BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

2019

Rapportering på bæredygtighed i

Velkommen til Keflico

Keflico er en kommerciel virksomhed. Vi lever af at handle med træ og træbaserede
produkter og vi skal sikre en bæredygtig
økonomi i virksomheden, nu og i fremtiden.
Med træ, og dermed skov, som livsgrundlag
samt menneskelig kapital som vores andet
vigtige råstof, giver det både mening og
værdi at arbejde med bæredygtighed i et
bredt perspektiv.
Vi er dedikeret til den bæredygtige udvikling
og er meget bevidste om vores rolle i denne. Dels har vi, som rapporten vil vise, som
så mange andre virksomheder, en signifikant påvirkning på miljøet i vores værdikæde – negativ som følge af klimapåvirkninger
fra vores aktiviteter og varetransporter og
positiv som følge af vores bidrag til den bæredygtige skovdrift, brugen af træ samt et
mere bæredygtigt byggeri.

”Bæredygtig udvikling, er en udvikling,
som opfylder de nuværende behov, uden
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”
Brundtland Rapporten, 1987

Formålet med denne rapport er derfor dels
at kortlægge omfanget af vores påvirkninger og den betydning disse har for miljøet
og vores interessenter, samt ikke mindst at
påvise løsninger for fremtiden. Bæredygtighed i Keflico er en langsigtet proces som vi
forpligter os til og vil rapportere på i fremtiden. Vi ønsker at give det fuldgyldige billede af den bæredygtige udvikling i Keflico og
derfor har vi valgt at følge standarden Global Reporting Initiative med deraf følgende
krav til indhold og struktur.
Dette er vores første bæredygtighedsrapport og den kommer derfor vidt omkring.
Den repræsenterer også et basisår og danner derfor grundlag for vores fremtidige
rapportering. For 2019 har det været naturligt at tage udgangspunkt i vores strategi
– Ét Bæredygtigt Keflico samt vores konkrete bidrag til FN´s Verdensmål. Med afsæt i
blandt andet en værdikæde – og væsentlighedsanalyse beskrives desuden vores relevante indsatsområder inden for skov, træ,
klima og socialt ansvarlighed.
Vi er Keflico - velkommen ombord på
vores bæredygtighedsrejse.

Velkommen til Keflico

I mere end 65 år har vi i Keflico serviceret
og rådgivet professionelle aktører indenfor
verdens ældste og samtidig mest moderne
byggemateriale; træ.
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Vi er engageret i

Verdensmålene

og har særligt fokus på fire af disse

Keflico i tal 2019
Hovedkontor i Støvring,
Nordjylland med et

Hvem er Keflico?

14.000

Verdensmålene
i Keflico

kvadratmeter stort lager af træ
og træbaserede pladeprodukter

Vi er en fondsejet dansk handelsvirksomhed, der er specialiseret i træ og træbaserede pladeprodukter.

302 48,9
4 44

Vi servicerer den træforbrugende industri samt de danske tømmerhandlere og byggemarkeder med træbaserede
produkter, og en løsningsorienteret og kompetent rådgivning.

Over

100

Vi tager den bæredygtige udvikling seriøst. Det er derfor også
vores vision at fremme ansvarlig og bæredygtig brug af træ,
samt sikre bæredygtige resultater og langsigtet værdiskabelse.

Hvem er vi?

Forretningsmodellen i Keflico
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Træet og
Skoven

30

forskellige lande

35
NPS i 2019

Bæredygtig
indkøbspolitik siden

2016

9

75

%

En ansvarlig og
attraktiv arbejdsplads

år

Opnået certifikat af vores
Due Diligence system af
en uafhængig tredjepart

LED

har givet energibesparelser

39

Nye eltrucks på lageret har bidraget til en
klimabesparelse på

120

tons affald sendt til
genbrug i 2019

Gennemsnitlig
anciennitet på

ansatte
og en høj
medarbejdertilfredshed på

%
af den samlede
omsætning i 2025

Udskiftning af al belysning til

%

Keflico og
Klimaet

80

Minimum
mindre kendte
træarter i sortiment

Minimum
FSC® Recycled produkt
på markedet i 2020

30

i Scope 1, 2 og
3 uden medregning af varetransporter

Certificeringsandel på

3

50
1

Reduktion i
klimabelastning
med næsten

Leverandører i over

Ny ambitiøs
indkøbspolitik
frem mod

2025

verdensmål
gennem FSC®
Danmark

%

50
Kundetilfredshed:

bæredygtige
samarbejder

%
i certificeringsandel i 2020

bæredygtigheds
certificerede leverandører

Vi er aktivt involveret i hele værdikæden helt fra skoven og
frem til slutforbrugeren. Det er vi fordi, at vi har en central
position i denne, hvor vi danner et knudepunkt for viden og
informationer imellem de verdener, som vores leverandører og
kunder hver især udgør.

14

verdensmål
med tilhørende
8 delmål.

14

Målsætning om:

mio.kr.
i overskud
mio.kr. i
egenkapital

Vi driver vores forretning efter værdier, som har gjort os til
dem, vi er i dag. Derfor tager vi også ansvar og holder, hvad
vi lover. Det gør vi, fordi vores kunder og samarbejdspartnere
til enhver tid skal kunne have tillid til vores produkter, service
og rådgivning.
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Arbejder
indirekte med

Certificeringsandel på

mio.kr. i
omsætning

Vi er en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads, der i dag beskæftiger 50 medarbejdere. Vores hovedkontor og 14.000 kvadratmeter lager af træbaserede produkter er beliggende i Støvring, Nordjylland.

Involveret i over

Arbejder
direkte med

ton CO2 fra fossilt brændsel

Ingen
arbejdsskader i

50

medarbejdere
har modtaget
uddannelse
i 2019

Personale
arrangement for
alle ansatte over

2

dage

2

år

Afholdt
innovationscamp
med
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deltagende

Virksomhed med omtanke
Produkter og services

Den løbende udvikling og tilpasning af vores
produktsortiment betyder, at vi i dag har et
bredt og dybt sortiment af henholdsvis træ
og træbaserede pladeprodukter. Det gør det
muligt for os, at afdække kundernes totale
efterspørgsel efter træbaserede produkter i
ét samlet set-up. En kompetent og løsningsorienteret rådgivning samt et sortiment, der

matcher markedets udbud og efterspørgsel
er derfor også en vigtig prioritet for os.
Til at sikre dette, har vi derfor et team af
specialiserede medarbejdere til at ekspedere vores kunder samt løbende udvikle vores
sortiment. Det betyder at vi i dag har et udvalg af træbaserede produkter, der blandt
andet omfatter:

Træ kommer fra skoven og er
en naturlig del af at mindske
verdens klimabelastning. Derfor
er det også afgørende, at vi
passer godt på skovene.

Hårdttræ | Softwood | Limtræ | Finér |
Modificeret træ | Terrassebrædder | Facadebeklædning
Derudover har vi også et bredt og dybt sortiment indenfor produktområdet; træbaserede pladeprodukter, som blandt andet består
af:

TRÆBASEREDE
PLADEPRODUKTER

TRÆ

Krydsfinér | Laminater | MDF | OSB |
Valchromat | Spånplader | Solid Surfaces
Vi har taget skridtet videre og har igennem
mange år udviklet tætte samarbejder med
forskellige forarbejdningsindustrier i ind- og
udland. Det betyder, at vi kan tilbyde mange
forskellige muligheder for forarbejdning af
vores råmaterialer.

TERRASSE OG
FACADE

TILBEHØR OG
FORARBEJDNING

Produktsortimentet i Keflico

Produkter og services

I Keflico har vi specialiseret os i handel
med træ og træbaserede pladeprodukter.
Vi udvikler og tilpasser løbende vores sortiment, således at vores kunder og øvrige
samarbejdspartnere altid er sikret et bredt
og dybt udvalg af produkter, der har en pålidelig kvalitet, og som vi kan tilbyde til konkurrencedygtige priser. For at vi kan dette,
har vi igennem årene opbygget og udviklet
en solid værdikæde. Dette indebærer blandt
andet, at vi i dag handler med aktører i mere
end 30 forskellige lande på verdensplan som
f.eks. i Tyskland, Sverige, Polen, Rusland,
Belgien, Chile, Brasilien og Ghana. Vi prioriterer kontinuerlig udvikling og tætte samarbejder med både kunder, leverandører og
vores øvrige samarbejdspartnere højt. Målet
er, at vi sammen sætter nye standarder, skaber ny viden og udvikler nye services. Dette, oplever vi, skaber størst værdi for alle.
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Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

Træ kommer fra skoven og er en naturlig
del af at mindske verdens klimabelastning.
Derfor er det afgørende, at vi passer på
skovene, således at kommende generationer også har tilgang til disse, men også
adgang til bæredygtige og træbaserede
produkter, der kommer fra en holdbar,
lovlig og ansvarlig skovdrift. Det giver god
mening i både et miljømæssigt, socialt og
økonomisk perspektiv, fordi vi herved er
med til at sikre et sundt fundament og en
indtægt til dem, som lever i og af verdens
skove. Et fundament og en indtægt, som er
med til at øge verdens skovarealer, og dermed også muligheden for at fremme f.eks.
et rigt dyre- og planteliv, men også forholdende for blandt andet lokalbefolkningen i
nogle af tredjeverdenslandene.
I Keflico er det vores vision at fremme ansvarlig og bæredygtig brug af træ, samt at
sikre bæredygtige resultater og langsigtet
værdiskabelse. En afgørende del af den-

ne vision, mener vi, er at sikre en lovlig,
ansvarlig og bæredygtig skovdrift, ved at
sætte krav i værdikæden og sikre en korrekt håndtering og dokumentation af træet. I Keflico skal alt det træ vi forhandler
være lovligt og leve op til den Europæiske
Tømmerforordning. Derfor har vi siden
2013 videreudviklet et grundigt og systematisk arbejde med vores Due Diligence
System (DDS). Et arbejde, vi valgte at gå
skridtet videre med i 2019, ved at inddrage en uafhængig tredjepart, Orbicon / Soil
Association, til at kvalitetssikre og auditere
vores system. Vores ambition er at have
markedets højeste standard på området,
således vi bedst muligt sikrer, at vores
produkter altid har en lovlig og sporbar
oprindelse.
Udover en omfattende kontrol af dokumenter, og løbende leverandørbesøg, verificerer vi også en stor del af vores leverandørkæde ved hjælp af en uafhængig
tredjepart, som har kendskab til de lokale
forhold i de lande, hvorfra mange af vores varer kommer. Dette sker gennem
certificeringssystemerne FSC® og PEFC™,
som allerede har en tredjeparts verificering af sporbarhed indbygget i deres Chain
of Custody (CoC). Begge er internationalt
anerkendte mærkninger for ansvarligt
skovbrug, som bakkes op af både NGO’er,
Miljøministeriet og brancheorganisationer
indenfor industrien. Desuden imødekommer mærkningerne kravene for offentligt
indkøb, og de største ordninger indenfor bæredygtigt byggeri (f.eks. DGNB og
BREEAM).

I Keflico blev vi tilbage i 2007 certificeret
til at kunne håndtere FSC® og PEFC™ certificeret træ og træbaserede pladeprodukter. Det betyder, at vi dermed altid har den
nødvendige dokumentation, som ordningerne kræver, og en indgående viden om
bæredygtigt træ. Vi tror på, at certificeret
skovdrift, og heraf certificerede træbaserede produkter, er en helt central del af,
at vi kan sikre et fundament for sunde og
holdbare skove i fremtiden, og samtidig
forbedre forholdende i og omkring verdens
skove. Derfor har vi aktivt valgt at fremme
certificeret træ via vores medlemskab af
blandt andet FSC® Danmark.
Vi arbejder løbende på at øge andelen af
certificerede produkter i vores sortiment
samt fremme nye og mindre kendte træarter med henblik på en mere bæredygtig
udnyttelse af skovens ressourcer. I tilknytning til dette valgte vi tilbage i foråret
2016, som den første af en række danske træleverandører, at offentliggøre en
indkøbspolitik for alt træ og træbaserede
pladeprodukter, som forhandles af Keflico.
Dengang definerede vi en målsætning om
at 50 pct. af alt træ, som vi forhandler i
2020, skal have en bæredygtig og sporbare
oprindelse. Vi er nået langt, og allerede et
halvt år inde i 2018 havde vi opnået vores
delmål om 40 pct. Vi er nu næsten i mål og
med baggrund i vores realiserede certificeringsandel i 2019 på 48,9 pct., forventer vi
at nå vores målsætning for 2020.

Virksomhed med omtanke

Træ udgør størstedelen af vores produktsortiment i Keflico. Det er et materiale, som
er skabt af naturen, og det er intet mindre
end ét af verdens mest miljøvenlige byggematerialer. Træ har mange gode egenskaber, og det er en væsentlig del af at sikre
et endnu mere bæredygtigt byggeri i fremtiden. Det er en klimavenlig og fornybar
ressource, som grundlæggende er skabt
af vand og CO2 fra luften, i en proces drevet af energi fra solens stråler. I processen
dannes de sukkerstoffer, som træet består af, samtidig med, at der frigives ilt og
optages kulstof fra atmosfæren.
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Træ i en foranderlig verden

For år tilbage tog vi hul på en trinvis transformation af Keflico med fastlæggelsen af vores strategi, der bærer titlen ”Ét bæredygtigt Keflico”. Processen omkring strategien var for alvor starten på en intern forandringsproces, der omfatter nytænkning og forandringer i alle dele af Keflico. Vi
har i de seneste år været i fuld gang med at indarbejde nye strukturer
og implementere nye teknologier til at understøtte vores udvikling således vi også fremadrettet har en berretigelse i markedet. Dette er en proces, hvori vi hele tiden tager nogle skridt fremad. Vi er ikke i mål, men vi
tror på, at vi med vores strategiske og værdibaserede tilgang, dagligt vil
rykke os tættere på vores mål om at blive ”Ét bæredygtigt Keflico”. Denne, vores første bæredygtighedsrapport, er et naturligt skridt i processen.

VI SKAL SIKRE LANGSIGTET VÆRDISKABELSE
Bæredygtighed er for os en balancegang imellem miljømæssige, sociale og
økonomiske hensyn. Vi tror på, at vi skaber de mest langsigtede resultater
ved at tage højde for alle tre områder, når vi skal træffe beslutninger og
igangsætte nye bæredygtige initiativer. Vores fokus på at fremme mindre
kendte og certificerede træarter er et eksempel på sådanne initiativer. En
mere kommerciel udbredelse af mindre kendte træarter betyder nemlig ikke
kun en øget tilgængelig volumen af certificerede produkter, men det giver
samtidig skovejerene et økonomisk incitament til at bruge og beskytte skovene, hvilket også har positive konsekvenser for biodiversiteten i disse. Vi
mener, at de løsninger, der prioriteres og vælges, skal være dem, der virker,
ikke blot her og nu, men især også på lang sigt, således vi ikke blot flytter
rundt på problematikkerne. Det er komplekst, og kræver både engagement
og tæt samarbejde igennem hele værdikæden. Vi har en central position i
denne og vi har skabt et bredt netværk af tætte samarbejdspartnere, der
alle ønsker at gå i samme retning som os. Partnerskaber og netværkssamarbejder, som kontinuerligt udvikles og udvides, hvilket er en forudsætning
for, at vi i et fællesskab kan skabe værdifulde løsninger til fremtid.

