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2020 har været et anderledes år, som har 

budt på mange forandringer og stillet store 

krav til alle vores medarbejdere. Corona 

(Covid-19) har gjort det nødvendigt at 

skabe nye rutiner, og det er pludselig blevet 

hverdag at bære mundbind eller visir som en 

del af den daglige uniform. Vores kollegaer 

i butikkerne er i daglig kontakt med mange 

mennesker, og det har derfor været vores 

topprioritet, at alle har kunne møde trygt på 

arbejde. Alle har omstillet sig utroligt hurtigt, 

effektivt og fleksibelt og medvirket til, at 

ALDI er kommet godt igennem 2020.

2020 har heldigvis budt på meget andet 

end Corona. Klima og miljø har været højt 

på dagsorden, og vi har taget vigtige skridt 

mod at nå målsætningerne i vores klima-

strategi for at reducere vores CO2-udledning 

med 40% for hele ALDI Nord gruppen. Et af 

tiltagene er opsætning af solcellepaneler 

på taget af nye butikker – noget, vi er i gang 

med og fortsat vil gøre i 2021. 

Store skridt mod et bedre klima
Som discountkæde har vi taget et andet stort 

og ambitiøst skridt i kampen for klimaet. 

I sommer tilsluttede ALDI Nord gruppen sig 

nemlig ”Science Based Targets”-Initiativet, 

hvor vi fremadrettet skal arbejde for at 

vores direkte og indirekte CO2-udledning 

bliver nedbragt så meget, at vi lever op 
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til Parisaftalens målsætninger. En stor 

del af vores klimabelastning kommer fra 

fremstilling og brug af de varer, som vi 

sælger, og det kræver derfor et godt sam-

arbejde med vores største leverandører om 

deres klimabelastning – og det er vi klar til 

at tage fat på. 

Madspild skal halveres
Klima fylder også en del i vores arbejde med 

madspild, som er en væsentlig synder i det 

store klimaregnskab. I ALDI har vi tilsluttet 

os ”Danmark mod Madspild” og har dermed 

forpligtet os til at opgøre og rapportere 

mængden af mad, der kasseres fra vores 

butikker.  Dette spild skal reduceres med 

50% i 2030 – helt i overensstemmelse med 

verdensmål 12.3. 

Vi har også indledt samarbejde med

”Too Good To Go”, og alle vores butikker 

sælger frugt og grønt, der er sorteret fra 

samme dag, men som sagtens kan spises. 

Det har været en stor succes - både for vores 

kunder, som er hurtige til at benytte tilbuddet 

hver eneste dag men også for vores butikker, 

hvor alle har taget godt imod ideen om at 

sælge varerne, selvom de er lidt ”trætte”, i 

stedet for at smide dem ud. I 2021 forventer 

vi at udvide ordningen med andre madvarer.
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Mindre og 100% 
genanvendelig emballage
Plast og emballage har også fyldt meget hele 

året, og vi har allerede gennemført mange 

initiativer. Vi har udarbejdet en ambitiøs 

emballagestrategi, og forpligter os selv til at 

minimere emballagerne og samtidig arbejde 

for, at de bliver 100% genanvendelige. 

I 2020 har vi kun solgt genbrugelige poser og 

udfaset engangsplast før tid. Samtidigt har vi 

tilbudt alternativer til f.eks. poserne til frugt 

og grønt og solgt genbrugelige poser, der 

holder til utallige indkøbsture. 

Vores gode samarbejde med Red Barnet har 

vist sig meget vedkommende og nødvendigt 

her i 2020. I foråret samarbejdede vi om at 

pakke og uddele 650 madkasser til familier 

med udsatte børn. Madkasserne blev bragt 

helt hjem til de enkelte familier. 

I sommerferien fik sommerlejrene et tilskud 

til indkøb af mad, og til jul solgte vi bamser 

til fordel for Red Barnet. 

Alt i alt ser vi tilbage på et begivenhedsrigt 

år, hvor fælles initiativer har gjort stor nytte, 

og vi glæder os til, at vi i 2021 skal udvikle 

på en lang række af de tiltag, som du kan 

læse mere om på de følgende sider.

Finn Tang

Administrerende direktør

INDKØB, KVALITET

& CSR

PRODUKTION

LAGER

BUTIKKER

LOGISTIK

FORBRUG,  
OPBEVARING OG 

BORTSK AFFELSE

Forretningsmodel
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Ansvarlige varer
Vores varer er grundstenen i vores forretning. 

Deres kvalitet, oprindelse og friskhed er afgørende for 

vores succes. Det er samtidig et af de områder, hvor 

vi har størst mulighed for at påvirke vores samfund 

positivt, sikre høje sociale standarder og nedbringe den 

miljøbelastning, der nødvendigvis er, når man arbejder 

med produktion og salg af dagligvarer.

Vi har cirka 2000 varer på hylderne i vores butikker 

og arbejder med mange forskellige forsyningskæder, 

som hver især har sine udfordringer, når det kommer 

til miljømæssig og social ansvarlighed. Derfor har vi i 

ALDI en række indkøbspolitikker, der hver især definerer 

hvilke krav og målsætninger, vi har til varerne i vores 

sortiment. På den måde kan vi hele tiden øge andelen 

af certificerede og bæredygtige varer.

Politikker og målsætninger
Hvert år gennemfører vi en kontrol af

vores sortiment for at sikre, at vores varer 

lever op til vores indkøbspolitikker inden for 

ansvarlighed. I samarbejde med vores 

internationale kollegaer gennemfører vi 

analyser af de varegrupper, der indeholder 

højrisiko ressourcer såsom kakao, palmeolie 

og kaffe. Fordi vi ikke blot antager, at vores 

leverandører overholder vores krav, men rent 

faktisk undersøger, hvorvidt det er tilfældet 

helt ned på produktniveau, sker det også, at vi 

opdager et produkt, der ikke lever op til vores 

målsætninger og krav. I de tilfælde laver vi i 

samarbejde med vores leverandører en plan, 

så alle krav fremadrettet bliver overholdt. 

Analyserne offentliggøres hvert år af ALDI 

Nord gruppen, som en del af vores 

internationale bæredygtighedsrapport.

