj kvalitet til 
det globale marked. Koncernen består af fire danske produkti-
onsenheder samt et garnspinderi i Litauen. Bæredygtighed har 
gennem mere end 25 år været et kerneelement i forretningen. 

Der er stor forskel på, hvilke tæpper de forskellige produktions-
enheder producerer, og hvilke teknologier, der anvendes. Der 

er også forskel på, hvor langt de er kommet i forhold til social 
ansvarlighed og bæredygtighedsstrategien. De produktions-
enheder, der ikke har været med på rejsen så længe endnu, er 
heldigvis samtidig de enheder, der kræver mindst energi- og 
vandforbrug. Det gør det nemmere at løfte dem op på samme 
ambitiøse niveau som resten af koncernen. 

KONCERNEN I TAL

Produktionsenhed Produktion

Litspin
Grundlagt i 2000
Opkøbt af Ege Carpets i 2012

Produktion af uldgarner til Ege Carpets produktionsenheder. 
Produceret garn i år: 1.020.444 kg

2   Foamtex leverer data til Ege Carpets klimaregnskab, men er ellers ikke inkluderet i tallene for Bæredygtighedsrapporten.

8.310.289
m2 tæpper

5
fabrikker

1.020.444
kg garn

11
datterselskaber

1.085.311.000
kr omsætning

585
ansatte

10,95
år ancienittet

27
nationaliteter

47,84
gennemsnitsalder

13.097
mwh elforbrug

32.289
mwh naturgasforbrug

13.097
mwh fornybar energi (offset)

19.800
mwh biogas (offset)

5.756
ton CO2 i scope 1 & 2

103.232
ton CO2 i scope 3
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Tilslutning til Science Based Targets
Vi har valgt det mest valide værktøj, vi har kendskab til: Science 
Based Targets. Ud fra de videnskabelige metoder i Science 
Based Targets vil vi arbejde på at holde vores CO2-udslip på et 
niveau, der understøtter Parisaftalens målsætning om at holde 
den globale opvarmning under 1,5° C. Vi har i foråret 2022, ind-
sendt vores commitment til Science Based Targets Initiative og 
processen med at fastlægge målene pågår over det næste år. 
Vi forventer, at de godkender et mål om at reducere CO2-udled-
ningerne med 46,2% i scope 1 og 2, samt 28% i scope 3 inden 
2030. Beregningen foretages i forhold til CO2-udledningerne i 
vores basisår, som er 2019.5 

Ved første øjekast virker det måske mindre ambitiøst end at blive 
CO2-neutral eller CO2-positiv, men det er det ikke. Tværtimod. 
Science Based Targets stikker meget dybere end vores tidligere 
plan, og i praksis kommer vi til at reducere CO2-udledningerne 
med langt flere tons end efter den oprindelige plan. 

Den oprindelige plan
I vores hidtidige opgørelser til klimaregnskabet har scope 1 og 
2 udgjort ca. 4.000 tons CO2. Vores oprindelige plan var at ned-
bringe CO2-udledningerne mest muligt i vores egne faciliteter 
og derefter købe klimakreditter for resten. En plan vi allerede 
var godt på vej med. Elforbruget på alle produktionsenheder er 
dækket 100% af investeringer i fornybar energi, og 61% af natur-
gasforbruget er dækket af investeringer i biogas. Samtidig har 
vi gennemført mange energispareprojekter, der tilsammen har 
skåret 32% af CO2-udledningerne i scope 1 og 2. I vores optik 
manglede vi blot at nå op på 100% biogas, samt at investere i et 
ejet anlæg, der kunne producere fornybar energi. 

I scope 3 kiggede vi kun på transport af tæpper ud til kun-
derne, og her var målet, at vi skulle blive CO2-neutrale gennem  
brug af ny teknologi og bedre planlægning af forsendelser. 

Samlet set udgør transporten af tæpper ud til kunderne ca. 
5.000 tons CO2. 

Den nye plan
Med tilslutningen til Science Based Targets bliver vi tvunget til 
at energioptimere langt mere end hidtil antaget i scope 1 og 2. 
Investeringer i biogas kan ikke trækkes fra ens udledninger, og 
vores store naturgasforbrug bliver således en kæmpe udfordring. 
Der er ingen anden udvej end at elektrificere produktionen mest 
muligt. Det kræver store investeringer og ombygning af maskiner. 
Det skal også sikres, at elnettet har den fornødne kapacitet. 

Vi har samtidig ambitiøse vækstmål for koncernen. Det betyder, 
at vi i de kommende år vil producere langt mere, end vi gør i 
dag. Det vil føre til stigende CO2-udledninger, som jo stadig skal 
reduceres med 46,2% i forhold i basisåret. Det vil sige, at udled-
ningerne i scope 1 og 2 i 2030 max må være omkring 3.337 tons 
CO2, selvom vi producerer langt mere. Vel og mærke uden brug 
af klimakreditter fra køb af biogas. Det bliver svært. 

Dertil kommer scope 3. Hidtil har vi kun kigget på transport af 
tæpper ud til kunderne. Det kan man ikke nøjes med i Science 
Based Targets. Derfor har vi i år kortlagt alle relevante CO2-ud-
ledninger i scope 3.6 Det fulde scope 3 dækker alt fra udvinding 
af råvarer til forarbejdning af dem, produktion af vores produkt, 
samt bortskaffelse efter brug. Plus transportfaser derimellem. 
Det er altså den samlede livscyklus i hele værdikæden, der tælles 
med. Dét regnestykke fik CO2-udledningerne i scope 3 til at stige 
fra ca. 5.400 tons til ca. 128.000 tons. Og de skal nu reduceres 
med 28% til ca. 92.000 tons CO2 i 2030. Det er derfor, det nye 
mål er væsentligt mere ambitiøst end det gamle. 

Reduktionerne i scope 3 kan langt hen ad vejen findes i to store 
poster: skift til genanvendte råmaterialer og genbrug af brugte 
tæpper. Begge dele arbejder vi allerede dedikeret på, og vi forven-

Science 
Based 
Targets

3  Udtrykket CO2-udledninger dækker i denne rapport over alle drivhusgasser.
4  Se Bilag 2 for information om scope 1, 2 og 3 i Klimaregnskabet.
5  Vores regnskabsår er forskudt i forhold til kalenderåret. Når vi henviser til 2019 som basisår for Science Based Targets, er der reelt set tale om regnskabsåret 2019/2020. Lige-

ledes dækker året 2030 i vores beregninger over regnskabsåret 2030/2031. Dette gør vi for at sikre, at alle udledningerne i det relevante regnskabsår tælles med i opgørelsen, 
frem for kun 8 måneder.

6  Kortlægningen er baseret på en screening af alle scope 3 kategorier i henhold til Greenhouse Gas Protokollen. Se Bilag 2 for mere information.

Efter mange års dedikeret indsats for at nedbringe vores CO2-udledninger3  med et 
ganske flot resultat, satte vi os i 2019 det mål, at vi i 2030 ville være CO2-positive i 
scope 1 og 2, samt at vi ville sikre CO2-neutral transport af tæpper ud til kunderne 
under scope 3.4 

På det tidspunkt fandtes der ikke en international definition af begreberne "CO2-
positiv" og "CO2-neutral". I slutningen af 2021 udgav Science Based Targets Initiative 
imidlertid en ny standard, der klart definerede begreberne ud fra videnskabelige 
metoder. Det stod dermed klart, at vi må lægge kursen om og finde en ny måde at 
arbejde på at reducere vores CO2-udledninger. 

CO2: Forventede reduktionsmål

46,2% 
i scope 1 & 2

28% 
i scope 3
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ter store fremskridt indenfor de næste par år. Vi ser mange mulig-
heder indenfor scope 3, men bestemt også mange udfordringer. 

At sigte efter månen…
Der er ingen tvivl om, at skiftet til Science Based Targets bliver 
svært. Der er mange ubekendte faktorer, som kan spænde ben 
for processen; lige fra spørgsmålet om, hvorvidt vi kan lykkes 
med den store omlægning af produktionen til den massive efter-
spørgsel efter genanvendte råmaterialer, der vil komme i fremti-
den. Ikke desto mindre er det den rigtige vej at gå, og vi glæder 
os til at komme i gang. 

Vi har en indbygget tro på, at det er vigtigt at sætte ambitiøse 
mål og arbejde hårdt på at indfri dem; velvidende at det kan blive 
svært altid at nå helt i mål. Man kommer længere på den måde, 
end hvis man sætter ambitionerne lavt for at være på den sikre 
side. Derfor tør vi godt sigte efter månen. Som med alle andre 
mål vil vi kommunikere åbent om vores arbejde med Science Ba-
sed Targets og de fremskridt og udfordringer, vi møder. 

Science Based Targets Initiative forventer, at reduktionerne sker 
liniært med 4,2% årligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der redu-
ceres yderligere de følgende år. Vi ved allerede nu, at reduktio-
nerne for vores vedkommende vil komme i store spring i stedet 
for liniært. Når det lykkes at skifte fra naturgas til el på de store 
maskiner i produktionen, vil der fx komme et meget stort spring. 
Det samme gælder, når vi skifter en jomfruelig råvare ud med et 
genanvendt alternativ på relevante tæpper. 

Om Science Based Targets
Science Based Targets er et frivilligt initiativ, udviklet af bl.a. UN 
Global Compact, Verdensnaturfonden, World Ressource Insti-
tute og CDP. Målet er at sikre, at den globale opvarmning holdes 
under 1,5° C i henhold til Parisaftalen. 

Science Based Targets udregnes ud fra en række videnskabeligt 
underbyggede gennemsnitsfaktorer, som viser, hvor meget alle 
virksomheder gennemsnitligt skal reducere CO2-udledningerne 
årligt for at nå det globale mål om at holde temperaturstigningen 
under 1,5° C. Der tages ikke hensyn til virksomhedens størrelse, 
branche eller omfanget af CO2-udledninger fra virksomheden.

På baggrund af disse gennemsnitsfaktorer forpligter virksomhe-
den sig til at reducere CO2-udledningen med 4,2% årligt frem 
mod 2030. Det er det, der rent videnskabeligt skal til for at holde 
den globale opvarmning under 1,5° C. Basisåret afgør således, 
hvor mange procent, der skal reduceres med i alt fra start til slut. 
Det tidligste basisår er 2015. CO2-reduktioner, der er gennem-
ført før basisåret, tæller ikke. 

Det er tilladt at købe klimakreditter relateret til elforbrug, men 
kun i det omfang, at virksomheden ikke selv kan reducere til-
strækkeligt uden klimakreditter. Det er ikke tilladt at trække kli-
makreditter for biogas fra regnskabet. Det er heller ikke muligt at 
trække skov eller plantning af skov fra. CO2-reduktionerne skal 
dermed, så vidt muligt, være reelle reduktioner i ens produktion 
og værdikæde. 

Efter tilslutningen til Science Based Targets har virksomheden 
to år til at udvikle konkrete handlingsplaner, der sikrer, at målet 
kan nås. Hvert år rapporteres fremskridtene til Science Based 
Targets Initiative, der skal godkende både mål og handlingsplaner. 

I april 2022 har 2.811 virksomheder tilsluttet sig Science Based 
Targets. De fleste virksomheder er store, internationale koncer-
ner. Ege Carpets er i den sammenhæng blandt de mindre virk-
somheder, der er tilsluttet. 

Ændringer i klimaregnskabet i henhold til Science Based 
Targets
Tilslutningen til Science Based Targets betyder også, at vi justerer 
udregningsmetoden for vores klimaregnskab. Vi har udarbejdet 
klimaregnskaber siden 2009, men nu skifter vi til den videnska-
belige metode, som Science Based Targets bygger på. 

For at skabe sammenlignelighed med de foregående år har vi 
foretaget en genberegning af klimaregnskabet for de sidste tre 
år. Det indebærer bl.a. at vi ikke kan trække investeringerne i bio-
gas fra længere i scope 1, samt at vi har hele værdikæden med i 
scope 3, hvor vi tidligere kun kiggede på transport af tæpper ud 
til kunder. Tallene, der præsenteres i denne rapport, ser således 
væsentligt anderledes ud, end de plejer. Klimaregnskabet kan 
ses på side 39-40.  

ReForm Transition10 11



Det er nu 7 år siden, FN lancerede de 17 verdensmål. Verdens-
målene har siden 2015 fungeret som guideline for, hvordan sta-
ter, virksomheder og mennesker kan bidrage til at stoppe den 
negative udvikling med bl.a. klimaforandringer, overforbrug, for-
urening, fattigdom og ulighed i verden. 

I Ege Carpets har vi indarbejdet verdensmålene direkte i vores 
bæredygtighedsstrategi. Vi har valgt at placere det primære fo-
kus på de verdensmål, som vi kan bidrage mest muligt til. Det 
er mål, der kan kobles direkte til vores strategi og kerneydelse: 
produktion og salg af gulvtæpper. 

Hidtil har vores fokus ligget på verdensmål nr. 7, 12 og 14. Med 
tilslutningen til Science Based Targets giver det imidlertid me-
ning af drage nr. 13 ind i ligningen også.  

Vi arbejder dedikeret med begrebet cirkulær økonomi. Vi har 
størst fokus på det i Herning Nord og Gram, hvor de mest energi- 
og ressourcekrævende processer finder sted, men der er initiati-
ver på alle produktionsenheder i koncernen. Derudover arbejder 
vi gennem produktcertifikatet Cradle to Cradle med at skabe 
mere bæredygtige tæpper, at generere mindre affald og øge 
genanvendelsen, samtidig med at vandressourcerne beskyttes 
under produktionen, der investeres i fornybar energi, og virksom-
heden tager socialt ansvar. Alle tæpper til kontraktmarkedet er 
Cradle to Cradle Certified® på Bronze niveau. Dermed bidrager vi 
på højt niveau til at skabe mere ansvarlig produktion og forbrug. 