DEN BÆREDYGTIGE OMSTILLING
I de seneste år har vi oplevet, at efterspørgslen og interessen for bæredygtige produkter og løsninger er steget. Vi har samtidig konstateret, at
en forudsætning for, at imødekomme dette fokus er et højt vidensniveau
og konkrete langsigtede incitamenter, der hviler på miljømæssige, sociale
og økonomiske hensyn. Som en del af vores sociale ansvar overfor vores
medarbejdere har vi derfor i 2019 foretaget en opjustering af vores interne
kompetenceniveau i Keflico, ved blandt andet at geare op på uddannelsesaktiviteten. Vi ønsker at sikre løbende uddannelse og kompetenceudvikling
for alle medarbejdere, idet alle medarbejdere har en væsentlig rolle på vores rejse. Sammenholdt med udviklingen i markedet tror vi, at dette, er en
del af forklaringen på, at vi i 2019 har oplevet en stigning i den del af vores
omsætning, som kommer fra certificerede varer. På baggrund af denne udvikling er det vores klare forventning, at vi allerede i første halvår af 2020
vil opnå vores målsætning om en certificeringsandel på minimum 50 pct. En
målsætning, som vi definerede i vores indkøbspolitik fra 2016.
I forbindelse med den forventelige realisering af vores hidtidige målsætninger vil vi i 2020 præsentere en ny indkøbsstrategi og indkøbspolitik. Det er
vores ambition at have én af markedets højeste standarder på området. I
vores nye indkøbsstrategi vil målsætningen derfor være, at vi skal arbejde
imod at 100 pct. af vores samlede omsætning af træbaserede produkter
skal komme fra FSC® certificerede vare. Dette ved vi vil tage tid og kræve et
tæt sammenspil med omverdenen. Vores indkøbspolitik frem mod 2025 vil
derfor indeholde en målsætning om en certificeringsandel af den samlede
omsætning af træbaserede varer på minimum 80 pct. Vi vil i den forbindelse også fortsætte vores arbejde med at udvikle vores Due Diligence System
yderligere, samt indgå i nye samarbejder med det formål at opjustere vores
engagement i den bæredygtige omstilling.

VORES ENGAGEMENT I BÆREDYGTIGHED

Billede af Mads og Camilla

Vi har alle et medansvar for at bidrage til skabelsen af en mere bæredygtig udvikling af
vores fælles verden, og i den forbindelse være med til at sikre et fornuftigt udgangspunkt
for de kommende generationer. Derfor har vi valgt at engagere os i verdensmålene, som
sætter en række globale ambitioner for udviklingen i verden frem mod 2030. Vores tilgang
er pragmatisk, og vi ved, at der er nogle områder, som vi bedre kan inspirere og bidrage til
end andre. Vi har derfor valgt at fokusere på fire ud af de i alt 17 verdensmål. Disse fire har
vi vurderet, at vi bedst kan bidrage til gennem vores direkte og indirekte arbejde med at
udvikle værdikæden, driften, logistikken og forholdende hos os selv og i vores omverden.
Vi har desuden valgt at prioritere vores engagement i den bæredygtige udvikling i fire forskellige indsatskategorier, som dækker over de udfordringer og muligheder, der findes i vores værdikæde. De fire kategorier har alle synergier til
verdensmålene og vores fem strategiske fokusområder i Keflico. Det har de, fordi vi herigennem kan sikre et fokuseret og strategisk arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed.
I de kommende år får vi travlt med at bidrage yderligere til den bæredygtige udvikling,
samt holde fast i de forandringer, som vi allerede har påbegyndt i Keflico. Vi er stolte
af den udvikling, vi allerede har set blandt medarbejderne i virksomheden, samt i vores omverden, men hvis vi skal lykkes med at skabe vedvarende bæredygtige forbedringer, kræver det, at vi alle tager et medansvar. Vi ser derfor også frem til fortsat gode
samarbejder samt et endnu større fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i fremtiden.

KLIMAFORANDRINGERNE
I det forgangne år har klimaforandringerne taget til. Disse har allerede haft
alvorlige konsekvenser for flere af vores tætte samarbejdspartnere, hvor
f.eks. skovdriften hos nogle har været udfordret af tiltagende skovbrande.
Hos andre har et ualmindeligt fugtigt klima skabt problematikker med at få
tilgang til skovene. Hvis vi skal lykkedes med at skabe vedvarende klima-

Mads Stenstrop
Adm. direktør

Camilla H. Thomsen
Kommerciel direktør

Ledelsesberetning

I en kommerciel virksomhed med en forretningsmodel baseret på
handel med træ og træbaserede produkter, finder vi det naturligt
at tage et medansvar for den bæredygtige udvikling. Vi har valgt at
sætte ansvarlighed og bæredygtighed højt på dagsordenen og der
er allerede taget nogle store skridt i den bæredygtige retning. Vi er
nu klar til at fortsætte vores arbejde med den grønne omstilling.

mæssige forbedringer, har vi alle et medansvar. Vi har valgt at påtage os en del af dette
ansvar ved at mindske vores negative påvirkning på klimaet. Dette har vi blandt andet
gjort ved at træffe nogle proaktive miljøvalg, som f.eks. omfatter udskiftning af alle gastrucks på vores lager til eltrucks, implementering af yderligere affaldssortering og minimering af vores forbrug generelt. Det er desuden vores målsætning, at vi fremadrettet
skal kunne vurdere vores bæredygtige initiativers reelle effekt i forhold til vores klimabelastning, og derfor har vi foretaget en kortlægning af vores klimapåvirkning i denne
rapport. Én af vores største udfordringer er emissionen fra transport, hvorfor dette bliver
et af vores fokusområder i 2020 og fremadrettet.
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Bæredygtig strategi

I de seneste år har vi oplevet at forskellige megatrends og tendenser som f.eks. globaliseringen samt den demografiske- og teknologiske udvikling har øget kompleksiteten på markedet.
Globaliseringen har blandt andet betydet, at der efterspørges en langt større transparens på
tværs af markedet. Det gør, at der nu stilles helt nye forventninger til blandt andet gennemsigtighed og samfundsansvar. Den demografiske udvikling har haft en fremmende effekt på disse
forventninger. Det ses blandt andet i forbindelse med de seneste års fremgang i byggeriet, hvor
efterspørgslen efter nye, anderledes og bæredygtige produkter og løsninger har været stigende.
Det gør, at der stilles øgede krav til os som importører og forhandlere af træbaserede produkter. Krav, som er blevet yderligere forstærket af den teknologiske udvikling. En udvikling, som
naturligvis også har indflydelse på vores branche, hvor vi i de seneste år har oplevet, at nye og
innovative koncepter, løsninger og produkter har gjort deres indtog på markedet. Her er nye modificerede træarter, miljøvenlige behandlingsmetoder, løsninger på tværs af råmaterialer samt
ændrede indkøbs- og salgsredskaber alle eksempler på den teknologiske udvikling, som enten
har komplimenteret eller substitueret de mere traditionelle produkter og løsninger på markedet.
De forskellige megatrends og tendenser betyder, at træbranchen, som så mange andre brancher, nu står overfor helt nye og anderledes udfordringer og muligheder end for blot fem år
siden. Udfordringer og muligheder som vi ser optimistisk på. Det er nemlig herigennem, at vi i
tætte samarbejder med vores interessenter, kan bidrage til at skabe langsigtede værdiskabende
resultater. Resultater, som vi mener kun skabes ved at udfordre status quo og bidrage til skabelsen af fremtidens løsninger, ved ikke bare at følge med, men også præge udviklingen.
Mulighederne og udfordringerne, som følger de forskellige megatrends og tendenser, har vi valgt
at integrere aktivt ind i vores strategi i Keflico. Det har vi med henblik på at sikre, at vi løbende
kan tilbyde vores interessenter et værdiskabende samarbejde, der tager udgangspunkt i en både
markedssvarende og innovativ tilgang. Vi tager derfor også et langsigtet perspektiv på udviklingen af Keflico, således vi ikke blot skubber rundt på problematikkerne her og nu, men derimod

tilstræber at skabe vedvarende løsninger. Dette er en proces og en rejse, velvidende at vi
endnu ikke er i mål, men at vi hver dag tager endnu et skridt hen imod at blive Ét bæredygtigt Keflico.
At tænke i bæredygtige og ansvarlige løsninger er for os vigtige elementer på vores rejse.
Derfor har vi valgt, at en helt central del af vores vision skal være at bidrage til at fremme
ansvarlig og bæredygtig brug af træ – samt sikre bæredygtige resultater og langsigtet
værdiskabelse. Vores tilgang er funderet i vores værdier og leveregler, og struktureret i
fem overordnede strategiske fokusområder. Det har vi for at sikre en bevidst struktur og
en helhedsorienteret tilgang til udviklingen af Keflico, hvor synergien mellem de miljømæssige, sociale og økonomiske forhold spiller en afgørende rolle. De fem strategiske fokusområder er henholdsvis; Organisation- og kompetenceudvikling, Supply Chain management,
Innovativ samarbejdspartner, Keflico’s DNA samt Akkvisition. En integreret del af én af
disse områder er denne bæredygtighedsrapport, hvorigennem vi vil koordinere, facilitere
og dokumentere vores indsats indenfor bæredygtighed og ansvarlighed.

Akkvisition

Organisations- og
kompetenceudvikling

Strategiske
fokusområder
Innovativ
samarbejdspartner
Supply chain
management

Keflicos DNA

Bæredygtig strategi

I forbindelse med flere års økonomisk og organisatorisk udvikling valgte vi i efteråret 2017 at
sætte en ny strategisk retning for virksomheden under overskriften Ét bæredygtigt Keflico. Udgangspunktet for denne er at fastlægge en retning for en trinvis evolutionerende transformation
af Keflico. En transformation, der tager afsæt i vores eksistensberettigelse for fremtiden, herunder hvordan vi kan udvikle os som værende en værdiskabende samarbejdspartner for vores
kunder og leverandører. Alt sammen i en tid hvor kompleksiteten på markedet for handel med
træ og træbaserede produkter har været stigende.
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Leverandør

Værdikæden

Vi har igennem årene opbygget en stor erfaring indenfor disse områder, således at vores
kunder altid har adgang til den nødvendige
viden og kompetencer til at realisere deres
ønsker. Vi ved, at vores kunder har en travl
hverdag, hvor fokus er på at yde den optimale service overfor deres kunder. Derfor ser vi
det som én af vores fornemmeste opgaver at
sikre, at hele værdikæden fungerer optimalt.
En naturlig del af dette er, at vi stiller høje
krav, og bestræber os på at source vores
produkter så tæt på kilden som muligt. Herunder at vi sikrer en lovlig og sporbar oprindelse af vores produkter samt et aktivt
arbejde med at fremme ansvarligt og bæredygtigt brug af træ. Dette gør vi igennem
en systematisk og struktureret tilgang til vores Due Diligence, således vi altid lever op
til reglerne i den Europæiske Tømmerforordning (EUTR, EU Timber Regulation).

Vi har taget skridtet videre ved kontinuerligt at udvikle vores leverandørkæde indenfor bæredygtighedscertificerede produkter. Vores indkøbere er derfor blandt
andet på jævnlige leverandørbesøg over
det meste af kloden samt i løbende kontakt med vores samarbejdspartnere som
f.eks. FSC® Danmark. Dette, oplever vi,
skaber størst værdi for alle i værdikæden.

Kontrolmulighed uden
certificering

Værdikædeperspektivet hjælper os til hele
tiden at blive bedre. Det gør det fordi, at
vi herigennem får en detaljeret forståelse
af alle elementer og deres indbyrdes sammenhænge i vores forretning. I et langsigtet
perspektiv bliver vi hermed i stand til at kunne vurdere, hvor vi har vores væsentligste
udfordringer såvel som vores væsentligste
muligheder for at kunne påvirke verden i en
henholdsvis negativ eller positiv retning indenfor de sociale, miljømæssige og økonomiske forhold.
Vi har i forbindelse med rapporteringen for
2019 kortlagt vores værdikæde og analyseret den i forhold til negative og positive
påvirkninger samt vores kontrolmuligheder
med og uden FSC® og PEFC™ certificering.
Resultatet fremgår af oversigten på side 13.
Oversigten viser den forskel et tredjeparts
verificeret certificeringssystem giver i form
af øgede kontrolmuligheder og dermed øgede muligheder for reducering af negative
påvirkninger og forøgelse af de positive.

Negativ
påvirkning

Indgående
logistik

Forarbejdning og lager

Salg og
marketing

Drift

Udgående
logistik

End of life

Høj

Medium

Høj

Høj

Høj

Medium

Lav

Lav

Lav

Høj

Medium

Høj

Høj

Høj

Medium

Lav

Lav

Risiko for illegal
hugst.

Træressourcer
mindskes pga.
ikke bæredygtig
udnyttelse og klimaforandringer.

Energiforbrug og
udledning eksternt
ved indgående
transport.

Energiforbrug
samt udledning
ved lager og forarbejdning.

Energiforbrug
samt udledning
fra driften.

Konstante krav til
udvikling af viden
og kompetencer

Emballageforbrug
og ikke genanvendelige materialer.

Emballageforbrug.

Negativt, økologisk fodaftryk
gennem forbrugsmaterialer.

Overholdelse af
standarder og
lovgivning er en
langsommelig
proces.

Energiforbrug og
udledning eksternt
ved udgående
transport.

Negativ omtale af
træ og skovproblematikker, herunder unuanceret
omtale af skovdrift
i relation til klimapåvirkninger.

Uudnyttet potentiale i anvendelse
og genanvendelse
af træprodukter
pga. manglende
kompetencer
eller mangelfuldt
design.

Risiko for en ikke
bæredygtig skovdrift med negative
konsekvenser for
biologiske værdier,
biodiversitet og
sociale forhold.

Momentvis stort
udbud, som følge
af sanitær hugst.

Prisstigninger på
certificeret træ.

Negativt fokus på
tropisk træ.

Afgifter på emballering.
Krav til hvilke materialer man må
bruge til emballering.

Begrænsning af
udbud på certificeret træ.
Skærpede lovkrav
i forhold til træ.

Mulighed for at
fremme bæredygtige skove og
biodiversitet.

Positiv
påvirkning

Kunder

Høj

Risiko for skovrydning.

Værdikæden

I Keflico er vi dybt engageret i værdikæden
fra skoven og hele vejen frem til forbrugeren. Vi har en central position i denne, og det
fordrer, at vi er med hele vejen fra træet i
skoven, over sav- og finérværk, til produktet
sendes til lager eller direkte til kunden, og
hele vejen frem til, at der slutteligt står et
færdigt produkt til forbrugeren. Det er en
værdikæde, som kræver stor know-how, på
mange niveauer; omkring træ, træproduktion og logistik.

Kontrolmulighed med
certificering

Indkøb

Direkte positiv påvirkning af sociale
forhold i leverandørlande vha.
certificeringer.
Mulighed for
positivt bidrag til
klimapåvirkning
ved at fremme
skov.

Brug af mindre
kendte, tropiske
træarter forbedrer økonomien i
den bæredygtige
skovdrift.
Tæt samarbejde
med leverandører
og mulighed for
produktudvikling
til at fremme bæredygtigt byggeri.

Stille krav til
transport samt
optimering og
sammenlægning
af leverancer.
Indgå fælles aftaler om emballagevalg i værdikæden.
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Værdikæden og de potentielle negative og positive påvirkninger.

Mulighed for at
foretage yderligere energiforbedringer.
Optimering af
rest- og affaldshåndtering.

Forbedre økologisk fodaftryk vha.
strategi, politiker
og bevidst forbrug.
Inspirere nærmeste omverden til
bæredygtige valg.
Indgå i partnerskaber med henblik på fremme af
bæredygtighed.

