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 I vores 
daglige arbejde 

med handel 
tager vi et ansvar 

for mennesker, 
samfund og miljøet.

Dirk Fust, Adm. Direktør, Lidl Danmark
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Forord
Lidl har med sine 110 danske butikker og over 10.000 butik-
ker på verdensplan en stor geografisk spredning, som betyder, 
at vi kan glæde mange mennesker med vores dagligvarer. I 
vores daglige arbejde med handel tager vi et ansvar for men-
nesker, samfund og miljøet. For os handler bæredygtighed om 
at kunne leve op til vores løfte om kvalitet hver eneste dag. 
Vi fokuskerer derfor på, hvor vores aktiviteter påvirker vores 
omgivelser inden for vores fem fokusområder; produkter, 
medarbejdere, miljø, samfund og forretningspartnere. 

Lidl åbnede sin første butik i Danmark i 2005, og siden er 
det gået stærkt. I dag har vi 110 butikker, og vi er glade for 
den støtte, vi møder i hele landet fra vores kunder. Vi ønsker 
at blive danskernes foretrukne indkøbssted, og med sådan en 
målsætning kræver det, at vi ikke kun tilbyder dagligvarer af 
bedste kvalitet til bedste pris, men stræber efter en bære-
dygtig fremtid. Derfor arbejder alle medarbejdere ud fra tre grundværdier: vi gør hinanden bedre, 
vi arbejder enkelt, og vi tager ansvar. Vi mener, at respekt for jordens ressourcer og en ansvarlig 
opførsel over for de miljøer og mennesker, som vi berører på vores færd fra producent til butik, er 
alfa og omega for at drive en sund forretning, der kan begå sig langt ud i fremtiden. 

I Lidl Danmark er vi glade for det fokus på en bæredygtig fremtid, som FN’s 17 Verdensmål bidra-
ger til. Vi betragter Verdensmålene som et værktøj, der kan skabe en positiv bæredygtig udvikling; 
som globale borgere står vi stærkere, når vi alle på tværs af sektorer målrettet arbejder for en 
bæredygtig fremtid.

I Lidl har vores engagerede medarbejdere i adskillige år udviklet og igangsat forskellige samfunds-
ansvarlige initiativer, som alle har til formål at skabe værdi for vores interessenter og samtidig 
sikre vores license-to-operate som dagligvarehandel. Denne rapport beskriver aktiviteter for Lidl’s 
forretningsår 2015 og 2016 samt vores fremtidige arbejde med Corporate Social Responsibility. 
Med rapporten ønsker vi at formidle vores rejse som ansvarlig dagligvarekæde og skabe større 
sammenhæng og overblik over vores samfundsansvarlige aktiviteter, resultater og målsætninger til 
glæde for vores mange interessenter. 

Dirk Fust
Adm. Direktør, Lidl Danmark
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Forretningsprincip 

Vi tager et økonomisk, 

socialt og miljø-

mæssigt ansvar. 
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Lidl Danmarks CSR-team
I Lidl Danmark er CSR (Corporate Social Responibility) en integreret del af vores forretnings-
strategi. Vi tager vores ansvar alvorligt og arbejder med forretningsorienteret CSR, så det skaber 
værdi i virksomheden og hos vores interessenter. Vores CSR-ansvarlige i Lidl Danmark er tov-
holder på de forskellige CSR-aktiviteter, og sammen med de øvrige afdelinger i Lidl analyserer vi 
markedet, udvikler og eksekverer aktiviteter, som har en positiv effekt på områderne: produkter, 
miljø, medarbejdere, samfund og forretningspartnere. 

I Lidl integrerer vi bæredygtighed i vores forrentings- og beslutningsprocesser. Derfor har vi ud-
nævnt CSR-repræsentanter, som med viden fra deres felter bidrager med nye ideér, udvikling og 
opsamling af data, der kan bruges i vores arbejde med CSR.

Lidl Danmark
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Kort om Lidl
Hovedkontor 

Kolding

110 butikker1 
2016: 105 / 2015: 98

2 logistikcentre
Køge og Kolding

2450 
medarbejdere

Hovedkontor & 
logistikcenter 

 logistikcenter 

1 110 butikker i slutningen af kalenderåret 2017.
2 105 butikker 28.02.2017 slutningen af forretningsår 2016 og 98 butikker i slutningen af forretningsår 2015.

 
Lidl Danmarks K/S er et indirekte datterselskab til Lidl Stiftung & Co KG og er en del af 
Schwarz-gruppen, som er en af verdens største foretagender inden for dagligvarehandel. 
Hovedkontoret for Lidl Danmark er placeret i Kolding. Varer til butikkerne distribueres 
fra et af vores to centrallagre i henholdsvis Kolding og Køge. Vi åbnede de første bu-
tikker i Danmark i sep tember 2005, og i dag i 2017 er der 110 butikker2 fordelt i hele 
landet, og endnu flere er på vej.
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11% 
økologiske produkter

  +95% 
sundhedsprocent5

21% 
ansvarlige mærker4

1.767
 produkter3

2.450 
medarbejdere

45% 
kvinder

74% 
Egne mærker

55% 
mænd

Et Lidl overblik

3 1767 varer i fast sortiment.
4 Økologi, MSC, ASC, Svanemærket, Fairtrade, Fairtrade kakaoprogram, UTZ, Rainforest Alliance, Astma-Allergi Danmark,  
 Laktosefri, Glutenfri, Nøglehulsmærket 

5 I Lidl angiver vi sundhedsprocent, dvs. pro cent fremmødte i stedet for sygefraværspro cent.
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Madspildskoncept
minimerer madspild for lidl og kunder

0 
kartelsager

8,8 ton 

i fødevaredonationer

89% 

af vores 
affald genanvendes

0
korruptionssager

+2,5mio 
til danske hospitalsklovne

Gavepolitik
sikrer transperens i virksomheden
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Milepæle

2015

2005
29. september åbnede vi vores  
første 13 danske butikker. 2010

I marts introducerede vi elevpladser 
i kædens danske butikker.

2006
Vi lancerede, som den første dagligvare-
kæde, et sortiment af Fairtrade-produk-
ter under Lidl’s eget mærke Fairglobe.

2016
I marts lancerede vi de første 6 
manifester6 for bæredygtige indkøb, 
som omhandler dyrevelfærd, fisk, 
kaffe, te, kakao og palmeolie.

2016
I oktober vandt vi Mejeriprisen, som 
uddeles af Landbrug & Fødevarer.

2016
Medlem af Dansk Initiativ 
for Etisk Handel.

2015
I april indgik vi en treårig partner-
skabsaftale med Danske Hos pitals-
klovne, som samtidig gør os til 
hovedsponsor for organisationen.

2015
I oktober vandt vi Frugt- og Grønt-
prisen, som uddeles af Landbrug & 
Fødevarer.

2015
Vi lancerede vores egen allergiven-
lige serie kaldet Sensitive. Sensitive 
bærer det Nordiske Svanemærke 
og er samtidig mærket med den blå 
krans fra Astma-Allergi Danmark.

2015
I november fjernede vi, som den første 
discountkæde i Danmark, buræg fra 
hylderne i alle butikker. Målet om 100% 
udfasning af buræg som ingrediens i vo-
res produkter blev nået i december 2016.

6 Holdninger og målsætninger i manifesterne vedrører vores egne mærker i vores faste sortiment. 

Buræg - nej tak! Certificeret
palmekerneolie

Certificeret kakao

Certificeret te (udenfor EU)

Certificeret kaffe

Segregeret

Ingrediens i
egne produkter

Æg

Fødevarer

50%

30%

Mass Balance

100%

100% 100%

Non Food

FødevarerMass Balance Book & Claim Non Food

Fisk og skaldyr fra akvakulturer

Rooibos teSort teGrøn te

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fisk og skaldyr fra vores eget faste sortiment  

FrostAkvakulturer

Vildtfanget

Frisk

Frost

Frisk

Delikatesse Konserves

31.12.201631.12.2019

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2017 31.12.2015

31.12.2016

01.11.2015

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017



 
13Lidl Danmark

2015
I februar lancerede vi kost- og trænings-
universet Lidl fit, som er et gratis tilbud 
til alle, der gerne vil inspireres med 
opskrifter og træningsøvelser.

2015
I januar lancerede vi vores 
koncept for mindre madspild:
Stop madspild – det betaler sig.

2015
I foråret præsenterede vi vores nye  
butikschefs-udviklingsprogram med 
fokus på udvikling og mulighed for 
firmabil.

2015
I januar åbnede Lidl Europas grønneste dagligva-
rebutik beliggende på Sjælør Boulevard i Valby. 
Butikken er som den eneste dagligvarebutik i 
Europa tildelt den højeste certificeringsgrad inden 
for byggestandarden LEED Platinum (Leadership 
in Energy & Environmental Design).

2014
Lidl Stiftung valgte at indgå en Detox 
Commitment-aftale med Greenpeace. I 
relation til de globale forsyningskæder 
har Lidl Stiftung sat sig det mål inden 
2020 at udfase brugen og udledningen 
af de kemikalier, som Greenpeace har 
defineret som skadelige i produktionen 
af egne varemærker inden for tøj og sko.

2015
Vi lancerede vores specialkonstruerede 
CO2-neutrale gaslastbil, som er en af 
Danmarks første gaslastbiler bygget til 
distribution af dagligvarer.

2017
Vi annoncerede vores støtte til Dyrevel-
færdsmærket, som Lidl i samarbejde 
med Fødevareministeriet og branchen 
udviklede og lancerede i 2017.

2017
Vi annoncerede som den første dagligvarekæde 
i Danmark, at vi fjerner plastikindkøbsposerne i 
samtlige butikker i 2018. Som alternativ tilbyder 
vi FSC-certificerede papirsposer samt tek stilposer 
i økologisk Fairtrade-mærket bomuld.

2016
Blev alle ferske og frosne vildtfan-
gede fisk 100% MSC-certificeret

2017
Vi lancerede en whistleblower- 
ordning.

2014
I september åbnede vi vores 40.000 m² 
store klimavenlige centrallager i Køge.

CO2 
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På vej mod i morgen
Hos Lidl mener vi, at det er almindelig sund fornuft at forholde sig til det samfund, vi er en del 
af. Det gør vi ved at udvikle og implementere samfundsansvarlige aktiviteter, som er mere bære-
dygtige, både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vi ser vores samfundsansvar – også kaldet 
CSR (Corporate Social Responsibility) – som en løbende proces, hvor Lidl som virksomhed er i 
konstant udvikling.

Derfor går vi under mottoet ”På vej mod i morgen” aktivt ind for at støtte op om initiativer, som 
sikrer en mere bæredygtig fremtid for mennesker, miljø og samfund.

På vej mod 
i morgen
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Vores fem indsatsområder
Vi har valgt at opdele vores ansvarlige aktiviteter 
inden for fem indsatsområder. 
De fem fokusområder omfatter temaer, hvor 
Lidls forrentingsaktiviteter har en påvirk-
ning på sine stakeholdere eller omgi-
velser. De fem indsatsområder favner 
vores CSR-profil og indeholder samtidig 
tiltag, som skal skabe værdi for os 
som virksomhed og vores omgivel-
ser. Derfor har vi valgt at inddele 
vores samfundsansvarlige aktiviteter 
indenfor:

produkter

medarbejdere

samfund
forretnings-
partnere

miljø- og
klimabeskyttelse

Mission
Vi vil skabe en god 
kundeoplevelse i 
alle vores butikker 
hver dag.

vision
Vi vil være en vigtig 
del af danskernes 
hverdag.
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Væsentlighedsanalyse 
Rapportens indhold bygger på emner, som er vigtige for vores interessenter, samt emner som har 
indflydelse på Lidl’s forretning.

1)  Virksomhedens eksistensberettigelse eller license to operate er blevet vurderet af et bredt ud-
valg af forskellige afdelinger i Lidl. Her har vi identificeret tendenser, forventninger fra samfun-
det samt allerede eksisterende lovgivning og regler, som er relevante for Lidl. 

2)  Dernæst har forskellige afdelinger i Lidl udarbejdet en stakeholderanalyse, som har to formål. 
Det første er at vurdere interessenternes indflydelse på forretningen (x-aksen). Det andet er at 
vurdere vigtigheden af virksomhedens fokuspunkter for interessenterne (y-aksen). 
Det er relevant i forhold til fremadrettet dialog, kommunikation og samarbejde.

3)  Med udgangspunkt i vores license to operate-analyse, stakeholderanalyse, spørgeskema til kun-
derne og en intern medarbejderundersøgelse, har vi fundet de emner, der er relevante for Lidl 
at rapportere. Emnerne er blevet kortlagt i et matrix i forhold til interessenternes indflydelse på 
forretningen (x-aksen) samt emnets relevans for interessenterne (y-aksen). Indholdet i denne 
rapport er udvalgt på baggrund af omtalte proces. I forbindelse med vores væsentlighedsana-
lyse har vi udover at forholde os til hvorledes aspekterne påvirker virksomheden, også vurderet 
og forholdt os til, hvordan aspekterne påvirker omverdenen.

Interessenterne i analysen der blev placeret længst ude af akserne og 
således blev kategoriseret som A-gruppe af stakeholderne som behø-
ver mest inddragelse er bl.a.: Kunder, medarbejdere, leverandører og 
Lidl-kollegaer i andre lande. Dernæst er medier, styrelser, NGO’er, 
mærkningsordninger også relevante interessenter, hvor der skal 
sikres information og dialog. Medarbejdere, leverandører og kun-
der er Lidl i kontakt med på daglig og hyppig basis, mens NGO’er, 
styrelser og medier kan variere og ofte være på månedsbasis.
Kundernes opfattelse af Lidl i forhold til bæredygtighed bliver 
hvert år rangeret i You Govs Sustainable Brand Index, som afspej-
ler interessenternes opfattelse af de forskellige brands. Her blev Lidl 
Danmark i 2015 placeret på en 52. plads, året efter rykkede vi 16 
pladser op ad rangstien og placerede os i 2016 på en 36. plads.

placering på
Sustainable Brand

Index

2016 36. PLADS

2015 52. PLADS

VÆSENTLIGHEDSANALYSE

Påvirker vores forretning

Vi
gt

ig
he

d 
fo

r v
or

es
 in

te
re

ss
en

te
r Dyrevelfærd

Cirkulær økonomi

Medarbejdere med videnkapacitet 
om bæredygtighed

Kemi i produkter
Lokalt engagement

Energi- og ressourceeffektivitet og madspild

Økologi

Medarbejdertilfredshed og uddannelse

Sundhed
Rekruttering og employer branding

Ansvarlig 
leverandørstyring

Fødevarekvalitet og 
-sikkerhed

Bæredygtige 
indkøb
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CSR-strategi
Lidl Danmarks vision for ansvarlighed
Lidl stræber efter, som ansvarlig dagligvarekæde, at have en positiv indvirkning på medarbejdere, 
miljø og samfund.

Lidl Danmarks ambitionsniveau for ansvarlighed
I 2020 vil Lidl være den mest resultatskabende discountkæde.

STRATEGI MÅLSÆTNING

1. Produkter Vi stræber efter, at vi i vores sortiment 
udvikler løsninger med et bæredygtig 
eller ressourcebevidst fokus, så vi kan 
tilbyde produkter, som bidrager positivt 
til mennesker, miljø og samfund

I 2020 har Lidl implementeret mindst 
15 forskellige ansvarlige tiltag relateret 
til sortimentet 

2. Medarbejdere Vi stræber efter, at medarbejderne find-
er deres job meningsfuldt og trives

I 2020 er Lidl rangeret I top 5 I Great 
Place to Work for store virksomheder

3. Miljø Vi stræber efter at implementere tiltag, 
som er til fordel for miljøet, og som 
imødekommer vores interessenters 
forventninger

I 2020 har Lidl fortsat ISO 50001 
og har implementeret mindst fem 
forskellige ansvarlige tiltag inden for 
miljøområdet

4. Samfund Som et medlem af vores lokalsam-
fund viser vi hensyn og bidrager til at 
forbedre samfundsmæssige problem-
stillinger og behov

Fra 2017-2020 har Lidl engageret sig 
i mindst fem forskellige samarbejder til 
fordel for miljø eller samfund

5. Forretningspartnere Vi søger at engagere os i langsigtede re-
lationer med vores samarbejdspartnere, 
skabe fælles værdi og sammen skabe 
mere bæredygtige løsninger

Fra 2017-2020 har vi i samarbejde 
med vores leverandører udviklet mindst 
tre bæredygtige tiltag og er fortsat i 
compliance med gældende love og 
regler
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Verdensmål for  
en bæredygtig fremtid
I september 2015 vedtog FN’s generalforsamling 17 Verdensmål, som har til hensigt på tværs 
af sektorer og landegrænser at skabe en fælles ramme, hvor aktører i hele verden søger at nå de 
mål, som er relateret til deres aktiviteter. Sammen kan vi støtte op om Verdensmålene og bidrage 
til en bæredygtig fremtid.