Verdensmål nr. 13 og 7 handler begge om klimaet. De under-
liggende mål mener vi at bidrage direkte eller indirekte til på 
højt plan, selvom målene i deres natur er mere rettet mod det 
nationale niveau. Vi har gennem mange år investeret i fornybar 
energi til dækning af vores elforbrug. Hvert år køber vi klimakre-
ditter i form af GO-certifikater fra havvindmøller svarende til det 
faktiske elforbrug i årets løb. Alle vores produktionsenheder er 
inkluderet i aftaler, som sikrer, at elforbruget dækkes 100% af in-
vesteringerne.7 Vi investerer også i biogas for at veje op for vores 
forbrug af naturgas. Dermed bidrager vi til målet om bæredygtig 

energi, og forhåbentligt vil det på sigt medvirke til at sænke pri-
serne og øge tilgængeligheden i verden. 

Med tilslutningen til Science Based Targets tager vi samtidig 
arbejdet med klimaindsatsen til et nyt niveau. Vi kommer til at 
lægge produktionsprocesserne om for at sænke CO2-udlednin-
gerne markant, ligesom vi vil udskifte råmaterialer og sikre større 
genanvendelse af affald for at mindske udledningerne. Dermed 
øger vi vores klimaindsats og bidrag til at holde den globale op-
varmning under 1,5° C i henhold til Parisaftalen. 

Mens verdensmål nr. 7 primært relaterer sig til scope 1 og 2 i kli-
maregnskabet, handler verdensmål nr. 13 om scope 3 og ønsket 
om at nedbringe CO2-udledningerne i værdikæden. 

Verdenshavene er fyldt med plastaffald. Det udgør en stor trussel 
mod dyrelivet og miljøet. For os er plastaffald imidlertid en vigtig 
ressource, som kan bruges i tæpperne. Brugte fiskenet og andet 
industrielt nylonaffald kan regenereres som garner til tæppein-
dustrien, og brugte plastikflasker kan genbruges i filtbagsider til 
tæpperne. En stor del af de tæpper, vi producerer, indeholder 
derfor regenereret plastaffald. Det mindsker mængden af plast-
affald i havet, samtidig med at det reducerer CO2-udledningen 
i produktionsprocessen, da det er mindre energitungt at bear-
bejde plastaffald end jomfruelige materialer. Det er målet, at alle 
vores nylontæpper skal produceres med garn, der er regenere-
ret, og derved bidrager vi på højt niveau til målet om livet i havet. 

FN’S VERDENSMÅL

7 Bemærk, at der er tale om det samlede køb af fornybar energi på tværs af hele koncernen, som opvejer det samlede elforbrug i koncernen. 

153,7 tons garnrester 
genanvendt

Vi opsamler og returnerer rest-
garner fra alle koncernens danske 

produktionsenheder og sender 
dem retur til genanvendelse 

ved leverandøren.

83,2 mio. brugte 
plastik-flasker i 

tæpperne
Ecotrust er vores filtbagside, 

der består 100% af genbrugte pla-
stikflasker. Vi har brugt 965,5 tons 

Ecotrust i år. Dertil kommer 
423 tons bærevæv og 276 

tons sekundær bagside 
af brugte flasker.

100% fornybar energi 
Elforbruget på tværs af koncernen 
er dækket 100% af investeringer i 

fornybar energi.

5.766 paller til 
genanvendelse

Vi sælger brugte engangspaller 
til virksomheder, der sikrer 

genanvendelse af pallerne. Paller, 
der ikke findes egnede til 
genanvendelse, flises og 

brændes.

463 tons fortykker 
genanvendt

Vandet fra vaskeprocessen i 
farveanlægget på Herning Nord 
renses og genanvendes. I den 

forbindelse trækker vi fortykker 
ud af vandet og genbruger 

det.

70% genbrugspap 
i flisekasser

Tæppefliser pakkes i papkasser, 
der indeholder 70% genbrugspap. 

I år har vi brugt 254,7 tons 
flisekasser. 

100% genbrugsplast i 
tæpperør

De danske produktionsenheder 
anvender kun tæpperør af 100% 
genbrugsplast. Vi har i år købt 

314,7 km tæpperør.

13.536 m3 
genanvendt vand

På Herning Nord og Gram renser 
og genanvender vi vandet fra 
udvalgte processer i produk-

tionen.

85-90%
genanvendt 

materiale i bærevæv
Når tæpperne produceres, 

tuftes garnet ned i et bærevæv. 
To typer bærevæv fra Herning 

Nord består af genanvendt 
industriaffald. Vi har brugt 

423 tons genanvendt 
bærevæv i år.

139 tons tæppe-
fraskær genbruges

Herning Nord sender tæppefra-
skær fra produktionen til Frankrig og 

Belgien, hvor det genbruges som 
underlag i ridebaneanlæg.

420.000 stk. labels 
på Økotex-stof

Tæpperne fra Herning Nord og 
Gram leveres med stoflabel bagpå 

med information om kvalitet, 
design og mærkningsordninger. 

Alle labels er Økotex-
certificerede.

44 tons 
plastemballage 
genanvendes

Råvarer leveres på paller med 
plastfolie rundt om. Al plastfolien 
indsamles og sælges til en dansk 

emballageproducent, der 
genanvender det til ny 

plastemballage. 

95,7 tons brugt 
polyester i hvide 

bagsider 
Herning Syd anvender en hvid filt-

bagside på nogle af tæpperne, 
som består af 75% regenere-

rede polyester-fibre.

86% restfarver 
recirkuleres konstant

På Herning Nord recirkuleres 
farverne i farveanlægget. I år har 

vi genanvendt 1,35 tons rent 
farvestof og 6 tons kemikalier 

på den måde.

61% biogas opvejer 
naturgasforbrug

Vi anvender en del naturgas 
i produktionen. For at råde bod 
på det, investeres der i biogas. 
Naturgasforbruget på tværs af 

koncernen dækkes nu 61% 
af investeringer i biogas.

34,7 tons neddelt 
garnaffald genanvendes

Fra garnfabrikken Litspin sender vi 
hvert år garnaffald til Belgien, 
hvor det genanvendes 100%.

2.495 tons garn af 
brugte fiskenet

39% af vores tæpper er produ-
ceret med ECONYL-garn, der består 

af regenererede fiskenet, brugte 
tæpper og andet industrielt 

nylonaffald.

47 tons papspoler 
genbrugt

Garn leveres på papspoler. 
Papspolerne fra alle koncernens 

danske produktionsenheder 
sendes til genbrug eller retur 

til leverandøren.

1.364 MWH varme 
genanvendt 

På Herning Nord og Gram 
indsamles overskudsvarmen fra pro-

duktionen og sendes ud i fjern-
varmesystemet. Det svarer til 

opvarmning af 341 huse.

33.114 m2 
overskudsvarer 
videreformidlet

Større stykker afskær, mindre 
restruller og udgåede varer doneres 

væk eller sælges billigt til brug fx 
som måtter. Dermed undgår 

vi, at det bliver til affald.

918 m Seaplast 
tæpperør 

Tæpperør til internt brug i Herning 
Nord består nu 100% af brugte 

fiskenet. 

1.214 kg madaffald 
til biobrændsel

Madaffald fra Herning Nord 
omdannes til biobrændsel.

750 kg brugt IT-udstyr 
genanvendt 

Brugt IT-udstyr sendes til 
genanvendelse i Sverige.

Verdensmål nr. 12: 
Ansvarligt forbrug og produktion

12.2:  Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og  
 effektiv udnyttelse af naturressourcer.
12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres  
 gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder,  
 skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at  
 integrere oplysninger om bæredygtighed i deres  
 rapporteringscyklus. 

Verdensmål nr. 14: 
Livet i havet

14.1: Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og 
  væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af   
 landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening  
 med næringsstoffer.  

Verdensmål nr. 13: 
Klimaindsats 

13.2: Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale  
 politikker, strategier og planlægning.

Verdensmål nr. 7: 
Bæredygtig energi

7.1: Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og  
 moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
7.2: Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale  
 energimix øges væsentligt. 

12 13



We want to create 
the world’s most 

sustainable carpets

Målene har fået lidt andre overskrifter og er sammenstillet på nye 
måder, som matcher med den cirkulære model, men ambitionen 
er ikke ændret væsentligt: vi ønsker at skabe bæredygtige tæpper.

Generelt omhandler 2030-målene vores standardtæpper til kon-
traktmarkedet, herunder også standardtæpper med specialde-
sign. Det drejer sig om 85-90% af tæpperne i koncernen. Bolig-
tæpper og tæpper, der ikke indgår som en standardvare i vores 
produktsortiment, tæller altså ikke med. Det er besluttet, at disse 
produkter fra næste år også skal indgå i opgørelserne omkring 
2030-målene, så vi får hele porteføljen med. 

De mål, der er relateret til Science Based Targets, adskiller sig 
fra dette ved at inkludere alle udledninger i koncernen og ikke 
kun udledninger i relation til vores standardtæpper. Derfor spiller 
målene i relation til Science Based Targets også ind på næsten 
alle faser i den cirkulære model. 

Vi har endnu ikke udarbejdet 2030-mål for Company responsi-
bility, men vi har mange gode initiativer for social ansvarlighed. 

Vi vil fremadrettet kigge på, om der skal oprettes mål for dette 
område også. 

SOURCING AF RÅMATERIALER handler først og fremmest om 
de materialer, vi køber. Vi ønsker at transformere affald til res-
sourcer og at benytte fornybare materialer, hvor det er muligt og 
giver mening. Målet er, at alle tæpper skal produceres med garn 
af regenererede eller fornybare materialer, og at 75% af de sam-
lede råmaterialer skal være genanvendte eller fornybare. 

Vi er godt i gang med at udskifte garnet på en række tæpper. 
39% af tæpperne er skabt med 100% regenereret garn, mens 
23% består af 80 procent uld, som er et fornybart materiale Det 
er en samlet stigning på 6% i forhold til sidste år. 

Et tæppe består imidlertid af mange forskellige råmaterialer ud 
over garn, bl.a. bagside, lim, farver og kalk. Vi har stort fokus på 
at finde genanvendte alternativer, hvor det er muligt. Gennem-
snitligt er 33% af alle råmaterialerne i vores tæpper genanvendte 
eller fornybare. Kigger vi på de enkelte tæpper, kan fordelingen 

Strategi for
bæredygtighed
frem mod 2030
Vores bæredygtighedsstrategi og 2030-mål har overordnet set ikke ændret sig, bortset 
fra målene omkring CO2-udledninger. Alligevel ser fortællingen om vores strategi nu 
visuelt anderledes ud. Vi går over til at illustrere bæredygtighedsarbejdet gennem en 
cirkulær model, fordi cirkularitet er essensen af bæredygtighed.

We want to create 
the world’s most 

sustainable carpets
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SOURCING AF RÅMATERIALER

2030-mål Status april 2021 Status april 2022

Genanvendte 
og fornybare materialer

100% af tæpperne produceres 
med regenereret eller 
fornybart garn.

I alt skal 75% af råmaterialerne 
være genanvendte eller 
fornybare.*

56% af tæpperne er produceret 
med garn af regenereret eller 
80% fornybart materiale. 

I alt er 24% af råmaterialerne 
genanvendte eller fornybare.

62% af tæpperne er produceret 
med garn af regenereret eller 
80% fornybart materiale.

I alt er 33% af råmaterialerne 
genanvendte eller fornybare.

Science Based Targets Reducere CO2-udledninger 
med 28% i scope 3, primært 
gennem køb af genanvendte 
råmaterialer.

Det er et nyt mål. Først næste år 
begynder vi at gøre status.

* Opgørelsen beregnes som et gennemsnit af alle tæpper. 
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62%
af tæpperne er skabt 

med regenereret eller 
fornybart garn
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imidlertid se meget anderledes ud. Vi har for eksempel et uld-
tæppe med en 70% regenereret filtbagside. Det tæppe inde-
holder samlet set 69% fornybare og genanvendte materialer. På 
andre tæpper er vi slet ikke kommet i gang endnu. 

En stor del af vores CO2-udledninger stammer fra de råmateria-
ler, vi køber. For at hjælpe med at holde den globale opvarmning 
under 1,5° C skal vi derfor købe råmaterialer, der udleder mindre 
CO2. Her er genanvendte råmaterialer løsningen, fordi de har et 
lavere CO2-aftryk. Da målet er nyt, begynder vi først næste år at 
gøre status på det.  

Vi kan imidlertid fortælle, at 94,7% af alle CO2-udledninger i re-
lation til vores virksomhed ligger i scope 3, og heraf udgør rå-
materialerne 54%. Ud over udskiftning af råmaterialer kommer 
genbrug af brugte tæpper også til at spille signifikant ind på 
CO2-udledningerne i scope 3. De samlede udledninger i de tre 
scopes fremgår af klimaregnskabet på side 39-40.  

PRODUKTDESIGN handler om at skabe tæpper, der er så bære-
dygtige som muligt. For os er bæredygtige tæpper, tæpper, der 

er Cradle to Cradle certificerede på Platin-niveau. Første vigtige 
mål er nået: som den eneste tæppeproducent i verden er alle 
vores tæpper Cradle to Cradle certificerede. Nu handler det om 
at rykke dem op i niveau. Vi kan heldigvis se, at vi allerede er godt 
på vej. Ved den seneste Cradle to Cradle certificering blev samt-
lige indholdsstoffer i tæpperne kortlagt og vurderet helt ned til 
100 milliontedele, og vi kan se, at mange af de indholdsstoffer, 
der før var på laveste niveau, nu kvalificerer sig til Guld-niveau. 