Fremme af bæredygtigt byggeri via
produktsortiment.
Indgåelse af partnerskaber med
henblik på fremme
af bæredygtighed.
Promovering af
certificeret træ,
mindre kendte
træarter og bæredygtige løsninger.

Logistikoptimering.
Fremme brug af
fossilbesparende
transportløsninger.
Indgå fælles aftaler om emballagevalg i værdikæden.

Manglende
standarder,
gennemsigtighed
og dokumentation i forhold til
bæredygtighed på
markedet.

Dokumentering
af bæredygtige
produkter og produkters livscyklus,
samt øgede krav
hertil.
Ordninger inden
for bæredygtigt byggeri og
produktion, som
fremmer certificeret træ.

Udfordring med at
vedligeholde træ
pga. klimaforandringer og dermed
øgede sæsonudsving.

Genanvendelse
af træprodukter i
andre byggerier.
Mulighed for
positivt bidrag til
klimaforandringer ved at skabe
langtidsholdbare
løsninger og dermed CO2 - binding
over tid.

Størrelsen på boblen:Konsekvensen/nytte for virksomheden

I Keflico er en forståelse for interessenternes forventninger og behov afgørende for, at
vi kan imødekomme de nuværende og fremtidige udfordringer og muligheder på markedet. Vi har defineret vores interessenter ud fra, hvilke grupperinger vi har påvirkning
på, samt hvilke grupperinger, der har indflydelse tilbage på os i vores værdikæde. Dette
gælder såvel direkte som indirekte påvirkninger.
Vi foretager løbende forskellige typer af interessentundersøgeler med det formål at skabe indsigt i vores interessenters behov og forventninger. Det gør vi for at inddrage og
involvere dem i udviklingen af Keflico. I forbindelse med denne bæredygtighedsrapport
har vi været nysgerrige efter at finde ud af hvilke områder, der berører vores interessenter mest i forhold til bæredygtighed. Vi har derfor foretaget en interessentundersøgelse
med et udvalg af vores interessenter, for at undersøge dette nærmere. Ud fra undersøgelsen har vi lavet en opsamling af hvilke områder, som er prioriteret højest af vores
interessenter. Dette har bidraget med en viden, og et vurderingsgrundlag, i forhold til
hvilke områder, det er mest væsentligt, at vi har fokus på og prioriterer i Keflico. Vi kalder disse områder for vores væsentlighedsområder.
Da det er en afgørende del af at forstå de nuværende og fremtidige udfordringer i markedet, vil vi også fremadrettet, som udgangspunkt minimum én gang årligt, foretage
systematiske interessentundersøgelser. Dette vil vi for at kunne identificere hvilke områder, det er væsentligt for vores interessenter, at vi fokuserer og rapporterer på. Vi
modtager desuden også en væsentlig indsigt igennem diverse andre kontekster, hvor
vi forsøger at engagere og involvere os med vores interessenter med baggrund i vores
forskellige væsentlighedsområder.

Verdensmålene
i Keflico

Bæredygtigt byggeri
Brug af træ (fornybar ressource)
Klimapåvirkning
Skove og biodiversitet
Sociale forhold i leverandørlande
Bæredygtige partnerskaber
Energiforbrug

Kunder
Medarbejdere
Ledelse
Bestyrelse
Interessepartnere
Fremtidige medarbejdere
Nære relationer til ansatte
Samfundet generelt

Skove og biodiversitet
Brug af træ (fornybar ressource)
Klimapåvirkning
Bæredygtigt byggeri
Sociale forhold i leverandørlande
Bæredygtige partnerskaber

Kunder
Medarbejdere
Ledelse
Bestyrelse
Konkurrenter
Interessepartnere
NGO’er/Interesseorganisationer
Presse og medier
Samfundet generelt

Klimapåvirkning
Medarbejdertrivsel
Emballageforbrug
Energiforbrug
Økologisk fodaftryk (almindeligt
forbrug)

Kunder
Medarbejdere
Ledelse
Bestyrelse
Interessepartnere
Forretningspartnere såsom
driftsleverandører
Politikere, myndigheder,
kommuner med videre
Fremtidige medarbejdere
Lokalsamfund

Træet og Skoven

Keflico og Klimaet

Klimapåvirkning
Medarbejdertrivsel
Emballageforbrug
Energiforbrug
Økologisk fodaftryk (almindeligt
forbrug)

En ansvarlig og
attraktiv arbejdsplads

Interessenter

Kunder
Medarbejdere
Ledelse
Bestyrelse
Konkurrenter
Interessepartnere
Politikere, myndigheder,
kommuner med videre
Fremtidige medarbejdere
Lokalsamfund
Nære relationer til ansatte

Indsatskategorierne i forhold til væsentlighedsområder og interessenterne i Keflico

HØJ

Væsentlighedsanalyse

32

1

3

4
De identificerede områder fra interessentanalysen sammenholdt med de risici og muligheder vi har identificeret i vores værdikæde, har givet os en række områder som vi karakteriserer som væsentlighedsområder. Dette er nogle områder, som vi fokuserer på for at
kunne mindske vores negative påvirkninger, samt øge vores positive påvirkninger på vores
omgivelser.
Disse væsentlighedsområder danner basis for, hvordan vi vælger og prioriterer vores indsatsområder, samt hvordan vi måler og monitorerer disse. I bæredygtighedsrapporten
adresserer vi vores væsentlighedsområder gennem fire overordnede indsatskategorier,
som både beskriver de nuværende og fremtidige bæredygtige initiativer i Keflico.

5
6
7

8

Vægtningen af de forskellige væsentlighedsområder har vi valgt at illustrere i en væsentlighedsmatrix, der viser forholdet mellem hvilken indvirkning vores aktiviteter har på de
sociale, miljømæssige og økonomiske forhold i både Keflico men også i vores omverden.
Denne vurdering er foretaget på baggrund af en kombination af interessenternes meninger
og holdninger, samt hvordan disse har effekt på os.
I matrixen fremgår de områder som vores interessenter har kategoriseret som værende
væsentlige, at vi rapporterer på (lodret akse), samt de områder vi via værdikædeanalysen
har identificeret som havende størst påvirkning på omverdenen (vandret akse). De identificerede områder, som er over væsentlighedslinjen, er dem, som vores interessenter har
fremhævet som værende mest centrale, og som vi har størst miljømæssig, social og økonomisk påvirkning på. Størrelsen på boblerne angiver i den forbindelse hvor stor påvirkning
områderne har på Keflico.
I denne bæredygtighedsrapport vil vi derfor adressere, igennem hver af vores fire indsatskategorier, hvordan vi arbejder med henholdsvis; Brugen af træ, Klimapåvirkning,
Skove og Biodiversitet, Bæredygtigt Byggeri, Bæredygtige Partnerskaber, Medarbejder
trivsel, Økologisk fodaftryk samt Sociale forhold i leverandørlande.

9
10

LAV

Signifikant miljø, social eller økonomisk påvirkning

HØJ

Størrelsen på boblerne indikerer væsentlighedsområdets påvirkning på Keflico.

1

Brug af træ
(fornybar ressource)

5

Bæredygtige
partnerskaber

2

Klimapåvirkning

6

3

Skove og biodiversitet

Medarbejdertrivsel (den
inkluderende arbejdsplads)

7

Økologisk fodaftryk
(almindeligt forbrug)

4 Bæredygtigt byggeri

8 Energiforbrug
9 Sociale forhold i
leverandør lande
10 Emballage forbrug

Væsentlighedsanalyse

Interessenterne

Væsentlighedsområder

Betydning for interessenter

Indsatskategorier
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Den bæredygtige udvikling i Keflico

Medlemskab af FSC®
International

Den første
bæredygtighedsrapport

I Brundtland Rapporten fra 1987 med titlen ”Vor Fælles Fremtid”, definerede FN’s Verdenskommission for miljø og udvikling for første gang begrebet bæredygtig udvikling som
værende en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe de fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Opnåelse af delmål i
indkøbspolitik

Opnåelse af
indkøbspolitik

Fastlæggelse af
bæredygtig indkøbspolitik
i 2016

Opkøb af Tracer ApS

Ny bæredygtig
indkøbsstrategi
& indkøbspolitik

2007 - 2016

I Keflico har vi i forbindelse med de seneste års økonomiske og organisatoriske udvikling
været på en rejse imod at blive en endnu mere bæredygtig virksomhed. En rejse og en
udvikling, som er karakteriseret ved FN’s Verdenskommissions definition af en bæredygtig
udvikling. En udvikling, der både direkte og indirekte har haft sit udgangspunkt i, hvordan
vi kan opfylde de nuværende behov, uden at vi bringer de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det mener vi er vores ansvar, når vi danner et
knudepunkt af viden og informationer i værdikæden, og handler med produkter, som er
afgørende i den bæredygtige omstilling. Vores rejse er derfor karakteriseret af, at vi ikke
blot siger at vi tager den bæredygtige udvikling seriøst, det er også noget vi gør i de handlinger og initiativer vi igangsætter og involvere os i.

Bæredygtighedsrejsen i Keflico

2017

2018

2019

2020

Strategien:
Ét bæredygtigt Keflico

Certificering af Due
Diligence System

Medlemskab af
FSC® Danmark

Engagement i den offentlige
debat vedrørende bæredygtighed

Den bæredygtige udvikling

Den bæredygtige
udvikling

CoC Certificeret i 2007
til at håndtere FSC ®
& PEFC™ produkter

19

2007-2016

2019

Helt tilbage i 2007 modtog vi i Keflico vores første FSC®-certifikat og blev dermed godkendt til at håndtere certificeret træ. Allerede dengang havde vi et ønske om at gøre en
forskel på området, men vi så også på daværende tidspunkt ind i et meget begrænset
udbud og efterspørgsel efter certificeret træ. I 2013 blev Den Europæiske Tømmerforordning, EUTR, implementeret i EU. Implementeringen har været skelsættende for os og
for markedet som helhed. Særligt i forhold til efterspørgslen og det tempo vi har rykket
os med indenfor den bæredygtige tilgang. I 2016 tog vi et yderligere ambitiøst skridt. I
et tæt samarbejde med FSC® Danmark, definerede vi i indkøbspolitikken en målsætning
om, at 50 pct. af det træ, der forhandles af Keflico i 2020, skal være FSC® eller PEFC™
certificeret. Vi forpligtede os samtidig til altid at have minimum tre mindre kendte træsorter i sortiment. Dette, mener vi, var og er en ambitiøs målsætning, taget i betragtning
af, at vores udgangspunkt i 2016 var en certificeringsandel på 30,2 pct. Og at det kun er
mellem 25 - 32 pct. af det samlede, importerede tropiske træ i Europa, som er certificeret
i følge rapporten The Sustainable Trade Initiative fra 2020.

Sammen med den rådgivende ingeniørvirksomhed, Orbicon / Soil Association, gennemførte vi i foråret en tredjeparts verificering af vores dokumentsystem. Vi modtog
i den forbindelse et certifikat på effektiviteten af vores Due Diligence System (DDS)
i henhold til den Europæiske Tømmerforordning. Orbicon er desuden blevet tilknyttet som EU Monitoring Organisation, og vil dermed fremadrettet udføre årlig ekstern
kontrol af vores Due Diligence System. Det er vores ambition at have ét af markedets
bedste systemer på området. Udviklingen omfatter både konkrete trepartsverificeringer i leverandørlandende, men også specifikke projekter omkring sporbarhed baseret
på isotoper og GPS-teknologi.

2017-2018

2020

I 2017 opstartede vi en strategiproces, hvis formål var at fastlægge den fremadrettede
strategi i Keflico og dermed også at sikre vores fremtidige berettigelse. I et tæt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i Keflico blev strategien defineret med titlen Ét
bæredygtigt Keflico. Formålet er helt overordnet, at arbejde mod ”Ét bæredygtigt Keflico”
både økonomisk og organisatorisk men også i relation til vores omgivelser. Vi valgte derfor
at arbejde ud fra nogle underlæggende værdier og leveregler, som gør at såvel kunder
som leverandører finder, at vi er en attraktiv og værdiskabende samarbejdspartner. I
2018 så vi effekterne af nogle af vores allerede igangsatte bæredygtighedsfremmende
aktiviteter, idet vi i dette år opnåede vores delmål om en certificeringsandel af den samlede omsætning på 40 pct. Som en del af vores strategiske fokusområder, besluttede vi
i slutningen af 2018 at igangsætte en tredjeparts verificering af vores dokumentsystem
(Due Diligence). Dette system er vores dokumentation i henhold til EUTR, for at vi kun
køber legalt skovet træ. Det er ikke et krav at have sit Due Diligence system monitoreret men vi mener, at dette er med til at sikre, at vores system er bæredygtig i flere
perspektiver. I 2018 opkøbte vi også TRACER ApS med effektiv virkning fra 1. januar
2019. Virksomeden har gennem en årrække positioneret sig som Danmarks mest bæredygtige træleverandør. Opkøbet betød, at vi overtog samtlige af virksomhedens aktiviteter,
samtidig med, at vi fik tilført nye kompetencer og ressourcer indenfor bæredygtighed.

Vi tager hver dag endnu et skridt hen imod en endnu mere bæredygtig fremtid. Det
betyder, at vi allerede i 2020 kan tillægge vores tidslinje nogle yderligere elementer
på vores bæredygtighedsrejse. Denne bæredygtighedsrapport er en del af dette.
Men vi forventer også i 2020 at komme i mål med vores indkøbspolitik, hvilket betyder, at vi selvsamme år skal have revurderet denne – og vi er naturligvis mindst lige
så ambitiøse, som vi var tilbage i 2016. Derfor har vi også valgt, at vi vil melde os ind
i FSC® International og vi håber på, at vi gennem dette medlemskab kan opnå større
indflydelse på udviklingen af udbuddet og efterspørgslen indenfor særligt tropisk træ.
I en kombination mellem den rejse, som vi allerede har været på, og de skridt vi forventer at tage i de kommende år, kan den bæredygtige udvikling i Keflico opdeles i
fire indsatskategorier, udvalgt i forbindelse med væsentlighedsanalysen. Indsatskategorierne har vi valgt at give titlerne: Verdensmålene i Keflico, Træet og Skoven,
Keflico og Klimaet samt En ansvarlig og attraktiv arbejdsplads. Hver indsatskategori
er allerede, eller vil fremadrettet blive en integreret del af den daglige drift i Keflico.
Af den følgende oversigt på side 22 og 23 fremgår vores målsætninger og styring i
forhold til indsatskategorierne samt hvilke af de fire verdensmål, som vi har fokus
på, at disse bidrager til.

Den bæredygtige udvikling i Keflico

Det var også i 2019, at vi mere aktivt begyndte at involvere og engagere os i den offentlige debat indenfor bæredygtighed og ansvarlighed. Dette med det formål at supportere den del af vores vision, der omhandler at fremme ansvarlig og bæredygtig brug
af træ. Herunder også forståelsen af at brugen af tropisk træ kan være positiv, såfremt
det er bæredygtigt og legalt skovet. Det resulterede i over 40 forskellige referencer i
medierne i 2019 vedrørende emnet bæredygtighed.
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Resultatoversigt og mål

Verdensmålene i
Keflico

Formål og ambitioner

Tidligere opnåede mål

Fremadrettede mål

Styring

Den bæredygtige udvikling
i
Keflico
tager
udgangspunkt i at sikre
en bedre verden for de
nuværende og kommende generationer. Derfor
støtter vi op om FN’s verdensmål, for at tage et
medansvar og bidrage til
skabelsen af en bedre verden for os alle.