Internationale varekrav
Som en del af en international organisation 

arbejder vi aktivt på at skabe større trans-

parens både overfor vores kunder og vores 

leverandører. Derfor begyndte vi i 2020 

arbejdet med at samle alle organisationens 

krav i det, som vi kalder ”International 

Catalog of Requirements” (ICORS). Det har 

til formål at gøre det nemmere for vores 

leverandører at danne sig et overblik over 

vores krav og sikre, at vi som del af en 

international organisation kan være med 

til at rykke vores leverandører i en mere 

bæredygtig retning. Fremadrettet bliver de 

revideret halvårligt, så vi hele tiden stiller 

krav, som matcher vores ambitioner.
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Vores indkøbspolitikker 
dækker følgende områder:

Fisk og skaldyr

Alle vores fiskeprodukter undtaget konserves 

skal hvis muligt være certificeret bæredygtigt 

med MSC, ASC, GLOBAL G.A.P. eller være øko-

logiske, og vi sælger ikke truede fiskearter.

Blomster og planter

100% af vores snitblomster skal være 

bæredygtigt certificerede med GLOBAL G.A.P. 

og GRASP eller tilsvarende standarder.

Kaffe

50% af vores råkaffe skal være bæredygtigt 

certificeret med Fairtrade, Rainforest 

Alliance/UTZ eller være økologisk.

Kakao

100% af vores kakao skal være certificeret 

bæredygtigt med Fairtrade, Rainforest 

Alliance/UTZ eller være økologisk.

Dyrevelfærd

Vi har fokus på økologi og plantebaserede 

alternativer samt dyrevelfærdsmærkede 

alternativer. Derudover sælger vi blandt 

andet ikke foie gras og pels.

Palmeolie

100% af vores palmeolie og derivater skal 

være RSPO-certificeret.

Træ og træbaserede produkter

100% af vores træbaserede varer skal være 

FSC- eller PEFC-certificeret.

Soja

100% af vores egne varer skal være 

produceret med certificeret og afskovningsfri 

soja ved udgangen af 2025.

Te

40% af vores urte- og frugtte skal være 

bæredygtigt certificeret med Fairtrade, 

Rainforest Alliance/UTZ eller være 

økologisk.

Bomuld

100% af vores bomuld i beklædnings- 

og boligtekstiler skal være bæredygtigt 

certificeret med Fairtrade, GOTS, Organic 

Cont-ent Standard, BCI, CMiA eller fremstillet 

af genanvendt bomuld ved udgangen af 2025.

Dyrevelfærdsmærket
God dyrevelfærd er noget, som ligger 

danskerne meget på sinde. I ALDI har 

vi strenge politikker på området og har 

allerede udfaset buræg fra alle vores varer. 

I 2020 tog vi endnu et vigtigt skridt i kampen 

for bedre dyrevelfærd, da vi stoppede 

med at sælge de såkaldte turbokyllinger. 

I dag sælger vi udelukkende ferske 

kyllingeprodukter fra langsomt voksende 

kyllinger med det statskontrollerede dyre-

velfærdsmærke ”Bedre Dyrevelfærd”. For at 

en landmand kan mærke sine kyllinger med 

dyrevelfærdsmærket, skal han/hun leve op 

til en lang række krav om plads, transporttid 

og miljø, som er markant strengere end den 

danske og europæiske lovgivning.

Afskovning
Afskovning er en kæmpe bæredygtigheds-

udfordring og et emne, der ligger højt på 

agendaen hos EU, NGO’er og naturligvis 

også hos ALDI. Afskovning skaber store  

problemer for miljøet og biodiversiteten, 

hvilket også har betydelige negative sociale 

konsekvenser for lokalsamfundene i bl.a. 

Sydamerika. I perioden fra 1990 til 2016 

forsvandt der 1,3 millioner kvadratkilometer 

skovareal, og ca. 80% skyldes behovet for at 

udvide landbrugsarealer.  Amazonasregn-

skoven og andre tropiske skove kan virke 

langt væk i hverdagen, men de tropiske 

skove er oaser for biodiversiteten og vigtige 

for hele klodens økosystem, da de er med til 

at skabe ren luft, regulere vandstrømninger 

og binde kulstof.

… og derfor er det nødvendigt med 

stærke internationale aftaler om 

fangstkvoter, hvis man skal sikre et 

bæredygtigt fiskeri i fremtiden. For 

nogle af de mest populære spisefisk 

i Danmark, så som tun, makrel og 

sild, er efterspørgslen i øjeblikket 

stor, men mængden af certificerede 

fisk er lav.

Danskerne elsker for eksempel at 

spise sild, og specielt ved helligdage 

og højtider som jul og påske er det 

vigtigt, at vi har sild på hylderne, hvis 

kunderne skal lægge deres indkøb 

hos os. Men omkring halvdelen 

af verdens MSC-certificerede sild 

mistede ved udgangen af 2020 sin 

bæredygtighedscertificering. Det 

skyldes, at MSC-certificeringen for 

sild og blåhvilling i Nordøstatlanten 

blev suspenderet.

I ALDI har vi valgt at beholde 

silden på hylderne, men bakker 

op om internationale fangstaftaler 

og fortsætter vores engagement 

sammen med internationale 

NGO’er for fremadrettet at sikre et 

bæredygtigt fiskeri.

Fisk kender ikke 
til landegrænser
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Palmeolie

Konventionel dyrkning af palmeolie er en 

betydelig bidragsyder til den afskovning, 

der truer verdens regnskove og bio-

diversiteten, og som er medvirkende til 

en langsigtet global opvarmning. Som 

mangeårigt aktivt medlem af ”Roundtable 

on Sustainable Palm Oil” (RSPO) arbejder 

vi aktivt for at fremme en social og miljø-

mæssig ansvarlig produktion af palmeolie. 

Ligeledes har vi i 2020 som medinitiativtager 

og stifter af ”Dansk Alliance for Ansvarlig 

Palmeolie” øget vores engagement i kampen 

mod afskovning fra palmeolie. Gennem et 

forpligtende samarbejde er vi med til at drive 

Soja

Soja spiller en stor rolle, enten direkte eller 

indirekte, når man handler dagligvarer. 

Der findes sojabønner i tofu, sojasovs og 

køderstatninger, og samtidig er sojaprotein 

en vigtig komponent i dyrefoder, hvilket 

betyder, at soja også indirekte indgår i kød, 

æg og mejeriprodukter. Den protein-

rige energikilde er altså ikke til at 

komme udenom, men uden passende 

foranstaltninger forårsager dyrkning af 

sojabønner massiv skovrydning.