Samtidig arbejder vi dedikeret på at finde en løsning på tæppe-
branchens største problem: tæppeaffald. I Skandinavien bræn-
des tæpper efter brug, men i det meste af verden bliver de 
deponeret i eller på jorden, hvilket er en rigtig skidt løsning. Det 
problem vil vi gerne være med til at løse. Der skal skabes nye 
tæppekonstruktioner, der er designet til genanvendelse. Sidste 
år arbejdede vi med udvikling af monoprodukter, der ville være 
lette at smelte om efter brug, fordi de udelukkende består af ét 
materiale. Desværre bestod de ikke brandkravene, og derfor er 
projektet skrinlagt. Vi arbejder nu med at teste en genanvendt 
lim fra brugte bilruder, som vil gøre det lettere at adskille for- og 
bagside efter brug. Læs mere om dette på side 26.

PRODUKTION er det stadie i den cirkulære model, som vi har 
størst kontrol over. Her er kodeordene lukkede kredsløb og mere 
bæredygtige produktionsprocesser.

En del af de overskydende ressourcer fra produktionen har vi 
metoder til at holde i cirkulation internt. På to produktionsenhe-
der farver vi selv tæpperne, og i den proces anvendes der store 
mængder farver og vand. Farverne cirkuleres konstant i et lukket 
system, der sikrer, at 86% af farverne genanvendes. 

Vandet fra farveanlæggene opsamles og renses, hvorefter vi så 
vidt muligt genanvender det i egne anlæg. Vi har specifikke mål 
for, hvor meget vand fra farveanlæggene, der skal genanvendes, 
men vi er langt fra i mål endnu. Vi genanvender også op til 3.300 
m3 vand fra andre processer til rengøring. 

Vi arbejder med varmegenvinding på to produktionsenheder. 
Varmen sendes ud i fjernvarmesystemet, hvor det varmer huse 

op i lokalområdet. I år har vi produceret 1.364 MWH, hvilket sva-
rer til opvarmning af 341 huse.8 

CO2-udledningerne fra vores produktion kommer bl.a. fra natur-
gasforbrug på bagsideovnene. For at hjælpe med at holde den 
globale opvarmning under 1,5° C ønsker vi at skifte fra naturgas 
til elektricitet på disse ovne. Elektricitet udleder også CO2, men 
dette er det muligt at kompensere for via køb af klimakreditter. 
Vi investerer allerede i klimakreditter fra havvindmøller, som  
sikrer, at vi køber lige så meget vindenergi, som vi bruger elek-
tricitet i produktionen. Når vi fremadrettet elektrificerer pro-
duktionen endnu mere, skal vi købe tilsvarende mere fornybar 
energi for at råde bod på det. Alternativt skal vi selv investere i 
udstyr til at producere fornybar energi. Dette er vi i gang med 
at kigge på. 

Indtil det lykkes at elektrificere produktionen, forventer vi ikke at 
se afgørende reduktioner af CO2-udledningen i henhold til dette 

PRODUKTDESIGN

2030-mål Status april 2021 Status april 2022

100% Cradle to Cradle 
certificeret

Alle tæpper til 
kontraktmarkedet er Cradle to 
Cradle certificeret på Platin-
niveau.

52% af tæpperne til 
kontraktmarkedet er Cradle to 
Cradle certificeret på Bronze-
niveau.

100% af tæpperne til 
kontraktmarkedet er Cradle to 
Cradle certificeret på Bronze-
niveau.

Designet til 
genanvendelse

Alle tæpper er designet til 
komplet genanvendelse efter 
brug.

To monoprodukter, som vil være 
lette at genanvende, er udviklet 
og testes i hhv. brugsfasen og 
laboratoriet.

Monoprodukterne kunne ikke 
godkendes. Vi forsøger i stedet 
at skifte til en genanvendt lim, 
der vil lette separation efter 
brug.
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PRODUKTION

2030-mål Status april 2021 Status april 2022

Lukkede kredsløb i 
produktionen

Recirkulation af materialer og 
ressourcer for at skabe lukkede 
kredsløb.

82% farver recirkuleret.

Hhv. 24,5% og 39,8% vand 
genanvendt i vores to 
farveanlæg.

1.233 MWH overskudsvarme 
recirkuleret som fjernvarme.

86% farver recirkuleret

Hhv. 25,8% og 41,8% vand 
genanvendt i vores to 
farveanlæg.

1.364 MWH overskudsvarme 
recirkuleret som fjernvarme.

Science Based Targets Reducere CO2-udledninger 
med 46,2% i scope 1 og 2, 
primært gennem elektrificering 
af produktionsprocesser og 
fornybar energi.

Det er et nyt mål. Først næste år 
begynder vi at gøre status.
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8  Baseret på et årligt forbrug på 4.000 KWH for en husstand med fire personer
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Science Based Target-mål. Til gengæld vil der ske et stort hop, 
når processen er gennemført. Vi håber, at første hop kommer 
indenfor et par år gennem et skift fra naturgasdrevne kedler til 
eldrevne kedler. 

GENANVENDELSE & TAKE BACK handler også om at holde ma-
terialer i cirkulation, men her kigger vi ud over vores egne facilite-
ter. Der er nemlig rigtig meget affald, som vi ikke selv kan genan-
vende. Vi er hele tiden på udkig efter partnere, der kan omsætte 
vores affald til ressourcer. Vi sender blandt andet restgarn, tæp-
pefraskær, smulder fra maskinerne, papspoler, plastemballage, 
paller og madspild til genbrug og genanvendelse. Læs mere om 
dette på side 13, samt 26. 

Der er imidlertid også mange andre typer affald, som vi endnu 
ikke er begyndt at kigge på, fx møbler, IT-udstyr og byggema-
terialer. En del af det sendes til genanvendelse, men vi har ikke 
overblik over det endnu. 

Endelig er der bortskaffelse af brugte tæpper. Det er de tæp-
per, der er blevet solgt og brugt i en årrække. Når kunderne ikke 
skal bruge tæpperne længere, sendes de til forbrænding eller 
på deponi. Begge dele fører til høj CO2-udledning. For at hjælpe 
med at holde den globale opvarmning under 1,5° C er det es-
sentielt at finde måder at genanvende brugte tæpper i stedet 
for. Jo flere tæpper der genanvendes ved bortskaffelse, jo lavere 
vil CO2-udledningen være pr. m2 solgt tæppe. 

Vi arbejder på at finde partnere, der kan aftage brugte tæpper 
til genanvendelse. Læs mere om dette på side 26. Vi bruger 
Science Based Targets som værktøj til at måle CO2-aftrykket. Da 
målet er nyt, begynder vi først næste år at gøre status på det. Vi 
forventer ikke store reduktioner på målet om genanvendte tæp-
per, før der er stabile take-back løsninger tilgængelige, som kan 
sikre genanvendelse af større mængder brugte tæpper. Vi for-
venter endvidere, at de største CO2-reduktioner i scope 3 reelt 
set vil komme fra køb af genanvendte råmaterialer. 

GENANVENDELSE & TAKE BACK

2030-mål Status april 2021 Status april 2022

Genanvendelse 
af affald fra egne 
produktionsenheder

Alt affald genbruges, 
genanvendes eller 
komposteres.

Affald, der ikke kan 
genanvendes, søges udfaset.

27% af produktions-affaldet 
genbruges eller genanvendes.

71,5% af alt affald sendes til 
termisk genanvendelse.

30% af produktionsaffaldet 
genbruges eller genanvendes.

65% af alt affald sendes til 
termisk genanvendelse.

Science Based Targets Reducere CO2-udledninger 
med 28% i scope 3, delvist 
gennem genanvendelse af 
brugte tæpper.

Det er et nyt mål. Først næste år 
begynder vi at gøre status.
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Verdensrekord: 100% Cradle to 
Cradle Bronze Certified® sortiment 
For Ege Carpets er Cradle to Cradle ikke et valg. Det er 
det eneste valg! Som den første tæppeproducent i verden 
tilbyder vi kun Cradle to Cradle certificerede tæpper til 
kontraktmarkedet. 

Cradle to Cradle bygger på visionen om, at menneskelige 
aktiviteter ikke må påvirke kloden negativt. Derfor skal cir-
kulære principper og sunde materialer bygges ind i alle 
produkter. Produktionen skal foregå uden at skade drik-
kevandet, og teknologier til fornybar energi skal fremmes 
for at mindske klimapåvirkningen. Samtidig skal social an-
svarlighed bygges ind i forretningsstrategien. 

Vi tror på, at Cradle to Cradle er nøglen til en bæredyg-
tig fremtid. Derfor er vi gået all-in på Cradle to Cradle, og 
målet er, at alle vores kontrakttæpper skal være Cradle to 
Cradle Certified® på Platin-niveau i 2030.

Klimakompensation  
gennem mangrove-skove
Flere og flere kunder viser interesse for tæppernes CO2-
aftryk. Selvom vi gør os umage for at mindske CO2-ud-
ledningerne, er det endnu ikke muligt for os at produce-
re tæpper, der er CO2-neutrale. Derfor har vi indgået et 
samarbejde med norske CEMAsys, der gør det muligt at 
klimakompensere for tæppernes CO2-aftryk gennem hele 
livscyklussen via plantning af mangrovetræer i Myanmar. 

Mangrovetræer optager fem gange mere CO2 end andre 
træer, og der skal kun plantes 5 mangrovetræer for at veje 
op for 1 tons udledt CO2. Det er både en effektiv og billig 
måde at klimakompensere på. Samtidig sikrer projektet 
arbejde til lokalbefolkningen i Myanmar og medvirker til 
at bringe dyre- og planteliv tilbage i områder, der ellers 
har været under pres. 

Kontakt os, hvis du er interesseret i at finde ud af, hvad det 
vil koste at klimakompensere dit projekt.

Ege Go2Work får særligt udsatte i job

Ege Go2Work er en særlig produktionslinje i Gram, hvor alle medarbejdere er ansat på særlige vilkår. 
Linjen drives i samarbejde med Haderslev Kommunes Jobcenter og Bostedet Diagergaard. 

Medarbejderne er beboere på et bosted for handicappede, og folk der er i kompetenceafklaringsfor-
løb efter en sygemelding. I efteråret 2021 indgik vi et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om at 
få afghanske ambassadeansatte, der var flygtet fra Kabul, i arbejde også. 

Arbejdsopgaverne er simple, men vigtige. Medarbejderne fjerner restgarner fra tomme spoler og 
sender det retur til genanvendelse ved leverandøren. Papspolerne sendes til genbrug. I år har Ege 
Go2Work sikret genanvendelse af over 200 tons affald, der ellers ville være blevet brændt. 

Der er i alt plads til 10 fuldtidsansatte medarbejdere på linjen, men i praksis er det fordelt på op til 30 
forskellige medarbejdere, der hver især arbejder de timer, de kan. Efter at have stået stille i en periode 
under Covid19-pandemien er Ege Go2Work nu fuldt oppe at køre igen. For at sikre at endnu flere kan 
komme i arbejde på linjen, har vi netop ansat en fuldtidsmedarbejder, som leder for indsatsen. 

Vi har i år haft 4 faste beboere fra Diagergaard tilknyttet på linjen, samt 3 skiftende medarbejdere via 
jobcenteret i Haderslev. Derudover har 10 afghanske flygtninge arbejdet på linjen. 

Genanvendelse af brugte tæpper

Flere og flere kunder ønsker at indgå aftale om, at vi kan 
tage tæpperne tilbage efter brug. Der findes imidlertid 
ikke faciliteter, der kan neddele tæpperne i fraktioner, der 
er egnet til genanvendelse. 

Vi har arbejdet på at løse problemet i flere år og har nu in-
tensiveret indsatsen. De tre afdelinger Produktudvikling, 
CSR og Miljø er blevet samlet under én fælles leder for 
at optimere udviklingsprojekter og initiativer. Vi eksperi-
menterer med nye materialer i tæppekonstruktionen, og 
er i gang med at implementere nye produktionsproces-
ser, der skal gøre det lettere at adskille tæpperne efter 
brug. 

Derudover er vi med i forskellige projekter om genbrug og 
genanvendelse af tæpper. Vi samarbejder bl.a. med Con-
vert, der har bygget en fabrik, som kan neddele brugte 
tæpper. Vi er konstant på udkig efter partnere, der mener 
at kunne genanvende vores tæpper, og hvor det er muligt, 
henviser vi kunderne til partnere for indsamling og gen-
salg eller genanvendelse af brugte tæpper. 

Det er en af vores vigtigste topprioriteter at sikre, at vores 
tæpper i fremtiden kan genanvendes 100%. 

Dilemmaer ved genanvendte materialer

Den cirkulære tankegang fordrer mere og mere genanvendelse af materialer. Vores mål er, at 75% af 
materialerne i tæpperne skal være genanvendte eller fornybare. Men genanvendte materialer bringer 
også dilemmaer med sig omkring kvalitet og indholdsstoffer, som ikke altid er lige hensigtsmæssige. 

Selvom alle materialer i vores tæpper er lovlige, er der enkelte indholdsstoffer i vores flisebagside af 100% 
genanvendte plastikflasker, som Cradle to Cradle ønsker udfaset i stedet for at holde i cirkulation. Det 
eneste alternative materiale er jomfruelig plast. Det er, i vores optik, et værre valg. Derfor fastholder vi 
de brugte plastikflasker med det resultat, at vi pt. ikke kan komme over Bronze-niveau i Cradle to Cradle. 