3 Indgå i samarbejde omkring

2020
• Afholdelse af to årlige bæredygtighedsarrangementer.
• Risikovurdering i forhold til klimaændringer og påvirkning af
skovdrift.
• Opnå en certificeringsandel på minimum 50 pct. af FSC® og
PEFC™ certificerede varer.
• Offentliggøre en ny ambitiøs indkøbspolitik og strategi.

• FSC® miljømærkning for ansvarligt skovbrug. Certificeringstype: Chain of Custody
and Controlled Wood.
• PEFC™ støtter bæredygtig
forvaltning af skove. Certificeringstype: Single Chain of
Custody.
• Den Europæiske Tømmerforodning (EUTR).

3
3
3
3
3
3

3

Træet og Skoven

Vi har en naturlig passion
for træ og træbaserede
produkter i Keflico. Derfor
er det også i vores interesse at fremme bæredygtigt
og ansvarligt skovbrug og
byggeri. Det vil vi blandt
andet ved at modne vores
leverandørkæder, således
at der også findes holdbare, sunde og bæredygtige
skove i fremtiden.

udvikling af brandhæmmende
produkter.
Indgå i samarbejde omkring
udvikling af bæredygtige facadesystemer til byggeriet.
Opstart på udvælgelse af leverandører med bæredygtige
og miljøvenlige produkter.
Støtte projekter for at fremme mindre kendte træarter.
Chain of Custody certificeret
til at håndtere FSC ® og PEFC™
Certificeret produkter.
Certificeringsandel 48,9 pct.
i 2019.
Udvikling af internt vidensniveau om f.eks. træ, certificering, klima og bæredygtighed
samt om sociale forhold og
anti-korruption.
Deltagelse i kampagnen
”Together We Are FSC®”

3 Certificering af Due Diligence
3
3

system af en uafhængig
tredjepart.
Medlemskab af Dansk Træforening og tilslutning til foreningens Code of Conduct.
Fremme bæredygtig skovdrift
gennem certificeringsordninger og partnerskaber.

2021 & 2022
• Afholdelse af to årlige bæredygtighedsarrangementer.

Verdensmål

Indsatskategorier

Keflico og
Klimaet

2020 – 2025
• Opnå en certificeringsandel på minimum 80 pct. af den samlede
omsætning i 2025, specificeret ud på udvalgte produktområder.

Formål og ambitioner

Tidligere opnåede mål

Fremadrettede mål

Vores største påvirkning
på miljøet og klimaet ligger i vores varetransporter og i den daglige drift af
Keflico.

3 At nå i mål med at skabe et

2020
• Undersøge anden metode til opvarmning af tørrestuer og lagerhal.
• Undersøge mulighederne for at nå i mål med at måle på emision
fra vores varetransporter.
• Undersøge mulighederne for yderligere optimeringer af vores logistik set-up, med henblik på at reducere vores klimapåvirkning.
• Fremme CO2 - neutrale, træbaserede produkter og leverandører.
• Udarbejde og implementere en grøn indkøbspolitik for forbrugsvare.

Vi har påtaget os ansvaret
for selv at mindske denne
påvirkning de steder, hvor
vi har kontrol og dermed
mulighed for at skabe
vedvarende bæredygtige
forandringer.

3
3
3
3

2020
• Yderligere udvikling af vores Due Diligence System for lovligt og
sporbart træ.
• Medlemskab af FSC® International.
• Deltage i projekt om WoodID/WorldforestID med FSC® International.
• Gennemgang af produktsortiment for muligheder for at øge
certificeringsandelen.
• Opjustering af rådgivningsmateriale ift. mindre kendte træarter.
• Introducere minimum ét FSC® recycled produkt på markedet.
• Indgå i dialog omkring udvikling af LKTS-databasen.
• Krav om minimum tre mindre kendte træarter i sortiment.
2021
• Opstart af projekt omkring produktlivscyklus (EPD (Environmental
Product Declaration), Cradle to Cradle og Svanemærkning.
• Etablering af partnerskaber til udvikling af carbon kreditter.
• LCA-certificering af udvalgte produkter.
2022
• LCA-certificering af udvalgte produkter fortsat.

• FSC® miljømærkning for ansvarligt skovbrug. Certificeringstype: Chain of Custody
and Controlled Wood.
• PEFC™ støtter bæredygtig
forvaltning af skove. Certificeringstype: Single Chain of
Custody.
• Den Europæiske Tømmerforodning (EUTR).
• Dansk Træforenings Code of
Conduct.
• LKTS (Lesser Known Timber
Species).
• Miljøcertificeringer som
f.eks. DGNB og BREEAM®.

En ansvarlig
og attraktiv
arbejdsplads

Vores vigtigste ressource
er medarbejderne i Keflico. Derfor er det også ét af
vores helt centrale fokusområder, at vi sikrer at udvikle Keflico i en ansvarlig
og bæredygtig retning, til
fordel for både medarbejderne og Keflico.

overblik over vores CO2 emmision fra driften.
Udskiftning til eltrucks.
Skift til LED belysning.
Ændring af strømforsyning til
noget mere klimavenligt.
Implementering af yderligere
affaldssortering til CO2reduktion.

7 At nå i mål med at måle em7

Velkommen til Keflico

Indsatskategorier

misionen fra vores varetransporter.
Udarbejde og implementere
en grøn indkøbspolitik for
forbrugsvarer.

3 Facilitering af løbende interne
3
3
3
3

uddannelses- og kompetenceudviklingsarrangementer.
Færdiguddannelse af salgselev.
Gennemføre onboardingprogram for nyansatte.
Gennemføre innovationscamp for ti medarbejdere.
Gennemføre to dages teambuilding og fagligt arrangement for hele virksomheden.

Styring
• Erhvervsstyrelsens klimakompas (CO2 - beregner).
• Greenhouse Gas Protokol
(GHG protocol).

2021
• Vurdere mulighederne for off-setting med samarbejdspartnere.
• Undersøge mulighederne for udvikling af system for Carbon Footprint Management.
• Udarbejd en løbende kørselsrapportering for varetransport i
Danmark, der skal danne grundlag for yderligerer optimeringer af
vores nationale varetransporter.

2020
• Opkvalificering af indkøbs-, salgs- og produktspecialistkompetencerne igennem uddannelse og træning.
• Undersøge mulighederne for yderligere opjustering af vores
interne set-up herunder b.la. vores IT set-up.
• Implementering af en intern kommunikationsplatform.
• Afholdelse af minimum to personalearrangementer i løbet af året.
• Afholdelse af årsmøde.

• International Labour Organization (ILO) convention.
• Fundatsen i Direktør Erik
Kauffelds fond.
• DI-medlemskab.

Verdensmål

Verdensmålene i Keflico

VERDENSMÅLENE
I KEFLICO

Verdensmålene i Keflico

•
•
•
•
•
•
•

Bæredygtigt byggeri
Brug af træ (fornybar ressource)
Klimapåvirkning
Skove og biodiversitet
Sociale forhold i leverandørlande
Bæredygtige partnerskaber
Energiforbrug

VERDENSMÅL

Som én af de større danske handelsvirksomheder indenfor branchen for handel med træ og
træbaserede pladeprodukter, samarbejder vi løbende med aktører i mere end 30 forskellige
lande verden over. Dette vil uundgåeligt påvirke både klimaet og miljøet. Derfor arbejder
vi kontinuerligt på at mindske vores klima- og miljøpåvirkning, samt på at tænke i mere
bæredygtige forretningsmodeller og løsninger. Vi ønsker at tage et medansvar og bidrage
til en mere bæredygtig udvikling af vores fælles verden. Derfor har vi valgt at inkorporere
verdensmålene i Keflico. Det er ikke alle 17 verdensmål, og 169 delmål, som vi kan bidrage
lige meget til, hvorfor vi har valgt at prioritere de områder, hvorved vi ser et særligt stort
potentiale for, at vi kan gøre en forskel.
Vi vurderer, at med baggrund i vores position i markedet har vi muligheden for proaktivt
at inspire og bidrage direkte til fire ud af de 17 verdensmål og herunder otte ud af de 169
delmål. Disse fire verdensmål, er henholdsvis: 9. Industri, Innovation og Infrastruktur, 12.
Ansvarligt forbrug og produktion, 15. Livet på land samt 17. Partnerskaber for handling. Vi
har under hvert af de fire verdensmål foretaget en grundig vurdering af, hvilke delmål vi har
mulighed for at kunne gøre en aktiv forskel indenfor. Denne vurdering tager udgangspunkt
i vores interessenters prioritering af væsentlighedsområder, vores kapacitet i Keflico samt
betydningen for, og påvirkningen af, den tredobbelte bundlinje, som er bestående af de
sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. Udover de fire verdensmål, som vi arbejder
direkte med, så bidrager vi også indirekte til i alt 14 ud af de 17 verdensmål via vores engagement i FSC® Danmark.

Verdensmål

Delmål

Væsentlighedsområder

Henvisning til afsnit

9.4 | Mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af
rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer.

Energiforbrug | Klimapåvirkning | Emballageforbrug | Økologisk fodaftryk (almindeligt forbrug) | Bæredygtig byggeri | Skove og biodiversitet

Træinnovation

12.2 | Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer

Økologisk fodaftryk | Bæredygtigt byggeri | Brug af træ (fornybar ressource) | Klimapåvirkning | Skove og biodiversitet | Sociale forhold i leverandørland

Bæredygtig forvaltning

12.6 | Virksomheder som benytter bæredygtig praksis og
integrerer bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Skove og biodiversitet | Brug af træ (fornybar ressource) | Klimapåvirkning | Bæredygtigt byggeri | Sociale forhold i leverandørland

Indkøbspolitik for bæredygtig skovdrift

12.8 | Relevant information og viden om bæredygtig udvikling
og livsstil i harmoni med naturen.

Bæredygtigt byggeri | Brug af træ (fornybar ressource) | Klimapåvirkning | Skove og biodiversitet

Viden er vejen til den grønne omstilling

15.1 | Sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af
økosystemer på land og i ferskvand.

Økologisk fodaftryk | Bæredygtigt byggeri | Brug af træ (fornybar ressource) | Klimapåvirkning | Skove og biodiversitet | Sociale forhold i leverandørland

Livet på Land

15.2 | Fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove,
stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt
øge skovrejsning og skovplantning globalt set.

Skove og biodiversitet | Brug af træ (fornybar ressource) | Klimapåvirkning | Bæredygtigt byggeri | Sociale forhold i leverandørland

Livet på Land

15.5 | Begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe
tab af biodiversitet og beskytte og forhindre udryddelse af
truede arter.

Skove og biodiversitet | Brug af træ (fornybar ressource) | Klimapåvirkning | Bæredygtigt byggeri | Sociale forhold i leverandørland

Livet på Land

17.16 | Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal
styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige
interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå
verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

Brug af træ (fornybar ressource) | Klimapåvirkning
Bæredygtigt byggeri | Sociale forhold i leverandørland

Partnerskaber for udvikling

Verdensmålene i Keflico i relation til væsentlighedsområderne og med henvisning til de kommende afsnit.

Verdensmålene i Keflico

VÆSENTLIGHEDSOMRÅDER
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Træinnovation
”Samarbejdet med Burnblock® og
Nordisk Profil betyder, at vi kan sikre
endnu mere bæredygtigt træ til dansk
byggeri”.

Vi tror på, at innovation og produktudvikling er en væsentlig del af at skabe en mere bæredygtig fremtid. Dette mener vi også kræver, at vi i højere grad stiller krav til hinanden,
træffer strategiske valg og forsøger at fremme tætte samarbejder. Vi er derfor også dybt
engageret i udvikling og innovation gennem hele værdikæden, lige fra skoven og hele vejen frem til forbrugeren. Det betyder, at vi løbende forsøger at udvikle vores værdikæde,
fremme samarbejder med leverandører, der prioriterer bæredygtighed.

Dan Hornbøl Andersen,
Projektchef, Keflico

I 2019 startede vi derfor også et nyt samarbejde op med en leverandør af OSB-plader,
som ikke alene prioriterer at bruge træ fra bæredygtighedscertificerede skove, men som
også har fokus på en bæredygtig og miljøvenlig produktion. Det betyder blandt andet, at
produktionen af pladeprodukterne sker på en højteknologisk fabrik, hvor den overskydende biomasse anvendes til at skabe varmeenergi til produktionen af pladerne, hvilket gør,
at der næsten ingen affald udledes i denne proces. Yderligere anvender leverandøren også
en speciel lim, der er formaldehydfri, hvilket bevirker, at selve produktet er miljøvenligt og
med til at skabe et sundt indeklima de steder, hvor det anvendes.

PRODUKTUDVIKLING GENNEM SAMARBEJDER
Fremtidens bæredygtige byggerier fordrer mere brug af træ, og det stiller blandt andet krav
til de brandhæmmende egenskaber i byggematerialet. Keflico har igennem en årrække haft
et tæt samarbejde med Burnblock®, hvorigennem vi har deltaget aktivt i udviklingen af
brandhæmmende træbaserede løsninger. Burnblock® brandhæmmer er et miljøvenligt alternativ til de mere traditionelle og kemikalietunge forarbejdningsmetoder, idet Burnblock®

Det er et kendt faktum, at byggeriet står for næsten 39 pct. af den globale CO2 - udledning
årligt (tal ifølge FN’s Global Status Report fra 2017). En løsning på at nedbringe dette er
blandt andet at bruge mere træ i byggeriet, herunder at begynde at komplimentere de
forskellige byggematerialer mere og bedre med hinanden. I Keflico har vi fokus på produktudvikling rettet mod det bæredygtige byggeri, herunder øget brug af træ. Derfor har vi, i
et tæt samarbejde med Nordisk Profil, været medskabende til at udvikle markedets første
100 pct. bæredygtige facadesystem; Woodfac. Facadesystemet består af en kombination mellem 100 pct. genanvendt aluminium og bæredygtighedscertificerede trælameller.
Yderligere er systemet brandimprægneret med Burnblock®, og brandtestet efter gældende
brandkrav i henhold til BR18, hvorfor systemet dermed opfylder bestemmelserne indenfor
både B-s1,d0 og B-s2,d0 for udvendige facader. Det gør facadesystemet helt unikt på markedet, og særdeles velegnet til fremtidens bæredygtige byggerier.

Verdensmålene i Keflico

blandt andet er dokumenteret giftfri samt 100 pct. bionedbrydeligt. Med udgangspunkt i
denne miljøvenlige og bæredygtige profil, har det været helt naturligt for os at anvende
Burnblock® til brandimprægnering af produkter, som vi servicerer byggeriet med.
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Vi har i 2019 ligeledes valgt at foretage et strategisk skifte af leverandør indenfor vores
produktgruppe af Solid Surface produkter. Det betyder, at vi nu har en leverandør med et
øget fokus på bæredygtighed igennem hele virksomheden, lige fra optimering af energiudnyttelse i produktionen, til affaldsdeponering og forbedring af luftkvaliteten. Leverandørens seneste initiativer inkluderer blandt andet konvertering til LED belysning, proaktiv
genbrug af overskydende materialer samt filtrering af vandudledningen fra produktionen.
Derudover går den bæredygtige tankegang hos leverandøren ganske naturligt igen i deres produkter, der har en Environmental Product Declaration (EPD), samt opnået Indoor
Air Quality Gold™ Certificering, og udvalgte produkter har sågar fået en certificering for
indhold af genbrugsmaterialer.