I Lidl Danmark er flere af vores aktiviteter relateret til Verdensmålene, som vi via vores ansvarlig-
hedsstrategi bidrager til at opnå. Vi har derfor ved hvert afsnit i vores strategi inden for vores fem 
områder (produkter, medarbejdere, miljø, samfund og forretningspartnere) tydeliggjort, hvor de 
forskellige Verdensmål relaterer sig til vores strategi og målsætninger.
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Produkter
I Lidl arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde vores kunder varer af høj kvalitet til lave priser. 
Samtidig mener vi, at vi har et ansvar for kun at tilbyde produkter, som giver en god smag i 
munden qua vores fokus på ansvarlige indkøb og kvalitet. Derfor tester og kontrollerer vi vores 
produkter fra fremstilling ved producenten og til salg i butikkerne. Vi handler ansvarligt og ønsker 
at give kunderne de bedste oplevelser, hver gang de køber vores produkter. Derfor går vi ikke på 
kompromis med fødevaresikkerhed og kvalitet. 

Vores produkter følger kundernes efterspørgsel. Når vi udvælger vores produkter, sker det på 
basis af, at vi mener, udbuddet af produkter skal svare til kundernes efterspørgsel – og naturligvis 
samtidig overholde nationale og internationale standarder. I Lidl er vi vores ansvar bevidst, og når 
vi udvælger produkter til vores sortiment, tager vi stilling til de globale udfordringer, verden står 
overfor. Vi tager hensyn til produkternes påvirkning på samfund og miljø, ligesom vi er bevidste 
om ressourceknapheden. Disse betragtninger integreres i vores beslutninger og valg.

Vi anser Lidl som en stor aktør i detailledet indenfor CSR i Europa. 
Vi vil i vores arbejde med bl.a. sortimentet fortsat sætte ambitiø-

se og høje standarder indenfor CSR, så vi i Lidl Danmark bidrager med 
værdiskabende tiltag til glæde for koncernen og vores interessenter. Vi 
betragter en ansvarlig tilgang til vores forretning som en naturlig del af 
det at drive købmandsskab i en moderne verden.

MIKKO FORSSTRÖM, INDKØBSDIREKTØR LIDL DANMARK

RESULTATER
2015 2016

100% fri  
for hele buræg

100% fri for buræg  
– som ingrediens i egne mærker

Påbegyndt omskiftning til certificeret palmeolie Mass Balance certificeret palmeolie

Vinder af Frugt- & Grøntprisen 202 økologiske varer

100% certificerede bananer7 100% MSC-certificerede vildtfangede fisk og skaldyr 

Lidl Danmarks egen  
Sensitive serie af kropsplejeprodukter 100% certificerede kakaoholdige produkter

En bid af Danmark

Vinder af Mejeriprisen

 

Lidl Danmark

7 Rainforest Alliance- og Fairtrade-mærkede bananer som også er økologiske.
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Kvalitet
Som dagligvarekæde er vores produkter kernen i vores virksomhed. Det er derfor vigtigt for os, 
at de fødevarer, som vi sælger, altid er af god kvalitet. På den måde kan vi nå vores vision om at 
blive en vigtig del af danskernes hverdag. Hvis vi som kæde ikke kan garantere god kvalitet, er vi 
ikke længere konkurrencedygtige, og vi vil dermed miste vores eksistensberettigelse. Det er derfor 
essentielt for os at sikre kvaliteten af vores varer, så vi sikrer kunderne en god oplevelse og føde-
varesikkerhed. Det sikrer vi igennem høje standarder og udvidet kontrol, både hos leverandører, 
transportører, på vores lagre og i butikkerne. 

Fødevarekontrol 
Vores produkter udvikles kontinuerligt i samarbejde med 
vores leverandører og producenter.

 Vi tjekker løbende indholdet og kvaliteten af vores 
fødevarer og udfører mikrobiologiske, kemiske, fysiske 
og sensoriske tests på uafhængige og ansete laboratorier 
og institutter.

 Butikkerne har hver dag et fast skema og egenkontrol-
program, der sikrer, at kvalitet, rengøring og hygiejnefor-
hold altid er i orden.

Strenge krav
Vi tester løbende vores produkter for 
forskellige indholdsstoffer, så vi sikrer, at 
koncentration og indhold både lever op 
til lovgivningen, vores krav og nærings-
deklarationen på produktet.

 Vi stiller bl.a. store krav til vores frugt 
og grønt. F.eks. foretager vi stikprøve-
kontrol af forekomsten af pesticider, 
hvor vi generelt stiller strengere krav end 
EU-lovgivningen. Vores interne retnings-
linjer lyder, at mængden af pesticidrester 
skal ligge 2/3 under lovens fastsatte 
maksimalt tilladte grænse.

 Vi har indført en sporbarhedsetiket, 
således at produkterne altid kan spores 
tilbage til producenten.

Kølekæde
Korrekt temperatur under transport er altafgørende for 
fødevaresikkerheden og kvaliteten. Temperaturafhæn-
gige fødevarer bliver under transporten kontrolleret 
i alle led, lige fra producent til lager og fra lager til 
butik. Dette kalder vi kølekæden.

Produkter
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Fødevaresikkerhed er væsentligt for vores kunder, vores leverandører og for os i Lidl. Derfor følger 
vi også vores produkter tæt, og gennem førnævnte processer sikrer vi den bedste kvalitet via 
kontrol, stikprøver og tests. I 2016 havde vi i alt 20 tilbagekaldelser8. Heraf skyldtes 9 af tilba-
gekaldelserne, at produkterne ikke var mærket med dansk deklaration, og eventuelle allergener 
derved ikke fremgik forståeligt på emballagen på dansk. I 2015 havde vi 15 offentlige tilbagekal-
delser, hvoraf to skyldtes manglende dansk varedeklaration. Stigningen i tilbagekaldelser fra 2015 
til 2016 ses tydeligst inden for produkter uden dansk varedeklaration, som på grund af allergener 
kan udgøre en risiko for allergikere. Her gør vi derfor en ekstra indsats for at opdage deklarationer 
på andre sprog end dansk, inden produkterne bliver leveret til butikken. Dette sker ved kontrol af 
emballage og tekst ved levering.
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Friskhed og kvalitetssikring
Vores butikker forsynes hver dag med friske leverancer, så vores 
kunder hver eneste dag tilbydes friske varer af høj kvalitet. 

 Personalet i butikkerne kontrollerer hver dag temperatur og 
holdbarhedsdatoer. I butikken har vi desuden en frisk-
hedsansvarlig, der hver eneste time følger op på vores 
frugt- & grøntafdeling ved at kontrollere, at friskheden og 
kvaliteten lever op til vores krav.

8 En offentlig tilbagekaldelse: når produktet tilbagekaldes via virksomhedens officielle kanaler  
 som pressemeddelelse. Tallene gælder for forretningsår 2016 og 2015.

9 Økologi, MSC, ASC, Svanemærket, Fairtrade, Fairtrade kakaoprogram, UTZ, Rainforest Alliance, Astma-Allergi Danmark,  
 Laktosefri, Glutenfri, Nøglehulsmærket 
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Økologi
I Lidl ser vi en masse potentiale i økologiske produkter, da de produceres med tanke for miljø, dyr 
og indholdsstoffer. Derfor udgør de økologiske varer en stadigt større del af vores sortiment, og vi 
følger nøje vores kunders efterspørgsel samt mulighederne på markedet.
Vi foretog en spørgeskemaundersøgelse i januar 2017, hvor 6253 personer besvarede undersøgel-
sen og gav os et indblik i vores kundeefterspørgsel samt deres opfattelse af Lidl på de adspurgte 
punkter. Flertallet af de adspurgte handler økologi på ugentlig basis. Det gør de, fordi de opfatter 
produkterne som sundere end andre produkter og kobler de økologiske produkter sammen med 
dyrevelfærd samt omtanke for miljø og klima.

Det er derfor væsentligt for vores kunder, at vi tilbyder økologi. Med vores økologiske sortiment 
ønsker vi at give kunderne valgmuligheden og samtidig bidrage til bedre dyrevelfærd, færre tilsæt-
ningsstoffer og en mere miljøvenlig produktion. Vi har i de seneste år øget sortimentet inden for 
økologi, og vi har en målsætning om at øge salget af økologi med 20% i totalt salg i 2020 samt 
øge udvalget til over 250 forskellige økologiske produkter inden 2020.
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økologiske varer
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40%af voresfrugt og grønter dansk
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Vi er i Lidl utrolig glade for at have Niels som leverandør, og har igennem årene kunnet 
aftage flere og flere rodfrugter. Vi har på den måde igennem vores 12 år lange samar-
bejde kunnet bidrage til vækst hos vores danske leverandør, hvor Niels’ virksomhed er 
vokset fra 150 til 650 hektarer, hvilket også har skabt flere arbejdspladser.

Danske produkter 
I Lidl har vi et stort udvalg af danske produkter10, og derfor har vi også et tæt samarbejde med 
danske landmænd og producenter. Danske produkter er kendt for høj kvalitet, og samtidig oplever 
vi en efterspørgsel på danske produkter, ligesom vi får muligheden for at støtte lokalt landbrug og 
sammen udvikle vores produkter fra gård til gaffel. Vores samarbejde med danske leverandører 
har samtidig stor betydning for logistikken, da afstanden indenrigs er relativ kort. Det betyder 
friske varer og kort transporttid, som sikrer fleksibilitet og reduceret miljøpåvirkning.

En bid af Danmark
»En bid af Danmark« er Lidl’s serie af danske, lokale specialiteter 
baseret på gode råvarer. Specialiteterne er fremstillet af lokale små 
og mellemstore producenter fra forskellige egne, og de er derved både 
dyrket og fremstillet lokalt i Danmark – naturligvis med forkærlighed for 
den gode smag.

Én af vores mange danske 
leverandører
I hele vores 12 år lange historie har vi fået vores 
rodfrugter fra Niels Ege Nielsens marker og 
gartneri ved Limfjorden. Niels og hans familie har 
i tre generationer drevet deres virksomhed i det 
naturskønne Nordøstjylland, hvor markerne støder 
op til Limfjorden. Forholdene ved Niels’ jord er 
ideel for rodfrugter, og han leverer smagfulde gule-
rødder, pastinakker, persillerødder og rødbeder 
til Lidl. Rodfrugterne er også GlobalGap certifice-
rede, hvilket betyder, at virksomheden – foruden 
at have fokus på kvalitet og miljøet – også sikrer 
fødevaresikkerhed og sporbarhed.

10  Danske produkter defineres som produkter, der er produceret i Danmark med danske eller ikke-danske råvarer samt varer produceret i 
udlandet indeholdende danske råvarer som primær ingrediens. Frugt & grønt samt blomster defineres som danske, når de er produceret i 
Danmark ved brug af danske råvarer.
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Manifester 
I foråret 2016 lancerede vi seks manifester for mere bæredygtige indkøb. Disse manifester skal 
gøre det muligt for forbrugerne at orientere sig om Lidl Danmarks holdninger og målsætninger11 
inden for bæredygtigt indkøb af kakao, kaffe, te, fisk, skaldyr, palmeolie og animalske produkter.

Vores indsatser inden for disse områder er igangsat af flere årsager. Som dagligvarevirksomhed er 
vi bevidste om jordens knappe ressourcer. Vi har derfor et ansvar for at ”source” vores råvarer til 
vores produkter på mest ansvarlig vis, så vi sikrer, at der også i fremtiden er marker til produktion 
af afgrøder af god kvalitet. Det gør vi bl.a. ved at sikre, at bønderne har ordentlige arbejdsvilkår, 
så de kan se en fremtid i lokalt landbrug. Derudover udviser vi respekt for dyreliv og bestande 
bl.a. gennem ansvarlig fangst af fisk og skaldyr, så vi sikrer gode kvalitetsprodukter.

Vores initiativer bidrager således ikke kun til en mere bæredygtig produktion af råvarer, men de 
sikrer samtidig, at vi som dagligvarekæde kan tilbyde disse varer langt ud i fremtiden. Derudover 
oplever vi også en efterspørgsel hos vores interessenter, både kunder som NGO’er viser interesse 
for, at vi som virksomhed tager et ansvar i forhold til de råvarer, vi benytter i vores produkter.

11 Holdninger og målsætninger i manifesterne vedrører vores egne mærker i vores faste sortiment.
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FairGlobe er Fairtrade
Som den eneste kæde i Danmark fører vi i Lidl vores eget Fairtrademærke kaldet FairGlobe, og det 
har vi gjort siden 2006. FairGlobe arbejder ud fra de samme principper, som Fairtrademærket, 
og derfor er alle vores FairGlobe-produkter også Fairtradecertificerede. Når du køber varer mærket 
med FairGlobe og Fairtrade, er du med til at forbedre leve- og arbejdsforholdene for småbønder 
og plantageejere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika, da de betales en fair pris for deres 
produkter. Vi tilbyder Fairtrade og FairGlobe i vores sortiment inden for kaffe, te, frugt, sukker, 
vin, chokolade og juice.  

For mere end ti år siden introducerede Lidl som den første dagligvarekæde i Dan-
mark en hel serie af Fairtrade-mærkede produkter i form af serien 

Fair Globe. Det er et af de tiltag, der er med til at forbedre hverdagen 
for bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande. Og et af de 
tiltag, der giver forbrugerne flere muligheder for at slå et slag for en 
mere fair verden med deres indkøbskurv. Så en stor tak til Lidl for en 
årelang indsats for at gå forrest med Fairtrade. I gør det rigtig godt.

JONAS GIERSING, 
DIREKTØR, FAIRTRADE

Fairtrades Kakao-Program
Fairtrade Sourcing Programs (FSP) eller Fairtrades Kakao-program er 
en model inden for Fairtrade, hvor kun kakaoen i det færdige produkt 
er Fairtradecertificeret. Denne model giver kooperativerne bedre mu-
ligheder for at sælge deres afgrøder på Fairtradebetingelser. Samtidig 
gør denne model det nemmere for virksomheder at indfase mere 
Fairtrademærket kakao i sortimentet. Herved får Lidl flere mulig-
heder for at støtte og arbejde med Fairtrade. 
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Juleknas med god samvittighedI julen 2016 tilbød vi over  
30 ekstra certificerede  

produkter i sortimentet  
mærket med Fairtrades  

Kakao Program

I Lidl sælger vi udelukkende bæredygtige bananer, det gør det 
nemt for dig som kunde at handle ansvarligt. Prøv enten vores 
Rainforest Alliance-bananer eller vores Fairtrade-bananer, som 
ovenikøbet er økologiske.
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Palmeolie
Palmeolie er et råstof, som indgår i adskillige produkter hos en lang række producenter. I Lidl 
har vi også flere produkter, som indeholder palmeolie, og vi er i den forbindelse bevidste om det 
ansvar, der hviler på os. 

Hos Lidl ønsker vi at bevare den tropiske regnskov og støtte en bæredygtig produktion af palme-
olie, så vi tager hensyn til miljø, lokalbefolkningen, regnskoven og biodiversiteten. Derfor har vi 
udfaset konventionelt produceret palmeolie, og i stedet benytter vi nu certificeret palme-
olie. Produkterne hos Lidl, som indeholder palmeolie, består 
derfor af 100% certificeret palmeolie. Det er vores 
garanti for, at palmeolien er produceret 
ud fra bæredygtige principper. 
I flere produkter som vores 
Crusti Croc-chips benytter vi 
slet ikke palmeolie, og vi har 
valgt at omstille til solsik-
keolie i stedet. 
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 Lidl er en del 

af Dansk Erhvervs 

og Detailhandlens 

initiativ for fremme af 

bæredygtig produceret 

palmeolie. 
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Ansvarlig fangst af fisk
Vi har som én af de første handelsvirksomheder i Danmark valgt at sælge fiskeprodukter fra 
ansvarligt og bæredygtigt fiskeri. Vi indførte certificerede fisk i sortimentet i 2006, og produkterne 
fra bæredygtigt fiskeri er tydeligt mærket med et Marine Stewardship Council (MSC) logo. Vi har 
valgt at fokusere på et sortiment baseret på ansvarlig fangst samt opdræt, da vi som dagligvare-
kæde har et ansvar for jordens ressourcer. Vi vil derfor gerne sikre os, at der hverken bliver over-
fisket, ødelagt havbund eller fisket truede arter. Vi ønsker nemlig en bæredygtig tilgang til vores 
forretning og råvarer, så vi sikrer, at der også er fisk i havene i mange generationer frem.

 
Hos MSC sætter vi stor pris på det arbejde, som Lidl lægger i at beskytte verdens 
vilde fiskebestande og støtte op om bæredygtigt fiskeri. Lidl Danmark har udar-

bejdet og implementeret en indkøbspolitik: mere bæredygtigt indkøb 
af fisk og skaldyr, for deres egne mærkevarer, der aktivt medvirker til 
at bevare havene fulde af liv. Vi tror på, at opbakning fra virksomheder 
som Lidl er en vigtig drivkraft for at sikre bæredygtigt fiskeri gennem 
hele værdikæden og skabe incitament for at opretholde sunde fiskebe-
stande globalt og lokalt.

MAJKEN MØLLER, KOMMUNIKATIONS- OG MARKETINGCHEF, MSC DANMARK
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MSC – bæredygtig fangst 
Vi fører et bredt sortiment af MSC-mærkede fiskeprodukter, hvilket er din garanti for 
at fiske- og skaldyrsprodukterne er fanget forsvarligt og miljøvenligt. På den måde kan 
den fremtidige bestand sikres. I Lidl kan vi stå inde for vores sortiment af fisk. Derfor 
oplyser vi om fangstområde på alle vores fiskeprodukter, ligesom vi ikke sælger fiskear-
ter fra truede bestande. Vi har de sidste par år udvidet sortimentet af certificerede fisk, 
og i 2016 nåede vi vores mål, hvor 100% af vores vildtfangede frosne og friske, ferske 
fisk og skaldyr i vores faste sortiment er MSC-certificerede.

