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I. POLITIKKENS FORMÅL 

 

➢ At få et forenet kodeks som beskriver hvordan FirstFarms relaterer til og handler på 

miljøpåvirkninger. 

➢ At sikre FirstFarms’ medarbejdere er fortrolige med og forstår selskabets tilgang til miljøspørgsmål. 

➢ At sikre beslutninger, der træffes i selskabet, tager hensyn til miljøet og er i overensstemmelse med 

den definerede politik.  

➢ At introducere FirstFarms’ tilgang til reducering af miljøpåvirkning for de interesserede parter. 

 

II. POLITIKKENS RÆKKEVIDDE 

➢ Denne interne politik introduceres for alle medarbejdere og er tilgængelig på hovedkontoret i hvert 

selskab i FirstFarms-koncernen og på FirstFarms’ hjemmeside.  

➢ Bestemmelserne i denne politik gælder for alle selskaber i FirstFarms-koncernen (bilag 1) indtil nye 

ændringer. 

 

III. NØGLEPRINCIPPER 

FirstFarms er et dansk aktieselskab, som opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Med afsæt i 

professionel ledelse og "best practice" opkøber, udvikler og driver vi jordbrugs- og 

fødevarevirksomhed.  FirstFarms bifalder udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug. 

FirstFarms er en ansvarlig virksomhed. Vi er fuldt ud klar over det store ansvar det er at drive en 

moderne og effektiv landbrugsvirksomhed. Vi mener ikke, at vi kan drive vores forretning uden at tage 

hensyn til vores miljø, vores medarbejdere, vores dyr og involvering i lokalsamfundene. 

Vi er opmærksomme på at vores aktiviteter har indflydelse på klimaet og miljøet. Vi stræber derfor efter 

at reducere vores påvirkning på klima og miljø, mens vi tilpasser vores forretning til klimaforandringer. 

I FirstFarms tror vi på at en sund økonomi, sammen med ansvarlig og effektiv brug af ressourcer, er 

forbundet med bæredygtig produktion og reducering af den miljømæssige påvirkning fra vores 

aktiviteter. 

I vores tilgang til den bæredygtige overgang, stræber vi efter: 

➢ Løbende at forbedre vores miljømæssige resultater; 

➢ At præsentere troværdige miljømæssige resultater til vores interessenter; 

➢ At styrke den organisatoriske involvering i forbedring af vores miljømæssige resultater; 

➢ At deltage i dialog med vores interessenter vedr. miljømæssige spørgsmål.  

 

FirstFarms tilstræber at reducere miljøpåvirkningen gennem: 

 

➢ Forbedring af genanvendelse af ressourcerne; 

➢ Reducering af spild; 

➢ Forbedring af vandeffektivitet; 

➢ Forbedring af energieffektivitet i vores produktioner; 

➢ Forbedring af fodereffektivitet; 

➢ Kontinuerlig optimering af forbruget af pesticider og gødning pr. produceret enhed; 

➢ Forbedring af organisk materiale i jord og jordkvalitet generelt; 

➢ Forbedring af håndtering af kemikalier; 

➢ Forbedring af håndtering af gødning. 
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Desuden overholder FirstFarms alle gældende juridiske og lovgivningsmæssige krav på miljøområdet. 

Vi arbejder løbende på at forbedre vores arbejdsprocedurer for at mindske risikoen for miljøulykker i 

vores drift. 

 

 

 

Denne interne politik træder i kraft og er gældende for alle selskaber i FirstFarms-koncernen. 

 

 

Billund, februar 2021 

 

.......................................... 

Anders Holger Nørgaard 
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Bilag 1: Selskaber i FirstFarms-koncernen 

 

FirstFarms A/S, et dansk aktieselskab, registreret i handelsregisteret under CVR-nr. 28312504, med 

hjemsted på Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark. 

 

FirstFarms Agra M s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 34 122 

087, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 

13205/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms Mlyn Záhorie a.s., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 

34 104 071, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert 

Nr. 4869/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms Mast Stupava a.s., w med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 

36 529 401, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert 

Nr. 2375/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 35 916 346, 

registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 34492/B, 

Slovakiet. 

 

MORAVA AGRO s.r.o., med hjemsted på Malé Leváre 469, Malé Leváre 908 74, Slovakiet, Id. Nr. 

(IČO): 35 920 653, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion 

Sro, Insert Nr: 34880/B, Slovakiet. 

Obilná s.r.o. med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01 Slovakiet, Id. Nr. (IČO): 54 

084 438, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert 

Nr.: 145035/B, Slovakiet. 

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 35 

844 761, registreret i handelsregisteret for tingretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.:  15266/T, Slovakiet. 

 

Gabčíkovo City land s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 36 

264 881, registreret i handelsregisteret for tingretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.:  15353/T, Slovakiet. 

 

FirstFarms Granero s.r.o., med hjemsted på Vlasatice 419, 691 30 Vlasatice, BIN 454 78 295, 

registreret ved det kommercielle register, der føres af den regionale domstol i Brno, Sektion C, Insert 

Nr. 5080, Tjekkiet.  

 

FirstFarms Hungary Kft., med hjemsted på H-5932 Gádoros, Tanya 1, registreret ved det 

kommercielle register der føres af Békes Megyei Bíroság, Ungarn.  

 

FirstFarms Agro East SRL, med hjemsted i Surdila Greci, Garii Street, nr. 1, Braila registreret I 

handelsregisteret under reference nummer J09/220/2009 Braila, unik registreringskode (CUI) RO 

15104360, Rumænien. 

FirstFarms SRL, med hjemsted på Calea Sagului nr. 219, Com. Giroc, Loc. Chisoda 307221, Jud. 

Timis, registreret i handelsregister med J09/349/2012, CVR-nr.: RO-21795228, Rumænien. 

AISM SRL, med hjemsted på Str. Corneliu Coposu, nr. 2, Et. 3, Ap. 21, Jud Satu Mare, registreret i 

handelsregister med J30/192/2006, CVR-nr.: RO-18429294, Rumænien. 

 