Verdensmålene i Keflico

En central del af at skabe fremtidens bæredygtige produkter og løsninger er at kende
trends i markedet og engagere sig i markedsdrevet innovation gennem værdikæden. Derfor involverer vi os aktivt i verdensmål 9, der omhandler at bygge robust infrastruktur,
fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering samt understøtte innovation. Dette med
fokus på delmål 9.4, der vedrører mere effektiv udnyttelse af ressourcer samt øget brug af
rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. I forhold til det, har vi deltaget
aktivt i udviklingen af nye, bæredygtige træbaserede produkter samt løsninger, og vi har
indgået i nye bæredygtighedsfremmende samarbejder med leverandører.

UDVIKLING I VÆRDIKÆDEN
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Bæredygtig forvaltning

•
•

Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturens ressourcer er begge vigtige elementer i at fremme ansvarlig og bæredygtig brug af træ og træbaserede produkter. Derfor
inspirerer og bidrager vi til verdensmål 12, der omhandler sikring af bæredygtige forbrugsog produktionsformer. Bæredygtig og ansvarlig brug af træ og træbaserede produkter
kræver en fundamental forståelse af skoven og dennes dynamik. Det indbefatter f.eks. en
forståelse af, at de tropiske skove er kendetegnet ved en høj dynamik bestående af konstante forandringer, og herunder et stort antal af forskellige træarter.

•

Indsamling og opbygning af referencer, hvortil der er anvendt mindre kendte træarter, er
værdifuld viden i forhold til f.eks. træarternes egenskaber og anvendelsesmuligheder. Vi
bruger denne viden aktivt i rådgivningen overfor vores kunder, arkitekter, entreprenører, bygherrer samt det offentlige, der alle er vigtige aktører i fremtidens bæredygtige byggeri. Vi vil
derfor også fremadrettet indsamle ny viden, og introducere nye træarter på markedet, for
både at bidrage til et mere bæredygtigt byggeri, men også til den bæredygtige skovdrift i
verdens skove.

MINDRE KENDTE TRÆARTER

Vi har i vores indkøbspolitik fra 2016 sat os en ambitiøs målsætning om, at i 2020 skal 50 pct.
af vores samlede omsætning komme fra salg af bæredygtighedscertificerede produkter. Det
betyder ikke, at den øvrige del af vores omsætning kommer fra ulovligt skovet træ. Det gør
det ikke fordi vi til enhver tid skal kunne dokumentere at vores produkter lever op til den Europæiske Tømmerforordning. Derfor prioriterer vi et grundigt arbejde med vores Due Diligence.
Siden indkøbspolitikken blev fastlagt er der sket meget. I 2019 nåede vi en certificeringsandel
på 48,9 pct., og det er derfor også vores helt klare forventning, at vi kommer til at nå vores mål
allerede i første halvår af 2020. Vi vil derfor i dette år definere en ny ambitiøs indkøbspolitik
og indkøbsstrategi, så vi også fremadrettet kan bidrage og inspirere til delmål 12.6, der omhandler at benytte bæredygtig praksis og integrere bæredygtighed i rapporteringscyklussen.

Vi ønsker at fremme ansvarlig og bæredygtigt brug af træ, og herigennem bidrage aktivt
til delmål 12.2, der omhandler bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturens
ressourcer. Vi har derfor fokus på at sikre en holdbar biodiversitet i verdens skove ved
blandt andet at udvikle og markedsføre de mindre kendte træarter. Derfor har vi også i
vores indkøbspolitik valgt, at vi altid skal have som minimum tre mindre kendte træarter i
sortiment. Det har følgende fordele, der er med til at gøre den bæredygtige skovdrift mere
økonomisk fordelagtig hele vejen gennem værdikæden:

En væsentlig del af, at vi kan realisere vores indkøbspolitik er vores medlemskab af FSC®
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Danmark, hvorigennem vi løbende, både økonomisk og vidensmæssigt, engagerer os i organisationens forskellige aktiviteter. Vores samarbejde med FSC® Danmark omfatter konkret,
at vi involverer os i målrettede informationskampagner om bæredygtighedscertificeret træ
herunder forvaltning, indkøb og skovdrift. Derudover engagerer vi os også i hvordan FSC®
mærket, i tråd med delmål 12.7, imødekommer kravene indenfor offentligt indkøb, Svanemærket og de største ordninger indenfor bæredygtigt byggeri (f.eks. DGNB og BREEAM). Det
mener vi giver mening fordi vi herigennem er medvirkende til at øge kendskabsgraden til
ordningerne hos vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

Verdensmålene i Keflico

Udviklingen og tilgangen til de mindre kendte træarter er en integreret del af vores fokus
på at fremme bæredygtighedscertificeret tropisk træ. Vi deltager derfor løbende i aktiviteter hvorigennem vi kan være med til at fremme viden og informationen om de mindre
kendte træarter. Derfor har vi deltaget i følgende projekter, som ses øverst på side 31.

Tallene for certificeringsandelen er i forbindelse med udarbejdelsen af denne bæredygtighedsrapport blevet verificeret af NEPCon.

Verdensmålene i Keflico

Vi sikrer markedet adgang til mindre kendte træarter, der ofte har en gunstig pris.
Vi er med til at øge den tilgængelige volume af bæredygtighedscertificeret træ.
Vi bidrager til, at skovene udnyttes bedre ved, at der tages højde for biodiversiteten.
Vi er med til at skabe et tiltrængt økonomisk fundament for skovejere og savværker i
nogle af verdens fattigste områder.

Henrik Bro Andersen
Salgschef for forhandlersalg, Keflico

INDKØBSPOLITIK FOR BÆREDYGTIG SKOVDRIFT

Det er kun et lille antal af træarterne i verdens skove, som er kendte og kommercielle,
hvorimod der er et stort antal mindre kendte og dermed også mindre kommercielle sorter.
Ønsker man at understøtte den bæredygtige drift af skoven, er det afgørende, at de kendte
træarter udnyttes bæredygtigt, og at de mindre kendte træarter udvikles og gøres mere
kommercielle således, at skovens biodiversitet sikres.

•
•
•
•

Projekt Kulbro – view, hvortil der er anvendt mere end 17 forskellige FSC® certificerede tropiske træarter.
Gangbroen til Danmarksparken i Randers Regnskov (tidligere projekt fra Tracer ApS),
hvortil der er anvendt 15 forskellige tropiske træarter.
Samarbejde med FSC® Danmark om portalen www.lesserknowntimberspecies.com.

”Vores centrale placering i værdikæden betyder, at vi har et ansvar
for at gå forrest i kampen mod
illegalt skovet træ og dermed sikre,
at det træ vi blandt andet servicerer de danske tømmerhandlere og
byggemarkeder med altid har en
lovlig og sporbar oprindelse.”
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NY INDKØBSPOLITIK OG STRATEGI

VIDEN ER VEJEN TIL DEN GRØNNE OMSTILLING

I forbindelse med den forventelige opnåelse af vores hidtidige indkøbspolitik vil vi i 2020
lancere en ny strategi og politik for vores fremadrettede indkøb i Keflico. Det gør vi på
baggrund af en grundig vurdering i 2019 vedrørende potentialet og udviklingen i markedet.
I 2016 definerede vi en målsætning om en certificeringsandel på 50 pct. i 2020. Nu vil vi
sætte barren op til at minimum 80 pct. af den samlede omsætning af træ i 2025 skal være
baseret på FSC® og PEFC™ certificerede træprodukter. Da vi ved, at certificeringsandelen
vil komme til at variere indenfor vores forskellige produktområder, og idet vi har erfaret, at
der er nogle områder, hvor der er større potentiale for at skabe en udvikling end andre, har
vi valgt at specificere vores målsætning ud på varekategorier jf. nedenstående opstilling.

I tråd med verdensmål 12.8 er et forhøjet vidensniveau afgørende for den grønne omstilling. I Keflico har vi en central placering i værdikæden, hvor vi fungerer som et knudepunkt for viden, information og kommunikation mellem de verdener som henholdsvis
markedet og leverandørleddet udgør. Denne centrale placering i værdikæden, samt evnen
til at udnytte den, forpligter os. Derfor tager vi også i Keflico et stort ansvar for løbende
at dele vores viden og informationer om skov, træ og bæredygtighed med markedet og
vores forskellige leverandører.
I den forbindelse har vi stort fokus på løbende at opkvalificere medarbejdernes vidensniveau om konkrete emner indenfor træ, certificering, klima og bæredygtighed. Det gør vi
blandt andet igennem løbende informations- og vidensdelingskurser internt. Dette med
det formål, at vi kontinuerligt kan tilbyde vores kunder og øvrige samarbejdspartnere en
kompetent, tidssvarende og løsningsorienteret service og rådgivning indenfor de områder
de efterspørger.

Vores vurdering af udviklingen i markedet, i leverandørlandende og indenfor specielt bæredygtighedscertificeret træ danner desuden grundlaget for, at vi vil formulerer en FSC® 100
pct. strategi for alt træ der handles i Keflico. Denne indkøbsstrategi bygger desuden også
på en vurdering af certificeringsordningen ved WWF’s Certification Assesment Tool (CAT),
og den udvikling vi ser for Keflico i fremtiden. Det er naturligvis en langsigtet strategi, men
vi håber, at vores nye målsætninger kan være med til at sætte nye standarder og bidrage
aktivt til at bringe flere bæredygtige produkter til markedet. Dette er ikke noget vi kan
gøre alene, og realiseringen af vores målsætninger vil være betinget af et øget vidensniveau og tætte samarbejder med kunder, leverandører samt øvrige parter, der ønsker at gå
samme vej som os.

Europæisk hårdttræ

75%

Nordamerikansk Hårdttræ

65%

Softwood

100%

Krydsfinér

100%

OSB, MDF, Spån

65%

Øvrige plader og laminater

80%

Nye målsætninger i vores indkøbspolitik frem mod 2025

Verdensmålene i Keflico

100%

I 2019 og 2020 deltager vi derfor i kampagnen Together We Are FSC®, hvor vi sammen
med FSC® Danmark løbende sætter fokus på 14 af de 17 Verdensmål. Vi har valgt at køre
hele kampagnen, og løbende adressere de verdensmål, og dertilhørende delmål, som
FSC® – standarden, og vi igennem vores medlemskab af ordningen, bidrager til. Det gør
vi for at skabe en dybere forståelse i markedet om hvilke konkrete og vigtige forhold som
FSC® har indvirkning på i forhold til den grønne omstilling.

Verdensmålene i Keflico

Tropisk hårdttræ

At viden er vejen til den grønne omstilling, er heldigvis en overbevisning som vi deler
med vores samarbejdspartnere som FSC® Danmark. Derfor deltager vi også aktivt i flere
af organisationens forskellige aktiviteter, der har til formål at fremme bæredygtig og ansvarlig skovdrift.
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De Planetære Grænseflader

Livet på land

Partnerskaber for
udvikling

Vores liv på landjorden er afhængig af den måde vi behandler planeten på. Hvis vi ikke
beskytter, genopretter og støtter bæredygtig brug af naturens ressourcer, vil det få alvorlige konsekvenser for de fremtidige generationer. Dette er særligt relevant i verdens
skove, hvilket de Planetære Grænseflader understreger. Tre ud af ni af disse har nemlig
en direkte relation til verdens skove, hvilket pointerer vigtigheden af skovene i forhold til
livet på land og skabelsen af en fælles bæredygtig fremtid på kloden. Disse tre Planetære
Grænseflader er henholdsvis Klima, Biodiversitet og Afskovning.

Vi står stærkest sammen, og vi fremmer bedst den bæredygtige udvikling gennem samarbejde og engagement. Derfor har vi valgt og engagere os i verdensmål 17, der omhandler
at styrke globale partnerskaber for handling, og øge midlerne til at nå målene. Vi har vurderet, at indenfor dette verdensmål kan vi bedst bidrage og inspirere til delmål 17.16, der
omhandler styrkelse af globale partnerskaber for bæredygtig udvikling samt samarbejde
med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden og ekspertise. Derfor mener vi også, at det giver mening, at vi prioriterer tætte samarbejder og langvarige
relationer med både kunder, leverandører og vores øvrige samarbejdspartnere højt. Det
tror vi på, giver en god og solid tryghed igennem hele vores værdikæde således der både
er rum til at drifte, men også at udvikle os sammen.

Den stigende globalisering har betydet at skovrydning, tab af biodiversitet og klimaforandringer aldrig har været mere relevante og kritiske end nu, især i tredjeverdenslandene,
og dermed i troperne. I rapporten; ”The Urgency of Action to Tackle Tropical Deforestation” fra IDH sammenfattes de komplekse forhold, der hersker i verdens skove. I denne
bliver det industrielle landbrug, især soja- og kvægproduktion i Sydamerika, Palmeolie i
Indonesien og Borneo samt primitivt landbrug og ekstensiv græsning i Afrika, benævnt
som værende nogle af de drivende kræfter bag skovrydningen og afbrænding af skovarealer. Det pointeres desuden i rapporten, at træet naturligvis har en væsentlig rolle i
skovdriften, men at denne rolle kan være af en positiv karakter. Det kan den hvis skovdriften, og selve skoven, har en økonomisk værdi for skovejeren. Denne værdi er nemlig
med til at give skovejeren et økonomisk incitament til at passe på skoven. Det kræver
dokumentation for lovlig oprindelse og en bæredygtig skovdrift.

Det kan være komplekst at gå hele
vejen til en certificeringsandel på 100
pct. Det kræver know-how, netværk
og samspil med omverdenen.
Vi tager hver dag endnu et skridt i den
bæredygtige retning, og vi har allerede
gjort os en masse erfaringer på området.
Derfor stiller vi os også gerne til rådighed for de af vores samarbejdspartnere, som ønsker at gå i samme retning
som os.

Danish Antifire & Burnblock®

Utzon Centeret

FSC®

NEPCon Orbicon

Green Building Council Denmark (DGNB)
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Aalborg Universitet

Dansk Arkitektur Center

Erhvervsskoler Nordisk Profil Business Rebild

Erhvervshus Nordjylland

Waste App®

Erhverv Norddanmark
Udvalg af bæredygtige samarbejder i Keflico

Verdensmålene i Keflico

Vi arbejder i den forbindelse aktivt med vores indkøbspolitik, og dermed også for at øge
andelen af bæredygtighedscertificeret træ og træbaserede produkter i vores sortiment.
Som det fremgår af vores indkøbspolitik, og vores performance på denne, er en stor og
stadig støt stigende del af vores omsætning baseret på certificeret, og altovervejende
FSC® certificeret træ. Det mener vi er positivt fordi certificeringen, i følge WWF Certification Assesment Tools (CAT 2015), har verdens højeste standard for god, ansvarlig og dermed bæredygtig skovdrift, herunder den mest effektive implementering på skovniveau.
Denne certificering vurderes desuden at være den mest troværdige standard i verden, og
bakkes derfor også op af de fleste NGO’er.

Her bidrager vi med erfaring og know-how til at fremme certificeret træ, herunder den
bæredygtige udvikling i og omkring verdens skove. Vi deltager desuden sammen med
NGO’er og andre interessenter med en stemmeafgivelse til organisationens årlige generalforsamling.

Verdensmålene i Keflico

I Keflico arbejder vi løbende med at udbrede forståelsen for skovproblematikkerne og
deres relevans for en bæredygtig udvikling. Derfor har vi valgt at bidrage og inspirere
til verdensmål 15, der har titlen: Livet på land, som omhandler at beskytte, genoprette
og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse
udpining af jorden og tab af biodiversitet. Herunder bidrager og inspirerer vi til delmål
15.1, 15.2 og 15.5, der alle omhandler at sikre bevarelse og genoprettelse af livet i og
omkring verdens skove.