ASC- ansvarligt dambrug
Vi tilbyder også ASC-mærkede produkter. Aquaculture Stewardship Council (ASC) er 
en mærkningsordning, som garanterer, at fisk og skaldyr fra akvakulturer som dambrug 
er opdrættet under ansvarlige forhold. ASC er grundlagt af WWF Verdensnaturfonden, 
og certificeringen sikrer respekt for akvakulturer, hvor fiskene opdrættes på miljøvenlig 
og ansvarlig vis. Når det drejer sig om fisk og skaldyr fra akvakulturer, vil vi fra januar 
2018 udelukkende sælge ASC- eller økologiskcertificerede produkter i hele det faste 
sortiment inden for delikatessefisk, fiskekonserves, frosne og ferske fisk. 
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Dyrevelfærd

ÆG’te forskel – Det betaler sig!
Som den første discountkæde i Danmark fjernede vi bur-
æggene, og vi har nu udelukkende frilandsæg, skrabeæg 
og økologiske æg på hylderne i køledisken. Ud over at 
stoppe salget af buræg, har vi også valgt at udfase buræg 
i vores egne produkter, der findes i butikkerne  
– de såkaldte ”skjulte” buræg. 

I 2015 havde vi udfaset buræg som ingrediens i over 65% af 
vores egne produkter. I december 2016 nåede vi vores målsæt-
ning med at udfase buræg fra vores produkter 100%. 

Dyrenes Beskyttelse bakkede op om vores beslutning om ikke længere at føre buræg i butikkerne:

Det er stærkt gået af Lidl. Burhøns har en rigtig dårlig dyrevelfærd. De forhold, 
de lever under, strider på alle måder mod deres natur. At Lidl nu tager ansvar og 

medvirker til at hæve dyrevelfærden, kan vi kun bifalde. Og jeg er ikke et sekund i tvivl 
om, at forbrugerne vil gøre det samme.

BRITTA RIIS, DIREKTØR HOS DYRENES BESKYTTELSE

 I november 2015  fjernede vi som den  første danske discount- kæde buræg fra alle  vores butikker i Danmark.

fri for buræg  
i egne produkter

2016

65% 100%

fri for buræg  
i egne produkter

2015
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12  Mærket er lanceret efter nærværende rapports rapporteringsperiode. Yderligere beskrivelse af dyrevelfærdsmærket i forbindelse med Lidl’s 
aktiviteter vil blive beskrevet i efterfølgende CSR-rapport for 2017/18.

 
35 Produkter

Køb ind med hjertet
I sommeren 2016 sad vi med ved bordet sammen med størstedelen af branchen, da Dyrevel-
færdsmærket skulle udvikles. Mærket blev lanceret i maj 201712. 

Dyrevelfærdsmærket er forbrugerens garanti for, at grisene har haft bedre forhold end grise fra 
traditionel produktion. Med Dyrevelfærdsmærket er det nemmere for forbrugeren at finde grisepro-
dukter, som lever op til kravene for bedre dyrevelfærd. I Lidl har vi siden maj 2017 tilbudt økolo-
gisk grisekød med det højeste niveau dyrevelfærd, nemlig tre udfyldte hjerter.

Det eneste med pels er vores kiwifrugter
I Lidl har vi en politik mod at sælge ægte dyrepels! Vi tager 
afstand fra produkter lavet af pels, og vi støtter samtidig 
det internationale initiativ ”Fur free retailer program”. 
Derfor kan man kun finde imiteret pels og kunstpels i Lidl.
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13  Lidl’s Detox Commitment: https://www.lidl.de/de/asset/other/Lidl_Detox-Commitment_10122014.pdf
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Allergivenlige produkter
Flere efterspørger laktosefrie og glutenfrie produkter som alternativ til de konventionelle varer i 
vores sortiment. I Lidl har vi en lang række produktkategorier, som er særligt egnede til perso-
ner med overfølsomhed, eller personer som ønsker at udelukke stoffer som parfume, gluten eller 
laktose fra deres forbrug.

I 2015 lancerede vi vores egen allergivenlige serie kaldet Sensitive. Sensitive bærer det Nordiske 
Svanemærke og er samtidig mærket med den blå krans fra Astma-Allergi Danmark. Vores serie af 
Sensitive-produkter omfatter bl.a. vaskemiddel, shampoo, balsam, showergel, flydende håndsæ-
be, opvaskemiddel, deo-roller og bodylotion. Det er vores mål at udvide serien de kommende år. 
I 2015 omstillede vi vores Toujours-bleer, sådan at de nu er mærket med Svanemærket og Ast-
ma-Allergi Danmark.

Eksternt initiativ for tekstil og fodtøj
Det er væsentligt for vores interessenter og for Lidl selv, at vi fokuserer på udviklingen af mere 
bæredygtige indkøb. Derfor fokuserer vi også på vores miljøpåvirkning i produktionen af tøj og 
sko. Lidl Stiftung har stort fokus på kvalitet, og de har en ansvarlig tilgang til produktudvikling, 
som tager hensyn til miljø og mennesker. Derfor blev Lidl Stiftung også tilbage i 2007 medlem af 
Business Social Compliance Initiative (BSCI). I den forbindelse udviklede vi en ”Code of Conduct”, 
som pointerer, at leverandører skal overholde retningslinjerne inden for BSCI, national lovgivning 
samt konventionerne fra ILO og FN. Dette omfatter arbejdsmiljø, arbejdstager- og menneskerettig-
heder, hensyn til miljøet samt ingen diskrimination, karteldannelse eller korruption. Forholdene for 
produktion af non food bliver derfor undersøgt ved auditeringer på fabrikkerne, som bliver gen-
nemført af en uafhængig tredjepart. Derudover undergår den yderligere inspektion ved afvigelser. 

I 2014 underskrev Lidl Stiftung Greenpeaces Detox Commitment13 med den målsætning at have 
udfaset brugen og udledningen af de kemikalier, som Greenpeace har defineret som farlige, inden 
2020. Det er med udgangspunkt i dette, at Lidl i længere tid har beskæftiget sig med strategier til 
at udfase bestemte kemikalier ved fremstillingen af egne varemærker inden for tekstiler og sko.
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produkter i sensitive- serien er både svane-mærket og deklareret i samarbejde med astma-Allergi danmark
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Frugt og grønt i en travl hverdag
Frugt og grønt har altid været Lidls’ rygrad, og vi er stolte af vores frugt- og grøntafdeling. I januar 
2017 lancerede vi vores Grønskollingekampagne. Grønskollingerne havde til hensigt at gøre det 
lidt sjovere for børnefamilierne at handle og få en snak om, hvad de forskellige frugter og grøntsa-
ger hedder, og hvordan de kan bruges i måltiderne. Kampagnen løb fra 1. januar 2017 og frem til 
25. marts 2017 med stor succes og stor efterspørgsel på de syv figurer fra vores mindste kunder.

Vinder af Frugt- og Grøntprisen 2015 og 2017
Vi ønsker at gøre vores frugt- og grøntafdeling attraktiv, så vores kunder bliver inspireret til at få 
mere frugt og grønt på middagsbordet. Vores kunder efterspørger sundere valgmuligheder, og vi 
har som dagligvarekæde et ansvar for, at de kan tilvælge kvalitetsfrugt og -grønt til gode priser. I 
2015 vandt vi i Lidl med vores butik i Odense på Bondovej Frugt- og Grøntprisen. 

Prisen i 2015 blev uddelt af Landbrug & Fødevarer 
sammen med Plan Danmark, DLG Food og Dansk 
Gartneri som partnere. Juryen roste os især for vores 
arbejde med at finde avlere, vi som kæde kan vokse 
sammen med, hvilket også er med til at åbne op for 
nye afsætningsmarkeder for de danske avlere.
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Målsætning 
 
Vi stræber efter, at vi i vores sortiment udvikler løsninger med et bæredygtig eller 
ressource bevidst fokus, så vi kan tilbyde produkter, som bidrager positivt til mennesker, 
miljø og samfund.

EMNE TID MÅLSÆTNING14 SDG

Certificeret sortiment 2020 20% stigning i omsætningen af certificerede produkter inden 
udgangen af 2020.
(Økologisk, UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, Eco-label, 
Svanemærket, Astma-Allergi Danmark, MSC og ASC)

Frugt og grønt Løbende

2020

2020

Vi vil udvide vores sortiment med flere certificerede produkter. 

5% stigning i omsætningen af frugt og grønt inden udgangen af 
2020. 

10% stigning i omsætningen af certificerede frugt- og grønt-
produkter inden udgangen af 2020. 

GMO-frie produkter 2020

2020

Vi vil give vores kunder muligheden for at vælge produkter inden 
for mejeri, der kommer fra køer fodret med GMO-fri foder. 

20% stigning i omsætningen af GMO-frie produkter inden udgan-
gen af 2020. 

Økologisk sortiment Løbende

2020

Vi tilbyder i dag over 200 forskellige økologiske produkter. Vi vil 
øge udvalget af økologiske produkter yderligere og formidle økolo-
gi i vores kommunikation.

20% stigning i omsætningen af økologiske produkter. 

Certificeret palmeolie 2016

2017

2016

2017

Siden 31.12.2016 har vores palmeolie i fødevarer som minimum 
været 100% Mass Balance certificeret. 

Inden udgangen af 2017 vil palmeolien i vores egne fødevarepro-
dukter bestå af 100% Segregeret palmeolie.

Palmeolien i vores ikke spiselige produkter (non-food) har siden 
31.12.2016 været 100% Book and Claim certificeret palmeolie. 

Inden udgangen af 2017 vil palmeolien i vores ikke spiselige 
produkter (non-food) være 100% Mass Balance certificeret.

Certificeret kakao15 2016 100% certificeret kakao i alle vores egne kakaoholdige produkter 
inden udgangen af 2016.

Certificeret kaffe16 2016

2019

Siden 31.12.2016 har vi haft 30% certificeret kaffe i vores 
sortiment.

Inden udgangen af 2019 vil al vores kaffeholdige produkter være 
100% certificeret.
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14  Målsætninger vedr. stigning i omsætning tager udgangspunkt i 2017-niveau.
15  Fairtrade, UTZ Rainforest Alliance eller økologisk kakao.
16  Fairtrade, UTZ Rainforest Alliance eller økologisk kaffe.
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EMNE TID MÅLSÆTNING SDG

Certificeret te17 2017 Inden udgangen af 2017 vil alle vores te-produkter være 100% 
certificerede.

Certificeret fisk og 
skaldyr

2016

2017

I slutningen af 2016 blev 100% af vores ferske og frosne vildt-
fangede fisk og skaldyr i det faste sortiment MSC certificeret. 

Inden udgangen af 2017 vil alt vores fisk og skaldyr (fersk, frossen 
delikatesse og dåse) fra akvakulturer være 100% certificeret  
(ASC eller økologisk). 

Dyrevelfærd 2017

Løbende

2020

2016

I Lidl forpligter vi os til at have en klar dyrevelfærdspolitik. 

Lidl støtter det statslige dyrevelfærdsmærke, som giver kunderne 
muligheden for at identificere niveauet af dyrevelfærd på de 
omfattede produkter. 

5% stigning i omsætningen af produkter mærket med  
dyrevelfærdsmærket (herunder også økologiske samt produkter fra 
fritgående høns) inden udgangen af 2020.

Vi fjernede hele friske buræg fra vores sortiment november 2015. 
I slutningen af 2016 fjernede vi de såkaldte ”skjulte” buræg som 
ingrediens i vores egne produkter. Vi har derfor 100% omstillet 
alle de produkter, der førhen indeholdte buræg, til fremadrettet at 
indeholde æg fra enten skrabe-, frilands - eller økologiske æg. 

Danske produkter 2020 20% stigning i omsætningen af danske produkter inden udgangen 
af 2020. 

Allergivenlige  
produkter

2020 20% stigning i omsætningen af produkter med logoerne Nordisk 
svane og Astma-Allergi Danmark. 

Detox Commitment 2020 Lidl har på internationalt niveau forpligtet sig til at fjerne de 
kemikalier, som af Greenpeace er blevet defineret som skadelige 
i produktionen af tekstiler, inden udgangen af 2020. Lidl har 
underskrevet Greenpeaces Detox Commitment.

Lidl Danmark

17  Fairtrade, UTZ Rainforest Alliance eller økologisk te. 
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EMNE TID MÅLSÆTNING SDG

Emballage 2020

2020

2020

2018

Løbende

Lidl forpligter sig til at tage ansvarlige valg ift. emballage af hvert 
produkt, både hvad angår mængdeemballage og type anvendte 
materialer.

Inden udgangen af 2020 er 100% af emballagen (af nationale 
købte produkter) fremstillet af certificerede materialer (FSC eller 
PEFC).

Lidl forpligter sig til at bruge 100% certificerede papkasser (til 
nationalt indkøbte produkter) fra genbrugs- og /eller certificeret 
materiale (FSC eller PEFC) inden udgangen af 2020.

Inden udgangen af 2018 vil Lidl fjerne alle plastikindkøbsposer og 
i stedet erstatte med alternativer som FSC-certificerede papirposer 
samt økologiske Fairtrademærkede muleposer. 

Lidl vil udvikle emballagen i sortimentet for at reducere mængden 
af materiale. Vi vil undersøge mulige alternativer til konventionel 
plast, når det giver mening og ikke forringer fødevarekvaliteten 
eller risikoen for øget madspild.

Lidl Danmark
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Medarbejdere
Vi har 2.450 medarbejdere18 i Danmark fordelt på 110 butikker19, vores hovedkontor og to 
centrallagre samt ejendomskontorer placeret ved begge lagre samt et i København. Vores ar-
bejdsplads rummer mange alsidige arbejdsfunktioner, og derfor har vi også en bred medarbej-
dersammensætning. Vi er stolte af den mangfoldighed, vores medarbejdere repræsenterer, og vi 
ser det som en styrke, at vi kan gøre gavn af hinandens kompetencer, erfaringer og personlige 
egenskaber. En af vores værdier er, at vi gør hinanden bedre. Gennem vidensdeling, samarbejde 
og udvikling kan vi skabe værdi for hinanden og i fællesskab nå vores mål om at blive danskernes 
foretrukne indkøbssted.

I HR i Lidl Danmark er vores overordnede mål at sikre, at vi har 
branchens bedste medarbejdere, og at vi kontinuerligt udvikler 

dem. Dette sikrer vi både gennem en god rekrutteringsproces, on-
boarding, uddannelsesprogrammer, trivsel og afvikling.

SINE DOLBERG, HR- OG PERSONALECHEF, LIDL DANMARK
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18  Antal medarbejdere ved forretningsårets 2016 afslutning 28.02.17. Antal medarbejdere for forretningsår 2015 var 2.266 medarbejdere. 
Tallene omfatter både fuldtids- samt deltidsansatte.

19  98 butikker i slutningen af regnskabsår 2015 og 105 butikker i slutningen af 2016.
20 Tabeller for medarbejdertilvækst, - omsætning og diversitet er specificeret bagerst i rapporten under bilag.
21 Hele Lidl Danmark 2015: 86,41% / 2016: 85,02%. Butiksansatte 100% (eksklusiv butikschefer).
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Lidl – en arbejdsplads i udvikling
Medarbejderne driver Lidl og er derfor selvsagt også en af vores vigtigste interessenter. Derfor 
er vi som virksomhed interesserede i at sikre medarbejdernes trivsel og facilitere mulighederne 
for udvikling og uddannelse. Ved at skabe en arbejdsplads hvor medarbejderen trives, tilbydes 
karriemuligheder samt føler sig klædt godt på til diverse faglige udfordringer gennem udvikling og 
uddannelse, sikrer vi en effektiv og værdifuld arbejdskraft. 

Siden vi åbnede butikker i Danmark, har alle butiksansatte været dækket af en overenskomst. 
Derudover har vi i mange år arbejdet med talentudvikling og uddannelseskoncepter samt udført 
interne tilfredshedsundersøgelser for at sikre gode arbejdsvilkår og tilfredse medarbejdere. 