Et andet dilemma er, at indholdsstofferne i genanvendte materialer ikke altid er 100% kendte. Det 
kan skabe problemer i forhold til produktmærkningsordninger, hvor kendte indholdsstoffer er en for-
udsætning for godkendelse. Det kan også være problematisk i forhold til kommende lovgivning om 
produktpas. Kvaliteten og holdbarheden på produktet påvirkes typisk også af sammensætningen af 
indholdsstoffer, hvilket gør det sværere at finde egnede genanvendte materialer. 

Sidst, men ikke mindst, er det ærgerligt, at vi reelt set downgrader materialerne, når vi genanvender 
dem i vores tæpper. Materialerne får et længere liv, end hvis de bare var blevet til affald, men så længe 
vi ikke kan genanvende vores tæpper efter brug, bliver tæpperne sidste station for materialerne i dem. 
Den cirkulære model er ikke komplet, før vi har fundet en metode til at genanvende tæpperne 100%. 

Mangel på kvindelige ledere

Tæppebranchen er traditionelt set en mandsdomineret 
branche. Det vil vi gerne gøre op med, og vi har i flere år 
arbejdet på at tiltrække kvindelige ledere, både til vores 
bestyrelse og blandt medarbejderne. Vi beder fx speci-
fikt rekrutteringsfirmaer om at lede aktivt efter kvindelige 
kandidater.

Desværre er det ikke lykkedes. Trods en ihærdig indsats 
og særlig vægt på at udvælge kvindelige ansøgere til 
samtale, når en stilling skal besættes, har kun én ekstern 
kvinde takket ja til et lederjob på Ege Carpets i år. Derud-
over er en kvindelig medarbejder blevet udnævnt til leder 
uden ansøgningsproces. 

Vi har ikke været i stand til at indfri vores egne mål på 
området. Vi har på den baggrund opdateret vores politik, 
retningslinjer og handlingsplan for at sikre flere kvindelige 
ledere i fremtiden.

TRE GODE NYHEDER TRE STORE UDFORDRINGER
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Sustainability Innovation Award fra EY og Dansk Erhverv
For vores evne til at tænke holistisk i tilgangen til bæredygtighed. Det 
tænkes ind i alle aspekter af proces- og produktudviklingen og viser, 
at innovation, ansvarlighed og bundlinje kan gå hånd i hånd og gøre 
en forskel.

Circular Economy Prize fra SDG Tech Awards og Sustainary
For vores evne til at tænke cirkulært i designet af tæpperne. Vi anven-
der garn af regenererede fiskenet og andet industrielt nylonaffald, og 
har udviklet vores egen patenterede flisebagside, der består 100% af 
brugte plastikflasker.

Feel Good – Furniture Prize fra Danish Design Awards
For vores populære ReForm A New Wave kollektion, der bl.a. er skabt 
af regenererede fiskenet og brugte plastikflasker. A New Wave er inspi-
reret af det barske uberørte landskab på den danske vestkyst og blev 
med prisen belønnet for at være en attraktiv og bæredygtig løsning til 
indretningsprojekter. 

EcoVadis Platin rating
EcoVadis er verdens største uafhængige ratingbureau af virksomhe-
ders bæredygtighedsperformance. Med en Platin score placerer Ege 
Carpets sig blandt de Top 1% bedste virksomheder, EcoVadis har vur-
deret. De har i alt vurderet 90.000 virksomheder.

FLOTTE ANERKENDELSER OG PRISER

I 2021 modtog vi en række priser og anerkendelser for vores arbejde med 
bæredygtighed. Det er vi stolte over og taknemmelige for. Sådanne anerkendelser 
giver fornyet energi og booster lysten til at blive ved. Samtidig er det et 
kæmpe plus, når der skal tiltrækkes nye medarbejdere. 

sustainable design
at your feet

ECONYL� garnet består af 
kasserede fiskenet, industrielt 
affald og brugte tæpper
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Den vilde natur tilbage på landkortet
I samarbejde med Den Danske Naturfond, Herning Kommune, 
Herning Vand og private jordejere er Ege Carpets ved at omdan-
ne knap 100 hektar jord omkring vores hovedkontor i Herning til 
permanent vild natur. 

De første fysiske skridt blev taget i foråret 2021, hvor vi omlagde en 
del af de store græsplæner foran fabrikken til et bredt bælte af vilde 
blomster. Det skabte stor opmærksomhed i lokalsamfundet, hvor 
forbipasserende i sommerhalvåret ofte stoppede op for at nyde 
synet, tage billeder og plukke blomster. 

Samtidig begyndte Herning Vand at grave ud til etablering af 
to store klimasøer, der skal afbøde risikoen for oversvømmelse 
i området i fremtiden, hvor klimaforandringerne ventes at med-
føre øgede mængder regn. En ny vandvej er blevet etableret, 
som leder regnvandet ind i de store regnvandsbassiner, som vi 
kalder klimasøer.

Jorden, der er udgravet for at skabe plads til søerne, er blevet 
brugt til at skabe et højt udsigtspunkt over det kommende na-
turområde. Det giver et mere varieret landskab og sammen med 
de nyetablerede søer skaber det nye habitater i området til stor 
gavn for biodiversiteten.

Næste skridt bliver indhegning af det resterende areal og klargø-
ring til udsætning af fritlevende dyr. Det bliver i første omgang 

heste og kvæg, der skal sørge for afgræsning af området. Erfa-
ringer fra andre ”rewilding” projekter viser, at de store græssende 
dyr har en fantastisk evne til at skabe levegrundlag for en lang 
række andre arter; både planter, insekter, fugle og dyr.

Der vil blive etableret adgangsveje og stier for befolkningen, der 
er velkommen til at besøge området, og der bliver opsat bænke 
og etableret et madpakkehus. Projektet giver gode muligheder 
for naturoplevelser i et bynært område, og vil stimulere besø-
gendes interesse for vild natur og biodiversitet.

Samtidig inviterer vi naturen indenfor ved at åbne facaden i vo-
res produktionshal ud mod skoven med store vinduespartier. 
Det vil både give mere lys og liv for medarbejderne og give be-
søgende mulighed for et kig ind på moderne tæppeproduktion 
i en virksomhed med høj fokus på at skabe bæredygtige pro-
dukter.

Det er ambitionen, at landskabet i fremtiden kommer til at frem-
stå så naturligt som muligt. En slags urlandskab, hvor naturen og 
dyrene selv får lov til at bestemme, hvordan alt skal udvikle sig. 
Vi er meget begejstrede for biodiversitetsprojektet og glæder os 
til, vi kan begynde at invitere kunder og besøgende med ud i den 
smukke vilde natur. 

Spændende 
initiativer

Isfugl, såbar
Guldspurv, sårbar

Hjejle, kritisk sårbar
Sangsvane, sårbar

Vibe, sårbar
Stær, sårbar

Nye vinduer i facaden 
inviterer naturen indenfor i 
produktionshallen.

Nyetableret udsigtspunkt, 
der skaber varians i land-
skabet.

Nyetableret klimasø til 
opsamling af regnvand sikrer 
mod oversvømmelse ved 
fremtidige kraftige regnfald.

Nyetableret opsamlingsbas-
sin og vandvej leder regn-
vand hen i den nye klimasø.

Produktionsenheden Her-
ning Nord, der også udgør 
koncernens hovedkontor.

Fritlevende græssende 
dyr sættes ud i hele det 
indhegnende område for at 
afgræsse det.

Biodiversitet i stor skala – 100 hektar jord omdannes til vild natur

Vores ikoniske bisonokser 
får lov at blive i deres ind-
hegning.

En række rødlistede 
arter er set i området:
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Genanvendelse af affald
Sidste år opgjorde vi for første gang, hvor stor en del af vores pro-
duktionsaffald, der bliver genanvendt. Vi har i en årrække solgt 
tæppefraskær til genanvendelse i ridebaneanlæg i Belgien og 
Frankrig. Vi har imidlertid langt fra kunnet afsætte de mængder, 
vi ønsker. Derfor glæder vi os over, at vi er kommet i kontakt med 
en ny, potentiel køber fra Holland, som mener at kunne aftage alt 
vores bagsidefraskær. Virksomheden laver underlag til miljøcer-
tificerede ridebaner, samt sportsudstyr som boksepuder. Det vil 
være et stort skridt i den rigtige retning, hvis virksomheden kan 
aftage de mængder, de lover. 

En anden spændende nyhed kan måske findes hos vores leve-
randør af regenererede garner. Det har vist sig, at visse af vores 
tæppekonstruktioner kan indgå i deres genanvendelsesproces-
ser. Vi har derfor indgået en samarbejdsaftale om, at udvalgte 
tæpper kan sendes til dem efter brug. Planen er at tæppet ned-
deles i små fraktioner, som kan genanvendes. Garnet laves til nye 
garner, mens bagsiden kan genanvendes på andre måder. Vi hå-
ber at kunne iværksætte planen i løbet af 2022, hvor vi lancerer 
nye tæppekollektioner, som er egnet til formålet.

Et take-back system for brugte tæpper står øverst på ønskesed-
len for de fleste tæppeproducenter, så vi glæder os helt vildt til 
at komme i gang.

Store gevinster i minimeret spild
Når vi taler om affald, taler vi om spild. De store mængder affald 
fra produktionen skyldes hovedsageligt, at de færdige tæpper 
renskæres i kanten efter produktion. Det gør sig især gældende 
på tuftede tæpper, som er den type tæpper, vi sælger flest af, 
samt på tæppefliser som udstanses i de rigtige størrelser efter 
produktion. Vi registrerer pt. ikke disse affaldsstrømme separat, 
men vores indledende undersøgelser tyder på, at der kan være 
tale om over tusind tons spild årligt.

Vi er derfor gået i gang med at kigge på muligheder for at mind-
ske spildet. Vi har med succes reduceret fra 9 mm fraskær til 6 
mm fraskær mellem hver udstansning af tæppefliser. På årsbasis 

reducerer det affaldsmængden med 32 tons, samtidig med at 
det muliggør produktion af yderligere 12.800 m2 tæppefliser ud 
af samme mængde råmaterialer.9 Det er ren win-win.

Lignende forsøg med at reducere tæppernes bredde, inden fli-
serne udstanses, er imidlertid ikke lykkedes endnu, fordi tæpper-
ne ikke kan holdes ordentligt på plads i maskinen, når bredden 
reduceres, og udstansningen dermed risikerer at blive skæv. For-
søgene med reduktion af spild under produktionen af tæpper 
har imidlertid afsløret, at der kan være store gevinster at hente på 
dette område, og vi fortsætter med at lede efter optimeringer. 

Fordele ved genanvendte råmaterialer
Selvom en stor del af vores tæpper er produceret med regene-
reret garn og en bagside af brugte plastikflasker, er det langt fra 
nok til at nå målet om, at 75% af råmaterialerne i tæpperne skal 
være genanvendte. Derfor er vi løbende på udkig efter andre ty-
per genanvendte materialer, der kan bruges. 

Et af de mest lovende projekter er at udskifte limen i tæpperne 
med en genanvendt lim, der stammer fra brugte bilruder. Ud 
over at øge genanvendelsesprocenten med 5-10%, vil sådan en 
lim muligvis også gøre det lettere at adskille tæppets forside og 
bagside efter brug, hvilket vil være et kæmpe fremskridt i forhold 
til genanvendelse af brugte tæpper i fremtiden.

Vi kan dermed slå to fluer med ét smæk, hvis det lykkes at skifte 
til en genanvendt lim. Det er imidlertid ikke lige så let, som det 
lyder. Dels er der en risiko for, at kvaliteten forringes. Dernæst 
er det spørgsmålet, om vores maskiner kan håndtere den nye 
lim. Hver gang et forsøg fejler, kræver det omfattende rengøring 
af anlæggene efterfølgende. Det forsinker produktionen og be-
sværliggør processen. Derfor er vi endnu ikke i mål.

Et andet og lige så spændende projekt er udskiftning af limov-
nen til et strøanlæg, der kan lime tæppets forside og bagside 
sammen ved hjælp af genanvendt termoplast. Det vil kunne 
øge genanvendelsesprocenten med op til 10%, samtidig med 
at termo plasten muliggør adskillelse af tæppet efter brug via 

genopvarmning med infrarøde stråler. Der er også væsentlige 
miljømæssige forbedringer at hente i strøanlægget, som giver 
mulighed for at konvertere fra naturgas til el. Der er dog stadig 
mange ubekendte i projektet, så der er ingen garanti for, at det 
lykkes.

Andre forretningsområder
Gulvtæpper er vores speciale og hovedforretning. Det er dem, 
vi lever af at udvikle, producere og sælge. Men kunderne efter-
spørger i større og større omfang også andre indretningsløsnin-
ger til gulvene, samt alternative måder at skabe gode akustiske 
løsninger i bl.a. storrumskontorer. Derfor har vi udvidet et par 
andre forretningsområder indenfor de seneste år: LVT-gulve og 
akustikrum.

Vi producerer ikke selv disse produkter, og det udgør så lille en 
del af vores omsætning, at vi endnu ikke har medtaget data på 
det i Bæredygtighedsrapporten. Hvis salget udvikler sig til at ud-
gøre en større del af forretningen, vil vi inkludere data fra disse 
produkter også.