Siden vi i 2019 var med til at stifte ”Dansk 

Alliance for Ansvarlig Soja” - et forpligtende 

• Vi er stoppet med at sælge turbokyllinger og sælger nu udelukkende 

ferske kyllingeprodukter fra langsomt voksende kyllinger med det 

statskontrollerede dyrevelfærdsmærke ”Bedre Dyrevelfærd”. 

• Vi har offentliggjort en handlingsplan for, hvordan vi vil bidrage til, at al 

soja, der importeres til brug i ALDI’s varer, er ansvarligt produceret, og 

derfor ikke bidrager til afskovning.

Højdepunkter for
ansvarlige varer i 2020

samarbejde for at sikre fremdrift mod 

ansvarligt produceret soja – har vi kortlagt 

vores direkte og indirekte forbrug af soja. 

I 2020 offentliggjorde vi en handlingsplan 

for, hvordan vi vil bidrage til at al soja, 

der importeres til brug i ALDI’s varer, er 

ansvarligt produceret og ikke bidrager til 

afskovning.

Vores målsætning er, at 100% af vores 

egne varer ved udgangen af 2025 skal være 

produceret med certificeret og afskovningsfri 

soja. Indtil vores målsætning om en lang-

sigtet bæredygtig løsning er nået, vil vi 

kompensere gennem køb af RTRS-kreditter.

udviklingen på tværs af dansk erhvervsliv 

og sikre brugen af ansvarligt produceret 

palmeolie i Danmark.

Vi stiller krav om, at 100% af palmeolien i 

egne varer er bæredygtigt produceret, og 

at vores leverandører er medlem af RSPO. 

Selvom vi årligt fører kontrol med samtlige 

varer, der indeholder palmeolie, så vi sikrer,

at vi lever op til egne krav, sker det, at der 

slipper et produkt igennem, som vi efter-

følgende må fjerne fra sortimentet. I 2020 

havde vi 94,2% certificeret bæredygtig 

palmeolie i vores produkter heraf 92,4% i 

fødevarer og 100% i nonfood.
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Miljø- og 
klimaansvar
I ALDI har vi et medansvar for, hvordan vi bruger 

klodens ressourcer, og derfor skal vores adfærd i hele 

værdikæden bidrage til en mere bæredygtig udvikling. 

Vi stiller høje krav til vores leverandører, og vi stiller 

høje krav til os selv i hele leverandørkæden, på vores 

lagre og i vores butikker.

Science Based Targets
I juni 2020 tilsluttede vi os, som en del  

af ALDI Nord gruppen, ”Science Based  

Targets”-initiativet, der forpligter 

os til at sætte reduktionsmål for 

udledning af drivhusgasser. Dette sker 

i overensstemmelse med Parisaftalens 

målsætning om at holde den globale 

temperaturstigning under 1,5 °C.  ”Science 

Based Targets”-initiativet er et meget 

ambitiøst initiativ, da vi nu vil sætte 

reduktionsmål for hele leverandørkæden, 

også kaldet Scope 3. Kort fortalt betyder det, 

at vi nu medregner mængden af CO2
e
 helt fra 

produktionen til efterbehandlingen af varen.

Det kan kun lade sig gøre gennem et godt 

samarbejde med vores leverandører. 

Næste skridt for ALDI Nord gruppen er nu 

at fastlægge nye målsætninger, både for os 

selv og vores værdikæde. 

Energi og solceller
For at drive en dagligvarekæde med mere 

end 180 butikker skal der helt naturligt 

bruges energi på at holde butikkerne åbne og 

lagrene aktive. I det samlede klimaregnskab 

er det derfor driften af butikkerne, der med 

60% står for den største andel af vores 

udledning af drivhusgasser. Det er særligt 

køling af varer og belysning, som bruger 

energi. Hertil kommer lækage fra kølemidler, 

hvoraf en del er drivhusgasser. For at 

reducere vores udledning af drivhusgasser 

er det derfor nødvendigt at nedsætte energi-

forbruget i vores butikker, modernisere 
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vores køleanlæg og købe grøn energi.

Vi har allerede installeret LED-belysning 

i alle butikker og lagre, og vi opsætter 

solceller på taget af vores butikker i takt 

med, at vi bygger og moderniserer dem. I 

løbet af 2020 har vi ændret udformningen 

af vores solcelle- og energiprojekt. Det 

betyder, at vi får opsat færre, men større 

anlæg, end vi tidligere har estimeret, og vi 

har derfor måtte justere vores målsætninger 

på området. Vi har indtil videre opsat 

solceller i Give, Ringsted, Vordingborg og 

Viborg, og vores målsætning er, at 75% af 

vores butikker skal have monteret solceller 

på taget. Vores solceller er tilsluttet 

det offentlige elnet, og på en solrig dag 

sender vi derfor grøn overskudsstrøm ud i 

elnettet, så det kan komme andre til gode. 

Et solcelleanlæg kan dække cirka 40% af 

en butiks strømforbrug og bidrager derfor 

betragteligt til vores ambitioner om at få 

mere energi fra fornybare ressourcer.

Plast- og emballagestrategi
Mængden af plast, der findes på jorden 

og i havet, stiger hver dag. Det er én af de 

største miljøudfordringer, vi som samfund 

står overfor. Derfor er vi i ALDI også optaget 

af at finde nye og mere genanvendelige 

emballager, så vi fortsat kan udnytte 

plastikkens mange gode egenskaber, 

men på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Vi har udskiftet de traditionelle indkøbsposer med en 

genbrugsbærepose, som kan bruges et utal af gange. 

Den er lavet af mindst 80% genbrugsplast og sparer 

over 85 ton plast om året. 

I 2019 fjernede vi plastikskruelåget på vores fløde- og 

mælkekartoner. Det sparer 25 ton plast hvert år.

Vores frugt- og grøntnet kan bruges igen og igen som 

alternativ til engangsplastikposer. 

 Vi bruger genanvendt plastik i mange af vores emballager 

og så vidt muligt kun ét materiale, så det er let at sortere.

BÆREDYGTIG BÆREPOSE

MÆLK UDEN SKRUELÅG

GENBRUGSNET TIL FRUGT OG GRØNT 

GENBRUGT PLASTIK

Vi har erstattet plastikposen om vores økologiske 

Fairtrade bananer med en banderole. På den måde 

sparer vi 3 ton plast om året.