Som dagligvarekæde har vi også flere unge ansat. Dette skaber en dynamisk arbejdsplads, hvor 
mange unge kan kombinere job i Lidl med uddannelse. Dog ser vi også, at vores medarbejder-
omsætning er relativt høj (2015: 51%, 2016: 47,8%), da flere stopper samarbejdet med os efter 
endt uddannelse eller af andre årsager. Disse årsager ønsker vi at undersøge, så vi kan blive en 
attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere har lyst til at gøre karriere. Hvis butiksmedarbejderen 
siger op, har medarbejderen mulighed for at uddybe sin fratrædelsesårsag til medarbejderkonsu-
lenten. Vores aktiviteter i forretningsårene 2015 og 2016 viser vores indsatser for at blive en af 
Danmarks bedste arbejdspladser, hvilket vi ønsker at opnå gennem investering i vores medarbej-
deres trivsel og udvikling.
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RESULTATER

2015 2016

Udvikling BC - tilbud om firmabil Employer Branding – Vi Er Lidl

Hjemmearbejdsplads introduceres Deltagelse i Great Place to Work

Årets sødeste kassedame Leon (internt e-learning system) opgradering af systemet

Intranet

Medarbejdermagasin
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Medarbejderinformation 
Alle vores medarbejdere har adgang til vores intranet, som blev lanceret i slutningen af forretningsåret 
2016. Derudover modtager alle medarbejdere ved ansættelse en personalehåndbog samt informa-
tionsmateriale, der beskriver virksomhedens tilbud inden for karriere, udvikling og uddannelse samt 
virksomhedspolitik. Informationerne har til formål, at medarbejderen er bekendt med sine rettigheder 
og de mange muligheder, som han/hun kan gøre brug af i sit arbejde hos os i Lidl. Vi har også opret-
tet en medarbejderhotline, hvor man kan komme i kontakt med en fortrolig samtalepartner, hvis man 
har brug for en fortrolig dialog, rådgivning eller støtte. 

Introduktionsforløb i butikkerne
Alle vores butiksansatte gennemgår et elektronisk introduktions- og oplæringsforløb kaldet leon 
(Learning Online) i kombination med oplæring i praksis i selve butikken. Medarbejderne gennem-
går en oplæringsuddannelse, så de er klædt på til arbejdet i butikken og føler sig trygge i deres 
arbejdsopgaver. Udover det elektroniske oplæringssystem, som introducerer, formidler og tester 
vores medarbejdere i de daglige procedurer, bliver medarbejderne også introduceret 
for en uddannelsesplan, hvor de af deres kollegaer bliver trænet i de forskellige 
praktiske processer. I hver butik er to medarbejdere udpeget til at oplære nye 
medarbejdere.
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100%i butiksleddet 

bliver introduceret
for leon



 
46 Lidl Danmark

Elevuddannelse
Hos Lidl søger vi altid efter motiverede, dygtige elever, som ønsker at starte en karriere hos os 
og følge vores elevuddannelse. I uddannelsen af vores elever arbejder vi altid ud fra devisen om, 
at vores elever skal være vores kommende ledere. Vi tilbyder en to-årig uddannelse med løn, der 
kombinerer praktisk arbejde med teori. Derudover giver vi vores elever muligheden for en hel må-
neds ophold i én af vores butikker i udlandet. Som elev i Lidl gennemgår man både en faglig og 
en personlig udvikling. Eleverne lærer at tage ansvar og bliver præsenteret for alle vigtige opgaver 
i detailhandlen. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der – udover kompetencestyrkende 
kurser og uddannelse – også tilbyder vores elever en fair løn. Derfor udbetaler vi også 1000 kr. 
mere i løn i måneden til vores elever, end overenskomsten kræver, at vi forpligter os til. 
For elever, som tre måneder inde i elevuddannelsen stadig er en del af programmet, er vores mål-
sætning, at inden 2018 består og gennemfører 90% af disse elever uddannelsen.
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Butikschefer med mere ansvar og ledelse
I 2015 lancerede vi et af de største udviklingsprojekter i Lidl, kaldet Udvikling BC (Butikschef). 
At være en god butikschef (BC) i Lidl i dag kræver noget andet, end det gjorde for fem år siden. 
Derfor kickstartede vi 9. april 2015 vores nye ledelsesuddannelse for vores BC’ere – internt kaldet 
Udvikling BC.

Alle butikschefer deltog i en udviklingsdag, hvor de gennemgik forskellige opgaver og vurderes af 
et panel af distriktschefer. Butikscheferne blev derefter vurderet med bestået eller behov for vide-
reudvikling. Beståede butikschefer fik muligheden for at tilvælge enten firmabil eller tilsvarende 
løntillæg. 

Butikschefer, som ikke bestod kurset, blev tilbudt forskellige efteruddannelseskurser, der er 
målrettet den enkelte butikschefs behov. På den måde kan de opgradere deres færdigheder inden 
udviklingsdagen året efter, hvor de atter bedømmes. Der er 45-50 forskellige kurser, og af ek-
sempler på kurser kan nævnes: disponering, personale- og nøgletalssamtaler, kundevenlighed, 
medarbejderudvikling, rekruttering etc. 
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Et Lidl smil – Det betaler sig

I 2015 vandt vores søde kassemedarbejder Rosa 
ugebladet Hjemmets pris med titlen: 

Årets sødeste kassedame



 
48 Lidl Danmark

Udviklingssamtale
Hvert år afholder vi medarbejderudviklingssam-
taler (MUS)22, hvor vi sammen med medar-
bejderen får evalueret arbejdsindsatsen og får 
fastsat målsætninger og afstemt forventninger, 
ligesom vi taler om, hvilke arbejdsopgaver og 
arbejdsmiljø, der skal til for at motivere medar-
bejderen. 

Vores overordnede mål er, at alle medarbej-
dere får en medarbejderudviklingssamtale. 
Procentsatserne for afholdte MUS kan optime-
res, og det skyldes bl.a. nye ledere, nyansatte 
medarbejdere i Øst og travlhed ved åbning af 
lageret og administrationen i Øst. Vi har italesat 
vigtigheden af gennemførte MUS. I 2016 ser vi 
en procentvis stigning, som vi noterer som en 
positiv udvikling.

I 2017 bliver et nyt Talent Management-koncept 
introduceret, som skal inkludere den traditionel-
le MUS, der i stedet vil blive udarbejdet som en 
individuel udviklingsårsplan.
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22  Medarbejderen og lederen skal have arbejdet sammen i minimum 6 måneder (i 2015 var det 3 måneder), før der skal afholdes en  
samtale. Tidsbegrænsede ansatte med en ansættelsesperiode under 6 måneder skal ikke have en samtale. Der er desuden foretaget 
afgrænsning for medarbejdere på orlov og langtidssygemeldte.

MUS 2015
AFHOLDELSESPCT.

97%

hovedkontor

79%

total

77%

butikker
lagre

ejendom

MUS 2016
AFHOLDELSESPCT.

87%

total

87%

butikker
lagre

ejendom

92%

hovedkontor

TALENT MANAGEMENT  
KONCEPTET FOR 2017
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Great Place to Work
I Lidl har vi ambitionen om at blive en af Danmarks bedste arbejdspladser. Derfor tilmeldte vi os 
certificeringsprogrammet Great Place to Work. Herigennem vil vi få indsigt i vores styrker og få 
undersøgt, hvor vi skal sætte ind for at blive bedre. Undersøgelsen giver et indblik i medarbejder-
nes oplevelse af os som arbejdsplads, og undersøgelsen giver os værktøjer til fremtidig udvikling, 
herunder en evaluering og placering fra Great Place to Work. Det giver os et udgangspunkt for 
forbedring de næste år, og det giver os mulighed for at sammenligne os med andre arbejdspladser, 
hvad angår trivsel og arbejdsmiljø.

Spørgeskemaet blev sendt til alle Lidl’s medarbejdere, og 75% af medarbejdere fik besvaret ske-
maet. Dette er acceptabelt, men vi stræber efter at øge svarprocenten fra år til år. Resultatet fra 
2016 blev en 13. plads inden for kategorien: virksomheder med over 500 ansatte. Det er derfor 
vores mål, at vi i 2018 skal være blandt top 10, mens vi i 2020 skal være blandt top 5 i katego-
rien ”Danmarks bedste arbejdsplads”. 
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Karriere
i lidl 

karriere.lidl.dk



 
50 Lidl Danmark

Arbejdsmiljø – sikkerhed og sundhed
I Lidl arbejder vi systematisk og målrettet på at forbedre vores arbejdsmiljø. Vi arbejder hen imod 
at have et certificertbart arbejdsmiljøledelsessystem, som overholder kravene i OHSAS 18001. 

Vi afholder en årlig arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen, hvor vi vurderer det fore-
gående års arbejdsmiljøarbejde og planlægger nye mål for det næste års arbejdsmiljøarbejde. Vi 
har for 2017 og 2018 adskillige nye mål, som går lige fra at få forbedret arbejdsmiljøarbejdet, få 
opdateret og forbedret vores procedure, få lavet uddannelse inden for arbejdsmiljø samt få udvik-
let nogle af vores eksisterende processer og arbejdsgange, så de forbedrer arbejdsmiljøet for den 
enkelte. Det er vigtigt for os, at arbejdsmiljø er en del af ledelsesstrengen, og derfor går arbejds-
miljøarbejdet også via ledelsesstrengen fra medarbejderniveau til direktionsniveau.

Alle medarbejdere bliver instrueret og uddannet i arbejdsmiljø via arbejdsmiljørepræsentanten, 
lederen og via e-læring.

Af nedenstående diagram ses, at vi fra 2015 til 2016 har nedbragt vores totale ulykkesfrekvens 
(arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer) fra 18,4 procent i 2015 til 12,9 procent i 2016.

Vores kategorier for ulykker er: snit, fald, løft, ramt af palleløfter, røveri, klemt og andet.

Vi har ikke haft nogle dødsulykker i Lidl. Vi er positive over udviklingen og fortsætter det systema-
tiske arbejdsmiljøarbejde.
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Ulykkesfrekvens
arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer

2015

18,4

2016

12,9
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Målsætning
Vi stræber efter, at medarbejderne finder deres job meningsfuldt og trives.

EMNE TID MÅLSÆTNING SDG

Bedste arbejdsgiver 2018

2020

Inden udgangen af 2018 vil Lidl være top 10 arbejdsgiver i Great 
Place to Work’s rangering af store virksomheder i Danmark.

I 2020 er målsætningen at være rangeret nr. 5 på listen.

Ansættelse 2020 Lidl er i vækst. Inden udgangen af 2020 forventer vi, at  
arbejdstyrken er vækstet med 15% sammenlignet med 
2016-niveau.

Dialog Løbende Lidl engagerer sig i konstruktiv dialog med medarbejdere og 
fagforeningsrepræsentanter.

Uddannelses-
institutioner

Løbende

2020

Lidl samarbejder med uddannelsesinstitutioner for at synliggøre 
de muligheder, Lidl tilbyder i forhold til ansættelse, skoleprojekter, 
specialer, praktikophold, graduate- og elevprogrammer.

Inden udgangen af 2020 vil Lidl samarbejde med seks uddan-
nelsesinstitutioner. I 2017 vil Lidl samarbejde med min. tre 
uddannelsesinstitutioner.

Uddannelse 2018

Løbende

Det er vores mål inden udgangen af 2018, at 90% af de elever, 
som går på uddannelsen 3 måneder inde i forløbet, også består 
og gennemfører vores elevuddannelse. 

Vi sikrer, at medarbejdere i alle afdelinger har muligheden for at 
udvikle deres kompetencer gennem forskellige uddannelsespro-
grammer og -kurser.

Integration af nye  
medarbejdere

Løbende

Løbende

Mere end 90% af nyansat butikspersonale er 3 måneder inde i 
deres ansættelse tilfredse eller meget tilfredse med deres intro-
duktion til Lidl.

Alle nye medarbejdere bliver introduceret for en mentor, som 
de kan rådgive sig hos. Mentorens opgave er bidrage til, at den 
nyansatte medarbejder føler sig velkommen og oplyst omkring 
retningslinjer og normer I virksomheden.

Udvikling af ansatte 2018 Fra 2018 har 100% af alle medarbejdere en personlig udviklings-
plan, som påbegyndes med en personlig samtale med nær meste 
leder.
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EMNE TID MÅLSÆTNING SDG

Lederskab 2017 I Lidl forpligter lederne sig til interne lederskabsprincipper, som er 
et løfte til medarbejdere om godt lederskab.

Fra 2017 vil alle ledere modtage en udviklingsplan. 

Lige rettigheder Løbende Vi ønsker at reflektere samfundet og har derfor stort fokus på 
anti-diskrimination af såvel medarbejdere som potentielle medar-
bejdere.

Trivsel Løbende Vi stræber efter at skabe balance mellem arbejdsliv og hverdags-
liv, som vi søger at opnå gennem planlægning og distribution af 
opgaver, så der skabes balance mellem hjemmet og arbejdsplad-
sen og mængden af arbejdsopgaver. 

Lidl tilbyder forskellige former for medarbejdergoder, som er blevet 
udvalgt på baggrund af ønsker fra medarbejderundersøgelser.

Sundhed 2020

Løbende

2017

Lidl forpligter sig til en sundhedsrate på 96% inden udgangen af 
2020. 

Vi opmuntrer vores medarbejdere til en sund livsstil gennem gratis 
sportsarrangementer.

Inden udgangen af 2017 vil vi have udviklet koncepter for gratis 
sundhedstjek og vaccinationsprogrammer.

Sikkerhed 2019

2018

2018

Vi arbejder hen imod, at have et certificertbart arbejdsmiljøledel-
sessystem, som overholder kravene til OHSAS 18001 med 
udgangen af 2019. 

Vi arbejder hen imod, at alle medarbejder vil blive instrueret i det 
væsent ligste arbejdsmiljø via e-læring inden udgangen af 2018. 
Derudover vil der foregå oplæring og instruktion af arbejdsmil-
jørepræsentanten eller nærmeste leder. 

Vi arbejder systematisk med at nedbringe antallet af arbejds-
skader. I 2017 og 2018 vil vi arbejde på, at alle arbejdsskader 
med fravær vil blive undersøgt af arbejdsmiljøgruppen og derefter 
bliver vidensdelt i arbejdsmiljøorganisationen.
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Miljø
I Lidl betragter vi ikke vores fokus på miljørigtige løsninger som en omkostning, men snarere som 
en investering. Derfor er vi heller ikke tilbageholdne med at udvikle innovative løsninger. Vores 
tiltag reducerer ikke kun vores ressourceforbrug, men skaber samtidig værdi for samfundet og 
reducerer vores miljøaftryk.

RESULTATER
2015 2016

Udviklet gasdreven lastbil Start på ISO 50001-certificering

Bygget Europas grønneste dagligvarebutik  
(LEED Platinum certificeret)

Renoveringer og nybyg får LED-belysning

LED-belysning i alt nyt byggeri Løbende udskiftning af R404A kølemøbler  
til nye møbler med naturligt kølemiddel

Organisk affald bliver omdannet til biogas

Prisvindende cykelkoncept Test af elcykelladestation

Solceller Solceller

1 butik bygget 8 butikker bygget

3 butikker moderniseret 14 butikker moderniseret

I Lidl tænker vi bæredygtighed ind lige fra første spadestik og 
gennem hele processen. Vi bruger miljøvenlige materialer og tæn-

ker langsigtet for at sikre en grønnere fremtid for os alle. Eksempelvis 
bruger vi overskudsvarmen fra køleanlæg til at varme butikkerne op om 
vinteren og LED-lys i alle nye butikker.

MADS THODSEN NIELSEN, UDVIKLINGS- OG EJENDOMSDIREKTØR LIDL DANMARK

 
53 Miljø



 
54 Lidl Danmark

Europas grønneste dagligvarebutik23

I Lidl tester og udvikler vi konstant nye løsninger, når det gælder fremtidens måder at drive og 
bygge dagligvarebutikker. Derfor var det med stolthed, at vi 22. januar 2015 kunne slå dørene 
op til Europas grønneste dagligvarebutik. Butikken på Sjælør Boulevard i Valby blev bygget efter 
bæredygtige principper, hvor nyeste teknologi og innovative løsninger var i højsædet.
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Grundlaget
skal være i orden
Hele grunden er blevet opren-
set, rester af byggematerialer 
fra den oprindelige grund er 
blevet knust og genanvendt 
som underopbygning.

Grønt tag
Over 300 m² af taget er 
belagt med et beplantet 
tag. Det grønne tag ab-
sorberer op til 50% mere 
regnvand end et alminde-
ligt tag og aflaster derved 
kloaksystemet.

LED-belysning
Butikken er udelukkende 
belyst med LED. Valget af 
LED-lys frem for traditionel 
belysning har en stor betyd-
ning for energiforbruget, som 
samlet set nedsættes med ca. 
40%.

Varmegenvinding
I forbindelse med produktion 
af kulde i butikkens kølemon-
tre, frigives der energi i form 
af varme, som benyttes til 
opvarmning af butikken.

Isolering
Vi har formået at isolere 
butikken i sådan en grad, at 
det ikke har været nødvendigt 
at være tilkoblet Københavns 
fjernvarme. 

Vedvarende energi
Vi har monteret solceller på 
taget, som spreder sig over et 
areal på 285 m². Vi har sikret, 
at butikken er 100% forsynet 
med energi fra vedvarende 
energikilder, og derfor supple-
res der også med energi fra 
vind- og vandkraft. 

Ladestationer til elbiler
Vi vil gerne støtte op om de 
miljørigtige transportløsnin-
ger, og derfor har vi anlagt to 
p-pladser med ladestandere til 
elbiler.

Aktivitetsareal på taget
På taget af Lidl’s butik har 
vi etableret en 440 m2  stor 
fodboldbane, som er til glæ-
de for børnene fra børneha-
ven ved siden af os.