Primært på det danske marked sælger vi LVT-gulve, som er flotte 
vinylfliser. Størstedelen af LVT-gulvene produceres i Kina og sæl-
ges under navnet ege Planum. LVT-gulve kan være et godt sup-
plement i indretningen, hvor kunderne ikke ønsker gulvtæpper. 
LVT-gulve indeholder ofte PVC, som vi ellers ikke bruger i vores 
produkter. Vi er derfor i gang med at sikre udvikling af nye PVC-
frie versioner af LVT-gulvene i ege Planum-serien, og vi glæder 
os til at se, om det slår igennem. Ud over ege Planum-serien, sæl-
ger vi LVT-gulve fra Amtico, som er produceret i England. Salget 
af LVT-gulve udgør 3% af vores omsætning.

Akustikrummene Rooms er en eksklusiv serie af byggeklodser, 
der kan sættes sammen til individuelle fritstående arbejdsplad-
ser, konferencerum og mødezoner i større kontorlandskaber. 
Serien består af et stort udvalg af moduler, flader, samlinger og 
farver, der giver et væld af muligheder for at skabe rum til ufor-
styrrede samtaler, større arbejdsro og afslappede møder. Sam-
tidig fungerer Rooms som lydabsorbenter, der ved strategisk 
placering af modulerne i grundplanen dæmper støj i det omgi-
vende lokale. Rooms produceres i Tjekkiet, og vi er i gang med at 

undersøge muligheden for at få miljømærkning på produkterne. 
Salget af Rooms udgør 3% af vores omsætning.

CSR-certificeret i DS 49001
I 2013 blev vi for første gang CSR-certificeret efter DS 49001. 
Det er en dansk standard, der bygger på ISO 26001, som er en 
af de mest omfattende internationale standarder indenfor CSR. 
Desværre er ISO 26001 ikke blevet omsat til en certificerbar 
standard endnu, og derfor har vi i stedet adopteret den danske 
version.

DS 49001 beskæftiger sig med alt fra menneskerettigheder og 
arbejdsforhold til miljøforhold, god forretningsskik, god ledelse 
og forbrugerforhold, samt lokal samfundsudvikling og -involve-
ring. Standarden sikrer dermed, at virksomheden ikke kan nøjes 
med at kigge på nogle få fokusområder i arbejdet med CSR. Det 
hele skal tænkes ind i ledelsessystemet, og det har i dén grad 
været med til at drive vores udvikling indenfor CSR. Derfor er vi 
glade for, at vi om kort tid får de sidste to danske produktionsen-
heder med i DS 49001-certificeringen. Det sker i august 2022. 

Da DS 49001 er en dansk standard, er det desværre ikke muligt 
at certificere vores garnspinderi i Litauen efter standarden. De 
arbejder dog efter samme principper, politikker og retningslinjer, 
som resten af koncernen.

Nye tilbud om kompetenceudvikling
Sidste år ændrede vores HR-afdeling navn til People and Perfor-
mance, og siden da er der for alvor kommet fart på initiativerne. 
Teamet er blevet udvidet, og der er kommet en række nye spæn-
dende tilbud til medarbejderne. 

Vores værdier i praksis
Alle medarbejdere i koncernen bliver inviteret på kursus i Ege 
Carpets værdier. Kurset handler om, hvordan vi arbejder med 
værdierne i dagligdagen, og hvilken adfærd der skal til, for at vi 
lever op til dem.

Positiv tidsstyring
Vi tilbyder nu alle medarbejdere, der gerne vil lære at bruge de-
res tid mere effektivt og at skabe bedre overblik over opgaverne, 9 Beregningen er foretaget ud fra den forudsætning, at flisemaskinen kører på fuld kapacitet hele året, hvilket den normalt gør. 
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at komme på kursus i positiv tidsstyring. Det kan forhåbentligt 
være med til at forebygge stress og skabe bedre rammer for den 
daglige opgaveløsning.

Projektledelse
Vi tilbyder også medarbejderne at komme på kursus i projektle-
delse, så det bliver lettere at komme i mål med projekter, og at 
holde de involverede parter engagerede i projektet undervejs. 
Det kan højne effektiviteten og succesraten til glæde for alle in-
volverede.

Præsentationsteknik
Præsentationer er en vigtig del af hverdagen for en del af med-
arbejderne, og derfor tilbyder vi et kursus, der fokuserer på, 
hvordan man sammensætter en spændende præsentation og 
sikrer en god fremtoning. Kurset indeholder også konkrete tips 
og tricks til arbejdet i PowerPoint.

Ledelse i praksis
Endelig har vi i år haft alle vores produktionsledere på kursus i 
akademifaget Ledelse i praksis. De har efterfølgende været til 
eksamen i de emner, de har arbejdet med. Kurset er godkendt 
til 10 ECTS point. 

Alle de nye initiativer og tilbud er synlige for medarbejderne gen-
nem et nyt intranet, som alle produktionsenheder og dattersel-
skaber har adgang til. Her kan de følge med i interne nyheder, 
melde sig til relevante kurser, se flotte installationer af tæpper 

og følge med i salgstallene. Der er endda et ”CEO’s corner”, hvor  
vores CEO hver måned lægger en ny video ud om relevante em-
ner og tanker for virksomhedens drift og udvikling. 

I alt har 108 medarbejdere deltaget i intern efteruddannelse i år, 
mens 47 har deltaget i ekstern efteruddannelse.

Krigen i Ukraine
I vinteren 2022 gik Rusland i krig mod Ukraine. Det har skabt sto-
re usikkerheder i verden, både i forhold til forsyningssikkerhed af 
energi, fødevarer og råvarer, lige så vel som det har ramt os på 
det menneskelige plan. Det svært at være vidne til de rædsler og 
tab, som krig fører med sig.

Ege Carpets fordømmer på det kraftigste Ruslands handlinger, 
og vi følger EU’s sanktioner mod Rusland. Vi har således annul-
leret alle ordrer fra Rusland og har indstillet et mangeårigt sam-
arbejde med en russisk agent, der hidtil har varetaget vores in-
teresser i landet.

Vi har kontaktet forskellige hjælpeorganisationer og tilbudt at 
donere tæpper til brug i telte i flygtningelejre, men der har ikke 
været behov for dette på nuværende tidspunkt. Derudover har vi 
doneret 50.000 kr. til Røde Kors’ arbejde i Ukraine. I Gram vil vi til-
byde ukrainske flygtninge, der bor i området, ansættelse på Ege 
Go2Work, hvis myndighederne er åbne for et samarbejde om 
det. På den måde håber vi at kunne gøre en lille positiv forskel i 
en meget svær situation.
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ORGANISERING OG LEDELSE

Vi har sat os som mål, at vi vil være den tæppeproducent i verden, der er bedst 
til CSR. Det kræver en stærk organisation og faste rammer. Derfor er social 
ansvarlighed og bæredygtighed en vigtig del af fundamentet for hele virksomheden. 

Forretningsgrundlag i 
Ege Carpets

Formål

Be the true love brand 

designing beautiful 

carpets for a sustainable 

future

Værdier

Design for beauty

Strive for quality

Act with respect

CSR-fokus

Menneskerettigheder

Ansvar overfor mennesker 

i værdikæden

Miljøforhold

Ansvar for miljøet

Arbejdsforhold

Ansvar overfor 

medarbejderne

Forbrugerforhold

Ansvar overfor brugerne

Lokal samfundsudvikling

Ansvar for de samfund, vi

opererer i

God ledelse

Gennemsigtighed

God forretningsskik

Ansvarlig forretningsførelse

Finansielle resultater 
2021/2022

Nettoomsætning

1.085.311.000 kr.

Resultat før finansielle 

poster og skat (EBIT)

19.711.000 kr.

Strategiske
indsatsområder

Be the Design Leader

Drive Sustainability 

leadership

Rethink Customer 

Experience

Develop Core Bizz

Create New Bizz

CSR under støtter
strategien

Bæredygtighed er 

omdrejningspunktet i 

produkter, processer og 

løsninger. Det styrker Ege 

Carpets ved at åbne nye 

forretningsmuligheder

og skabe værdi på de 

individuelle markeder og 

segmenter. 

Sikrer compliance og 

risikostyring

CSR-politik skaber fælles spilleregler
Vi anvender koncernens CSR-politik til at sikre, at vores forretnings-
model, produktion og produkter bidrager til at skabe et mere bæ-
redygtigt samfund; nu og i fremtiden. Vi overholder al lovgivning 
samt de internationale konventioner, vi er underlagt, bl.a. Menne-

skerettighedskonventionen og Rio-deklarationen for miljø og ud-
vikling. Vi ønsker med CSR-politikken at bidrage til FN’s verdensmål 
og UN Global Compact, som vi aktivt har tilsluttet os. Alle med-
arbejdere på verdensplan har fået udleveret CSR-politikken, så vi 
sikrer, at alle kender koncernens fælles spilleregler. 

Værdikæde

Restaffald Genbrug Genanvendte råvarer Jomfruelige råvarer

Leverandør

Transport

Design og udvikling

Salg/kunde

Transport

Bruger

Installation

Transport

Produktion

Fra forretningsmodel til praksis
Ege Carpets direktion har det overordnede ansvar for CSR-poli-
tikken og -strategien. En Bæredygtighedsgruppe, der bl.a. består 
af CEO og repræsentanter fra Produktudvikling, Indkøb, CSR, 
Kvalitet og Miljø følger op på strategien og sikrer fremdrift i pro-
jekterne. Komplekse CSR-spørgsmål behandles efter behov i en 
CSR Styregruppe.

Det strategiske CSR-arbejde drives i praksis af koncernens CSR-
afdeling, mens de enkelte produktionsenheder selv har ansvar 
for at sikre fremdrift i lokale initiativer. Denne konstellation sikrer 
bred opbakning fra alle relevante aktører i koncernen. 

Når forretningsmodellen omsættes til praksis, opstår virksom-
hedens værdikæde. Vores værdikæde starter hos leverandøren, 
hvor råmaterialerne udvindes, så de efterfølgende kan omdan-
nes til gulvtæpper i vores produktionsanlæg. Herefter leverer vi 
det færdige tæppe hos kunden, som bruger det i en årrække og 
derefter kasserer det, når det er tid til at skifte gulvbelægning. På 
sigt drømmer vi om at lukke hullet mellem start og slut, så vi har 
komplet cirkulær økonomi. 

Leverandørstyring styrker indsatsen
Leverandørstyring er særligt vigtig, når der tales om bæredygtig-
hed, menneskerettigheder og antikorruption. Der kan være risiko 

for overtrædelse af menneskerettighederne og korrupt adfærd 
i værdikæden, og på miljøsiden opstår langt de fleste miljøpå-
virkninger i relation til vores tæpper, før råvarerne ankommer til 
vores produktionsenheder. Kigger vi på CO2-udledninger alene, 
kan vi se, at 63,5% af udledningerne i relation til vores tæpper 

stammer fra råmaterialer og transport fra leverandøren til vores 
produktionsenheder.

Vi har derfor et strengt leverandørstyringssystem, som er op-
bygget efter UN Guiding Principles. Systemet indebærer, at alle 

Underskrevet Code of Conduct

Sendt egen Code of Conduct

Gennemført selvevaluering

Bæredygtighedsrapport

CO2-reduktionsmål

Science Based Targets

FNs verdensmål

UN Global Compact

114

60

120

36

52

9

44

21

20 400 60 80 100 120 140

Leverandørstatus

30 31



Due diligence model Due diligence 
værktøjer

Sociale og 
medarbejder-

forhold

Miljø- og 
klimaforhold

Menneske-
rettigheder

Antikorruption og 
bestikkelse

Plan

DoAct

Check

Ledelsessystem ISO 45001 ISO 14001 DS 49001 DS 49001

Overordnede due 
diligence processer

Intern audit 

Ekstern audit 

Ledelsesevaluering 

Målsætninger 

Handlingsplaner

Praktiske
eksempler 

Arbejdsulykker 

Arbejdsforhold 

Trivsel

Miljøuheld

Beredskab

Leverandørstyring Antikorruption 

Whistleblower-ordning

Leverandørstyring

ISO 9001  
Kvalitet

ISO 14001 
Miljø

ISO 45001 
Arbejdsmiljø

DS 49001 
CSR

Herning Nord √ √ √ √

Gram √ √ √ √

Herning Syd √ √ August 2022 August 2022

Røjle √ √ August 2022 August 2022

Litspin √ √ Forventet 2023 Ikke muligt*

*  DS 49001 er en dansk standard, og denne kan derfor kun implementeres på danske produktionsenheder. Der findes ikke en tilsvarende international CSR-standard, der er 
certificerbar.   

leverandører skal underskrive en Code of Conduct, der bl.a. stiller  
krav om, at de har fokus på menneskerettigheder, gode arbejds-
forhold, bæredygtighed, genbrug og genanvendelse, CO2-reduk-
tioner, cirkulær økonomi, dyrevelfærd og antikorruption. 

Vi stiller også krav om, at leverandørerne overholder national og 
international lovgivning og internationale konventioner. Det gæl-
der bl.a. Menneskerettighedskonventionen, Rio-deklarationen 
for miljø og udvikling, UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights og OECD Guidelines for Multinational Enterprises. 
Leverandørerne bliver desuden opfordret til at bidrage direkte 
til FN’s 17 verdensmål og at tilslutte sig UN Global Compact. 
Det er et specifikt krav fra os, at leverandørerne skal gå videre i 
egen værdikæde med de samme krav, som stilles i vores Code of 
Conduct. Vi beder også leverandørerne udfylde en omfattende 
selvevaluering, som giver os grundlag for at risikovurdere den 
enkelte leverandør.

Det sker jævnligt, at leverandører nægter at underskrive vores 
Code of Conduct eller at udfylde selvevalueringen. Når dette 
sker, beder vi dem i stedet fremsende anden dokumentation på, 
at de lever op til vores krav. Det kan fx være deres egen Code of 
Conduct eller forskellige virksomhedscertifikater. På baggrund 
af dette vurderer vi individuelt, om leverandøren kan godkendes. 