I den forbindelse søger vi løbende at skabe bæredygtige forandringer i samarbejde med
andre, på både nationalt og internationalt plan. I 2019 var vi derfor involveret i over
15 bæredygtige samarbejder med forskellige interessenter. Vores medlemsskab af det
økonomiske kammer i FSC® International er et eksempel på ét af disse samarbejder.
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FORMIDLING GENNEM PARTNERSKABER
Den grønne omstilling er betinget af, at vidensniveauet omkring skov, træ og træbaserede
produkter bliver øget. Derfor er vi sammen med europæiske importører, producenter og
teknologiske institutter partnere i projektet Lesser Known Timber Species (LKTS). Formålet med dette er at indsamle viden og projektreferencer om de mindre kendte eller ukendte
træarter, som blandt andet den tropiske regnskov indeholder. Dette med det formål at
skabe et kommercielt marked for disse, for således at udvide den tilgængelige volume af
bæredygtighedscertificeret træ. Indirekte har det den fordel, at skovejeren og savværkernes økonomi forbedres, da skovene udnyttes bedre. Dette gør den bæredygtige skovdrift
mere økonomisk fordelagtig hele vejen gennem værdikæden. Initiativet til LKTS støttes op
af FSC® Danmark, WWF, Greenpeace og International Tropical Timber Association (ITTO).
Der findes yderligere informationer omkring projektet på hjemmesiden www.lesserknowntimberspecies.com.
Vi forsøger konstant at udvikle vores netværk af samarbejdspartnere, som prioriterer bæredygtighed. Derfor deltog vi i 2019 på konferencen Designing for Sustainability, der var
målrettet den grønne omstilling indenfor blandt andet møbelbranchen. I tilknytning hertil
blev FSC® Design Award afholdt, hvor vi endnu engang har hjulpet en række designere med
materialer til deres bæredygtige træbaserede byggeprojekter.

Vi har i 2019 også fortsat vores tætte partnerskab med Utzon Centeret i Aalborg, hvor vi
i dette år har delvist sponsoreret træbaserede produkter til udstillingen, Rumtosset. I den
forbindelse har vi hen over efteråret og vinteren 2019 også været Talk partner på en række
forskellige Utzon Talk med flere anerkendte arkitekthuse. Vi indledte desuden også i slutningen året et partnerskab Dansk Arkitektur Center i København, hvor vi i starten af 2020
vil delvist sponsorere træbaserede produkter til deres udstilling, Kids City. Begge samarbejder, har vi indgået for at bidrage til formidling af de nutidige bæredygtige strømninger
indenfor arkitektur og design.

Træet og Skoven

•
•
•
•
•
•

Skove og biodiversitet
Brug af træ (fornybar ressource)
Klimapåvirkning
Bæredygtigt byggeri
Sociale forhold i leverandørlande
Bæredygtige partnerskaber

VERDENSMÅL

TRÆET

Fotosyntesen skaber livsgrundlaget for alt levende på jorden. Denne giver samtidig også
livs- og forretningsgrundlaget for alle som er beskæftiget med træ. I en kompliceret proces,
drevet af solens energi, omdanner alle planter og træer kuldioxid og vand til sukker og frigivelsen af ilt til atmosfæren. I denne proces opfanger træerne kulstoffet i luften og lagrer
det lige indtil træet bliver nedbrudt eller brændt. Skoven, træerne og træprodukter herfra er
derfor vigtige dele i bekæmpelsen af klimaforandringerne.

Træ består hovedsageligt af kulstof i forskellige former bundet som følge af fotosyntesen.
Dette er mildest talt en genial mekanisme i en situation, hvor kulstofbinding netop er en
del af løsningen på én ud af de ni klimaudfordringer i forhold til de Planetære Grænseflader.
Træ bidrager altså med kulstofbinding og dermed positivt til CO2 - regnskabet i gennemsnit
med 1 ton CO2 pr. m3 træ. Træer, træ og træprodukter er derfor vigtige i bekæmpelsen af
klimaforandringerne.

Verdens skove dækker i dag cirka 1/3 af landjorden, men rummer cirka 80 pct. af den samlede landbaserede biomasse og biodiversitet, skovene er derfor en fuldkommen vital del af
vores grønne planet. Skovens betydning for kloden og mennesket kan dermed heller ikke
undervurderes. Omkring 1,6 milliarder mennesker har direkte eller indirekte skoven som livsgrundlag og cirka 300 millioner mennesker bor fortsat i dem (tal ifølge FN). Men mennesket
og skoven har altid være på kollisionskurs og konsekvensen er, at vi har mistet ca. halvdelen
af jordens skovareal. Omvendt har vi stadig halvdelen tilbage og det gør en bæredygtig udnyttelse af skovens ressourcer vigtigere end nogensinde.
Viden om træet er naturligvis essentiel i
en træhandelsvirksomhed som Keflico,
men en forståelse af skovens dynamikker og dens værdi for dyr, mennesker
og samfund er lige så vigtig i forhold til
vores ønske om at være en af de drivende kræfter indenfor bæredygtighed
i branchen, og den bæredygtige udvikling indenfor vores beskæftigelsesområder.
I Keflico bruger vi derfor betydelige
ressourcer på både at videreuddanne vores medarbejdere, men også at
involvere os i projekter med vores leverandører, kunder og øvrige samarbejdspartnere omkring udvikling af nye
bæredygtige produkter, løsninger og
markeder. I den forbindelse er træet og
skoven i relation til klimaet vigtige
fokusområder for os.

Kulstofbindingen gælder så længe træet er træ, dvs. i levende live eller i anvendelse.
Brændes det af, frigives kulstoffet igen. Dette relativt enkle forhold betyder, at jo længere
tid træet består som et træprodukt, desto længere tid er det bundne kulstof ude af CO2regnskabet og ikke en del af drivhusgasserne eller til belastning for klimaet. Det har altså
helt indlysende gevinster at bruge træ og bevare træet i anvendelsesform.
Paradokset er, at på trods af den indlysende gevinst for klimaet og dermed for samfundet,
findes der ingen andre incitamenter end brugerens gode vilje og ønske til at bevare træet
som træ. Det skyldes blandt andet, at kulstofbindingen for nuværende ikke kan monetariseres. For en forretning baseret på træ betyder det, at omsætningen af træ økonomisk set
er mere interessant end bevarelsen af træproduktet. Det er i forhold til klimaudfordringerne ikke hensigtsmæssigt.

O2 (Ilt)
Solenergi

Eftersom binding af kulstof er et af tidens vigtigste emner, og at samfundet er villig til at
investere i kulstofbinding i form af f.eks. skovrejsning og bioenergi, burde det samme være
tilfældet i forhold til bevaringen af kulstofbindingen. Anvendt og bevaret træ har i modsætning til biomasse til energi en reel og blivende klimaeffekt.

CO2

Carbonkreditter, der er relateret til kulstofbinding, i form af træ, kunne være en del af
løsningen. Det eksisterer ikke i dag, men Keflico ønsker via samarbejdspartnere at rette
fokus på dette i de kommende år.
H2O (Vand)

Fotosyntesen
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Træet har som udgangspunkt nogle helt indlysende klimamæssige fordele i produktionsfasen, men også som produkt og byggemateriale i hele sin livscyklus. Dette gælder ikke
mindst sammenlignet med andre mere konventionelle byggematerialer. En anskueliggørelse af dette kræver fakta og dokumentation i form af Miljøvaredeklaration (EPD) på produkterne. Derfor er dette også et område som vi vil have fokus på at opsøge samarbejder
indenfor i de kommende år.

Træet og Skoven

VÆSENTLIGHEDSOMRÅDER

Den grønne planet

Træet og Skoven

TRÆET
OG SKOVEN
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SKOVEN

LEGALITET I VÆRDIKÆDEN

Skov består som træerne også altovervejende af kulstof i forskellige former, bundet i hele
den levende biomasse, igen som følge af fotosyntesen. Skovene udgør i dag stadigvæk 80
pct. af den samlede biomasse på landjorden. Rydning og afbrænding af skov bidrager ifølge
WWF med mellem 15 - 18 pct. til det globale CO2 - udslip. Dette er en alvorlig problematik

Legalitet i værdikæden er noget af det grundlæggende for, at vi kan sikre, at der også
findes sunde og holdbare skove i fremtiden. I Keflico er dette et fundamentalt område, og
et område som vi løbende bruger betydelige ressourcer på. Vi har siden 2013, hvor den
Europæiske Tømmerforordning (EUTR) trådte i kraft, haft og videreudviklet et grundigt
og systematisk arbejde med vores interne Due Diligence System (DDS). Det har vi med
henblik på at sikre os imod illegalt tømmer i værdikæden, som er en stor problematik på
verdensplan. Det vidner en vurdering fra Den Europæiske Union om, da de i forbindelse
med ikræfttrædelsen af Tømmerforordningen anslog, at mellem 20 – 40 pct. af den globale træhandel, er handel med illegalt træ. Isoleres dette til tropisk træ vurderer UNEP, at
tallet stiger til mellem 50 – 90 pct. Det betyder også, at der er en væsentlig risiko for, at
der forekommer handel med illegalt træ i de Europæiske lande. Konsekvenserne af dette
er omfangsrige og estimeres til at have en værdi inkl. forarbejdning på mellem 30 – 100
mia. US dollars om året. Ifølge information fra UNEP, EU & Interpol medfører dette tab af
skovarealer og biodiversitet, mistede skatteindtægter i tredjeverdenslandene på mellem
10 – 15 mia. euro årligt samt en negativ effekt på træpriserne på verdensmarkedet med
mellem 5 – 10 pct., hvilket også medfører et tab for de legale og lovlydige træproducenter.

i forhold til klimaforandringerne.

Skoven binder kulstof ved vækst. Dette forhold er dog kun en absolut sandhed, hvis skovens vækst og drift er bæredygtig. Er hugstudtaget større end tilvæksten, altså at der
skoves flere kubikmeter end skoven kan producere, så er hugsten ikke bæredygtig. Der vil
stadig bindes kulstof, men bindingen vil over tid gradvis blive mindre og mindre, end hvis
hugsten var på niveau med tilvæksten. Så længe hugsten ikke er bæredygtig vil forholdet
gradvist forværres.
Kulstoffet er også bundet i den øvrige biomasse, ikke mindst i rødder, blade og især jorden.
Men hvis skovdriften ikke foretages efter principperne for god og flersidig skovdrift, f.eks.
ved brug af store renafdrifter, medfører dette signifikante udslip af CO2 og drivhusgasser
fra den øvrige del af biomassen. Dette betyder ligeledes tab af næringsstoffer, biodiversitet
og fremtidige muligheder i skoven.

Af ovenstående lettere forenklede fremstilling fremgår det, at klimagevinsten, forstået her
som CO2 - binding, ved skov er størst ved en bæredygtig skovdrift. Hvis skovdriften foreta-

Skovarealerne i verdens skove er faldende, især fordi skovområder bliver
brændt af så jorden i stedet kan bruges til at drive primitivt landbrug.
Skovene kan bevares, hvis de får en
større økonomisk værdi for lokalbefolkningen end den landbrugsjord, der
ellers kunne være på arealerne.
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Vi arbejder løbende på at udvikle vores system for sporbarhed yderligere, og derfor anvender vi i stigende grad verificering af værdikæden ved hjælp af uafhængige tredjepartsaktører. Systemerne FSC® og PEFC™ har allerede dette indbygget i deres Chain-ofCustody (CoC), og i takt med at andelen af disse øges er dette også en yderligere sikring
af legaliteten i værdikæden. Vi er i den forbindelse sporbarhedscertificeret af NEPCon til
at håndtere FSC® og PEFC™ certificerede produkter.
I 2020 vil vi desuden engagere os i projektet WOOD ID / WorldforestID, som er et globalt
projekt i samarbejde med FSC® International og KEW Gardens i England. Projektet tager
afsæt i at udtage isotoper af træ i verdens skove, samle dem i en database, hvor vi med
denne database vil være i stand til at kortlægge oprindelsen af træet i vores egen værdikæde med en præcision på 10 x 10 km. Vi tror og håber på, at projektet vil komme til at
revolutionere måden, hvorpå sporbarhed dokumenteres i dag.

Træet og Skoven

VERIFICERING OG SPORBARHED

Træet og Skoven

Vi har fokus på dette og ønsker gennem partnerskaber at understøtte en proces, som kan
fremme bæredygtig skovdrift og en bæredygtig anvendelse af træ via blandt andet økonomiske incitamenter fra de indlysende klimamæssige fordele ved at bruge mere træ og ved
at fremme bæredygtig skovdrift.

Kasper Kopp
Salgs- og indkøbschef, Keflico

Den illegale hugst vurderes fortsat til at være høj på verdensplan, til trods for omfattende
imødegående tiltag som f.eks. Tømmerforordningen. Der er dog meget som tyder på, at
trafikken i dag i langt højere grad går via Asien og ender i Europa som færdigproducerede produkter. I Keflico importerer vi træ og træbaserede produkter fra Rusland, Ukraine
samt flere Sydamerikanske og Afrikanske lande, som alle vurderes som højrisikolande.
Det stiller ekstra høje krav til vores arbejde med at sikre legalitet i værdikæden. Derfor
valgte vi i 2019 at kvalitetssikre vores Due Diligence System med hjælp fra en uafhængig
tredjepart Orbicon / Soil Association. I 2019 blev vi dermed den første danske importør af
træ og træbaserede produkter med et certifikat på vores Due Diligence System.

Hvis en skov ikke er i drift, f.eks. en uberørt skov, vil den alt andet lige være i balance.
Det vil sige, at den afgiver lige så meget kulstof som den optager. Der bindes altså ikke
kulstof medmindre, at der er et hugstudtag. At skovene desuden har enorm betydning for
mikro- og makroklimaet, samt stabiliteten i det lokale klima, er naturligvis indlysende og
også yderst relevant i forhold til klimaforandringerne.

ges efter FSC® og PEFC™´s standarder er den for det første dokumenteret bæredygtig, for
det andet burde selve kulstofbindingen, og dermed klimagevinsten, også være dokumentérbar. Dette er skridt som ingen af disse ordninger har taget endnu, hvilket afføder det
paradoks, at selvom vi arbejder mod 100 pct. certificeret træ så kan klimagevinsten ikke
dokumenteres og der kan heller ikke hjemtages økonomiske gevinster sammenlignet med
træ fra en ikke dokumenteret bæredygtig skovdrift.