23  Eneste dagligvarebutik i Europa, som er LEED Platinum certificeret.
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Byggematerialer med
god samvittighed 
Murstenene, som indgår i 
byggeriet, består af forar-
bejdede genbrugsmaterialer, 
som oprindeligt kommer fra 
Flyvestation Værløse. 
Alt det træ, der er blevet 
benyttet til udhænget under 
butikkens tag, er FSC-certifi-
ceret.

Kølemiddel til køl og frost 
Til nedkøling af alle kølemøb-
ler og frostrummet i butik-
ken og på lageret anvendes 
propan, så der kun anvendes 
naturlige kølemidler, der ikke 
er skadeligt for miljøet.

Jordvarme
Via en varmepumpe kan 
varmen i jorden benyttes 
til at opvarme ventilati-
onsluften samt gulvvar-
meslangerne i butikken. 

Regnvandsopsamling
Vi har nedgravet  beholdere 
til regnvandsopsamling. Vi 
opsamler og genanvender 
regnvandet til toiletskyl og 
vanding af grønne arealer.

Ladestationer til
elcykler
Ved cykelstativerne har 
vi lavet to ladestationer 
til elcykler.

LEED Platinum certificering
Vores foregangsbutik på Sjælør 
Boulevard er, som den første 
dagligvarebutik i Europa, ble-
vet tildelt den højeste certifi-
ceringsgrad inden for bygge-
standarden LEED (Leadership 
in Energy & Environmental 
Design). 

Informationsskærme i 
butikken
Skærmen ved kasselinjerne 
viser de lokale nyheder og 
informerer om muligheder-
ne for at benytte kollek-
tiv trafik. Skærmen ved 
indgangen i denne butik 
oplyser om den produktion 
af energi, vi selv genererer. 
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ISO 500001 i alle butikker, lagre og administration
ISO 50001 er en certificering inden for energiledelse, som bidrager til, at vi bliver opmærksomme 
på vores energiforbrug og giver derved mulighed for optimering og besparelse. Ved at tage ansvar 
for energieffektiviteten kan vi spare penge og hjælpe med at tackle klimaforandringer. På den måde 
tager vi som virksomhed ansvar for brugen af ressourcer. Generelt har vi i Lidl fokus på energiopti-
meringer og ressourceforbrug. Derfor har vi også valgt at få alle vores bygninger (butikker, lagre og 
administrative kontorer) ISO 500001-certificeret inden udgangen af 2017. Vores vækst har den 
effekt, at flere butikker betyder øget forbrug, og derfor har vi netop valgt en ISO 500001-certifice-
ring, så vi igennem et energistyringssystem sikrer os den mest optimale brug af energi.

Energiforbrug

24  Færre soltimer har resulteret i færre kWh i 2016.
25  Grundet vækst og stigende antal butikker og antal energiforbrugende enheder, stiger forbruget også fra 2015 til 2016. Flere butikker får 

etableret fjernvarme frem for gas hvilket forklarer faldet i gasforbrug og stigningen i fjernvarme.
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EL-PRODUKTION SOLCELLER I KWH
DEN ÅRLIGE ENERGIPRODUKTION VED SOLCELLERNE PÅ VORES BUTIK SVARER TIL 
CA. 5,65 HUSSTANDES GENNEMSNITLIGE, ÅRLIGE ENERGIFORBRUG24.

2015 2016

Samlet produktion i kWh 26.083 25.642

ENERGIFORBRUG25

2015 2016

Strømforbrug kWh totalt 42.324.062 44.633.875

Årligt energiforbrug kWh pr. salgskvadratmeter i butik 360 374

Varmeforbrug gas kWh 3.601.378 3.452.966

Varmeforbrug fjernvarme kWh 6.258.270 6.949.830

Totalt energiforbrug (strøm, varme, brændsler) MJ 251.918.297 268.545.232



 
57Lidl Danmark

Banebrydende grøn transport 
Vi har investeret i en miljørigtig lastbil, som stod klar i januar 2015. Lastbilen kører på gas, og 
det er Lidl’s tanke, at dét biogas, som bliver produceret af vores eget bioaffald, på sigt skal kunne 
tankes på lastbilen. Lastbilen er biogas-certificeret og derved CO2-neutral. Vores miljøvenlige 
lastbil vil hver dag levere varer til Europas Grønneste Dagligvarebutik, som Lidl i januar 2015 
åbnede i Valby. De daglige leverancer med gaslastbilen frem for en dieseldreven lastbil betyder, at 
vi reducerer CO2-udledningen med ca. 80 ton CO2 årligt og derved potentielt sparer 31.000 liter 
diesel om året ved blot at omlægge en dieseldreven lastbil til gas.

 
57 Miljø

26  CO2-emission per liter forbrændt dieselbrændstof: 2,6 kg CO2. Kilde: www.key2green.dk.

CO2-BESPARELSER VED BRUG AF CO2-NEUTRAL GASLASTBIL

2015 2016

Antal kørte km 93.317 94.375

Forbrug af gas Kg CNG 31.106 31.458

Diesel emission sparet26 (kg CO2) 80.875,6 81.790,8

Da Lidl Danmark leverer masse til biogasindustrien, er der tildelt certifikater, der certificerer bilen som CO2-neutral. 
Derved har vi med denne lastbil årligt sparret miljøet for over 80 ton CO2
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Transport og brændstof
Lidl’s varer transporteres fra vores lagre i henholdsvis Kolding og 
Køge via aftaler med eksterne vognmænd. Åbningen af vores 
energirigtige lager i Køge tilbage i 2014 gav det os mulighed 
for at yde en endnu mere effektiv distribution af varer til 
butikkerne på Sjælland og Lolland Falster. Samtidig halverede 
vi den gennemsnitlige afstand mellem lager og butik. Dette 
resulterede i, at vi efter åbningen af lageret i Køge nu kører 
ca. 10.000 færre kilometer per dag. Det har stor betydning for 
brændstofforbruget, som er blevet reduceret med ca. 3.300 liter 
brændstof per dag svarende til 1.1 mio. liter brændstof per år. 

Forbruget af brændstof er steget fra 2015 til 2016 grundet øget fragtaktivitet som et resultat af flere 
nyåbnede butikker, som der skulle distribueres varer til. Det har derfor ikke været muligt at reducere 
den totale mængde brændstof. Til gengæld har vi optimeret fragten i forhold til ruteplanlægning, og 
vi har derfor reduceret km. pr. palle, som er blevet fragtet fra 6,26 til 6,18 km pr. leveret palle. 

Bilflåde
I Lidl har de medarbejdere, der jævnfør deres ansættelseskontrakt har ret til firmabil, også ret 
til at benytte bilen til privat kørsel. I forretningsåret 2015 blev der brugt 306.643 liter diesel til 
disse biler. I løbet af 2015/16 er denne gruppe af medarbejdere blevet udvidet med små 100 nye 
bilbrugere. Det skyldes, at vores butikschefer via det nye uddannelses koncept for udvikling kan 
tilvælge firmabil, hvilket har betydet at den årlige mængde diesel er blevet øget til 426.795 liter i 
forretningsåret 2016. Ca. 90% af de nye biler kører mange km. pr. liter og er energiklasse A+Bil-
flåde. 
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10.000
færre kilometer 

per dag

Lidl Danmark

BRÆNDSTOFFORBRUG 

2015 2016

Kørte kilometer 4.406.330 4.564.807

Liter diesel 1.468.777 1.521.602

Fragt km/palle 6,26 6,18
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Affald og sortering
Hos Lidl anser vi affald som en ressource, der gør gavn, og som 
ikke blot skal afskaffes. Derfor sørger vi for, at alt vores affald 
sorteres og videredistribueres.

87% af affaldet i 2015 blev genanvendt, mens 89% blev 
genanvendt i 2016 i samarbejde med renovationsselskaber 
og lokale affaldsselskaber. Det resterende affald ender som 
brændbart eller er kategoriseret som farligt affald. Vores am-
bition er, at sorteringen optimeres yderligere, så en stadig større 
del af det organiske affald bliver sorteret optimalt og kan indgå i 
produktionen af biogas. 

Figuren på næste side viser netop resultatet af vores fokus på sortering, hvor vi bl.a. har opnået 
renere fraktioner og dermed reduktion i brændbart/øvrige-kategorien og i stedet stigning inde for 
fraktionerne pap, plast og organisk affald. Fraktionen for farligt affald er blevet mere end halveret 
fra 2015 til 2016 på grund af at vi har haft færre kemikalier på vores lagre til brug i driften samt 
i vores butikker. Grundet flere ombygninger af vores butikker i 2016 ses en signifikant stigning af 
vores metalfraktion.

Siden 2013 har vi leveret alt vores bioaffald til aftagere i biogasindustrien, som forarbejder det 
organiske affald i en bioforgasningsproces. I 2015 leverede vi 3.252 ton bioaffald til biogasindu-
strien, mens vi i 2016 leverede 3.461 ton. Biogassen udleder ikke CO2 ved forbrænding, men er 
et miljøvenligt alternativ til natur-
gas og fossile brændstoffer. Vores 
affald er på den måde værdifulde 
ressourcer, som kan forarbejdes og 
dermed være med til at reducere 
CO2-udledningen. 

De produkter, vi får fra producen-
terne, som ikke bliver solgt, bliver 
sorteret og sendt til bioforgasnings-
anlægget. Restproduktet, som er 
gødning, sendes ud til landmænde-
ne, så de kan nære jorden og dyrke 
flere lækre råvarer til vores butikker. 
Biogassen, som produceres af affal-
det, bliver overført til gaslednings-
nettet og erstatter den tilsvarende 
mængdenaturgas. På denne måde 
bidrager vi til at reducere CO2-ud-
ledningen for brugerne af gas. 

89%
af affaldet bliver 

genanvendt

Lidl Danmark
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Affald skal ikke blot afskaffes, men skal ses som en ressource. 
Derfor tager vi i Lidl ansvar og ser stort potentiale i det miljøvenli-

ge alternativ, som biogas er.  
Bl.a. af den grund sorterer vi alt affald i alle vores butikker samt på vo-
res lagre og sikrer, at vores bio affald sendes videre til biogasindustrien, 
hvor det genanvendes til biogas, energi og gødning.”

MARCUS GUSTAFSSON, SALGSDIREKTØR LIDL DANMARK
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Affaldsfraktioner
i ton

2015 2016

7,357 2,748

farligt affald

8.062,3 8.669

pap

276,15 239,94

træ

1.731 1.525

brændbart/øvrige

3.252,8 3.461,27

bioaffald

76,36 102,37

metal

112,72 123,76

plast

13.511,52 14.121,33

Totalt
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Målsætning
Vi stræber efter at implementere tiltag, som er til fordel for miljøet, og som  
imødekommer vores interessenters forventninger.

EMNE TID MÅLSÆTNING SDG

Cirkulær økonomi 2018

2015

Løbende

Lidl forpligter sig til at få mest ud af sit affald og derfor frem til 
slutningen af 2018 at opretholde den høje genanvendelsesgrad fra 
år 2016 på 89%. Affaldet til genanvendelse benyttes enten til nye 
produkter, som materiale eller til biogas.

100% af den organiske affaldsfraktion bliver benyttet til enten 
dyrefoder eller CO2-neutral biogas.

Vi vil stræbe efter at finde miljøvenlige bortskaffelses-muligheder 
for vores affald inden for non food-tekstiler.

Transport/fragt 2020 Frem til 2020 må lastbiler, som transporterer varer til og fra Lilds 
lagre og til butikkerne, ikke overstige niveauet fra 2016 i forhold 
til CO2 emissioner for transporteret palle per km.

Transport/bilflåde Løbende Minimum 95% af virksomhedens biler må max. udlede 130 gram 
CO2/km. Mindst 75% af alle biler skal være energiklasse A+.

Vedvarende energi 2020

2020

Inden udgangen af 2020 vil 10% af Lidl’s butikker være  
installeret med solceller.

Inden udgangen af 2020 vil Lidl’s solcellepaneler bidrage med 
240.000 kWh vedvarende energi per år.

Energieffektivitet 2017

Løbende

2017

Løbende

Alle vores butikker, administration samt begge lagre bliver ISO 
50001 certificeret inden udgangen af 2017.

Vores mål er, at vi hvert år fra 2017 kan leve op til kravene og 
bibeholde vores ISO 50001 certificering for alle butikker, lagre og  
administration.

Sænke det totale energiforbrug kWh/m² i butikkerne med 1% fra 
2016-2017.

Uddanne medarbejdere i energibesparelser via e-learning.

Miljøvenlig transport Løbende Lidl har udviklet en gasdreven lastbil, som er biogascertificeret. Vi 
vil undersøge mulige alternative løsninger af ikke-fossile brænd-
stoffer til fragten af vores varer til fremtidig brug.
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Samfund
Lidl Danmark er repræsenteret med butikker i store dele af  Danmark, og vi ønsker at vise enga-
gement og yde et aktivt bidrag til det omkringliggende samfund. Gennem vores samarbejde med 
bl.a. Danske Hospitalsklovne og vores fokus på mindre madspild og LidlFit søger vi at skabe en 
positiv påvirkning og støtte sociale initiativer som kan skabe værdi for vores interessenter og for 
samfundet generelt.

RESULTATER
2015 2016

Lancering af konceptet Stop madspild – Det betaler sig Samarbejde med FødevareBanken

Hovedsponsor for Danske Hospitalsklovne  
i et 3-årigt samarbejde

Fokus på madspild ved Aarhus Street Food samt  
informativ støtte til Miljøpunkt Østerbro og de skoleklasser, 

som de uddanner i kurset Fornemmelse for Mad

Donation til Røde Kors Lancering af Lidl fit univers på  
Facebook og vores hjemmeside

Donation over 800.000 kr. til Danske Hospitalsklovne Hovedsponsor for Femina Kvindeløb

Donation til Røde Kors  
med 60 paller tøj og sko samt 42 iPads

Donation over 1.700.000 kr. til Danske Hospitalsklovne

Pantdonation Donation til Røde Kors med 194 paller tøj og sko

Madspild
I Lidl har vi stort fokus på at undgå madspild. Vi forsøger at skabe de bedste vilkår for, at maden 
bliver nydt og ikke går til spilde. Derfor har vi en række tiltag, som skal forhindre madspild. Vi 
mener, at vi som dagligvarekæde har et ansvar for, at fødevarerne bliver nydt i stedet for at blive 
smidt ud. Det kommer samfundet til gode, at vi er opmærksomme på vores madspild. Og det 
kan have betydning for forbrugernes økonomi, at de får mere ud af maden. Derfor siger vi: Stop 
madspild – Det betaler sig.

Lidl har i mange år leveret en aktiv indsats i kampen mod madspild, bla. den for-
brugerorienterede indsats mod madspild som ”Forlæng dit tilbud-

initiativet”, prisnedsættelse på datovarer og inspirationsmateriale. Det 
giver danskerne en hjælpende hånd i kampen mod madspild. Danmark 
er foregangsland i kampen mod madspild, og senest BBC og CNN har 
belyst Danmarks gode arbejde mod madspild. Derfor er det positivt at 
se, at en dagligvarekæde som Lidl tager emnet seriøst og med sin stør-
relse kan være med til at sætte madspild på dagsordenen internationalt.

SELINA JUUL, BESTYRELSESFORMAND OG STIFTER AF STOP SPILD AF MAD
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Nedsat pris og omtanke for kundernes forbrug
Vi prisreducerer varer med kort holdbarhed med 30%, 1-4 dage før de udløber. På denne måde 
sørger vi for, at varer, der snart skal spises, bliver prisreduceret i tilpas god tid til, at kunden kan 
få glæde af maden derhjemme. Vi prisreducerer vores varer hver dag.

Forlæng dit tilbud
Som et led i vores kamp mod madspild har vi ud-

viklet et tilbudskoncept kaldet Forlæng dit tilbud, 
som både tager hensyn til vores kunders for-

brugsmønstre og den begrænsede holdbarhed 
på friske varer.
 
Med vores løsning Forlæng dit tilbud kan 
vores kunder vente med at gøre ekstra brug 
af specifikke tilbud, indtil deres konkrete 
behov opstår. Kunderne køber således det, 
de har behov for i tilbudsugen og spørger 
efter en rabatkupon ved kassen, så de kan 
forlænge tilbuddet til den efterfølgende 
uge, hvor de igen kan købe varen til samme 

tilbudspris. Forlæng dit tilbud er altid varer 
med kort holdbarhed, som vi erfaringsmæssigt 

ved, at vores kunder er meget begejstrede for. På 
denne måde tager Forlæng dit tilbud både hensyn 

til kundernes forbrugsmønstre og den begrænsede 
holdbarhed på de friske madvarer. 

Enkeltstykstilbud på alle varer med kort holdbarhed 
Da vi ønsker at reducere madspild, har vi altid enkeltstykstilbud på alle varer med kort holdbar-
hed, så vores kunder aldrig er tvunget til at købe flere for at opnå rabat. 

Betal for det, du skal bruge
Udvalgt frugt og grønt afregnes ud fra kilopris i stedet for stykpris. På den måde kan vores kunder 
købe efter deres behov og betale for det, de faktisk skal bruge.

Daglige leverancer 
Vi regulerer dagligt vores bestillinger af varer og leverer hver dag friske varer til butikken. Vores 
daglige leverancer sikrer vores kunder friske varer og mindre madspild, da vi regulerer vores be-
stillinger ud fra den forventede efterspørgsel. 