Vores leverandørstyringssystem omfatter 141 leverandører, hvoraf 
størsteparten leverer materiale til produkterne. 114 leverandører 
har underskrevet vores Code of Conduct. 60 leverandører har 
selv en Code of Conduct, som de har sendt til os. 24 af de 60 

leverandører ønsker ikke at underskrive vores Code of Conduct 
med henvisning til, at de overholder deres egen i stedet. 122 le-
verandører har gennemført selvevalueringen. To leverandører 
har endnu ikke svaret eller leveret tilstrækkelig dokumentation 
til os. Nu pågår arbejdet med at få disse leverandører med på 
rejsen også. 

En fornyet gennemgang af samtlige leverandører i år viste, at der 
sker fine fremskridt omkring bæredygtighed og social ansvarlig-
hed i vores værdikæde. Se et udpluk af resultaterne på side 31.

Fælles ledelsessystem og certificeringer
Hele koncernen er underlagt et fælles ledelsessystem, som er 
baseret på anerkendte standarder. Herning Nord og Gram gik 
som de første i gang med ISO 9001 i 1992, og efterhånden er 
tre andre ledelsesstandarder kommet til. I takt med at nye pro-
duktionsheder er blevet indlemmet i koncernen, er ledelsesstan-
darderne også blevet implementeret i disse. Næste skridt bliver 
taget til august 2022, hvor de sidste to produktionsenheder i 
Danmark bliver certificeret i både arbejdsmiljø og CSR. 

Ledelsessystemet praktiseres efter modellen Plan – Do – Check 
– Act, som ledelsesstandarderne er opbygget efter. I praksis be-
tyder det, at vi hele tiden arbejder med due diligence-processer 
i form af målsætninger, handlingsplaner, opfølgning og justerin-
ger. Det er en integreret del af hverdagen på alle produktionsen-
heder. Under Covid19 blev der midlertidigt skruet ned for fokus 
på disse opgaver, men arbejdet er nu fuldt genoptaget på alle 
områder igen.  

Kommunikation omkring bæredygtighed
Begrebet "bæredygtighed" er under stærkt pres rent kommu-
nikationsmæssigt. Efter mange års frit spillerum til at kalde sine 
produkter bæredygtige uden krav om, at det skulle dokumente-
res, er der nu massiv EU-regulering undervejs på området. Det 
er en god og sund proces, som sikrer, at alle virksomheder skal 
tænke sig grundigt om, før de kalder deres produkter bæredyg-
tige. Samtidig skaber det en del udfordringer, når man som Ege 
Carpets i mange år har arbejdet med netop dette begreb i sin 
strategi og markedsføring. 

Vi har altid lagt stor vægt på at være saglige og transparente i 
vores kommunikation omkring bæredygtighed. Vi fortæller både 
succeshistorierne og om de udfordringer, vi har svært ved at 
løse. Vi har 12 forskellige miljømærkningsordninger og deklara-
tioner, der viser tæppernes miljømæssige påvirkninger efter et 
væld af forskellige standarder, der kan downloades frit fra vo-
res hjemmeside. Vi er er i gang med at sikre, at der udarbejdes 
EPD’er (Environmental Product Declaration) på alle tæpperne. En 
EPD indeholder en livcyklusanalyse, hvilket fremadrettet er en af 
forudsætningerne for, om ens produkt må kaldes bæredygtigt. 
Vi har mange andre initiativer, som alle har til formål at gøre tæp-
perne mere bæredygtige. 

Derfor mener vi, at vi har både dokumentationen og forretnings-
modellen på plads til at kunne sige, at vi arbejder ambitiøst med 
bæredygtighed. Alligevel bliver vi nødt til fremadrettet at være 
forsigtige med at kalde vores tæpper bæredygtige. 

Vi fastholder en ambition om at være med til at skabe en bære-
dygtig fremtid og en ambition om at skabe bæredygtige tæp-
per. Vi mener fortsat at være førende på en lang række områder 
indenfor bæredygtighed, og nu skal vi lære, hvordan vi kommu-
nikerer rigtigt om det.

Skattepolitik i et forretningsdrevet perspektiv
Vi lægger vægt på at have en gennemsigtig skattepolitik. Vi 
håndterer alle forhold vedrørende skat i overensstemmelse med 
lovgivningen og betaler den korrekte skat i de lande, hvor vi dri-
ver forretning. Det er forretningsmulighederne på det enkelte 
marked, der afgør vores aktiviteter; ikke skattebetalingens stør-
relse. Vi følger gældende regler om transfer pricing, som inde-
bærer, at skattebetalingen foretages der, hvor indtjeningen er 
genereret. Skatteunddragelse er ikke tilladt. 
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Enhver virksomhed står løbende overfor både risici og muligheder. Det er en del 
af gamet at træffe de rigtige valg på de rigtige tidspunkter for at få forretningen 
til at vokse. Men ethvert valg har konsekvenser; ikke blot for virksomheden, men 
potentielt også for lokalsamfundet, medarbejderne, miljøet, værdikæden osv. Derfor 
gennemfører vi hvert år en risikoanalyse, hvor vi evaluerer egne processer og mål og 
de samfundsmæssige konsekvenser af vores valg. 

Miljøpåvirkninger

Risici / mulighed
I bestræbelserne på at opnå Cradle to Cradle Platin cer-
tificering kan det blive nødvendigt at vælge jomfruelige 
materialer, hvor det ellers er muligt at bruge genanvendte 
materialer. Det skyldes bl.a., at der er bedre sporbarhed på 
jomfruelige materialer. Det er et dilemma, som vi endnu 
ikke har fundet løsningen på. 

Handlinger
– Vi har kortlagt samtlige indholdsstoffer og ved nu præ-

cist, hvor vi skal sætte ind.
– Vi har løbende samarbejde med leverandørerne om 

substitution.
– Vi stiller strenge krav i Code of Conduct om indholds-

stoffer og dokumentation.

CO2-udledning

Risici / mulighed
En kortlægning af CO2-udledninger i hele værdikæden har 
vist, at de reelle CO2-udledninger i relation til vores pro-
dukter er langt mere omfattende, end det vi tidligere har 
rapporteret på. 

Handlinger
– Vi har tilsluttet os Science Based Targets og arbejder på 

at fastlægge nye reduktionsmål. 
– Vi vil nedbringe CO2-udledningerne gennem elektrifice-

ring af produktionsprocesser, fornybar energi, genan-
vendte råmaterialer og genanvendelse af brugte tæpper. 

– Vi tilbyder mulighed for klimakompensation for tæp-
perne i indretningsprojekter.

Genanvendelse og spild

Risici / mulighed
Tæppeaffald udgør et miljøproblem, da det enten bræn-
des eller deponeres. Når genanvendelse i fremtiden bliver 
muligt, vil det holde værdifulde materialer i cirkulation og 
sikre nye forretningsmuligheder. 

Handlinger
– Vi har mål om genanvendelse af tæpper i 2030.
– Vi er aktive spillere i en række samarbejder, der skal sikre 

genanvendelse af brugte tæpper og tæppeaffald. 
– Vi arbejder på at udvikle tæpper, der kan adskilles efter 

brug til genanvendelse.
– Vi arbejder på at minimere spild i produktionen.

Risici og 
muligheder

Omstrukturering i organisationen

Risici / mulighed
Der er sket store omstruktureringer i organisationen. Bl.a. 
har vi lukket en fabrik i Tyskland. Der er skiftet ud i ledelsen, 
og flere stillinger er blevet nedlagt. Det har påvirket dem, 
der er blevet afskediget. Blandt de øvrige medarbejdere 
har det skabt en vis usikkerhed, og de mange ændringer 
kan have ført til mere stress.  

Handlinger
– Ved lukningen af fabrikken i Tyskland blev alle berørte 

medarbejdere sikret løn i en længere periode.
– I forbindelse med afskedigelse vurderes det individuelt, 

om der er behov for hjælp med jobsøgning.
– Alle ledere opfordres til at tale med medarbejderne om, 

hvordan de har det. 
– Kurser i projektledelse og positiv tidsstyring tilbydes nu, 

hvilket kan afhjælpe jobrelateret stress. 

Sikkerhed

Risici / mulighed
Trods stort fokus på sikkerhed har vi hvert år enkelte med-
arbejdere, der kommer til skade i arbejdstiden. Samtidig 
ser vi jævnligt farlige situationer, hvor sikkerhedsreglerne 
omgås. Dermed er der risiko for, at flere medarbejdere 
kommer til skade.

Handlinger
– Instruks omkring advarsler ved brud på sikkerhedsregler 

er under implementering.
– Produktionsledelsen har fået til opgave at undersøge, 

hvordan mindsettet omkring sikkerhed kan højnes.
– Et tværorganisatorisk samarbejde om arbejdsmiljø og 

sikkerhed er under opbygning. 
– De sidste to danske produktionsenheder skal arbejds-

miljøcertificeres i august 2022.
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Lige løn for lige arbejde

Risici / mulighed
Produktionsmedarbejdere ”lånes” af og til ud til andre pro-
duktionsenheder i koncernen i travle perioder. Lønnen 
ændres ikke, selvom arbejdsstedet gør. Da lønnen ikke 
er synkroniseret mellem produktionsenhederne, betyder 
det, at der ikke er lige løn for lige arbejde ved udlån til an-
dre enheder. Det skaber utilfredshed.

Handlinger
– Overenskomsterne overholdes, og reglerne på området 

følges.
– Ledelsen arbejder på at finde en løsning på problema-

tikken.

Pandemi

Risici / mulighed
Covid19 har vist, hvor sårbart samfundet er overfor globa-
le pandemier. Selvom konsekvenserne af Covid19-pande-
mien har været mindre end sidste år, har pandemien haft 
indflydelse på ordreindgangen, og hensynet til medarbej-
dernes sundhed og sikkerhed har ændret arbejdsmønstre 
og -vaner. Det påvirker medarbejderne.

Handlinger
– Vi har anvendt et forsigtighedsprincip med krav om test, 

hygiejne, mundbind, afstand og hjemmearbejde.
– Besøg og forretningsrejser har været begrænset.

Krig i Ukraine

Risici / mulighed
Krigen i Ukraine har skabt stor usikkerhed omkring for-
syningen af naturgas, som vi er afhængig af. Stigende 
energipriser og stigendende priser på råvarer påvirker 
endvidere koncernens økonomi. Det kan skabe usikkerhed 
blandt medarbejderne i forhold til jobsikkerhed og fremti-
den generelt. 

Handlinger
– Gennem Science Based Targets vil vi arbejde på at om-

stille produktionen fra naturgas til el. 
– Der er ikke pt. planer om nedskæringer på grund af kri-

gen i Ukraine.
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Scope 1: Direkte drivhusgasudledninger
Scope 1 indeholder de udledninger, vi selv er direkte ansvarlige 
for. Det er udledninger, som stammer fra forbrug af naturgas, olie 
og flaskegas, samt persontransport i leasede og ejede firmabiler. 
Vi har i en årrække arbejdet på at minimere de negative påvirk-
ninger fra naturgasforbruget ved at købe klimakreditter i form af 
investering i tredjepartsverificerede biogascertifikater. Dette gør 
vi fortsat, og i år dækker investeringerne i biogas 61% af natur-
gasforbruget. Men vi kan ikke længere trække dette fra i vores 
klimaregnskab. Derfor viser klimaregnskabet nu det reelle natur-
gasforbrug uden brug af klimakreditter. 

Vi har også som noget nyt inkluderet persontransport i leasede 
firmabiler i scope 1. Dette lå før i scope 3. Ved at samle al per-
sontransport i firmabiler i scope 1, får vi et billede af de samlede 
udledninger herfra. 

Vi forventer, at Science Based Target Initiative godkender et mål 
om, at vi senest i 2030 reducerer CO2-udledningerne i scope 1 
og 2 med 46,2% i forhold til 2019/2020. Vi har endnu ikke foreta-
get og indsendt de endelige beregninger for dette commitment. 

Vi har i år udledt 5.573 ton CO2 i scope 1.

Scope 2: Indirekte drivhusgasudledninger
Scope 2 indeholder de udledninger, der stammer fra indkøbt 
elektricitet og fjernvarme. Vi har i mere end 10 år arbejdet på 
at minimere de negative påvirkninger fra elforbruget på vores 
produktionsenheder ved at købe klimakreditter i form af tredje-
partsverificerede GO-certifikater for vindenergi. Investeringerne 
i vindenergi dækker 100% af elforbruget på vores produktions-
enheder. Investeringer i vindenergi kan fortsat trækkes fra i kli-
maregnskabet, efter vi har committet os til Science Based Tar-
gets. Derfor har vi næsten ikke nogen udledninger i scope 2. 

Som noget nyt er energiforbruget fra vores showrooms og 
salgskontorer i hele verden nu inkluderet i klimaregnskabets 
scope 2. Det har vi tidligere undladt, da vi ikke ejer de bygninger, 
det drejer sig om. Energiforbruget i showrooms og salgskonto-
rer er estimerede tal, da vi ofte kun lejer en del af bygningen, og 
dermed kun er ansvarlig for en del af bygningens energiforbrug. 

Som nævnt forventer vi, at Science Based Target Initiative god-
kender et mål om, at vi senest i 2030 reducerer CO2-udlednin-
gerne i scope 1 og 2 med 46,2% i forhold til 2019/2020. 

Vi har i år udledt 183 ton CO2 i scope 2.

