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Navn 

Adresse  

Adresse 

Postnr Bynavn  

PRESSEMEDDELELSE: TORSTEN STEENHOLT, CHR. 

HANSEN, HÆDRET SOM DEN BEDSTE SUPPLY CHAIN 

LEDER I DANMARK 
 

For niende år i træk var CBS i dag, den 9. september, vært for Supply 

Chain Leaders Forum. Hovedformålet med konferencen, som er arrangeret 

af Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, 

Syncronic og AAASCM, samt IDA Operations Management, er at bygge 

bro mellem forskning og erhvervsliv og mellem uddannelse og praksis.  

 

Udover hæder til studerende fra både CBS og DTU for de bedste 

akademiske opgaver, der bringer værdi til erhvervslivet, nåede konferencen 

sit højdepunkt med afsløringen af den bedste supply chain leder i Danmark 

2020. Valget faldt på Torsten Steenholt, EVP Global Operations, Chr. 

Hansen, som har præsteret flottre resultater i en kompleks, global 

organisation med 12 fabrikker og 20 distributionscentre, der dækker 

leveringen til markeder i hele verden med bæredygtighed i fokus. Torsten 

har sikret ubrudt leveringsservice til virksomhedens kunder igennem 

coronakrisens udfordringer og er desuden kendt for at dele sin store viden 

og begejstring for supply chain management og ledelsesmæssige emner på 

sociale medier, ved konferencer, foredrag og videooplæg. 

 

Prisen uddeltes igen i år af Syncronic, repræsenteret ved partner Henrik 

Knak efter en grundig analyse, der omfatter en bred og grundig vurdering 

af mange kriterier. Analysen og det endelige valg er gennemført af senior 

client partner Katriina Schøier fra Korn-Ferry i samarbejde med bestyrelsen 

for SCLF. 

 

Dygtige studerende på SCM-uddannelserne på CBS og DTU 

 

I alt fire priser blev uddelt på konferencen, hvor selve overrækkelsen blev 

optaget i ugen op til på institutionerne i god corona-stil og afspillet som 

redigerede videoer på selve dagen.  

 

De fire vindere var: 
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• Demand Driven Technologies-prisen for bedste CBS HD-SCM 

Business Project: “Increasing the competitive advantage by 

warehouse decentralization” ved Nicolai Friis, Caroline M 

Dabroszek, Mads U B Strate & Jacob R T Olsen. 

• DACHSER-prisen for bedste CBS HD-SCM Final Project: 

"Development of a design driven TCO model for mechanical 

products for use in the consulting industry" ved Jacob Torstein 

Henckel. 

• KINAXIS-prisen for bedste CBS Cand.Merc.-SCM Thesis: 

”Supply Chain Intermediaries: The ‘Tissue’ of Modern 

Commerce” ved Mads Eklundh Sørensen & Martin Bock. 

• IDA Operations Management-prisen for bedste DTU 

Operations Management Thesis: “A Production Planning 

Approach for Handling Complexity and Variability” ved Asger 

Georg Nielsen & Simon Just Grandorf. 

 

Værdien af Bedste HD-SCM Business Project var 10.000 DKK, mens de 

tre hovedopgaver alle havde en værdi af 15.000 DKK, som går ubeskåret til 

de dygtige studerende. 

 

Grønne, bæredygtige forsyningskæder og stærke indlæg 

 

Årets tema om grønne og bæredygtige forsyningskæder tiltrak sig stor 

opmærksomhed på konferencen, som i år på grund af coronarestriktionerne 

blev afholdt som en online konference.  Over 250 danske erhvervsledere 

var tilmeldt til dette online event.  

 

Under temaet ”Green Supply Chain Management – From plan to action” 

var der mange spændende indlæg og foredragsholdere. Emnerne spandt fra 

genopfindelse af forretningsmodellen over cirkulær økonomi og 

samarbejde tier-1 og tier-2 leverandører til udfordringer med at mange 

tiltag kræver en initial investering og et konstant arbejde med at sikre at 

fordelene kommer ind.  

 

• Kim Sundtoft Hald, professor ved CBS, og Henrik Knak, partner 

i Syncronic og dirigent for dagen, bød velkommen til konferencen.  

 

• Mark Pagell, Professor inden for Sustainable Supply Chain 

Management, University College Dublin, Ireland, var første 

foredragsholder. Han talte om, hvordan virksomheder og 

forsyningskæder kan og bør flytte sig fra et fokus på at undgå at 

skade miljøet til rent faktisk at skabe og designe egentlige 

bæredygtige forsyningskæder. At virksomheder må genopfinde 

deres forretningsmodel for at vinde på sigt. 

 

• Blandt erhvervsindlæggene leverede Lars Fruergaard-Jørgensen, 

CEO for Novo Nordisk, et spændende indlæg, hvor han fokuserede 

på sit virke som formand for regeringens klimapartnerskab for 

lifescience og biotek. Lars Fruergaard-Jørgensen kom ind på, 

hvordan sektoren arbejder med at reducere sin miljøpåvirkning, 
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herunder CO2-udledning. Transformation mod mere grønne 

forsyningskæder starter i toppen af virksomheden, hvilket Novo 

nordisk var et glimrende eksempel på.  