Prisnedsættelser før lukketid
Vi sælger vores bagværk den dag, hvor det bliver bagt. For at undgå madspild af friske varer, 
tilbyder vi 50% på alt vores bagværk lige inden lukketid. På denne måde håber vi, at de nedsatte 
varer bliver købt og spist og ikke skal smides ud.

 
64samfund



 
65Lidl Danmark

Information omkring opbevaring og holdbarhed
Vi har udarbejdet en brochure med tips og information om, hvordan forbrugerne kan sikre hold-
barheden af de friske madvarer. Det kommer ikke alene samfundet til gode, at vi er opmærksom-
me på vores madspild, men kan som tidligere nævnt også have stor betydning for forbrugernes 
økonomi, at de får mest ud af deres madvarer. Vi tilbyder brochuren i vores butikker samt via 
vores hjemmeside. 

Fødevaredonation
I 2016 indgik vi samarbejde med FødevareBanken. Overskudsmad fra vores centrallagre bliver do-
neret til FødevareBanken, som distribuerer maden til socialt udsatte. Vi er interesserede i at finde 
flere løsninger til donation af overskudsmad, som stadig sikrer kvalitet, sporbarhed og registrering. 
I 2017 vil vi teste donation af overskudsmad af og arbejde videre med udvikling af et koncept.

Lidl er med sin aktive tilgang til bæredygtighed 
med til at sætte madspild på dagsorden i hele 

fødevarekæden. Helt konkret donerer Lidl sine friske 
overskudsvarer til FødevareBanken og er dermed med 
til at gøre madspild til måltider for de mange socialt 
udsatte i hele landet.

KAREN-INGER THORSEN, DIREKTØR, FØDEVAREBANKEN
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8,8 ton
mad doneret i 2016 

til fødevarebanken

= ca. 21.000
måltider27

27  Ifølge FødevareBanken vurderes 0,42 kg at udgøre et måltid.
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Donation af beklædningsgenstande
De varer, vi ikke får solgt i butikkerne, og hvor emballagen er blevet 
brudt, bliver registreret og pakket, hvorefter vi sender de mange 
beklædningsgenstande til Røde Kors.
Lidl Danmark donerede i 2015 60 paller tøj og sko samt 42 iPads til Røde Kors-centrene. I 2016 
donerede vi hele 194 paller tøj og sko, som blev taget vel imod på Røde Kors’ modtagecentre for 
flygtninge.

Lidl og Danske Hospitalsklovne
I foråret 2015 blev vi hovedsponsor for Danske Hospitalsklovne 
og har igennem 2015 og 2016 i samarbejde med Danske Hospi-
talsklovne udarbejdet tiltag, som har formidlet deres budskaber og skabt økonomisk støtte til 
organisationen.
Vi har valgt at støtte Danske Hospitalsklovne, da deres sag er i tråd med vores værdier, og da vi 
har stor respekt for deres arbejde. Deres fantastiske engagement glæder og berører mange familier 
og de indlagte børn.
Vi har de seneste to år sammen med vores kunder kunne overrække Danske Hospitalsklovne mere 
end 2,5 millioner kroner. Pengene er blevet samlet ind via aktiviteter, hvor vi i Lidl har doneret 
beløb samt via tiltag, hvor kunderne gennem enten pantdonation eller køb af støtteprodukter 
(f.eks. kuponer og næser) har bidraget med støtte til Danske Hospitalsklovne.
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Danske Hospitalsklovne 
tager ud til landets ho-
spitaler og opmuntrer og 
støtter de indlagte børn og 
forsøger at give dem en 
positiv oplevelse af ind-
læggelsen gennem humor, 
nærvær og fantasi. 



 
67Lidl Danmark

Samarbejdet mellem Danske Hospitalsklovne og Lidl Danmark har haft afgørende 
betydning for vores forenings udvikling. Hovedsponsoratet har betydet et væsent-

ligt økonomisk bidrag, og foreningen har i dag over 50 hospitalsklovne tilknyttet og 
besøger alle landets børneafdelinger med faste ugentlige besøg. Et langvarigt samar-
bejde med Lidl betyder for os, at vi trygt har kunnet øge antallet af hospitalsklovne og 
dermed antallet af besøgsdage hos de indlagte børn. 

Ud over den direkte økonomiske værdi, medfører samarbejdet stor syn-
lighed for en relativt lille forening som vores via faste årlige kampagner 
og donation af pant til den lokale hospitalsklovn i samtlige Lidl-butikker 
landet over. Lidl har været en af Danske Hospitalsklovnes mest bety-
dende samarbejdspartnere de seneste år og har stor andel i det øgede 
aktivitetsniveau, vi som forening har haft. 

DIREKTØR FOR DANSKE HOSPITALSKLOVNE KENNETH ØHRBERG 

Donér din pant, og støt Danske Hospitalsklovne lokalt
I 2015 monterede vi en donationsknap på vores flaskeautomater i samtlige butikker. Vi har valgt 
en løsning, hvor kunderne støtter Danske Hospitalsklovne, som er tilknyttet det lokale sygehus. 

Der hænger plakater ved hver flaskeautomat, som viser billede og navn på netop de hospitalsklov-
ne, der hører til den nærmeste børneafdeling. På denne måde får kunderne sat et ansigt på, når de 
støtter og donerer deres pant. Flere af kunderne har valgt at trykke på pantdonationsknappen og 
donere deres flaskepant til Danske Hospitalsklovne. Derved kan kunderne støtte lokalt og gøre en 
forskel for de indlagte børn i lokalområdet samt bidrage til uddannelsen af flere hospitalsklovne.

PANTDONATION 2015
426.795 KR.

PANTDONATION 2016

517.836 KR.
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Dit valg - din livsstil
Lidl har som dagligvarekæde et ansvar for at kunne tilbyde et bredt udvalg af dagligvarer, her-
under også sunde alternativer som lever op til danske familiers efterspørgsel. Udover de mange 
rutiner, som skal sikre høj kvalitet af fødevarerne, samt vores høje krav til fødevaresikkerheden, 
sørger vi også for, at de mange familier, som handler i Lidl, har muligheden for at vælge sunde 
alternativer af god kvalitet til lave priser. Det skal være nemt og billigt at leve sundt.
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Lidl fit
Flere end 21.000 danskere følger allerede Lidl fit på Facebook-siden, som blev lanceret i 2015.
Lidl fit er et gratis Facebook-fællesskab til de følgere, som gerne vil inspireres til at kunne få mere 
overskud og velvære med bl.a. lækre opskrifter, træningsøvelser og tips. Det foregår ikke ved 
hjælp af stramme diæter og strikse træningsprogrammer, men det er på et niveau, hvor alle kan 
være med. På vores Facebook-side er der indhold til følgere, der kunne ønske at tabe sig, få mere 
energi, blive stærkere eller bare røre sig lidt mere i løbet af ugen. Derudover kan vores følgere få 
inspiration til aktiv livsstil, træning, madopskrifter og deltage i vores konkurrencer. Som dagligva-
rekæde har vi et ansvar for, hvad vi tilbyder af varer og services. Vi ønsker at inspirere og oplyse, 
så kunderne kan træffe de valg, som møder deres behov og valg af livsstil. 

Lidl fit er et fællesskab for alle, der gerne 
vil inspireres inden for kost og træning, 
men som samtidig sætter pris på hygge 
og fællesskab, hvor en mere aktiv livsstil 
stadig kan kombineres med familieliv og 
hverdag. Her så vi et godt match med 
Femina Kvindeløb, som er en løbefest for 
kvinder i alle aldre, der gerne vil kombi-
nere motion og hyggeligt samvær. Lidl 
og Lidl fit har derfor siden 2015 været 
hovedsponsor for Femina Kvindeløb, 
hvor vi i vores boder har tilbudt frugt og 
vand og med repræsentanter for Lidl fit 
har stået for opvarmning og udstrækning 
for deltagerne. Løbene er blevet afholdt 
flere steder i Danmark hen over foråret og 
efteråret.
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Målsætning 
 
Som et medlem af vores lokalsamfund viser vi hensyn og bidrager til at forbedre sam-
fundsmæssige problemstillinger og behov.

EMNE TID MÅLSÆTNING SDG

Madspild Løbende Lidl vil løbende reducere madspild, og vi opnår  
reduktioner ved: 
·  Effektiv varebestilling og logistik, samt daglige leverancer til 

butikkerne.
·  Kilopris i stedet for stykpris på udvalgt frugt og grønt.
·  Enkeltstykspris på friske varer med kort holdbarhed.
·  Uddanne medarbejdere i reduktion af madspild.
·  Prisreduktioner i tilpas god tid, før varen udløber.
·  Forlæng dit tilbud.
·  Brochure, som informerer og giver tips til opbevaring og  

holdbarhed.
·  Donere overskudsmad. 
·  Informere og formidle budskabet om mindre madspild til 

skolebørn.

Lidl fit Løbende

2019

Lidl vil inspirere til en sundere livsstil gennem vores facebookside 
Lidl fit, hvor følgere kan blive inspireret af opskrifter, træningsøvel-
ser og tips til en sundere hverdag. 

Vores mål er 25.000 følgere af siden inden udgangen af 2019.

Dialog med  
interessenter

Løbende I Lidl ønsker vi god dialog med vores interessenter og forpligter os 
til min. en gang årligt at invitere til stakeholder-dialog, hvor vi vil 
søge at udvikle aktiviteter og samarbejder, som skaber værdi for 
os og vores interessenter.

Sponsorater og  
donationer

Løbende Gennem sponsorater og donationer ønsker vi at støtte samfunds-
mæssige initiativer og sammen med organisationer, virksomheder 
og foreninger udvikle aktiviteter, som skaber værdi for samfund og 
borgere.

Lidl Danmark
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Forretningspartnere

RESULTATER
2015 2016

Opdateret version af gavepolitik 
introduceres for medarbejderne

Whistle blower-ordning introduceres

Undervisning i compliance-relevante emner, 
herunder konkurrenceret og antikorruption 

God forretningsskik
Det er vores overbevisning, at god forretningsskik og korrekt opførsel er fundamentet for en god 
bæredygtig forretning. Vi sælger produkter, som med deres ingredienser, materiale eller produktion 
har oprindelse fra forskellige steder i verden. Derfor er det vigtigt, at vi i vores samarbejde med le-
verandører stiller krav til kvalitet, sikkerhed samt overholdelse af national lovgivning og konventio-
nerne fra ILO og FN. På denne måde er vi med til at sikre, at vores kunder får den bedste kvalitet, 
samt at vi støtter vilkår, som bidrager til en bæredygtig forretning med respekt for mennesker og 
miljøet.

Vi har ydermere internt overfor medarbejdere, og eksternt overfor samarbejdspartnere og leveran-
dører, gjort det klart, at upassende forretningsadfærd, bestikkelse og svindel er uacceptabelt og på 
ingen måde tolereres af Lidl. 

I Lidl er compliance højt prioriteret for at sikre, at vi overholder 
lov og retningslinjer, men for os er compliance samtidig også et 

spørgsmål om etik og ansvar i forhold til vores samarbejdspartnere og 
interessenter.

THORBJØRN LIEBING, ØKONOMIDIREKTØR LIDL DANMARK
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Code of Conduct
I vores væsentlighedsanalyse står det klart, at det er vigtigt for vores interessenter, at vi stiller krav 
til vores leverandører i forhold til kvalitetsmæssige, sociale og miljømæssige standarder. Vi tager 
leverandørstyring alvorligt og stiller krav til alle leverandører, som ikke bare skal opfylde vores krav 
til enten IFS, FSSC 2000, BRC-certificering, men som også skal underskrive og overholde vores 
Code of Conduct.

I Lidl Danmark har vi defineret vores sociale, etiske og miljømæssige krav til vores forretningspart-
nere i en Code of Conduct, som vores samarbejdspartnere forpligter sig til at følge ved indgåelse 
af en kontrakt. I vores Code of Conduct gør vi det klart, at leverandører af produkter og services 
skal sikre, at disse er producerede under ordnede forhold, som ikke krænker menneskerettigheder-
ne. Vi tager afstand fra børnearbejde, tvangsarbejde og andre brud på arbejdstager- og menneske-
rettigheder. Vores Code of Conduct bygger på konventioner fra ILO og FN samt retningslinjerne i 
BSCI (Business Social Compliance Initiative). 

Lidl Stiftung tiltrådte Business Social Compliance Initiative (BSCI) tilbage i 2007. 

Antikorruption og konkurrencelovgivning
Vi overholder og respekterer reglerne for konkurren-
ce og har samtidig udstukket retningslinjer for vores 
medarbejdere, som har til formål at forhindre og 
forebygge korruption samt upassende forretningsad-
færd. Denne forståelse og tilgang er essentiel for at 
skabe tillid hos vores interessenter og sikre en høj 
forretningsetik. For at sikre at samtlige medarbejde-
re er bekendte med vores politik inden for antikor-
ruption, får alle medarbejdere ved ansættelse en 
brochure med vores gaveretningslinjer, som også er 
tilgængelig i personalehåndbogen og på Lidl’s intra-
net. Her står blandt andet beskrevet, at vi principielt 
aldrig modtager gaver fra vores samarbejdspartnere. 
Derudover er det obligatorisk, at medarbejdere i ad-
ministrative stillinger, som i deres stilling udsættes 
for væsentlige compliance risici, herunder f.eks. har 
kontaktflade med leverandører, skal gennemgå et 
kursus faciliteret af vores compliance-afdeling, hvor 
retningslinjer, konkurrencelovgivning og forskellige 
eksempler bliver formidlet i relation til konkurrence-
ret. Vores indsatser for at informere medarbejdere 
samt leverandører om vores klare antikorruptions-
politik og gaveretningslinjer har betydet, at vi aldrig 
har været involveret i korruptionssager. 
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I 2015 -2016 havde vi ingen...
korruptionssager endt med afskedigelse

korruptionssager, hvor kontrakter med samarbejd-
spartnere er blevet stoppet eller ikke fornyet grundet 
overtrædelser relateret til korruption. 

sager hvor Lidl Danmark eller Lidl Danmarks ansatte 
anklages eller findes skyldig i korruption.

sager hvor Lidl Danmark findes skyldig i overtrædelse 
af konkurrencelovgivningen.

sager i 2015-2016
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I 2015 -2016 havde vi ingen...
korruptionssager endt med afskedigelse

korruptionssager, hvor kontrakter med samarbejd-
spartnere er blevet stoppet eller ikke fornyet grundet 
overtrædelser relateret til korruption. 

sager hvor Lidl Danmark eller Lidl Danmarks ansatte 
anklages eller findes skyldig i korruption.

sager hvor Lidl Danmark findes skyldig i overtrædelse 
af konkurrencelovgivningen.

Vi har endvidere stort fokus på konkurrencelovgiv-
ning, og medarbejdere skal derfor i deres kontrakter 
skrive under på ikke at indgå i interessekonflikter, 
hvor der kan sås tvivl om, hvorvidt aftalen er 
indgået på fair vilkår og ikke grundet personlige 
forhold.
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Målsætninger
Vi søger at engagere os i langsigtede relationer med vores samarbejdspartnere, skabe 
fælles værdi og sammen skabe mere bæredygtige løsninger.

EMNE TID MÅLSÆTNING SDG

Ansvarlig  
leverandørkæde

Løbende

Løbende

Løbende

Forholdet til vores leverandører er essentielt for vores forretning, 
og derfor søger vi også gode og langsigtede samarbejder.

I Lidl har vi udarbejdet en Code of Conduct på baggrund af  
Business Social Compliance Initiative (BSCI). Alle vores 
samarbejds partnere skal respektere og følge punkterne Code of 
Conduct. 

For nationale leverandører vil vi undersøge mulighederne for en 
uafhængig platform, hvor vi kan evaluere og samarbejde om at 
udvikle præstationerne inden for bæredygtighed.

Ansvarlige indkøb Løbende Bæredygtighedskriterierne i vores manifester for vores holdning til 
ansvarlige indkøb er integreret i processerne i vores indkøbsafde-
ling.

Gennemsigtighed og 
sporing

Løbende Lidl forpligter sig til at sikre gennemsigtighed af produkter og 
services og besvare 100% af de forespørgsler og spørgsmål fra 
organisationer og journalister vedr. kvalitet og etik.

Compliance politik Løbende

Løbende

Løbende

Lidl tager stærkt afstand fra korruption, karteldannelser og andre 
brud relateret til konkurrence og compliance.  

Alle medarbejdere modtager ved ansættelse en brochure med 
vores gaveretnings linjer.

Alle indkøbere såvel som ledere og direktører bliver undervist i 
compliance relevante emner.  