På grund af tilslutningen til Science Based Targets skal udreg-
ningsmetoden for klimaregnskabet justeres. For eksempel er det 
ikke tilladt i Science Based Targets at trække investering i biogas 
fra naturgasforbruget, som vi hidtil har gjort. Ligeledes indeholder 
scope 3 nu udledninger fra langt flere kategorier end tidligere.

Derfor har vi foretaget en genberegning af klimaregnskabet for 
en treårig periode.10 Alle tal for 2020/2021 og 2021/2022 er de 

reelle udledninger baseret på data, vi har indsamlet. Tallene for 
scope 3 i 2019/2020 er en teoretisk tilbageskrivning for alle de 
nye kategorier, fordi vi ikke har adgang til nogle af dataene for 
dette år. De øvrige tal 2019/2020 er reelle udledninger baseret 
på data, vi har indsamlet. 

10  Se Bilag 2 for mere information om beregningsmetoden for Klimaregnskabet.
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Scope 3: Andre indirekte drivhusgasudledninger
Scope 3 kan indeholde udledninger fra 15 forskellige kategorier, 
der tilsammen dækker hele værdikæden. En kortlægning af alle 
relevante udledninger i relation til vores produkter har vist, at 
det er relevant at inkludere ni kategorier i vores klimaregnskab, 
som før kun indeholdt én kategori. Nu inkluderer vores scope 3: 
udvinding og bearbejdning af råmaterialer, transport af råmate-
rialer fra leverandører til os, produktionsaffald, transport af tæp-
per fra os til kunderne, installation af tæpperne, bortskaffelse af 
tæpperne efter brug, investeringer, samt tilblivelse og transport 
af det brændstof, der rapporteres under scope 1 og 2. Dermed 
stiger vores udledninger i dette scope til helt nye højder. 

Vi forventer, at Science Based Target Initiative godkender et mål 
om, at vi senest i 2030 reducerer CO2-udledningerne i scope 3 
med 28% i forhold til 2019/2020. Vi har endnu ikke foretaget og 
indsendt de endelige beregninger for dette commitment. 

Vi har i år udledt 103.232 ton CO2 i scope 3.

Godt på vej!

26.512 ton
samlet CO2-reduktion 
siden 2019

Arbejdsmiljø
Vi vil sikre et sundt og godt 

arbejdsmiljø og løbende forbedre 
arbejdsforholdene. Vi vil arbejde for 

rummelighed og sundhedsfrem-
mende aktiviteter.

Bæredygtigt 
forbrug

Vi vil fremme 
bæredygtigt forbrug 

gennem leverandørstyring, 
mærkningsordninger og 

certificeringer, samt gennem 
produktoplysninger og 
produktdeklarationer.

Børnearbejde
Det er forbudt at anvende 

børnearbejdere. Mindstealderen for 
ansættelse må ikke være under 

15 år.

Miljøpåvirkninger
Vi vil gennem en målrettet 
indsats og fastlæggelse af 

miljømålsætninger arbejde for 
at forebygge og reducere 

miljøpåvirkninger. 

Mangfoldighed
Vi vil fremme en mangfol-

dig arbejdsplads og arbejde 
for at fremme antallet af kvinder i 
ledende stillinger. Vi vil anerkende 

hinandens forskelligheder og 
kvalifikationer.

Antikorruption
Vi har nul tolerance for korrup-

tion og bestikkelse i Ege Carpets,  
og korruption og bestikkelse  

kan ikke gradbøjes.

Diskrimination
Vi er imod forskelsbehandling og 

diskrimination og vil sikre lige mulig-
heder blandt vores medarbejdere 

og samarbejdspartnere. 

Lige muligheder
Vi vil sikre, at vores 

medarbejdere kan udnytte 
deres kompetencer bedst 

muligt uanset køn, etnicitet, 
religion, politisk anskuelse, 

alder, handicap, seksuel 
orientering mv.

Ansættelsesforhold
Vi vil sikre medarbejderne gode 

ansættelsesforhold, og i de lande 
hvor der er kutyme for kollektive 

overenskomster, vil vi sikre, at 
de som minimum følges.

CO2-udledning
Vi vil reducere virksomhedens ud-

ledning af CO2 og dermed mindske 
vores klimabelastning. 

Menneskerettigheder
Vi vil respektere og 
støtte internationale 

menneskerettigheder; de civile, 
politiske, økonomiske, sociale 

og kulturelle rettigheder.

Tvang og chikane
Enhver form for korporlig afstraf-

felse, mental og fysisk tvang, samt 
chikane er forbudt i Ege Carpets. 

Mobning tolereres ikke. 

Genbrug og 
genanvendelse

Vi vil arbejde på at øge genbrug og 
genanvendelse, samt at mindske 

spild.

Lokalsamfundet 
Vi vil engagere os i de lokale sam-

fund, hvor vi har produktion 
og datterselskaber.

Korte uddrag 
af Ege Carpets 
CSR-politik

25.045 ton CO2

40 41



Der er forskel på, hvor mange processer af tæppeproduktionen, 
der foregår på de enkelte produktionsenheder. Mens Herning 
Syd, Røjle og Münchenbersdorf kun udfører tuftning/vævning 
af tæpper, foregår der farvning og bagsidepålægning for hele 
koncernen på Herning Nord og Gram, og alle fliser udskæres på 

Herning Nord. Det afspejles i forbrugstallene, som er væsentligt 
højere på de produktionsenheder, der varetager flest produkti-
onsprocesser. Se Bilag 3 for information om beregningsgrund-
lag for input og output i produktionen. 

TOTAL INPUT & OUTPUT Koncernen Koncernen Koncernen

2019/2020 2020/2021 2021/2022

Samlet tæppeproduktion 9.077.759 m2 6.813.130 m2 8.310.289 m2

Energiforbrug kWh kWh kWh

Elforbrug produktionsenheder 13.751.129 10.897.889 13.097.036

Elforbrug øvrige bygninger* - - 76.267

Investering i vedvarende energi 13.525.647 10.970.281 13.173.303

Naturgas 32.242.903 28.282.578 32.289.027

Investering i biogas 8.247.965 13.200.000 19.800.000

Fjernvarme produktionsenheder 1.824.000 1.555.570 1.336.900

Fjernvarme øvrige bygninger* - - 276.008

Olie 187.757*** 267.100*** 245.541

Vandforbrug m³ m³ m³

91.896 75.972 91.906

Genanvendelse af vand m³ m³ m³

15.452 13.666 13.536

Genanvendt råmateriale Kg Kg Kg

I produktet 3.884.914 2.891.677 3.509.491

Materialeforbrug Kg Kg Kg

Til tæppeproduktion 25.000.053 19.190.945 22.277.874****

… heraf vedvarende råmaterialer** 1.489.816 1.009.515*** 1.168.821****

Emballage i alt 923.527 595.692 738.933****

… heraf vedvarende emballage 372.843 266.940 362.566****

Drift & vedligehold i alt 253.685 118.551 117.857****

Affald Kg Kg Kg

Genanvendelse og genbrug 560.552 682.517*** 1.287.695

Termisk genanvendelse 2.479.550 2.135.485 2.784.534

Deponi 44.567 8.670 159.720*****

Destruktion, farligt affald 45.691 42.183 51.319

Udledning m³ m³ m³

Spildevand 69.877 62.138 77.714

INPUT OG OUTPUT I PRODUKTIONEN HERNING NORD OG GRAM

INPUT OG OUTPUT Herning Nord Gram

PR. PRODUKTIONSENHED 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Virksomhedens størrelse m2 m2 m2 m2 m2 m2

Virksomhedens grund 360.000 360.000 360.000 72.000 72.000 72.000

… heraf bebygget areal 58.062 58.062 58.062 27.000 27.000 27.000

Produktion m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe

4.236.765 3.055.217 3.922.091 2.309.655 1.967.521 2.352.610

Energiforbrug kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Elforbrug 7.995.423 6.417.888 7.568.154 2.558.528 2.296.346 2.543.093

… heraf vedvarende energi 7.995.423 6.417.888 7.568.154 2.558.528 2.296.346 2.543.093

Naturgas 20.897.899 17.708.416 21.087.198 8.144.235 7.357.229 8.866.044

… heraf bionaturgas 5.935.003 9.325.557 13.939.276 2.312.962 3.874.443 5.860.724

Fjernvarme 0 0 0 379.544 709.570 600.900

Olie 0 0 0 33.843** 74.081** 63.070

Vandforbrug m³ m³ m³ m³ m³ m³

69.822 57.118 70.910 20.129 17.022 19.519

Genanvendelse af vand m³ m³ m³ m³ m³ m³

6.723 6.891 5.377 8.729 6.775 8.159

Genanvendt råmateriale Kg Kg Kg Kg Kg Kg

I produktet 3.076.832 2.442.031 3.046.975 415.587 269.445 300.682

Materialeforbrug Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Til tæppeproduktion 13.599.378 10.526.115 12.829.302 7.288.145 6.031.627 6.415.666

… heraf vedvarende råmaterialer 522.749 428.070* 602.246 13.323 38.148 42.554

Emballage i alt 570.981 424.264 549.874 198.866 130.450 135.662

… heraf vedvarende emballage 319.058 258.142 353.366 0 0 0

Drift & vedligehold i alt 107.903 81.624 76.798 33.973 33.356 15.880

Affald Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Genanvendelse og genbrug 95.634 326.846* 456.545 205.127 221.147 386.796

Termisk genanvendelse 1.608.480 1.399.645 1.811.655 522.330 567.140 600.969

Deponi 13.420 7.960 17.920 0 0 0

Destruktion, farligt affald 40.754 40.872 46.972 0 0 0

Udledning m³ m³ m³ m³ m³ m³

Spildevand 57.013 50.566 64.869 11.416 9.988 12.079
* Øvrige bygninger dækker over forbrug i showrooms, datterselskaber og lejligheder, vi ejer eller lejer. Det er opgjort for første gang i år. 
**Vi producerer vores egne uldgarner på Litspin. For at undgå at tælle uldgarnet dobbelt i den totale opgørelse er der korrigeret for dette i koncernopgørelsen. 
*** Tallet er ændret ift. sidste års rapport, da vi har opdaget en fejl i opgørelsen fra sidste år. 
**** Bemærk at der mangler tal fra Münchenbernsdorf i opgørelsen, da disse ikke har været mulige at skaffe i år pga. lukningen af fabrikken.
***** Den store stigning skyldes lukningen af Münchenbernsdorf, hvor bl.a. store mængder maskindele er kasseret.

* Tallet er ændret ift. sidste års rapport, da vi har opdaget en fejl i opgørelsen fra sidste år.
** Tallet er ved en fejl ikke kommet med i opgørelsen i tidligere rapporter.
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RØJLE OG HERNING SYD

INPUT OG OUTPUT Røjle Herning Syd

PR. PRODUKTIONSENHED 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Virksomhedens størrelse m2 m2 m2 m2 m2 m2

Virksomhedens grund 10.000 10.000 10.000 48.029 48.029 48.029

… heraf bebygget areal 7.234 7.234 7.234 17.276 17.276 17.276

Produktion m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe

1.631.202 1.349.928 1.470.846 668.273 277.801 379.742

Energiforbrug kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Elforbrug 344.145 263.814 256.881 543.512 309.201 406.134

… heraf vedvarende energi 344.145 263.814 256.881 600.000 600.000 600.000

Naturgas 326.524 365.288 341.737 0 0 0

… heraf bionaturgas 0 0 0 0 0 0

Fjernvarme 0 0 0 586.000 846.000 736.000

Olie 0 0 0 0 0 0

Vandforbrug m³ m³ m³ m³ m³ m³

148 154 149 394 211 177

Genanvendelse af vand m³ m³ m³ m³ m³ m³

0 0 0 0 0 0

Genanvendt råmateriale Kg Kg Kg Kg Kg Kg

I produktet 52.174 48.318 62.696 248.197 61.311 95.767

Materialeforbrug Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Til tæppeproduktion 1.264.182 1.038.095 1.196.474 1.343.033 652.781 712.583

… heraf vedvarende råmaterialer 132.715 109.000 154.586 642.828 434.179 369.435

Emballage i alt 33.540 4.769 5.196 80.747 20.321 36.083

… heraf vedvarende emballage 27.540 0 0 0 0 0

Drift & vedligehold i alt 6.536 1.098 464 103.680 1.860 24.292

Affald Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Genanvendelse og genbrug 87.040 57.180 37.360 66.628 18.680 44.770

Termisk genanvendelse 33.980 29.800 148.512 228.570 63.820 119.500

Deponi 0 0 0 0 0 0

Destruktion, farligt affald 300 200 200 609 0 0

Udledning m³ m³ m³ m³ m³ m³

Spildevand 148 154 149 394 211 177

MÜNCHENBERNSDORF OG LITSPIN

INPUT OG OUTPUT Münchenbernsdorf Litspin

PR. PRODUKTIONSENHED 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Virksomhedens størrelse m2 m2 m2 m2 m2 m2

Virksomhedens grund 49.632 49.632 49.632 44.687 44.687 44.687

… heraf bebygget areal 13.840 13.840 13.840 10.282 10.282 10.282

Produktion m2 tæppe m2 tæppe m2 tæppe Kg garn Kg garn Kg garn

231.864 162.663 185.000 774.733 493.311 1.020.444

Energiforbrug kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Elforbrug 630.562 485.350 292.756 1.678.959 1.125.290 2.030.018  

… heraf vedvarende energi 350.592 266.943 190.291 1.678.959 1.125.290 2.030.018

Naturgas 2.874.245 2.851.645 1.994.048 0 0 0

… heraf bionaturgas 0 0 0 0 0 0

Fjernvarme 0 0 0 0 0 0

Olie 0 0 0 153.914 193.019 182.471

Vandforbrug m³ m³ m³ m³ m³ m³

684 935 41 719 532 1.110

Genanvendelse af vand m³ m³ m³ m³ m³

0 0 0 0 0 0

Genanvendt råmateriale Kg Kg Kg Kg Kg Kg

I produktet 70.590 54.458 - 21.534 16.114 3.371***

Materialeforbrug Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Til tæppeproduktion 643.966 405.188 - 861.349 537.139 1.123.849

… heraf vedvarende råmaterialer 2.859 118 - 689.748 466.180 935.387

Emballage i alt 18.010 14.060 - 23.535 1.828 12.118

… heraf vedvarende emballage 13.172 8.798 - 13.073 0 9.200

Drift & vedligehold i alt 1.200 250 - 393 363 423

Affald Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Genanvendelse og genbrug 85.420 25.865 327.514** 20.703 32.799 34.710

Termisk genanvendelse 58.830 61.340 72.118 27.360 13.740 31.780

Deponi 28.647 710 141.800** 2.500 0 0

Destruktion, farligt affald 1.430 1.111 2.800 2.598 0 1.347

Udledning m³ m³ m³ m³ m³ m³

Spildevand 684 915 41 222 304 399

Münchenbernsdorf lukkede i marts 2022. Vi har derfor ikke været i stand til at skaffe en række data. 