NY BANAN-BANDEROLE

Vores målsætninger for plast og emballage

100 %
15 %

40 %

AL
DI

ʼs e

mballagemission

Reducér
Genbrug
Genanvend

100% af vores private 

label-emballager 

skal være egnet til 

genanvendelse ved 

udgangen af 2024.

Private label-emballager 

skal reduceres med 15% 

ved udgangen af 2024.

Hele 40% af vores frugt og 

grønt skal tilbydes uden 

emballage ved udgangen af 

2023.
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Vores langsigtede plan er at mindske 

mængden af plast og øge genanvendelsen, 

så vi sparer ressourcer til gavn for både 

mennesker og natur.  Det kræver ikke 

bare én fokuseret indsats men flere 

fokusområder, hvor vi gør tanke til 

handling med mange konkrete initiativer.

Vi har allerede implementeret en række 

tiltag, som sparer os for 113 tons plast 

årligt, men vi stopper ikke her. Vi har 

udviklet en plast- og emballagestrategi 

for ALDI, og i 2020 har vi sammen med 

den øvrige dagligvarehandel udarbejdet 

en emballagemanual. Når vi går sammen 

med de andre dagligvarekæder om at lave 

en emballageguide, er det for at give vores 

leverandører et samlet overblik over hvilke 

emballagematerialer og -designs, vi som 

branche ideelt set foretrækker, og fordi vi 

sammen kan skabe større forandringer, 

end vi kan hver for sig.

Madspild
En tredjedel af alt mad spildes. Det sker på 

vej fra produktionen, igennem butikken og 

ind i kundernes køleskab. Og det betyder, 

at vi i Danmark hvert år spilder ca. 700.000 

tons fødevarer. Det er et kæmpe problem 

for miljøet, vores klima og ikke mindst 

pengepungen. I ALDI mener vi, at mad skal 

spises og ikke spildes. Derfor arbejder vi 

aktivt med at bekæmpe madspild. Vi har 

i flere år arbejdet med lokale donations-

partnere, og i 2020 donerede 60% af vores 

butikker overskudsmad til lokale foreninger.

Mad skal spises - ikke spildes

38 %
På vej til halvering af madspild 

Vi vil minimere madspild med 50% inden 

2030 – i 2020 har vi reduceret madspild 

med 38 %. 

2789 
TONS

God mad sikret fra spild

Fra 2019 til 2020 har vi sikret hele 2798 tons 

god mad fra at ende som spild.

100%
”Too Good To Go” lykkeposer med 
frugt og grønt i ALLE vores butikker 

På få år er vi gået fra, at en femtedel af vores 

butikker havde ’To Good To Go’-lykkeposer. 

Nu findes de i alle butikker.

45%
Frugt og grønt i løssalg 
mindsker madspild.

Efter en måned, hvor fire slags frugt og grønt 

kunne købes i løssalg, var spildet mindsket 

med 45 %.
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Vi har i alle vores butikker lanceret de 

såkaldte lykkeposer med frugt og grønt til 

stærkt nedsatte priser gennem madspilds-

appen ”Too Good To Go”. Det betyder, at vores 

kunder nu kan være med til at redde frugt 

og grønt fra at ende i skraldespanden, og de 

har taget godt imod initiativet. Alene i løbet 

af den første måned sparede vi sammen 

med vores kunder mere end 20.000 kg CO2. 

Det svarer til ca. 118 ture fra København til 

London i fly. I 2021 forventer vi at udvide 

konceptet med endnu en pose, som dækker 

• Vi har indgået et samarbejde med ”Too Good To Go”, så  

vores kunder nu kan købe lykkeposer med overskudsfrugt  

og -grønt i alle vores butikker i hele landet.  

• Vi har tilsluttet os den frivillige aftale ”Danmark mod 

Madspild” og forpligter os til at halvere vores madspild  

inden 2030 og årligt opgøre og rapportere vores madspild. 

• Vi har tilsluttet os det ambitiøse ”Science Based Targets”-

initiativ og forpligter os derved til at sætte reduktionsmål 

for udledning af drivhusgasser, der er i overensstemmelse 

med Parisaftalens målsætning om at holde den globale 

temperaturstigning under 1,5 °C. 

• Vi har udarbejdet en fælles emballageguide sammen med  

den øvrige dagligvarebranche.

Højdepunkter for
klima- og miljøansvar i 2020

flere varegrupper, og derved hjælpe til at 

mindske madspildet endnu mere.

2020 var også året, hvor vi tilsluttede 

os den frivillige aftale ”Danmark mod 

Madspild”. Med afsæt i FN’s Verdensmål 

er det et samarbejde mellem forskellige 

aktører i hele fødevareværdikæden. I aftalen 

forpligter vi os til at halvere vores madspild 

inden 2030 og årligt opgøre og rapportere 

vores madspild. I 2020 fik vi kortlagt vores 

madspild for 2019 og derved udviklet en 

baseline, som vi kan måle os selv op af i 

arbejdet med at halvere vores madspild. 

For at leve op til de ambitiøse mål kræver 

det konkrete tiltag, som rent faktisk gavner. 

Derfor leder vi hele tiden efter nye måder at 

reducere vores madspild på.

Et af de initiativer, som vi har introduceret 

i 2020, er frugt og grønt i løssalg. Det giver 

mening for kunderne, at de nu kan købe 

præcis den mængde, som de skal bruge 

og derved mindske madspild i hjemmet. 

Butikken skal også kassere mindre, da det 

kun er den ene frugt,der er stødt, som 

smides ud og ikke hele pakken. Samtidig 

er det også starten på vores ambitiøse 

målsætning om, at hele 40% af vores 

frugt og grønt skal tilbydes uden emballage. 

Allerede i den første måned efter intro-

duktionen af fire forskellige slags frugt 

og grønt i løssalg sænkede vores butikker 

destruktionsniveauet med imponerende 

45%.
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Ansvarlig 
leverandørkæde
Vi sælger varer fra hele verden, og alle varerne har 

deres egen produktion og deres egen leverandørkæde. 

De beslutninger, vi træffer, påvirker hele leverandør-

kæden, og vi er bevidste om, at vores handlinger har 

konsekvenser hele vejen ned i værdikæden.

Menneskerettigheder
Risikoen for at vores forretningsdrift 

har en negativ påvirkning på menneske-

rettighederne er størst i såkaldte 

risikolande. Som dagligvarekæde har vi 

et ansvar, og det strækker sig ud over 

landets grænser og hele vejen gennem 

vores værdikæder. Derfor skal alle vores 

leverandører efterleve vores Code of 

Conduct om ansvarlig forretningsadfærd.