100%
af alle nye ansatte har modtaget velkomstpakker indeholdende politik for gaveretningslinjer
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Bilag
Antal medarbejdere28

LIDL29

KØN ULTIMO ULTIMO ANTAL AFGANG P-OMS30 P-OMS

ALDER I ÅR 2015 2016 2015 2016 2015 2016

<20 195 234 116 121 59,5% 51,7%

20<40 637 684 382 326 60,0% 47,7%

40<60 140 168 27 46 19,3% 27,4%

60> 7 9 2 1 28,6% 11,1%

Samlet 979 1095 527 494 53,8% 45,1%

<20 238 258 122 168 51,3% 65,1%

20<40 856 888 437 427 51,1% 48,1%

40<60 159 183 54 73 34,0% 39,9%

60> 4 7 1 0 25,0% 0,0%

Samlet 1257 1336 614 668 48,8% 50,0%

Lidl Danmark 2236 2431 1141 1162 51,0% 47,8%

tiltrædelser

28 Inklusiv fratrådte i den sidste regnskabsårsmåned uanset fratrædelsesdato i denne måned.
29 Data i dette skema er eksklusiv midlertidigt ansatte.
30 P-Oms=personaleomsætning

* Aldersfordeling

Mand  Kvinde

2015
ALDER KØN TOTAL %* 

<19 145 112 257 21,36

% 56,42% 43,58%

20-39 487 337 824 68,50

% 59,10% 40,90%

40-59 71 47 118 9,81

% 60,17% 39,83%

>60 2 2 4 0,33

% 50,00% 50,00%

Totalt 705 498 1203 100

2016
ALDER KØN TOTAL %* 

<19 244 233 477 34,82

% 51,15% 48,85%

20-39 433 321 754 55,04

% 57,43% 42,57%

40-59 72 62 134 9,78

% 53,73% 46,27%

>60 2 3 5 0,36

% 40,00% 60,00%

Totalt 751 619 1370 100
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Medarbejderudvikling 
I Lidl har vi stort fokus på kompetenceudvikling og muligheden for at avancere internt i organisati-
onen. Vi mener, det er essentielt, at vi kontinuerligt tilbyder medarbejderne kurser og uddannelse, 
så de udvikler deres færdigheder og føler sig fagligt klædt på i deres arbejde. 

KURSUS- OG UNDERVISNINGSTIMER I 2015 OG 2016
MÅLGRUPPE 2015 2016

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Overenskomst ansatte i butik 678 1017 1695 104 74 178

Souschef/salgsledere 2871 2043 4914 2182 2302 4484

Butikschefer 3570 1095 4665 2055 613 2668

Distriktschefer 1303 466 1769 955 333 1288

Teamledere 585 288 873 688 363 1051

Flere målgrupper 999 313 1312 1565 1247 2839

Timeforbrug i alt 10006 5222 15228 7549 4959 12508

Medarbejdere i alt 1267 999 2266 1339 1111 2450

Gns. antal timer brugt pr. medarbejder 7,9 5,22 6,72 5,64 4,46 5,11
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Total antal medarbejdere (fordeling)

2015
ALDER LEDERE MEDARB. BUTIK OG LAGER KONTOR ADM. TOTAL

<20 1 0 309 270 0 0

20-40 247 100 503 405 68 87

40-60 55 17 62 81 21 36

>60 0 0 1 3 1 0

I alt 303 117 875 759 89 123 2266

2016
<20 1 0 330 312 0 0

20-40 284 102 479 421 86 112

40-60 58 20 69 90 29 46

>60 1 0 2 8 0 0

I alt 344 122 880 831 115 158 2450

20
15

20
16

medarbejdere

882 964

medarbejdere

989 995

ledere

117

303

ledere

122

344

samlet

samlet

39%

40%

13%

14%

5%

5%

43%

41%

Medarbejdere

Medarbejdere

Ledere

Ledere

Mand  Kvinde
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Den uafhængige revisors erklæring 
på Lidl’s CSR-rapport 2015-2016

Til Lidl’s interessenter
Vi har efter aftale undersøgt Lidl’s CSR-rapport 2015-2016 (herefter ”rapporten”) for Lidl for peri-
oden 1. marts 2015 – 28. februar 2016. Rapporten er udarbejdet efter regnskabspraksis beskre-
vet på side 83-91 i rapporten samt Global Reporting Initiative (GRI) Standards – core option.

Vi skal udtale os om Lidl’s CSR-rapport 2015-2016. Vores konklusion i erklæringen udtrykkes 
med begrænset sikkerhed.

Ledelsens ansvar for Lidl’s CSR-rapport 2015-2016
Lidl’s ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af Lidl’s CSR-rapport 2015-2016 i overensstemmelse 
med regnskabspraksis beskrevet på side 83-87 samt efter GRI Standarden – core option.

Lidl’s ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som Lidl’s ledelse anser for nødven-
dig for at udarbejde Lidl’s CSR-rapport 2015-2016 uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Lidl’s CSR-rapport 2015-2016 på grundlag af vores 
arbejde. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med 
sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og GRI Standarden med 
henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitets-
styring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumente-
rede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gælden-
de krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers ret-
ningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende 
principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og profes-
sionel adfærd.

Som led i vores undersøgelse har vi udført følgende handlinger:
· Interviews af relevante medarbejdere med ansvar for udarbejdelse af Lidl’s CSR-rapport  
 2015-2016.
· Kontrol af, om data er indsamlet, vurderet og kvalitetskontrolleret af Lidl.
·  På stikprøvebasis er opgørelsen af CSR-data sammenholdt med indrapportering fra 
 dataleverandører.
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·  Analytiske reviews af data indleveret af Lidl.
·  Vurdering af, om den af ledelsen valgte regnskabspraksis er passende og om de af ledelsen 
 udøvede skøn er rimelige.
·  Vurdering af om rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med GRI Standarden – core option.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæ-
ringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores 
konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en 
erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion
På baggrund af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, 
der giver os anledning til at konkludere, at Lidl’s CSR-rapport 2015-2016 ikke i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis beskrevet på side 83-91 i 
rapporten samt i overensstemmelse med GRI Standarden – core option.

Frederiksberg, den 23. oktober 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Lars Tylvad Andersen     Carina Ohm
Statsaut. revisor     Executive Director
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Specifikation
Rapporten beretter om Lidl Danmark K/S’s samfundsansvarlige aktiviteter samt målsætninger, der 
omhandler emner, som virksomheden, gennem analyse, workshop og dialog, har defineret som 
væsentlige for vores interessenter og for vores arbejde og udvikling af Lidl Danmark. Resultater, 
information, data samt processer benyttet til at definere og formidle rapportens indhold er efterset 
af en uafhængig ekstern revisor, Ernst & Young. 

Indholdet i rapporten omhandler Lidl Danmarks samtlige aktiviteter inklusive lager, butikker og 
kontorer, i forretningsårene 2015 og 2016. Lidl Danmarks forretningsår løber fra 1. marts til 28. 
februar. Rapporten er udarbejdet i henhold til GRI Standards – Core option. I forhold til GRI-stan-
darden vil vi grundet vores mindre størrelse i dansk kontekst ikke rapportere data opdelt på ”regi-
on”, da denne opdeling vurderes som irrelevant (non-applicable).
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GRI Index
EMNE GRI SIDE DEFINITION OG AFGRÆNSNING UDELADELSE 2015 2016
Grundlag for rapport 101 17 Stakeholderanalyse, License to  

operate-vurdering, væsentlighedsanalyse, 
spørgeskema til kunder

Virksomhedens navn 102-1 9 Lidl Danmark K/S
CVR: 26630797

Aktiviteter 102-2 9 Dagligvarehandel indenfor discount

Lokation af  
hovedkontor

102-3 9, 88 Profilvej 9, 6000 Kolding

Lokation af operationer 102-4 9 110 butikker i hele Danmark ved  
udgangen af kalenderår 2017

98 105

Ejerskab og  
juridisk form

102-5 9 Kommanditselskab K/S

Markedet, 
vi servicerer

102-6 9 102-2, 102-4

Størrelse af  
virksomhed

102-7 43, 
76, 
78

Antal medarbejdere ved forretningsårets 
udgang d. 28. februar

Omsætning og gæld er 
beskrevet i vores finan-
sielle årsrapport, og er 
grundet virksomhedens 
ejerskab og juridiske 
form ikke offentlig 
tilgængelig.

2266 2450

Information  
medarbejdere

102-8 43, 
76, 
78

Antal medarbejdere ved forretningsårets 
udgang d. 28. februar opdelt på køn og 
ansættelse. Alle medarbejdere har kontrakt. 
Data trækkes fra vores HR-system.

Deltid:
M:755
K: 643
Fuldtid:
M:512
K:356

Deltid:
M: 753
K:689

Fuldtid:
M:586
K:422

Leverandørkæde 102-9 24-
25

Lidl Danmark sælger primært fødevarer. Ca. 
¾ af vores sortiment er private label, og 
en stor del kommer fra udenlandske lever-
andører og forhandles gennem Lidl Stiftung, 
mens ca. en ¼ er danske varer indkøbt af 
danske indkøbere. Som dagligvarekæde 
har vi mange leverandører. Det er derfor 
ikke muligt at lave én generel beskrivelse af 
vores leverandørkæde grundet vores mange 
forskellige produkter og leverandører.

Væsentlige ændringer i 
organisationen

102-10 9, 
12-13

Som dagligvarekæde har vi skiftende 
leverandører. Ændringer i organisationen 
omfatter butiksudvidelse. Lidl Danmark har 
ikke lukket butikker.

Aktiekapital og kapital-
dannelser  er beskrevet 
i vores finansielle års-
rapport, og er grundet 
virksomhedens ejerskab 
og juridiske form ikke 
offentlig tilgængelig.

Forsigtigheds
-princippet

102-11 6 I vores forretningsprincipper slår vi fast, at 
vi tager et økonomisk, socialt og miljø-
mæssigt ansvar. Hensyn til miljøet er 
også beskrevet i vores Code of Conduct 
til leverandører. Derudover forholder vi os 
til miljøorienterede emner, bl.a. qua vores 
væsentlighedsvurdering se s. 17.

Eksternt udviklede 
charters

102-12 32, 
83

Fælles vision for danskernes mad 
– nuværende Miljø- og Fødevareministeriet.
Detailhandlens Initiativ for at fremme 
brugen af bæredygtig palmeolie 
– Dansk Erhverv.
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Hovedmedlemskaber 102-13 12-

13, 
32, 
36, 
74, 
83

Lidl Danmark:
· Dansk Initiativ for Etisk Handel
· Dansk Erhverv
· Green Network

Lidl Stiftung:
· Supply Chain Initiative
· Business Social Compliance  
 Initiative (BSCI)
· Roundtable for Sustainable Palm Oil
· Fur Free retailer
· Green Peace Detox Commitment
· Foreign Trade Association
· Bangladesh Accord on Fire and  
 Building Safety

Udtalelse fra CEO 102-14 5

Beskrivelse af værdier 
og principper

102-16 14-15

Udvalg og ledelse på 
højeste niveau

102-18 5, 9, 
23, 
53, 
61, 
73, 
78

Administrerende direktør
Økonomi direktør
Udviklings- og ejendomsdirektør
Salgsdirektør
Indkøbsdirektør

Stakeholdergrupper 
berørte af  
virksomheden

102-40 17

Procentdel af totalt  
antal medarbejdere, 
som er dækket af  
kollektive forhan-
dlinger

102-41 43 Fra da vi åbnede i 2005, har vi i Lidl tegnet 
overenskomst med HK for alle butik-
sansatte. Tallene tager  
udgangspunkt i antal medarbejdere ved  
forretningsårets udgang d. 28. februar, og 
er trukket fra vores HR-system. Tallet for 
butiksansatte er eksklusiv butikschefer.

Hele Lidl: 
86,41%

Butiks  -
ansatte: 

100%

Hele Lidl: 
85,02%

Butiks  -
ansatte: 

100%

Beskrivelse af  
stakeholderanalyse

102-42 17

Virksomhedens stake-
holderengagement

102-43 17

Emner fra  
stakeholdere

102-44 17 Emner indgår i væsentlighedsanalysen. Em-
ner adresseret af vores stakeholdere er bl.a:

Madspild:
Stop spild af mad, Fødevarebanken, Dakofa, 
Dansk Folkehjælp, Kunder, Miljøpunkt 
Østerbro.

Dyrevelfærd: 
Fødevarestyrelsen, Dyrenes Beskyttelse, 
kunder.

Ansvarlig fangst af fisk: 
MSC, ASC, GreenPeace og kunder.

Palmeolie: 
Dansk Erhverv, DIEH, WWF.

Etisk handel: 
DIEH, Danwatch, Tænk, kunder.
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Emner fra  
stakeholdere
(forsat)

102-44 17 Energioptimering: 
ISO 50001, kommuner, miljøorienterede 
foreninger.

Biogas: 
Vognmænd, forbrugere, grønne foreninger, 
modtagere af organisk affald.

Genbrug: 
Røde Kors, Dansk Folkehjælp,  
Fødevarebanken, aftagere af plast og 
pap-fraktioner, kunder, borgere.

Enheder, som indgår i 
årsregnskab

102-45 82 Lidl Danmark Fortroligt regnskab qua  
ejerskabets art.

Forklaring på proces 
for indhold til rapport

102-46 17 Proces er beskrevet på side 17, ligesom af-
grænsninger fremgår i noter eller GRI-Index. 
Forklaring af aktiviteter er givet under hvert 
afsnit.

Væsentlige emner 102-47 17

Effekten fra 
tidligere rapporter

102-48 - Nærværende rapport er virksomhedens 
første rapport.

Ændringer siden 
sidste rapport

102-49 - Nærværende rapport er virksomhedens 
første rapport.

Rapporteringsperiode 102-50 80, 
82

01.03.2015-28.02.2017 (to forretningsår).
Lidl’s forretningsår: 1. marts -28. februar 
(ved skudår er 29. februar inkluderet). 
Nærværende rapport gælder for forret-
ningsår 2015 og 2016.

Dato for 
seneste rapport

102-51 - Nærværende rapport er virksomhedens 
første af sin art. Fremadrettet vil rapporten 
udkomme det efterfølgende forretningsår for 
de to rapporterede år. 

Rapporterings cyklus 102-52 80, 
82

Rapporten dækker to forretningsår. Næste 
rapport vil udkomme i 2019 og vedrøre 
forretningsår 2017 og 2018. Rapporten vil 
være tilgængelig på lidl.dk

Kontaktperson 102-53 84 presse@lidl.dk
CSR-Ansvarlig

Revisorerklæring 
rapporterings-
principper

102-54 80 Global Reporting Initiative (GRI) Standards, 
som opfylder retningslinjerne for niveauet i 
GRI Standards kaldet ”Core”.

GRI Index 102-55 83-
91

Ekstern verifikation 102-56 80 Lidl Danmark søger en uvildig revidering af 
rapporten fra tredjepart, hvilket er støttet 
af Lidls øverste ledelse. Ernst & Young er 
blevet udvalgt til opgaven.
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Ledelsestilgang  
for 302 og 306

103-1-
103-3

Lidls miljøpåvirkning er vigtigt for os at adressere og udvikle tiltag indenfor, både når det gælder 
energiforbrug som brændstofforbrug, el-og varmeforbrug samt sortering og genanvendelse af  
affald. Hvilket også tydeliggøres i væsentlighedsanalysen på s. 17. Det giver mening at udvikle  
disse emner, da effektivisering ikke kun betyder økonomiske besparelser for Lidl Danmark og 
bidrager positivt til en mere bæredygtig tilgang til dagligvarehandel og drift. Derudover har vores 
fokus på ovenstående punkter også til formål at bidrage til en mindre miljøpåvirkning og imøde-
komme vores interessenters behov og forventninger.

Energiforbruget bør effektiviseres, så vi ikke har en negativ påvirkning i forhold til unødige 
CO2-emissioner/unødig brug af fossile brændsler. Dette kan imødekommes ved at udvikle tiltag 
indenfor vedvarende energikilder og reducere energiforbrug, hvor det er muligt, hvilket vores  
logi stikhåndtering samt ISO 500001 skal bidrage til.
Affald anskuer vi som ressourcer, der kan skabe værdi. Derfor sorterer vi affaldet og genanvender 
så meget som muligt, så produktet får en så lang livscyklus som muligt og derved skaber en 
mindre miljøbelastning. 
Aktiviteterne og data behandlet i denne rapport vedrører Lidl Danmark og er afgrænset i noter eller 
GRI-index. 

Under afsnittet miljø s. 53-61, kan du finde nærmere beskrivelse af vores aktiviteter, tilgang og 
målsætninger.

Afdelinger med ansvar for ovenstående emner inden for området Miljø, arbejder løbende på at nå 
de fastlagte målsætninger samt at følge op på nuværende aktiviteter, udvikle og igangsætte nye 
aktiviteter, som bidrager til optimeret energiforbrug og håndtering af affald.

Brændstofforbrug 
- ikke fornybare kilder

302-1a
Lastbil

58 Aktiviteter og data nævnt i rapporten 
omhandler Lidl’s interne kørsel og derfor 
ikke fragt og levering fra producenter til 
lagre, som vi betragter som ekstern kørsel. 
Dieselforbruget betragtes som det anvendte 
drivmiddel til motorer – dog ikke til  
lastbilers kølemaskiner.

Der er inkluderet kørsler mellem Lidl  
Danmarks to centrallagre samt kørsler 
mellem centrallagre og butikker.

De eneste leverancer, der ikke er inkluderet, 
er de direkte leverancer af aviser og 
ugeblade fra distributøren samt direkte 
leverancer af lokalt Bornholmsk mælk fra 
Bornholms Andelsmejeri til vores to butikker 
på Bornholm.