* I felter markeret med - har vi ikke kunnet skaffe data på grund af lukningen af fabrikken.
** Den store mængde affald skyldes lukningen af fabrikken, hvor bl.a. maskindele er sendt til genanvendelse eller kasseret.
*** Det store fald i genanvendt materiale i produktet skyldes bedre uldkvalitet og mere effektive produktionsprocesser.
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ØVRIGE KONCERNTAL

Medarbejdere* Ledere Stillingsbetegnelse

Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Funktionær Timelønnet

2019/2020 417 276 693 78 31 351 342

2020/2021 379 231 610 74 28 326 292

2021/2022 354 231 585 64 21 281 304

Sygefravær* Arbejdsskader og ulykker*

Mænd Kvinder Antal Tabte timer

2019/2020 2,93% 3,99% 2019/2020 17 2.142 timer

2020/2021 2,12% 2,61% 2020/2021 10 743 timer

2021/2022 3,43% 4,16% 2021/2022 14 1.723 timer

Diskrimination Børnearbejde Tvangsarbejde Menneskehandel

2019/2020 0 tilfælde 0 tilfælde 0 tilfælde 0 tilfælde

2020/2021 0 tilfælde 0 tilfælde 0 tilfælde 0 tilfælde

2021/2022 0 tilfælde 0 tilfælde 0 tilfælde 0 tilfælde

* Tallene for medarbejdere er baseret på antal fuldtidsansatte medarbejdere (FTE).

*   Tallene for sygefravær indeholder ikke langtidssygefravær efter 30 dage: 
Tallene for sygefravær inkluderer ikke datterselskaberne, da sygefravær 
ikke registreres ensartet fra land til land.

**  Det høje sygefravær i år skyldes primært Covid19.

*  Tallene for diskrimination, børnearbejde, tvangsarbejde og menneskehandel er baseret på anmeldte tilfælde fra alle lokationer. Definitionen af hhv. diskrimination, 
børne arbejde og tvangsarbejde fremgår i CSR-politikken, som der findes uddrag fra på side 41. Vi definerer menneskehandel som handel med og udnyttelse af sårbare 
mennesker ved hjælp af gæld, vold og trusler. 

* Tallene dækker over anmeldte arbejdsskader og ulykker med mindst en 
hel dags fravær.

Kvindelige ledere* Kvinder i bestyrelsen

Målet er 39,5% 40%

2019/2020 28% 25% ** Vi har ikke nået vores 2022-mål om, at andelen af kvinde-
lige ledere skal afspejle andelen af kvinder i koncernen. Vi 
har på den baggrund opdateret vores handlingsplaner og 
retningslinjer på området. Målet fastholdes frem mod 2027.  

2020/2021 26% 25%

2021/2022 24,7%** 25%

Cases i whistleblower* Lovovertrædelser

2019/2020 0 0 ** Et datterselskab har fået en mindre bøde pga. en regnefejl 
i relation til lønomkostninger. Fejlen er efterfølgende rettet 
ind i samarbejde med KPMG.2020/2021 0 1

2021/2022 0 1**

Tilfælde af korruption* Træning i antikorruption**

2019/2020 0 34 medarbejdere Alle medarbejdere modtager vores retningslinjer for antikor-
ruption. Alle medarbejdere med ekstern kontakt deltager i et 
online træningsprogram i antikorruption efter deres ansæt-
telse. 

2020/2021 0 21 medarbejdere

2021/2022 0      11 medarbejdere***

*  Vi definerer en leder efter Lederaftalen §3 fra Ledernes Hovedorganisation. En leder har medarbejderansvar og/eller dispositionsret eller andre beføjelser, som forpligter 
virksomheden, og/eller udfører arbejdsfunktioner, der er forbundet med særligt ansvar.

* Tallene for Whistlebloweren er opgjort ud fra antallet af godkendte anmeldelser. Sager, der ikke hører hjemme i Whistleblowersystemet, fx reklamationer, behandles 
udenfor Whistleblowersystemet og tælles således ikke med.

*  Tallene for korruption er baseret på en rundspørge til samtlige lokationer i koncernen samt på anmeldelser i Whistleblowersystemet.
** Tallene er opgjort på baggrund af, hvor mange der har gennemført antikorruptionstesten.
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BILAG 1:
HVAD ER § 99A?

1. januar 2016 trådte § 99a i Årsregnskabsloven i kraft for Ege-
koncernen. Ifølge loven skal store virksomheder supplere ledel-
sesberetningen med en redegørelse om samfundsansvar. Re-
degørelsen skal som minimum indeholde følgende: 
• En kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, og 

hvordan koblingen er mellem forretningsmodellen og sam-
fundsansvar.

• Der skal gives oplysninger om virksomhedens politikker for 
samfundsansvar. Der skal som minimum oplyses om politik-
ker for miljø og klima, sociale forhold og medarbejderforhold, 
respekt for menneskerettighederne, samt antikorruption og 
bestikkelse. For hvert område skal det oplyses, om virksom-
heden har en politik, og hvad den går ud på. 

• For hvert politikområde skal det oplyses, hvordan politikken 
omsættes til handling, samt eventuelle systemer og proce-

durer, der understøtter det. Der skal endvidere gives oplys-
ninger om anvendte processer for due diligence. 

• Der skal gives oplysninger om de væsentligste risici i relation 
til virksomhedens forretningsaktiviteter, og hvordan virksom-
heden håndterer de pågældende risici. Oplysningerne skal 
gives for hvert politikområde. 

• Der skal gives oplysning om virksomhedens resultater som 
følge af arbejdet med samfundsansvar, samt eventuelle 
forventninger til arbejdet fremover på hvert enkelt politik-
område.

• Der skal, hvis virksomheden anvender ikke-finansielle nøgle-
præstationsindikatorer (KPI’er), inkluderes regnskabspraksis 
på pågældende KPI’er. 

• Rapporteringen af § 99a skal påses af revisor for at sikre, at 
virksomheden lever op til kravene. 

BILAG 2:
BEREGNINGSGRUNDLAG FOR 

KLIMAREGNSKABET

Klimaregnskabet bygger på en række datakilder, der gør det mu-
ligt at omsætte vores forbrug af energi til udledt CO2. Der er er 
brugt beregningsprogrammet CEMAsys, der anvender interna-
tionale standarder, og som opfylder kravene i henhold til Green-
house Gas Protokollen. 

I forhold til de danske emissioner er der for el brugt Energinets.dk  
deklarationen og 125% metoden. For fjernvarme er der brugt 
værkernes egne emissioner. Hvor det er muligt, er der anvendt 
faktorer for de enkelte lande. 

SCOPE 1: Direkte drivhusgasudledninger
Direkte udledninger af drivhusgas fra kilder, der ejes eller kontrol-
leres af koncernen. Beregningerne inkluderer: 
• Tørreovne, der kører på naturgas og olie. Ovnene bruges til 

tæppeproduktion.
• Opvarmning af bygninger med naturgas og olie. Bygnin-

gerne anvendes til tæppeproduktion og salg.
• Transport af personer og varer i ejede og leasede firmabiler. 

SCOPE 2: Indirekte drivhusgasudledninger
Indirekte udledninger er de udledninger, der stammer fra indkøbt 
elektricitet, varme og damp i koncernen. Beregningerne inkluderer: 
• Elforbrug i alle bygninger, der anvendes til tæppeproduktion 

og salg af tæpper.
• Fjernvarme i alle bygninger, der anvendes til tæppeproduk-

tion og salg af tæpper. 

SCOPE 3: Andre indirekte drivhusgasudledninger
Andre indirekte drivhusgasudledninger omfatter 15 forskellige 

kategorier af aktiviteter, der kan medtages, såfremt de er rele-
vante. En grundig scope 3 kortlægning har vist, at følgende akti-
viteter er relevante at inkludere i beregningerne: 
• Udvinding og forarbejdning af råmaterialer til produkterne, 

inkl. emballage
• Transport af indkøbte råmaterialer til produkterne, inkl. em-

ballage
• Transport af solgte produkter ud til kunderne
• Elektricitetsrelaterede aktiviteter, der ikke indgår i scope 1 og 2
• Installation af solgte produkter, herunder bortskaffelse af af-

fald fra installationen
• Bortskaffelse af produktionsaffald
• Bortskaffelse af produkterne efter brug 
• Investeringer, herunder proportionelle scope 1 og scope 

2 emissioner fra helt eller delvist ejede virksomheder, der 
falder udenfor Ege Carpets’ operationelle kontrol (Foamtex, 
som Herning Syd ejer 33% af)

• Downstream leasede aktiver, dvs. ejede bygninger, der bru-
ges til udlejningsforretning 

Følgende scope 3 kategorier er ikke inkluderet i beregningerne, 
enten fordi de ikke indgår i vores forretningsmodel, fordi risikoen 
er meget lille, eller fordi omfanget af udledninger er ubetydeligt 
i det samlede klimaregnskab:
• Upstream leasede aktiver
• Franchise
• Kapitalgoder
• Medarbejderpendling
• Forretningsrejser
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BILAG 3: 
BEREGNINGSGRUNDLAG FOR
INPUT OG OUTPUT I PRODUKTIONEN

INPUT OG OUTPUT
PR. PRODUKTIONSENHED

Herning
Nord

Gram Røjle Herning
Syd

München-
bernsdorf

Litspin

Virksomhedens grund BBR 
dokument

BBR 
dokument

BBR 
dokument

BBR 
dokument

Bygge-
register

Bygge-
register

… heraf bebygget areal BBR 
dokument

BBR 
dokument

BBR 
dokument

BBR 
dokument

Registrering
af grundplan

Bygge-
register

Produktion m2 tæppe/kg. garn Produktions-
mængde

Produktions-
mængde

Produktions-
mængde

Produktions-
mængde

Produktions-
mængde

Produktions-
mængde

Elforbrug Pr. faktura Pr. måler – Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura

… heraf vedvarende energi Indkøbte
certifikater

Indkøbte
certifikater

Indkøbte
certifikater

Indkøbte
certifikater

Leverandør
statement

Indkøbte
certifikater

Naturgas Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura – Pr. faktura –

… heraf bionaturgas Indkøbte
certifikater

Indkøbte
certifikater

– – – –

Fjernvarme – Pr. måler – Pr. faktura – –

Vandforbrug Pr. faktura Pr. måler Pr. faktura Pr. faktura   Pr. faktura Pr. måler

Genanvendelse af vand Pr. måler Pr. måler – – – –

Genanvendt råmateriale
i produktet

Forbrugs-
opgørelse

Indkøbt 
mængde

Forbrugs-
opgørelse

Forbrugs-
opgørelse

Indkøbt 
mængde

Forbrugs-
opgørelse

Materialeforbrug til
tæppeproduktion

Forbrugs-
opgørelse

Indkøbt 
mængde

Forbrugs-
opgørelse

Forbrugs-
opgørelse

Forbrugs-
opgørelse

Forbrugs-
opgørelse

… heraf vedvarende råmaterialer Forbrugs-
opgørelse

Indkøbt
mængde

Forbrugs-
opgørelse

Forbrugs-
opgørelse

Indkøbt
mængde

Forbrugs-
opgørelse

Emballage i alt Forbrugs-
opgørelse

Indkøbt
mængde

Indkøbt
mængde

Pr. faktura +
forbrugs-
opgørelse

Indkøbt
mængde

Forbrugs-
opgørelse

… heraf vedvarende emballage Forbrugs-
opgørelse

Indkøbt
mængde

– – Indkøbt
mængde

–

Drift & vedligehold i alt Forbrugs-
opgørelse

Indkøbt
mængde

Indkøbt
mængde

Pr. faktura Forbrugs-
opgørelse

Pr. faktura

Genvinding Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura

Termisk genanvendelse Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura

Deponi Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura

Destruktion, farligt affald Pr. faktura Pr. faktura Opgørelse 
fra affalds-
behandler

Opgørelse 
fra affalds-
behandler

Pr. faktura Pr. faktura

Spildevand Pr. faktura Pr. måler Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura Pr. faktura

I nedenstående tabel angives det, hvilken regnskabspraksis, der ligger til grund for 
de data, der er opgivet i Input og output-tabellen for de enkelte produktionsenheder 
på side 43-45.

Denne rapport er trykt 100% CO2 neutralt i Danmark med Cradle to Cradle certificeret trykfarve og papir.  

Det er en international anerkendt standard, som sikrer mere bæredygtige og cirkulære produkter.
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