Trods strenge regler, en bred vifte af 

initiativer og løbende due diligence 

ved vi, at der kan ske fejl eller være 

leverandører, som bevidst eller ubevidst 

ikke overholder reglerne. Men vi gør 

hver dag vores bedste for at forsøge at 

forebygge det. Derfor fokuserer vi på 

at samarbejde med vores leverandører 

for at løse disse problemstillinger og 

skabe en positiv forandring gennem 

vores leverandørkæde. Gennem 

dialog tager vi et fælles ansvar for 

at beskytte menneskerettighederne. 

Problemstillingerne er komplekse af 

natur, og derfor tager det også tid at løse 

dem. Af den grund afbryder vi ikke bare 

et samarbejde, når problemer bliver 

identificeret, men tilstræber i stedet 

at finde løsninger sammen med vores 

leverandører og producenter og 

derigennem skabe varige forbedringer.
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I de leverandørkæder, hvor vi har 

identificeret en særlig risiko, har 

vi implementeret en række due 

diligence processer. Vi stiller krav om 

forskellige sociale og miljømæssige 

certificeringsordninger for udvalgte 

råvarer med særlig høj risiko, bl.a. 

kakao, kaffe og palmeolie. For vores 

nonfood varer, der er produceret i 

risikolande, kræver vi en uafhængig 

tredjeparts audit i henhold til ”amfori 

BSCI”. Hvis leverandøren ikke lever op til 

alle punkterne i en audit, og vi opdager 

overtrædelser eller brud på reglerne, 

bliver der udarbejdet en handlingsplan 

for forbedringer, som vi løbende følger 

op på sammen med leverandøren.

I 2020 har vi i ALDI udarbejdet specifikke 

politikker på områderne for børnearbejde 

og tvangsarbejde og derved styrket vores 

indsats for aktivt at undgå deltagelse i 

aktiviteter, der medvirker til krænkelser 

af menneskerettighederne.

Større transparens
I ALDI har vi et stort fokus på at skabe 

mere transparente leverandørkæder, 

og det er et emne, som vi kommer til 

at arbejde endnu mere med i 2021 

og de kommende år. I 2020 lagde vi 

grundstenene til vores fremtidige 

arbejde for at skabe større transparens 

og integrere bæredygtighed i vores 

internationale indkøbsprocesser. 

I fremtiden vil vi stille endnu større 

krav til sporbarhed og kræve sociale 

certificeringer på frugt og grønt, så vi 

kan bruge vores indflydelse til at skabe 

positive forandringer, når det kommer 

til menneskerettigheder og miljøforhold 

i leverandørkæden. Vi angiver altid 

leverandørens navn på emballagen, og 

der ligger altid en opdateret liste på vores 

hjemmeside med navne og adresser på 

vores producenter af tøj, sko og bolig-

tekstiler. På den måde har alle mulighed 

for at se, hvor vores varer kommer fra, 

og vi kan holdes op på vores løfter om at 

drive en ansvarlig leverandørkæde.

• Vi fortsætter vores indsats med at udfase kemikalier fra 

tekstilproduktionen og har tilsluttet os ”Zero Discharge of Hazardous 

Chemicals”. Et projekt, der skal sikre bedre håndtering af kemikalier og 

eliminere udledningen af miljøskadelige stoffer fra tøjproduktion. 

• Vi har lagt grundstenene til ALDI’s fremtidige arbejde med at sikre 

større transparens i vores leverandørkæder og vil fremadrettet kræve 

sociale certificeringer af frugt og grøntavlere.

Højdepunkter for 
ansvarlig leverandørkæde i 2020

Tekstiler og kemikalier 
Tøj og tekstiler bliver ofte produceret med 

kemikalier, som kan være sundheds- og 

miljøskadelige. Vi tester derfor spilde-

vandet fra de fabrikker, hvor der bruges 

vand og kemikalier for at undgå udledning 

af miljøskadelige stoffer fra produktionen. 

Langt størstedelen af vores eget tøj er 

mærket med OEKO-TEX. Det betyder, at 

hver eneste tråd, knap og stof er testet 

og fri for uønskede kemikalier. Vi har i 

mange år stillet strenge krav til vores 

leverandører om brug af kemikalier i 

produktionen af tøj, tekstiler og sko. 

I 2020 forpligtede vi os til ”Zero Discharge 

of Hazardous Chemicals” (ZDHC). 

I de foregående år har vi arbejdet for at 

leve op til Greenpeace Detox kriterier, 

og initiativet ZDHC blev dannet som 

en forlængelse af Greenpeace Detox-

kampagnen. Det er en samling af bl.a. 

tøj- og skoproducenter samt detail-

handlere, der arbejder sammen for bedre 

kemikalie-håndtering i produktionen. 

I april 2020 introducerede ALDI Nord 

gruppen ZDHC-parametrene for spilde-

vand og slam som defineret i ZDHC-

spildevandsretningslinjerne.

https://www.aldi.dk/om-aldi/csr/ansvarlig-leverandoerkaede/transparens.html
https://www.aldi.dk/om-aldi/csr/ansvarlig-leverandoerkaede/transparens.html
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Samfundsansvar 
og dialog
Som en landsdækkende dagligvarekæde med mere 

end 180 butikker er vi en integreret del af det danske 

samfund, og i ALDI vil vi også gerne være en aktiv del 

af danskernes hverdag.
Aktive alliancer og vidensdeling
Gennem deltagelse i forskellige netværk 

og alliancer deltager vi i debatten om, 

hvordan vi skaber et mere bæredygtigt 

og fair samfund. Vi er medlem af ”Dansk 

Initiativ for Etisk Handel” (DIEH), som 

arbejder for at fremme ansvarlig handel. 

Gennem dialog, indsigt og forskellige tiltag 

samler initiativet erhvervslivet, offentlige 

instanser, fagbevægelsen og organisationer 

for i fællesskab at arbejde med etisk 

handel, der respekterer menneske- og 

arbejdstagerrettigheder, fremmer hensynet 

til miljø og klima samt bidrager til en global, 

bæredygtig udvikling ved at finde praktiske 

løsninger på komplekse problemstillinger.

Vi deltager i netværksmøder hos Plast-

industrien for at sikre en værdifuld og 

konstruktiv dialog om fremtidens emballager 

og i Dansk Erhvervs CSR-netværk, som 

hjælper os til at imødekomme forandringer 

og skabe gode løsninger.