”Vi har muligheden for at skabe
klimamæssige gevinster og
forbedre forholdende for livet i
verdens skove ved at fremme
ansvarlig og bæredygtig skovdrift”
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TRÆET, SKOVEN OG KLIMAET
Det ældste, men stadig mest moderne og samtidig miljøvenlige byggemateriale, er træ.
Træ er en fornybar ressource, der kan genanvendes og i sig selv er CO2 - neutralt.
Det er vores ønske at anvendelsestiden af træet strækker sig så langt som overhovedet
muligt, fordi vi herigennem kan binde kulstof fra atmosfæren i længst mulig tid, til fordel
for klimaet og miljøet. Derfor tilbyder vi også forskellige løsninger og tilbehør til vores produkter, så træets levetid kan blive forlænget.
I Danmark bidrager kulstoflagring i træ med, hvad der svarer til 2,9 pct. af Danmarks samlede CO2 - udledning, ifølge tal fra Danmarks Træportal fra 2000. Øget brug og bevaring af
træ i anvendelsesform kan være en del af vores fælles klimaforbedringer.
Der er en række forhold omkring træets og skovens særlige bidrag til løsning af verdens
klimaudfordringer, som derfor bør understøttes. Den økonomiske værdi af træet afspejler
f.eks. ikke skovenes egentlige værdi for samfundet. I forhold til andre byggematerialer er
dette en relevant anskuelse, der stiller krav til f.eks. øget dokumentation.
Vi vil i de kommende år derfor have øget fokus på Miljøvaredeklaration (EPD) på vore træprodukter herunder Livscyklusanalyser (LCA) samt undersøge muligheden for et egentligt
Carbon Footprint Management (CFM) på udvalgte produkter.
I tråd med vores indkøbspolitik vil vi øge andelene for FSC® og PEFC™ certificerede træbaserede produkter samt øge andelen af mindre kendte træarter i vores sortiment og dermed
bidrage til en dokumenteret bæredygtig skovdrift.
Vi vil desuden arbejde med at øge markedsandelen for vores Cradle-to-Cradle og Svanemærkede produkter samt målrettet bidrage til DGNB projekter i Danmark. Derudover er
det også vores ambition at bringe mindst ét FSC® Recycled produkt på markedet i 2020.
Dette med det formål, at sætte fokus på at forlænge træprodukternes levetid.

CRADLETOCRADLE

SVANEMÆRKET

FSC®
RECYCLE

2020

Træet og Skoven

EPD
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Keflico og Klimaet

•
•
•
•
•

Klimapåvirkning
Medarbejdertrivsel
Emballageforbrug
Energiforbrug
Økologisk fodaftryk (almindeligt forbrug)

VERDENSMÅL

I en forretningsmodel som vores, der hovedsageligt er
baseret på træ og træbaserede pladeprodukter, oplever vi klimaforandringerne helt tæt på. Disse har allerede haft konsekvenser for flere af vores leverandører,
hvor skovdriften hos nogle af disse har været udfordret
af tiltagende skovbrande. Hos andre har et ualmindeligt

CO2 CH4

fugtigt klima skabt problematikker med at få tilgang til
skovene
Vi tager klimaforandringerne seriøst i Keflico. Det gør vi
fordi de påvirker vores fælles verden nu, men også den
verden som vi viderebringer til de kommende generationer. Derfor har vi valgt at påtage os et ansvar for at mindske vores negative påvirkning på klimaet i værdikæden.
Det har vi fordi dette er med til at fremme den samlede
effekt af de bæredygtige og klimafremmende produkter
vi servicerer vores kunder og samarbejdspartnere med.

PFC5

Desuden har vi også formået at reducere vores klimabelastning ved bortskaffelsen af affald
fra 2018 til 2019. Dette skyldes blandt andet, at vi i slutningen af 2019 implementerede
yderligere affaldssortering, således at en større andel af de næsten 60 tons affald vi generer om året nu kan sendes til genbrug.

SCOPE 1
DIREKTE

Vi har fra 2018 til 2019 reduceret vores forbrug af gas til opvarmning af vores fire tørreovne
samt kontorlokaler på vores lokation i Støvring, der begge steder drives af naturgas. Vi vil i
2020 vurdere, hvorvidt det både økonomisk og miljømæssigt giver mening at udskifte vores
nuværende løsning med et andet set-up som blandt andet kan indbefatte Biogas.

SCOPE 3
INDIREKTE

EL TIL BELYSNING
OG TRUCKS

Leverandører

Mads Stenstrop
Adm. direktør, Keflico

I denne proces har vi allerede foretaget en række bæredygtige initiativer. Vi sikrede blandt
andet for år tilbage, at al vores primær belysning på hovedkontoret i Støvring blev udskiftet
til LED samt, at alt blød plastemballering af vores varer skulle komme fra genbrugsplast. I
2018 valgte vi desuden at udskifte samtlige af vores gastrucks på lageret til eltrucks, hvilket
har medført en markant reducering af vores klimapåvirkning fra fossilt brændsel svarende
til 120 tons CO2 fra 2018 til 2019. Hertil kom en ikke uvæsentlig forbedring af arbejdsmiljøet

SF6

BRÆNDSELSFORBRUG

MEDARBEJDERTRANSPORT

”Det er de valg vi træffer idag, som
er med til at gøre en forskel for de
muligheder vi har imorgen. Derfor er
det også vores ansvar, at vi tilskynder
de beslutninger, der kan være med til
at skabe en mere bæredygtig fremtid”

for de medarbejdere, der er beskæftiget på vores lager. Dette skyldes, at udskiftningen har
betydet nyere og mere moderne trucks, hvilket blandt andet har reduceret støjniveauet og
forbedret de generelle arbejdsbetingelser på vores lager.

SCOPE 3
INDIREKTE

BORTSKAFFELSE
AF AFFALD

I den forbindelse er vi stolte over, at vi har kunne opbygge et netværk af tætte samarbejdspartnere, som alle gerne vil være med til at realisere vores bæredygtige initiativer,
men også udfordrer os, således at vi sammen kan skabe nye og anderledes bæredygtige
løsninger. Når vi gør dette, tilstræber vi at tænke i totalløsninger, hvor der tages højde for
både de miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Det gør vi fordi vi mener, at det er
sådan vi skaber langsigtet værdiskabelse for alle. Dette er en proces, hvor vi hele tiden bliver klogere i takt med samfundet udvikler sig, og vi i den forbindelse bliver opmærksomme
på nye optimeringsmuligheder.

I den forbindelse har vi søgt at afklare vores samlede
miljøaftryk i henhold til Scope 1, 2 og 3 ved brug af Klimakompasset, der udbydes af Energistyrelsen. Vi har
foretaget kontrol af tallene ved hjælp af Green House
Gas Protokols branchespecifikke værktøj: Wood GHG
(SI). Følgende fremstilling viser de områder som vi på
nuværende tidspunkt kan foretage klimaberegninger på.

N2O

SCOPE 2
INDIREKTE

Vi arbejder på at gøre hverdagen mere bæredygtig for vores kunder, medarbejdere, leverandører og den verden, vi alle er en del af. Vi tror på, at de valg vi træffer nu, er dem,
som vil gøre en forskel for de muligheder vi har i fremtiden. Derfor er ansvarlighed også en
integreret del af den måde vi driver vores forretning på, og vi mener, at en naturlig del af
dette er at træffe proaktive miljøvalg.

LEASEDE
TRANSPORTMIDLER

Keflico

GENBRUG

Kunder
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I 2020 vil vi yderligere forstærke de positive miljømæssige gevinster som vi har skabt ved
udskiftningen til eltrucks ved, at vi vil omlægge vores køb af cirka 200.000 kWh strøm til,
at dette fra og med 1. januar skal komme fra 100 pct. vindenergi. Det vil have en meromkostning, men vi har vurderet, at de positive miljømæssige gevinster vil opveje både denne,
men også andre alternative bæredygtige løsninger.

BEREGNET CO2 - UDLEDNING I TONS CO2

Scope 1
Brændselsforbrug: Naturgas
Leasede transportmidler

2019

2018

155,5

272,6

109

229

46,5

43,6

Scope 2

37,3

30,2

Elforbrug

37,3

30,2

Scope 3

114,8

124,3

Medarbejdertransport

17,8

20,3

Bortskaffelse af affald

97

104

307,6

427,1

Samlet

Keflico og Klimaet
klimaet

VÆSENTLIGHEDSOMRÅDER

Klimaet på vores jordklode er ved at forandre sig. Forandringer, der allerede har fået afgørende konsekvenser for
millioner af mennesker, dyr og planter over hele jorden.
Konsekvenser vi blandt andet oplever igennem nye og
mere ekstreme vejrforhold på kloden, hvor forekomsten
af f.eks. ørkendannelser, skovbrande, vandmangel samt
heftigere storme og store oversvømmelser sker endnu
oftere end tidligere. De klimamæssige forandringer skyldes hovedsageligt vores fælles udledning af drivhusgasser i atmosfæren. Derfor besluttede et flertal i den danske regering, i december 2019, at Danmark skal reducere
udledningen af drivhusgasser med 70 pct. mod 2030
sammenlignet med niveauet i 1990.

PROAKTIVE MILJØVALG

Keflico og Klimaet

KEFLICO
OG KLIMAET

Klimaforandringer

45
45

DEN IND- OG UDGÅENDE LOGISTIK
I Keflico handler vi med kunder, leverandører og samarbejdspartnere i mere end 30 forskellige lande, og det betyder, at vi ofte får fragtet vores produkter over store afstande med enten
skib, tog eller lastbil. Det gør vi fordi træressourcen, hvorudfra de produkter vi forhandler er
udvundet, ofte kun er tilgængelig i nogle områder af verden eller fordi omkostningsniveauet
og de egenskabsmæssige kvaliteter ved produkterne er konkurrencemæssigt fordelagtigt
disse steder. I 2019 betød dette, at den del af vores indgående logistik som vi selv er fragtbetalere på samlet set blev transporteret 2.759.906 km. I samme år blev der i forhold til den
udgående logistik kørt i alt 417.794 km med varer fra vores lager i Støvring til kunder i hele
Danmark.
Vi ved derfor også, at den ind- og udgående logistik udgør en af vores største negative miljøpåvirkninger til trods for, at vi ved hver transport forsøger at udnytte den kapacitet vi har
til rådighed bedst muligt, samt at vi dagligt koordinerer vores fragt ud fra de mest optimale
kørselsruter. I forbindelse med nærværende rapport, har vi søgt at afklare vores samlede
miljøpåvirkning for varetransporterne i Scope 3. Vi har måtte konkludere, at emissionsberegninger med baggrund i de værktøjer og de tal som vi har til rådighed, er forbundet med
en for stor usikkerhed i forhold til at skabe et reelt billede af vores miljøaftryk for disse
transporter. Derfor har vi valgt ikke at inkludere dette i denne bæredygtighedsrapport, men
derimod bruge 2020 til at undersøge andre beregningsmetoder, samt skabe ensartethed
og konsistens i dataene. Dette med det formål, at disse kan medtages ved næste års bæredygtighedsrapportering. I de kommende år vil vi desuden undersøge mulighederne for
et egentligt system for Carbon Footprint Management (CFM). Vi vurderer, at vi herudfra vil
kunne træffe kvalificerede beslutninger for yderligere reduceringer af vores miljøpåvirkning
i forhold til f.eks. varetransporterne. Beslutninger som blandt andet vil vedrøre optimering
af disse eller en egentlig offsetting af vores negative klimapåvirkninger.

og sættes krav til CO2 – neutrale leverandører og produkter i markedet. Det betyder, at investeringer i offsetting for en virksomhed som Keflico vil være økonomisk uholdbart. Vi ved
dog, at der på sigt, indenfor f.eks. byggeriet, vil blive stillet større krav til livscyklusvurderinger (LCA) og Miljøvaredeklarationer (EPD) hvis regeringens klimamål skal opnås. Derfor vil
vi i de kommende år, sammen med de af vores interessenter, der ønsker at gå samme vej,
undersøge muligheden, interessen og de økonomiske incitamenter for at vælge CO2 – neutrale træbaserede produkter og leverandører.

Keflico og Klimaet

Vi har for nuværende søgt optimeringer gennem vores underleverandørs (C.M. Transport
A/S) Fleet Management system, samt ved løbende at optimere vores varetransporter ud
fra daglig planlægning af optimale kørselsruter. I forhold til en egentlig offsetting er det for
vores vedkommende noget mere kompliceret. Det vil blandt andet kræve betydelige investeringer i f.eks. køb af carbonkreditter eller deltagelse i grønne projekter med det formål at
binde CO2. Dertil er det vores oplevelse, at der kun i meget begrænset omfang efterspørges
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En ansvarlig og attraktiv arbejdsplads

VÆSENTLIGHEDSOMRÅDER
•
•
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Medarbejdertrivsel
Klimapåvirkning
Skove og biodiversitet
Bæredygtigt byggeri
Brug af træ (fornybar ressource)

VERDENSMÅL

Glæde og trivsel

STRATEGISK TILGANG TIL TRIVSEL

I Keflico er nøglen til de resultater vi skaber vores medarbejdere, hvor en fælles forståelse
for kerneopgaven er fundamentet for et godt samarbejde og god trivsel på tværs af hele
virksomheden. Medarbejdernes engagement er i den forbindelse afgørende for, at vi kan
realisere vores strategiske målsætninger. Vi har derfor fokus på at skabe en sund work-life
balance samt en høj trivsel på arbejdspladsen, hvor medarbejderne er glade og motiverede
og har de rette kompetencer til at bestride deres funktioner. Det er nemlig summen af vores
kompetencer, som sikrer kvaliteten i opgaveløsningen for vores kunder. I Keflico anerkender vi også, at work-life balance for nogle medarbejdere kan betyde fleksibilitet omkring
ansættelsesforhold og arbejdstid. I 2019 havde vi derfor flere medarbejdere med fleksible
ordninger som f.eks. flekstid, fleksjob og seniorordning.

I Keflico har vi valgt en strategisk tilgang til trivsel. Det betyder blandt andet, at vi har
valgt at prioritere organisations- og kompetenceudvikling som ét centralt fokusområde i
vores strategi. Det har vi fordi vi tror på, at arbejdsglæde og motivation hos medarbejderne er essentielt for at udvikle samarbejdet med vores leverandører samt skabe gode
og positive resultater for vores kunder og dermed for Keflico.
Vi tror ligeledes på, at det at gøre organisations- og kompetenceudvikling til et strategisk
fokusområde, også er med til både at fastholde og udvikle medarbejderne i Keflico. Det
er desuden også med til at sikre et fokus på yderligere opkvalificering og dygtiggørelse,
så medarbejderne kan løfte de forskellige daglige arbejdsopgaver og imødekomme nye
krav fra både leverandører og kunder eller i forhold til gældende lovgivning.

Vi ønsker at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, som er med til at skabe stærke
og bæredygtige resultater i dag såvel som i morgen. Derfor er vi også stolte af at have en høj
medarbejdertilfredshed samt et sundt anciennitetsniveau. Det mener vi kun er muligt, fordi
vi tager ansvar for vores medarbejdere og har fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Vi arbejder i Keflico med at skabe nye og bedre rammer for vidensdeling. Et fælles
læringsmiljø og struktureret vidensdeling styrker vores teams på tværs og er med til
at sikre, at vi kan realisere vores strategiske målsætninger. I 2019 afholdt vi ti større
eller mindre uddannelses- og kompetenceløftarrangementer, der omhandlede alt lige fra
bæredygtig og ansvarlig skovdrift til personlig– og fagligudvikling samt løft af IT-kompetencer. Vi havde desuden flere medarbejdere, som videreuddannede sig, eksempelvis
med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) på Aalborg Universitet. Vi har i løbet
af året også kunne glæde os over at vores salgselev er blevet færdiguddannet og efterfølgende fastansat i Keflico.

Vores fundament er allerede stærkt, men vi ønsker at gøre endnu mere for at udvikle Keflico som en attraktiv arbejdsplads i de kommende år.

Ingen
arbejdsskader i

50
ansatte i 2019

Innovationscamp
med

10
deltagere

Uddannelses- &
kompetenceløftarrangementer for

alle

i organisationen
i 2019

Medarbejdertilfredshed

2

år

Som en virksomhed i udvikling, er det også vigtigt for os, at nye medarbejdere hurtigt
bliver integreret i virksomheden og arbejdsfællesskabet. Derfor har vi tilbage i 2018
introduceret et nyt on-boardingprogram for nye medarbejdere, som blandt andet indeholder et skræddersyet introduktionsforløb og en buddyordning. Det er medvirkende
til at nye medarbejdere hurtigt integreres på arbejdspladsen og får en tryg og spændende introduktionsperiode i Keflico. I 2019 gennemgik seks nye medarbejdere vores
on-boardingprogram. Vi har haft positive tilbagemeldinger på dette, hvorfor vi også vil
undersøge mulighederne for yderligere opjustering vores interne set-up igennem blandt
andet digitalisering.