Turene kørt samt antal af kørte km. trækkes 
fra vores system. Omregningsfaktoren for 
kørte km. per liter diesel sættes til tre km./
liter på baggrund af oplysninger fra Trafik-
styrelsens publikation: Anbefalinger  
– Indkøb af busser og lastbiler fra 2011. 
Tallene gælder for henholdsvis  
forretningsåret

1.468.777 
liter diesel

1.521.602
liter diesel

Brændstofforbrug 
- ikke fornybare kilder

302-1a
Personbil

58 Medarbejdere fra chefniveau og op tilbydes 
firmabil. Det samme gør medarbejdere i 
stillinger, hvor der forventes meget kørsel. 
Derudover udlåner Lidl biler til medarbej-
dere ved behov i forbindelse med arbejds-
relaterede opgaver.

306.643 liter 
diesel

426.795
Liter diesel

Brændstofforbrug 
- vedvarende kilder

302-1b 57 Fysisk kører bilen på CNG-gas. Da Lidl Dan-
mark leverer masse til biogas-industrien, er 
der tildelt certifikater, der certificerer bilen 
som CO2-neutral. Oplysninger fra lastbil-
producenten Iveco anslår, at 1 kg gas svarer 
til 1 liter diesel. Udregning af CO2-emis-
sioner beror på omregningsfaktorer fra studi-
et af IEEP med Ecologic og IVM and Claudia 
Dias Soares til Europa Kommissionen DG 
Environment.  CO2-emision per liter for-
brændt diesel brændstof udgør 2,6 kg.

31.106 gas 
kg

31.458 gas 
kg
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Elforbrug 302-1c 56 Strømforbruget totalt for alle Lidl’s  

bygninger for forretningsårene 2015 og 
2016.

Forbrugsdata og IMS data bliver leveret 
direkte til vores interne system, hvorfra der 
kan trækkes data.

42.324.062 
kWh

44.633.875
kWh

Varmeforbrug 302-1c 56 Forbrug opgjort i kWh og baseret på forret-
ningsår 2015 og 2016:

Overblik over gas
Butikker: Forbruget afregnes på baggrund 
af modtaget faktura / årsopgørelse fra 
gasleverandør og gasnetoperatør. Der tages 
udgangspunkt i data fra de senest bogførte 
årsopgørelser i 2016 (emne 12 måneders  
opgørelse opfattes som værende dækkende 
for 2015 ) og 2017 (denne 12 måneders 
opgørelse opfattes som dækkende for 
2016).

Lageret i Kolding samt hovedkontoret: 
Forbruget aflæses manuelt på måler hver 
måned.

Overblik over fjernvarmeforbrug
Lageret i Køge: Opgørelsen for GJ15 
indeholder forbrug for februar måned (jf. 
tidligere måde at udføre aflæsning på).

Butikker: Alle butikker afregnes efter årsop-
gørelser. Butikkerne afregnes på forskellige 
tidspunkter af året (der er forskellige 
varmeleverandører over hele landet). Bereg-
ningsgrundlaget i denne rapport er et gen-
nemsnitligt forbrug for de butikker, hvor vi 
har registeret en regning fra forretningsårene 
2015 og 2016.

3.601.378

6.258.270

3.452.966

6.949.830

Produceret energi 302-1d 56 Energiproduktion fra vores 285 m² store 
solcelleanlæg på taget af vores butik på 
Sjælør Boulevard. Energiproduktion fra 
solceller på resterende butikker vil blive en 
del af næste rapport, da de her registreres 
nøjagtig.

Energiproduktion er angivet i kWh og  
gælder for forretningsårene 2015 og 2016.

Omregningen til gennemsnitligt forbrug i 
husstande er baseret på kilder fra  
dongenergy.dk, hvor en gennemsnitlig 
husstand med 3 personer benytter  
4520 kWh/år.

26.083 25.642

Total energiforbrug 302-1 56 Baseres på strømforbrug, brændstofforbrug 
(gas og diesel), energiproduktion og  
varmeforbrug) omregnet til MJ. Omregning 
af energienheder baseres på  
Rockwool-model.

251.918.297 268.545.232
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Farligt affald 306-2a 59-

60
Trykbeholdere, maling, kemi og syreholdige 
produkter. For forretningsårene 2015 og 
2016 opgives disse i ton. Vores renovatør, 
fremsender hver måned en opgørelse over 
afhentet affald og beskrivelse af fraktioner. 
Vores lagre samt renovatør sikrer korrekt 
sortering/håndtering.
Renovatøren har en division, der står for 
behandlingen af farligt affald (DSA). De 
afhenter dette i specielle biler, der er egnet 
dertil.
Den videre behandling deraf står reno-
vatøren for, som har forpligtet sig til at ind-
samle, forbehandle og håndtere affaldet ift. 
de til enhver tid gældende regler på området 
for hver enkelt type affaldsfraktion.

Data for bortskaffelses 
metoder bliver indhen-
tet til næstekommende 
rapport, men udelades 
her grundet manglende 
data.

7,357 2,748

Ikke-farligt affald 306-2b 59-
60

Kategorier af fraktioner, som ikke indgår 
i GRI 306-2a, kategoriseres derfor som 
ikke-farligt affald og inkluderer både brænd-
bare fraktioner, og fraktioner som bliver 
genanvendt. Data er opgivet i ton og gælder 
forretningsårene 2015 og 2016.

13.511,523 14.121,332

Ledelsestilgang for 
2015 og 2016

103-1-
103-3

I vores væsentlighedsvurdering vurderer vi, at et tema som ansvarlig leverandørstyring er vigtigt 
for vores interessenter og for os som virksomhed. Det er vigtigt, at vi i vores samarbejde med leve-
randører stiller krav til kvalitet, sikkerhed samt overholdelse af national lovgivning og konvention-
erne fra ILO og FN. På denne måde er vi med til at sikre, at vores kunder får den bedste kvalitet, 
samt at vi støtter vilkår, som bidrager til en bæredygtig forretning med respekt for mennesker og 
miljøet.

I leverandørkæden er der risici for, at ovenstående love og retningslinjer ikke bliver respekteret 
og overholdt. Derfor søger vi gennem vores procedurer for kontrakter, audits og code of conduct 
at gøre klart, hvad vi som virksomhed kræver af vores leverandører. Vi forbeholder os retten til at 
afbryde samarbejdet i tilfælde, hvor love og retningslinjer bliver brudt og ikke forbedres.

Vi har ydermere internt overfor medarbejdere og eksternt overfor samarbejdspartnere og lever-
andører gjort det klart, at upassende forretningsadfærd, bestikkelse og svindel er uacceptabelt og 
på ingen måde tolereres af Lidl.

Under afsnittet forretningspartnere s. 73-75, kan du finde nærmere beskrivelse af vores aktiviteter, 
tilgang og målsætninger.

Afdelinger med ansvar for ovenstående emner inden for området forretningspartnere og compliance 
arbejder løbende på at nå de fastlagte målsætninger samt at følge op på nuværende aktiviteter, 
udvikle og igangsætte nye aktiviteter, som bidrager til et bedre overblik over potentielle risici samt 
sikrer, at vi lever op til gældende love og retningslinjer.

Formidling af 
antikorruptionspolitik

205-2 74 Samtlige medarbejdere modtager info om 
Lidl Danmarks politik. Relevante medar-
bejdere, som er i kontakt med leverandører, 
modtager undervisning i compliance og der-
igennem også undervisning i antikorruption.

Vores Code of Conduct er en obligatorisk 
bestanddel af vores kontrakter i henhold 
til vores interne retningslinjer. Derfor er 
denne også kommunikeret ud til forretnings-
partnere.

Korruptionssager 205-3 11, 
74

Eventuelle sager bliver noteret i vores  
interne system og rapporteret til Lidl 
Stiftung.

0 0
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Sager kendt skyldig 
i overtrædelse af 
konkurrenceloven

206-1 74 Eventuelle  sager bliver noteret i vores  
interne system og rapporteret til Lidl 
Stiftung.

0 0

Ledelsestilgang for 
produkter og 416

103-1- 
103-3

I Lidl mener vi, at vi har et ansvar for kun at tilbyde produkter, hvor flere kategorier tager hensyn 
til miljø, dyrevelfærd, sociale forhold, lokale producenter, og hvor alle produkter lever op til vores 
høje krav for kvalitet og fødevaresikkerhed. Dette fremgår også i vores væsentlighedsvurdering, 
hvor temaer som bæredygtige indkøb, fødevarekvalitet og sikkerhed, lokalt engagement, sundhed, 
økologi, kemi i produkter og dyrevelfærd er vurderet som væsentlige for vores interessenter og for 
os som virksomhed. Vi tester og kontrollerer vores produkter fra fremstilling ved producenten og til 
salg i butikkerne. Vi går ikke på kompromis med fødevaresikkerhed og kvalitet, og derfor beskriver 
vi også i Kapitlet Produkter, hvordan  vi sikrer ovenstående.

Vores indkøbere udvikler løbende sortimentet ift. de målsætninger, vi har sat os.
Ift. at sikre den bedste kvalitet, har vi procedurer fra producent til butik, da der er flere led i 
leverandørkæden, hvor vi skal være opmærksomme, både ift. produktionsmetode, indholdsstoffer, 
transporttemperatur, emballering og holdbarhed. 

Under afsnittet produkter s. 23-41, kan du finde nærmere beskrivelse af vores aktiviteter, tilgang 
og målsætninger.

Vores sortiment og hvert enkelt produkt bliver løbende vurderet og evalueret gennem produktgen-
nemgang, hvor kvalitet, udseende, ophav, samarbejdspartnere, strategi og produktudvikling bliver 
gennemgået.

Retningslinjer for 
sikkerhed og sundhed

416-2 24-
25

Data er gældende alle offentlige tilbagetræk-
ninger i forretningsåret 2015 og 2016, hvori 
alle fødevarekategorier indgår.

15 20

Antal forskellige 
produkter

Lidl-1 10, 
25

Det totale antal forskellige produkter på  
hylderne ved forretningsårets slutning 
opgøres pr. 28.02.2017. Det er både 
mærkevarer og egne mærker i vores faste 
sortiment, som er inkluderet i disse tal.

Aktionsartikler samt Non-food artikler 
er ikke medregnet. Eftersom nuværende 
regi strering først er blevet implementeret 
i 2016, rapporteres der kun for det totale 
antal for 2016 og altså ikke 2015.

- 1767

Antal forskellige 
økologiske produkter

Lidl-2 10, 
25-
27

Antallet af økologiske produkter er opgjort i 
forhold til det antal, vi har haft i sortimentet 
for hele forretningsåret 2015 og 2016, hvor 
også aktionsartikler indgår.

Frugt og grønt er opgjort på baggrund af det 
antal, som vi har haft i hele forretningsåret 
2016. På grund af sæsonerne skifter  
sortimentet ofte, og det anvendte taler 
derfor mere retvisende end af benytte data 
fra 28.02.2017.

- 202

Antal forskellige 
certificerede produkter

Lidl-3 10, 
25, 
32

Dette emne vedrører varer mærket med: 
Fairtrade, Fairtrade FSP, UTZ, Rainforest  
Alliance, MSC, ASC, Økologi, Svanemærket 
og Astma-Allergi-Danmark. Data er ind-
hentet d. 28.02.2017.

- 377

Antal forskellige 
private label

Lidl-4 10, 
25

Omhandler det totale antal forskellige 
private label-produkter på hylderne ved 
forretningsårets afslutning d. 28.02.2017.

- 1.309
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Antal forskellige 
danske produkter

Lidl-5 10, 
25, 
29

Danske produkter defineres som produkter, 
der er produceret i Danmark med danske 
eller ikke-danske råvarer. Eller varer produ-
ceret i udlandet indeholdende danske 
råvarer som primær ingrediens. Frugt og 
grønt samt blomster defineres som danske, 
når de er produceret i Danmark ved brug af 
danske råvarer.

- 402

Ledelsestilgang for 
401, 403, 404 og 
405

103-1-
103-3

Vores medarbejdere er en af vore vigtigste interessenter. Det fremgår også fremgår af vores 
væsentlighedsanalyse, at temaer vedrørende medarbejdere er vurderet til at være vigtigt for os som 
virksomhed og for vores interessenter. Medarbejdernes trivsel er essentiel for virksomhedens drift, 
og derfor er områder som udviklingssamtaler, karrieremuligheder, trivsel og sundhed vigtige emner 
at fokusere på for at sikre fastholdelse af medarbejdere og tiltrækning af kompetent arbejdskraft 
qua vores vækst. Vi skal tage ansvar for vores medarbejdere og samtidig være en bæredygtig 
virksomhed, som har den fornødne arbejdskraft ansat til at sikre vores virke mange år frem. Derfor 
investerer vi i vores medarbejdere og har fokus på trivsel og karrieremuligheder inden for Lidl, så vi 
sikrer os et ry som en attraktiv arbejdsgiver.

Under afsnittet medarbejdere s. 43-52, kan du finde nærmere beskrivelse af vores aktiviteter, 
tilgang og målsætninger.

Via resultaterne i Great Place to Work-undersøgelse samt vores data for medarbejderudvikling, 
-tiltrædelser og -omsætning, evaluerer medarbejderne i HR med den øverste ledelse, hvordan Lidl 
kan skabe værdi for medarbejderne og forbedre fastholdelse, ansættelse og trivsel.

Medarbejder-
ansættelser

401-1 43, 
76

Data for antal personer er baseret på  
udtræk fra vores HR system for forret-
ningsårene 2015 og 2016. Alle  
ansættelsestyper er inkluderet.

Data er ikke opdelt på 
region, grundet vores 
størrelse i Danmark 
er denne opdeling 
irrelevant.

1203 1370

Medarbejder-
omsætning

401-1 43, 
76

Data i procent er baseret på udtræk fra 
vores HR system for forretningsårene 2015 
og 2016. Procentsatsen er en total, hvor 
alle ansættelsestyper er inkluderet.

51% 48%

Arbejdsskader 403-2 50 Omhandler uheld, skader og røveri samt 
andre situationer på arbejdspladsen, som 
er blevet registreret som arbejdsskader, og 
som har afledt sygefravær. Data er for antal 
personer registreret i forretningsårene 2015 
og 2016.

Vi rapporterer udeluk-
kende på totalen af 
antallet af ulykker for 
alle med arbejdere, da  
opdeling på medar-
bejderkategori og 
region synes irrelevant. 
Derudover har vi ikke 
tidligere indhentet data 
for øvrige diclosures i 
403-2. Vi har tidligere 
ikke indhentet data 
opdelt på køn og  
medarbejdertype og 
kan derfor ikke  
rapportere på disse 
punkter i denne 
rapport. Fremadrettet 
vil vi notere data for 
punkterne nævnt i 
403-2.

58 39

Sundhedsprocent Lidl-6 43 I Lidl angiver vi sundhedsprocent, dvs. pro-
cent fremmødte i stedet for sygefraværspro-
cent. Data er totalen for alle medarbejdere 
i Lidl for forretningsårene 2015 og 2016 og 
er trukket fra vores HR-system.

95,3% 95,3%
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EMNE GRI SIDE DEFINITION OG AFGRÆNSNING UDELADELSE 2015 2016
Træning og 
undervisningstimer

404-1 43 Undervisningstimer inkluderer ikke basis-
oplæring i butik, men ekstra uddannelse og 
kurser hvor medarbejdere bliver opgraderet 
i forhold til individuel udvikling. Timerne 
inkluderer kurser via frivillig tilmelding såvel 
som diverse lederuddannelser, som er en 
del af Lidl’s udviklingsprogram. En hel dags 
undervisning er i beregningen opgjort til 7,4 
timer. Data er angivet i timer for forret-
ningsårene 2015 og 2016.

Rapporterer kun 
på køn, ikke på 
medarbejder kategori, 
da det ikke er muligt at 
indhente denne data.  
Data for dette emne 
er primært opgjort 
manuelt, hvilket skaber 
større risici for fejlind-
tastninger.

15.228 12.508

Bedømmelse af  
medarbejdere

404-3 48 Medarbejderen og lederen skal have arbej-
det sammen i minimum 6 måneder (i 2015 
var det 3 måneder), før der skal afholdes 
en samtale. Tidsbegrænsede ansatte med 
en ansættelsesperiode under 6 måneder 
skal ikke have en samtale. Der er desuden 
foretaget afgrænsning for medarbejdere på 
orlov og langtidssygemeldte.

Vi har kun data for 
det totale antal med-
arbejdere. Data er ikke 
tidligere blevet delt op 
på køn og medarbejder-
kategori.

79% 87%

Diversiteten i procent 405-1 43, 
78

Data er et øjebliksbillede fra vores 
HR-system i forretningsårenes afslutning pr. 
henholdsvis d. 28.08.16 og d. 28.02.17.

Ledere defineres som souschefer,  
butikschefer, distriktschefer, regionsdirektør, 
afdelingschefer, afdelingsledere,  
gruppeledere og direktører.

Mænd: 56% 
deraf er  

13% ledere

Kvinder: 44% 
deraf er  

5% ledere

Mænd: 55% 
deraf er  

14% ledere

Kvinder: 45% 
deraf er  

5% ledere

Nationaliteter Lidl-7 43 Nationaliteter defineres som medarbejderes 
nationalitet, som de officielt er registreret 
med i vores HR system, og er opgjort for 
alle medarbejdere i forretningsårene 2015 
og 2016.

45 47
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