Vi er medinitiativtagere til ”Dansk Alliance 

for Ansvarlig Soja”, et forpligtende sam-

arbejde, der skal sikre ansvarlig import 

af soja til Danmark. I 2020 styrkede vi 

vores engagement for ikke at bidrage til 

afskovning, da vi offentliggjorde vores 

soja-handlingsplan i henhold til alliancens 

forpligtelser. 

Ved udgangen af 2020 var vi med, da ”Dansk 

Alliance for Ansvarlig Palmeolie” blev stiftet 

af 30 danske virksomheder, organisationer 

og myndigheder. I ALDI har vi et stort fokus 

på ansvarlig palmeolieproduktion og stiller 

Modelfoto, fotograf Louise Dyring Mbae
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krav til vores leverandører om RSPO-

certificeret palmeolie. Vi har i mange år 

oplyst om fremdrift og fortsætter med at 

gøre det under ”Dansk Alliance for Ansvarlig 

Palmeolie” for at sikre, at al palmeolie 

importeret til ALDI er produceret ansvarligt.

Strategiske partnere, 
der skaber forandringer
Vi har også en række strategiske 

samarbejdspartnere, som vi arbejder 

sammen med for at mindske madspild og 

gøre hverdagen lidt nemmere for nogle af 

dem, som har det sværest. 

Vores stigende fokus på madspild i 2020 er 

understreget gennem vores samarbejde med 

”Too Good To Go”, det nationale ”Danmark 

mod Madspild”-initiativ, som vi er blevet en 

del af, og vores fortsatte samarbejde med 

donationspartnere landet over.

I 2020 støttede vi endnu engang Kræftens 

Bekæmpelse og deres arbejde med at skabe 

opmærksomhed omkring kræft. Med salg af 

armbånd og lyserøde varer i uge 40 samlede 

vi ind til, ”Støt Brysterne”-kampagnen.

Sammen er vi stærkere 
– ALDI og Red Barnet
Vi arbejder tæt sammen om, at børn bliver 

en del af gode fællesskaber, og at udsatte 

familier får en håndsrækning til en bedre 

hverdag.

ALDI har siden 2018 støttet Red Barnets 

arbejde med at skabe langsigtede 

forandringer for udsatte børn i Danmark. 

Den forskel, vi er med til at gøre, er ikke 

mindst takket være vores medarbejdere 

og kunder, som bidrager ved at donere pant 

og deltage i indsamlinger samt andre 

støtteaktiviteter i løbet af året.

Vores samarbejde med Red Barnet har 

i 2020 i høj grad fokuseret på at hjælpe 

udsatte børn og familier i en tid præget af 

Corona. Coronakrisen rammer skævt og 

presser økonomien i mange udsatte familier. 

Derfor gav vi i maj måned en håndsrækning 

til mere end 650 sårbare familier og 1.500 

børn landet over ved at levere madkasser, 

fyldt med friske varer fra ALDI, direkte til 

døren – og med god afstand.

På grund af corona har Red Barnets 

sommerlejre i 2020 haft endnu større 

betydning, da mange udsatte børn har 

haft brug for en pause - væk fra corona 

og en hård hverdag. Som en del af ALDI’s 

partnerskab med Red Barnet donerede 

vi madvarer til 58 lejre i hele landet og 

samlede ind i alle butikker, hvor kunder har 

• I 2020 tilsluttede vi os ”Danmark mod Madspild” og forpligtede os 

til at halvere vores madspild inden 2030. 

• Vi donerede sammen med vores kunder mere end 1,2 mio 

kroner til Red Barnet fordelt på pantdonationer, indsamlinger og 

sponsorater. 

Højdepunkter for
Samfundsansvar og dialog i 2020

købt stregkoder til 25 kr. – et beløb, der gik 

ubeskåret til Red Barnets arbejde.

I anledning af julen hjalp vi Red Barnet med 

økonomisk støtte fra salg af bamser, mens vi 

sendte de to organisationer, Kvindehjemmet 

og Operation Julegaveregn, 1500 julebamser 

til glæde for nogle af de mest sårbare børn.

I alt donerede vi sammen med vores kunder 

mere end 1,2 mio. kroner til Red Barnet i 

2020 fordelt på pantdonationer, indsamlinger 

og sponsorater.
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Ansvarlig 
arbejdsplads
Hos ALDI er vores medarbejderes trivsel og sikkerhed 

af højeste prioritet, og det er vigtigt for os, at alle vores 

medarbejdere kan møde trygt på arbejde.

Pandemien har sat sit præg på 2020, og det har haft 

indflydelse på hele vores forretning og på alle vores 

medarbejdere. Da landet lukkede ned i marts måned, 

og mange danskere blev sendt hjem, stod vores 

butiksmedarbejdere klar i butikkerne, så resten af 

landet kunne handle trygt.

Vi oprettede en Corona Task Force og 

iværksatte en lang række tiltag i butik-

kerne for at sikre kundernes og vores 

medarbejderes sundhed: Vi opsatte plexi-

glas ved kasserne, fjernede vareadskillere, 

lavede afstandsafmærkninger på gulvet, 

opsatte sprit og handsker ved indgangen 

og hængte informationsplakater op i og 

uden for butikkerne.

I det hele taget har vi haft et stort fokus på at 

sikre en klar kommunikation til både kunder 

og medarbejdere. Vi har oprettet en intern 

Corona Hotline og udviklet en app, så vi 

hurtigere kan kommunikere internt. På vores 

kontorer og i logistikken har vi indført ekstra 

rengøring, hjemsendt medarbejdere, hvor 

det var muligt, og lavet opdelte hold, så vi 

mindskede risikoen for store smitteudbrud.



30

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR - 2020 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR - 2020

31

Mangfoldighed og lige muligheder
ALDI er en mangfoldig arbejdsplads, og 

det er vi stolte af. Vi tror på, at en bred 

mangfoldighed skaber værdi, ikke kun på 

bundlinjen, men også for vores medarbej-

dere, fordi vi udvikler os sammen, ser flere 

muligheder og skaber bedre ideer. Derfor 

værdsætter vi diversitet, og vi vil sikre en 

arbejdsplads, som er inkluderende for alle 

– også på ledelsesniveau.