 

• Det andet af de akademiske indlæg blev leveret af Thomas 

Johnsen, Professor i indkøb og supply management ved Audencia 

Business School i Frankrig. Her var fokus på grønt indkøb, samt 

hvordan virksomheder kan gå væk fra en ”compliance” tænkning 

til at tænke grønt indkøb som en egentlig aktiv 

konkurrencestrategi.  

 

• Andre spændende erhvervsindlæg blev leveret af Jan Breinholt, 

CSCO for STARK Danmark A/S, med fokus på hvordan Stark 

Danmark gennem supply chain management har formået at gøre 

konkurrencedygtige, bæredygtige produkter og services 

tilgængelige for kunderne, fx Gentræ, som via reduce-recycle-reuse 

tankegangen bidrager positivt til reduktion af affaldstræ til 

afbrænding. 

 

• Joachim Latocha, grundlægger og CEO af BARONS, gav 

deltagerne et spændende indblik i den unge virksomheds rejse mod 

at skabe en bæredygtig forsyningskæde samtidig med håndtering af 

stor vækst. Ligesom ved byggeri har tøjindustrien en massiv 

udfordring med at skabe bæredygtige forsyningskæder. ~60% af alt 

produktion ender som affald og består typisk af plastikbaseret 

materialer. Også Joachim understregede vigtigheden i at 

topledelsen nødvendigvis må være bærende i virksomhedens 

transformation, hvis den skal lykkes. 

 

• Erling Johns Nielsen og Lindsay Zingg fra DSV Panalpina A/S 

gav deltagerne indsigt i de meget konkrete tiltag, som DSV har 

taget for at nå deres CO2-reduktionsmål. Bl.a. gennem bedre 

pakning af biler, Optimering af distributionsnetværket og ruter, 

samt tættere samarbejde med kunder omkring fælles initiativer til 

skabelse af en mere bæredygtig samlet forsyningskæde. Gennem 

disse tiltag er det lykkes DSV at reducere CO2 emission med 15-

22%, reducere skader og reducere omkostninger, hvilket er 

konverteret til mere konkurrencedygtige priser overfor kunderne. 

.  

Supply Chain Leaders Forum er en årlig begivenhed i Danmark, som i 

2021 vil blive afholdt for 10. gang med CBS som vært, og drevet af SCLF 

bestyrelsen i samarbejde med begivenhedens partnere. 

 

Venlig hilsen 

Stiftere af SCLF 

 

Kim Sundtoft Hald   Henrik Knak 

Professor med særlige opgaver  Partner i Syncronic 
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Foto af Bedste Supply Chain Leder i Danmark 2020 (fra venstre):    

Peter Jacobsen (emeritus professor på DTU), Kim Sundtoft Hald (professor 

ved CBS og formand for SCLF), Torsten Steenholt (EVP Global 

Operations i Chr. Hansen), Peter Brønd (medlem af bestyrelsen i IDA 

Operations Management), og Henrik Knak (partner i Syncronic og formand 

for AAASCM). 

 

 
 

 

Foto af Bedste CBS HD-SCM Business Project (fra venstre):  

Andreas Wieland (lektor ved CBS), Jacob Raagaard Troen Olsen 

(Fragtspeditør hos Kuehne + Nagel), Mads Strate (Global Procurement 

Officer hos Missionpharma), Caroline M Dabroszek (Global Logistics hos 

Maersk Drilling), Nicolai Friis (Souschef hos Netto, Salling Group), og 

Erik Bush (CEO i Demand Driven Technologies). 
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Foto af Bedste CBS HD-SCM Final Project (fra venstre):  

Andreas Wieland (lektor ved CBS), Jacob Torstein Henckel (Lead 

Consultant hos Valcon), og René Sidor (CEO i DACHSER Nordic). 

 
 

 

Foto af Bedste CBS Cand.Merc.-SCM Thesis (fra venstre):  

Mads Eklundh Sørensen (studentermedhjælper hos MAN Energy 

Solutions), Martin Bock, og Juliana Hsuan (professor ved CBS). 

 
 

 

  



 

 

 

9. september 2020  

 

 

Copenhagen Business School 

Department of Operations 

Management 

Solbjerg Plads 3 

2000 Frederiksberg 

 

Kim Sundtoft Hald 

Tlf.: 3815 2920 

ksh.om@cbs.dk 

www.cbs.dk 

 

Henrik Knak 

Tlf.: 5354 6055 

hkn@syncronic.com 

www.syncronic.com 

 

 

 

Side 6 / 6 

 

 

Foto af Bedste DTU Operations Management Thesis (fra venstre):  

Peter Brønd (medlem af bestyrelsen i IDA OM, Director i LEO Pharma) 

Asger Georg Nielsen (CI Partner, Supply Chain & Facilities hos 

Lundbeck), Simon Just Grandorf (Supply Chain-analyst i Business 

Transformation Team hos Toms Gruppen), og Peter Jacobsen (emeritus 

professor ved DTU). 

 
 

 

 

Billeder er alle taget af fotograf Carsten Snejbjerg og er tilgængelige i 

højere opløsning. Kontakt hkn@syncronic.com. 