I vores branche er der en generel overvægt 

af mænd i ledelsesniveauerne. Derfor har vi 

i ALDI et stort fokus på at få flere kvinder på 

ledende poster i organisationen, så forde-

lingen bliver så lige som muligt. På vores 

interne A-teamuddannelser for butiks-

ansatte er målet altid at have en ligelig 

kønsfordeling blandt deltagerne, ligesom 

vi i for-hold til nye rekrutteringer tilstræber 

en ligelig kønsfordeling i kandidatpuljen. 

I 2020 har vi intensiveret uddannelse og 

opkvalificering af ledere og medarbejdere - 

blandt andet med henblik på at hjælpe 

kolleger med de rette kvalifikationer til at 

nå et nyt ledelsesniveau. Det sker både gen-

nem vores interne e-learningsprogram; ALDI 

Academy, og gennem egentlige uddannelses-

forløb og jobrokering samt talentudvikling.

            

Medarbejdertrivsel
I ALDI ved vi, at stolte og tilfredse med-

arbejdere skaber værdi. Det gør de, fordi de 

giver vores kunder en bedre oplevelse, og 

fordi de bliver hos os i mange år. Derfor 

foretager ALDI hvert år en trivselsunder-

søgelse, der skal hjælpe os med at vise, 

hvor vi som organisation og ledelse kan 

blive endnu bedre.

I 2020 oplevede vi en stor tilslutning fra 

medarbejderne, da hele 85% af vores 

medarbejdere svarede på den årlige 

trivselsundersøgelse. Det er vi stolte af, 

for det er vigtigt, at vi har en kultur, hvor 

medarbejdere kan og har lyst til at gå til 

deres ledere eller medarbejderrepræsen-

tanter med deres bekymringer og udfor-

dringer – eller gode ideer til forandring.

Nogle af de temaer, som resultaterne af 

trivselsundersøgelsen lagde vægt på, var 

diversitet og diskrimination. Det er vigtigt 

for os at lytte til vores medarbejdere og 

beskytte dem mod diskrimination og 

chikane. Derfor har vi oprettet en 

• Vi lagde fundamentet til ALDI’s fremtidige arbejde med 

arbejdsmiljøledelse. 

• Vi har oprettet en Corona Task Force, der følger udviklingen og 

supporterer medarbejderne og organisationen. 

• Vi havde en lige kønsfordeling på vores interne A-teamuddannelse for 

butikschefer. 

• Hele 85% af vores medarbejdere deltog i vores trivselsundersøgelse.     

Højdepunkter for
Ansvarlig arbejdsplads i 2020

uafhængig komite til at håndtere anmeld-

elser om diskrimination. Vi har udarbejdet 

en diversitetspolitik, og i fremtiden vil 

diskrimination og chikane være to af de 

emner, som vi vil være særligt opmærk-

somme på.
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Miljø- og klimaindsats 
Emne Målsætninger Resultater og tiltag i 2020

Plast og emballage
Plast og emballage udgør en 
miljørisiko, hvis det ikke 
håndteres korrekt og i stedet 
ender som affald i naturen og i 
havene. 

Vores plast- og 
emballagestrategi er med til at 
sikre, at vi reducerer mængden 
af plast og øger genanvendelsen, 
så vi mindsker vores klimaaftryk 
og sparer ressourcer til gavn for 
naturen.

• 100% af vores private label 
emballager skal være 
egnet til genanvendelse ved 
udgangen af 2024.

• Vi skal reducere vores 
private label emballager 
med 15% ved udgangen af 
2024.

• 40% af vores frugt og grønt 
skal tilbydes uden emballage 
ved udgangen af 2023.

Som supplement til vores 
plast- og emballagestrategi har 
vi i samarbejde med resten af 
den danske dagligvarehandel 
udarbejdet en emballagemanual 
til vores leverandører, som 
giver et samlet overblik over 
hvilke emballagematerialer 
og –designs, som vi ideelt set 
foretrækker.

Afskovning
Afskovning skaber store 
problemer for miljøet, påvirker 
biodiversiteten, medvirker til 
øget udledning af drivhusgasser 
og kan også have betydelige 
negative sociale konsekvenser.

For at minimere risikoen for at 
råvarer i vores forsyningskæde, 
såsom soja, træ og palmeolie, 
bidrager til afskovning, har 
vi målsætninger på alle 
områder og engagerer os i 
brancheinitiativer for positivt 
at påvirke udviklingen i dansk 
erhvervsliv.

• 100% af vores egne varer 
skal være produceret med 
certificeret og afskovningsfri 
soja ved udgangen af 2025. 

• 100% af palmeolien i vores 
egne varer skal være RSPO-
certificeret. 

• 100% af vores træbaserede 
varer og salgsemballager til 
fødevarer og nonfood i fast 
sortiment skal være FSC- 
eller PEFC-certificeret eller 
være fremstillet af mindst 
70% genbrugsmaterialer.

    

Vi har kortlagt vores sojaaftryk 
og som en del af ”Dansk Alliance 
for Ansvarlig Soja” offentliggjort 
en handlingsplan for ansvarlig 
soja. I november var vi 
medinitiativtager til ”Dansk 
Alliance for Ansvarlig Palmeolie”, 
som forpligter medlemmer 
til at arbejde for, at palmeolie 
importeret til Danmark ikke 
bidrager til afskovning. 

• 94,2% palmeolie var 
certificeret.

• 95% af vores træbaserede 
varer var certificeret. 

• 92% kakao var cerfiticeret
• 85,7% kaffe var certificeret

Energiforbrug
Vores energiforbrug står for 
en væsentlig del af vores 
klimaaftryk og øger risikoen for, 
at vi bidrager til en øget global 
temperaturstigning.

Vi arbejder aktivt på at minimere 
vores energiforbrug og mindske 
miljøbelastningen, og vi har 
blandt andet installeret LED-
belysning i alle butikker og på 
alle lagre.

• På internationalt niveau 
skal vi fastlægge nye 
målsætninger, der er i 
overensstemmelse med 
Parisaftalen.

• Vi erstatter løbende vores 
kølere og introducerer mere 
klimavenlige alternativer.

• Vi opsætter solceller på 
taget af vores butikker i 
takt med, at vi bygger og 
moderniserer dem.

• 75% af vores butikker skal 
have monteret solceller på 
taget.

ALDI Nord gruppen har tilsluttet 
sig ”Science Based Targets”-
Initiativet, der forpligter os til 
at sætte reduktionsmål for 
udledning af drivhusgasser 
i overensstemmelse med 
Parisaftalens målsætning 
om at holde den globale 
temperaturstigning under 1,5 °C.

Madspild
Spild af mad bidrager til 
unødvendig brug af ressourcer 
og risiko for overproduktion.

Vores arbejde med at minimere 
madspild har udviklet sig fra 
at være et projekt drevet med 
hjertet til også at være et 
strategisk vigtigt emne på tværs 
af hele virksomheden.

• Vi skal minimere vores 
madspild med 50% inden 
2030 og årligt offentliggøre 
vores madspild.

• I 2021 vil vi udvide vores 
samarbejde med  
”Too Good To Go” med endnu 
en lykkepose.

Vi tilsluttede os det frivillige 
initiativ ”Danmark Mod 
Madspild”, som forpligter os til 
at halvere vores madspild inden 
2030.

Vi har kortlagt vores madspild 
og reduceret vores madspild 
med 38% i 2020.

2019: 7250 ton madspild 
(baseline) 
2020: 4461 ton madspild

Vores kunder kan nu købe ”Too 
Good To Go” lykkeposer i alle 
vores butikker, og vi er begyndt 
at sælge frugt og grønt i løssalg.

Kemikalier
Udledning af kemikalier fra 
produktion af tøj og sko udgør en 
stor miljørisiko.

Vi har gennem ALDI Detox 
arbejdet for at minimere risikoen 
for udledning af miljøskadelige 
kemikalier og fortsætter nu 
arbejdet som en del af ”Zero 
Discharge of Hazardous 
Chemicals” (ZDHC).

• Vi skal leve op til kravene 
fra ZDHC og sikre en bedre 
kemikaliehåndtering.

Vi har tilsluttet os ”Zero 
Discharge of Hazardous 
Chemicals” og introduceret krav 
for spildevand og slam.

Sociale forhold og medarbejderforhold 
Emne Målsætninger Resultater og tiltag i 2020

Medarbejdertrivsel
Stolte og glade medarbejdere 
skaber et bedre, mere 
inkluderende og sundere 
arbejdsmiljø, som også er bedre 
til at fastholde medarbejdere.

• Øge vores 
medarbejderimage og 
-tilfredshed frem mod 2023.

• Reducere vores 
medarbejderomsætning 
frem mod 2023.

85% af medarbejderne deltog i 
den årlige trivselsundersøgelse.

Ligestilling og diversitet
Vi ønsker at være en mangfoldig 
arbejdsplads for at tiltrække 
dygtige medarbejdere og give 
lige muligheder til alle.

Øget fokus på ligestilling og 
diversitet skal være med til at 
profilere os som en attraktiv 
arbejdsplads for vores 
nuværende og kommende 
medarbejdere.

• Der skal være en ligelig 
kønsfordeling på vores 
A-team uddannelser.

• Vi skal have 40% kvinder i 
det øvrige ledelseslag.

Vi havde en ligelig kønsfordeling 
på vores butikschefuddannelse 
i 2020.

I 2020 var der 38% kvinder i det 
øvrige ledelseslag.
Vi har udarbejdet en 
diversitetspolitik.
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ASC  
Aquaculture Stewardship Council

BCI  
Better Cotton Initiative

BSCI  
The Business Social Compliance Initiative

CmiA  
Cotton made in Africa

DIEH  
Dansk Initiativ for Etisk Handel

FSC  
Forest Stewardship Council 

GLOBAL G.A.P. 
Global Good Agricultural Practices

GOTS  
Global Organic Textile Standard

GRASP  
GLOBAL G.A.P. Risk Assessment on Social Practice

MSC  
Marine Stewardship Council

PEFC  
Programme for the Endorsement of Forest Certification

RSPO  
Roundtable on Sustainable Palm Oil

RTRS  
Roundtable for Responsible Soy

UTZ  
Bæredygtigt landbrug

ZDHC  
Zero Discharge of Hazardous Chemicals

Forkortelser

Sikkerhed og 
medarbejderulykker
Der er risiko for 
medarbejderulykker, særligt 
i vores butikker, i logistikken 
og på vores lagre, hvor fysisk 
arbejde omfatter løft mm.

Vi har uddannet 
ergonomiambassadører, der 
løbende følger op, er med 
til at opbygge gode vaner 
samt forebygge skader og 
nedslidning.

• Øget fokus på 
medarbejdersikkerhed 
og minimering af 
arbejdsskaber.

Vi har påbegyndt en 
centralisering og digitalisering af 
vores arbejdsmiljøindsats, så vi 
fremadrettet kan arbejde mere 
strategisk med at forebygge 
arbejdsskaber.

Respekt for menneskerettigheder 
Emne Målsætninger Resultater og tiltag i 2020

Børnearbejde, tvangsarbejde 
og ansvarlig leverandørstyring 
I vores forsyningskæde er 
der, særligt i risikolande, 
risici for negativ påvirkning 
af  menneskerettighederne, 
herunder tvangs- og 
børnearbejde.

Vi samarbejder med uafhængige 
tredjeparter om audits og indgår 
i dialog om handlingsplaner 
med leverandører for at skabe 
positive forandringer i vores 
værdikæde.

• Krav om uafhængig 
tredjeparts audit efter 
”amfori BSCI” på non-food i 
risikolande.

• Alle leverandører skal 
overholde ALDI’s Code of 
Conduct.

Vi har opdateret listen 
over produktionssteder 
for tekstiler og sko, som er 
offentlig tilgængelig på vores 
hjemmeside.

Som supplement til vores 
Human Rights Policy, som 
er blevet opdateret, har 
vi udarbejdet individuelle 
politikker for tvangsarbejde og 
børnearbejde.

Anti-korruption og bestikkelse 
Emne Målsætninger Resultater og tiltag i 2020

Anti-korruption og bestikkelse
Vores virksomhed bygger på 
handel, og der er risici forbundet 
med at indgå aftaler, placere 
ordrer, få byggetilladelser og 
andre forretningsmæssige 
beslutninger.

• Vi tolerer ingen former for 
bestikkelse eller korruption 
i vores værdikæde, og 
vores forretningsmæssige 
beslutninger skal altid 
være baseret på objektive 
betragtninger. 

• Overholdelse af 
adfærdskodeks mod 
modtagelse af gaver.

Fastholdelse af krav om 
overholdelse af ALDI’s Code 
of Conduct for leverandører 
samt gennemgang af vores 
menneskerettighedserklæring.

Fastholdelse af vores 
medarbejderadfærdskodeks 
mod modtagelse af gaver.
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