Onboarding af

6

nye

medarbejdere

Gennemsnitlig
anciennitet på

75% 9 år
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EN ANSVARLIG
OG ATTRAKTIV
ARBEJDSPLADS
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FONDSEJET

I Keflico tror vi på, at synergierne på tværs af medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer er det som gør, at vi kan sætte nye standarder, skabe ny viden og tilbyde nye
services. Vi har derfor prioriteret en diversitet i vores medarbejderstab, som blandt
andet omfatter en sund balance mellem specialister og generalister samt fordeling af
unge medarbejdere og medarbejdere med mange års anciennitet indenfor branchen.

Vi er fondsejet af Direktør Erik Kauffeldts fond. Fondens formål er at bevare Keflico som
en danskejet virksomhed samt danne et solidt økonomisk grundlag for vores fortsatte
drift og udvikling. Denne ejerstruktur er med til at sikre et solidt og stabilt fundament for
virksomheden og støtter også op om dansk erhvervsliv og lokalområdet i form af skabelsen af lokale danske arbejdspladser.

Synergierne på tværs af medarbejdernes forudsætninger arbejder vi løbende på at
fremme i forbindelse med udviklingen af Keflico. I 2019 afholdt vi blandt andet en
innovationscamp, hvor omdrejningspunktet var innovation og udvikling af Keflico og
herunder de produkter og serviceydelser vi tilbyder. Vi tror på, at en involverende og
engagerende tilgang til vores udvikling er vigtig, hvis vi skal lykkes med at realisere vores strategiske målsætninger. Vi vil derfor også fremadrettet bestræbe os på at
afholde flere lignende arrangementer med fokus på udvikling igennem involvering af
vores medarbejdere.

Direktør Erik Kauffeldts fond gør det desuden muligt for alle tidligere, nuværende og
fremtidige medarbejderne i Keflico, samt deres ægtefæller og børn, at søge om økonomisk støtte til f.eks. studieophold, studierejser eller deltagelse i videreuddannelse og kurser. Dette giver medarbejderne og deres familie en mulighed for at få stillet et økonomisk
grundlag til rådighed, således de kan komme nærmere på at realisere deres drømme og
fremme deres kompetencer. I 2019 var der i alt fire medarbejdere, der modtog økonomisk støtte fra fonden.

SAMMEN STÅR VI STÆRKEST

PERSONALESUNDHED OG SIKKERHED

Vi står stærkest sammen og det er igennem tætte samarbejder, at vi skaber fremtidens
bæredygtige produkter og løsninger. Derfor arbejder vi aktivt på at fremme fællesskabet
på tværs af vores lokationer og forskellige teams i Keflico.

Et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø mener vi er vigtigt for at skabe optimale rammer for medarbejderne i Keflico. Vores arbejdsmiljøudvalg arbejder i den forbindelse
løbende på at vurdere og igangsætte initiativer, som skal være med til både at sikre
og forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I 2019 har udvalget blandt andet
været med til at sørge for, at alle sikkerhedsforanstaltningerne blev overholdt i forbindelse med introduktionen af vores nye eltrucks. I 2020 vil udvalget arbejde med
at udforme skriftlige bestemmelser samt forberede en arbejdspladsvurdering, som
vil blive foretaget på ny i 2021.

I 2019 faciliterede personaleforeningen i Keflico derfor et todages arrangement for alle
medarbejdere med økonomisk støtte fra Direktør Erik Kauffeldts Fond og Keflico. Et arrangement hvor det kollegiale samvær på tværs var sat øverst på dagsordenen. Arrangementet blev afviklet til stor tilfredshed for medarbejderne og har styrket det interne sammenhold. For yderligere at styrke sammenholdet på tværs i Keflico, vil vi i 2020 undersøge
mulighederne for at implementere en digital intern kommunikationsplatform. Vi håber og
tror på, at dette kan være med til at fremme fællesskabet og det kollegiale samvær endnu
mere i Keflico.

Som yderligere initiativer for at sikre et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø, så tilbydes alle ansatte i Keflico forskellige personalegoder. Dette omfatter blandt andet en
sundhedsforsikring, der dækker i forbindelse med fysiske og psykiske skader samt
en kantine- og frugtordning på vores lokation i Støvring.

En ansvarlig og attraktiv arbejdsplads

UDVIKLING IGENNEM INVOLVERING
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Rapportering og styring

STYRING I KEFLICO

Rapportering i Keflico
I Keflico ser vi den bæredygtige udvikling
som en proces, der i stadig stigende grad
får betydning for vores forretning. Vi lancerede i 2017 vores strategi for virksomheden
med titlen Ét bæredygtigt Keflico. Formålet med denne er at udvikle virksomheden
i en ansvarlig og bæredygtig retning med
udgangspunkt i blandt andet en redefineret vision samt nogle prioriterede strategiske fokusområder. Vores strategi har således understøttet vores ønske og udvikling
mod at blive en endnu mere bæredygtig
virksomhed.

Den har givet os et strategisk fokus og målrettethed både lokalt og globalt, der samtidig fungerer som et styringsredskab for de
forskellige bæredygtige indsatsområder, der
gradvist er blevet mere og mere formaliseret
i Keflico.
Denne første bæredygtighedsrapport præsenterer vores samlede tilgang til hvordan
vi vil foretage en struktureret opfølgning og
monitorering af vores allerede igangsatte,
men også nye indsatsområder. I forbindelse
med udarbejdelse af denne rapport er der

I Keflico er den bæredygtige udvikling styret af vores nedsatte bæredygtighedsteam samt
ledelsen. Udførsel, indsamling af data samt målinger af de forskellige indsatsområder udføres løbende af de respektive ansvarlige.
opsat en række indikatorer og måleenheder,
som giver os mulighed for fremadrettet at
koordinere, facilitere og dokumentere vores
bæredygtige udvikling.
Bæredygtighedsrapporten fokuserer derfor
på de væsentlighedsområder, der findes i vores værdikæde, set i relation til vores interessenter og forretningsudvikling. Dette med
udgangspunkt i at skabe og optimere de økonomiske, miljømæssige og sociale værdier.
Se afsnittet: Interessenterne og Væsentlighedsanalyse [side 14 og 15].

Rapporten er delt op i seks hovedområder.
Første del består af en præsentation af Keflico og vores tilgang til bæredygtighed. Dette
er efterfulgt af fire områder, der er repræsenteret af vores fire indsatskategorier. Disse
beskriver de forskelle indsatsområder som
vi arbejder med og har prioriteret, herunder
hvordan vi måler og styrer på vores tiltag indenfor disse. Det sidste område giver en indsigt i vores rapportering og styring.

RAPPORT INFORMATION

BRUG AF RAPPORTERINGSSTANDARDER

Rapporten er opbygget som en selvstændig bæredygtighedsrapport uden undersektioner. Figurer
og information fra rapporten anvendes efter relevans også i separat materiale som i f.eks. præsentationer og på vores hjemmeside, hvor hovedkilden er nærværende rapport.

I udformningen af denne bæredygtighedsrapport har vi anvendt Global Reporting Initiativ (GRI)
Sustainability Reporting Guideline som metode og guide. I den forbindelse har vi anvendt standardens ti rapporteringsprincipper for at sikre indhold og kvalitet. Selve rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med GRI-standarden på Core niveau, og tager udgangspunkt i GRI-rapporteringsstandard fra 2016 og frem. Rapporten er publiceret på GRI’s registreringssite https://
database.globalreporting.org. GRI indekset, som findes sidst i rapporten, giver en overblik over
de bæredygtighedsemner som Keflico arbejder med, hvor de bliver beskrevet i rapporten samt
deres kobling til verdensmålene.

Rapporten er udarbejdet i sammenhæng med årsrapporten. Der henvises til årsrapporten for
yderligere information vedrørende forretningen og de økonomiske resultater. Årsrapporten udkommer årligt i foråret.
Data brug i denne rapport dækker perioden mellem d. 01-01-2019 til og med 31-12-2019 medmindre andet er nævnt. Udkommer fast hvert år i maj måned.
For yderlig information eller spørgsmål vedrørende bæredygtighedsrapporten henvises til
Frederik Holm Bonde Christiansen, Direktionsassistent og Business Developer, på mail: fhbc@
keflico.com, eller Kasper Kopp, Salgs- og indkøbschef, på mail: kk@keflico.com
For yderligere information om Keflico og bæredygtighed se vores hjemmeside: www.keflico.
com/baeredygtighed

Vi måler os desuden også op imod FN’s 17 verdensmål (UN Sustainability Development Goals
(SDGs)). I den forbindelse har vi taget udgangspunkt i vores strategi samt anbefalinger til skovbranchen fra FSC® Danmark og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Vi har herudfra vurderet, at vi kan inspirere og bidrage aktivt til fire ud af de 17 verdensmål og
herunder i alt otte delmål (se side 27).

Væsentlighedsområder

Vores samlede styring bygger på en række interne og eksterne politikker og standarder, som
danner rammen for hvordan vi skal agere og regulere processen for vores bæredygtighedsarbejde. Alle vores interne dokumenter evalueres med faste intervaller og bygger på enten
nationale eller internationale standarder og bedst praksis.

Intern styring

Internationale standarder og bedst praksis

Indkøbspolitik

FSC® Miljømærkning for ansvarligt skovbrug. Certificeringstype: Chain of Custody and Controlled Wood.
PEFC™ Støtter bæredygtig forvaltning af skove. Certificeringstype: Single Chain of Custody.
LKTS (Lesser Known Timber Species)
WWF Forest certification
Rainforest Alliance Forest production

Virksomhedsstrategi

Erhvervsstyrelsens klimakompas (C02 beregner)
Greenhouse Gas Protokol (GHG protocol)

1

Brug af træ (fornybar ressource)

2

Klimapåvirkning

3

Skove og Biodiversitet

Indkøbspolitik
Due Diligence System for lovligt og sporbart træ

FSC® (Forest Stewardship Council) Miljømærkning for ansvarligt skovbrug. Certificeringstyper: Chain of
Custody and Controlled Wood.
PEFC™ (Programme for The Endorsement of Forest Certification) Støtter bæredygtig forvaltning af skove.
Certificeringstype: Single Chain of Custody.
EUTR (EU Timber Regulation, EU’s Tømmerforordning)
WWF Forest certification
LKTS (Lesser Known Timber Species)
Verdensmål (mål 12 og 15)
Rainforest Alliance Forest production

4

Bæredygtigt byggeri

Indkøbspolitik
Due Diligence System for lovligt og sporbart træ

FSC® Miljømærkning for ansvarligt skovbrug. Certificeringstype: Chain of Custody and Controlled Wood.
PEFC™ Støtter bæredygtig forvaltning af skove. Certificeringstype: Single Chain of Custody.
BREEAM bæredygtighedsvurderingsmetode til master planlægning af projekter, infrastruktur og bygninger.
EUTR (EU’s Tømmerforordning)
DGNB Green Building Council Denmark
Svanemærket
LKTS (Lesser Known Timber Species)
Verdensmål (mål 9, 12 og 15)

5

Bæredygtige partnerskaber

Virksomhedsstrategi

Verdensmål (mål 17)

6

M
 edarbejdertrivsel

Virksomhedsstrategien
Medarbejderhåndbog

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (?)
International Labour Organization (ILO) convention (?)
DI medlemskab

7

Ø
 kologisk fodaftryk (almindeligt forbrug)

Medarbejderhåndbog
Grøn indkøbspolitik for forbrugsvarer (ikke implementeret endnu)

Erhvervsstyrelsens klimakompas (C02 beregner)
Greenhouse Gas Protokol (GHG protocol)

8

Energiforbrug

Virksomhedsstrategi

Erhvervsstyrelsens klimakompas (C02 beregner)
Greenhouse Gas Protokol (GHG protocol)
Verdensmål (mål 12)

9

Sociale forhold i leverandørlande

Indkøbspolitik
Virksomhedsstrategi

FSC® Miljømærkning for ansvarligt skovbrug. Certificeringstype: Chain of Custody and Controlled Wood.
PEFC™ Støtter bæredygtig forvaltning af skove. Certificeringstype: Single Chain of Custody.
International Labour Organization (ILO) convention
Dansk Træforenings Code of Conduct

10

Emballageforbrug

Virksomhedsstrategi

Erhvervsstyrelsens klimakompas (C02 beregner)
Greenhouse Gas Protokol (GHG protocol)
Verdensmål (mål 12)

For at foretage opfølgning i forhold til verdensmålene, har vi opsat en række kvalitative og
kvantitative indikatore.

Tredjepartsaudit

STRATEGISKE MEDLEMSKABER OG PARTNERSKABER
Det er vores vision at fremme ansvarlig og bæredygtig brug af træ – samt sikre bæredygtige resultater og langsigtet værdiskabelse. Det kan vi ikke alene, så derfor er vi
både glade og stolte over at indgå i en række tætte samarbejder og partnerskaber med
kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere, som ønsker at gå samme vej.

Indholdet og strukturen af rapporten er verificeret af en uafhængig tredjepartsvurderingsinstans i overensstemmelse med den frivillige eksterne vurderingsprocedure, der følges i
bæredygtighedsrapporteringen. Der er foretaget følgende eksterne auditeringer:

Nedenfor ses en liste over nogle af vores nuværende samarbejder og projekter:
Bæredygtighedsrapporten er blevet kontrolleret og valideret af en ekstern reviewer
fra Blue Tree ApS i forhold til overholdelse
af GRI standarden, både med hensyn til helhed, kvalitet og troværdighed.

Åbyhøj, 15. juni 2020

Hellebæk, 15. juni 2020

NEPCon, Kent Skovgaard,
Direktør

Blue Tree ApS, Nana Foxby-Jacobsen
CEO og chefkonsulent

Rapportering og styring

NEPCon kan bekræfte, at Keflico følger
FSC® og PEFC™-standarderne, og at virksomheden havde en certificeringandel af
det samlede salg i 2019 på 48,9 pct.

Rapportering og styring

• FSC® Danmark med udvikling af LKTS. Herunder samarbejde med initiativgruppen
samt FSC® Danmark i forhold til udviklingen af Aarhus’ sydhavnsområde samt en
entreprenørbygget udsigtsplatform på den gamle Kulbro i Aarhus’s Sydhavn med 17
forskellige FSC®-certificerede tropiske træarter.
• FSC® Danmark med Together We Are FSC® samt FSC® Design Award.
• FSC® International og KEW gardens i England med projektet WOOD ID/WorldforestID.
• Nordisk Profil med udviklingen af produktet Woodfac®, som er et af markedets mest
bæredygtige facadesystemer.
• Danish Antifire & Burnblock® med udviklingen af produktet Burnblock®.
• NEPCon som certificerings auditør på FSC® og PEFC™, samt partner i Rainforest Alliance.
• Orbicon som EU Monitorering Organisation på vores EUTR Due Diligence System.
• Samarbejde med Green Building Council Denmark (DGNB).
• Partnerskab med Utzon Centeret og samarbejde til udstillingerne ’I arkitektens verden’ og ’Rumtosset’.
• Samarbejde med Dansk Arkitektur Center til udstillingen Kids City.
• Samarbejde med Business Rebild til udviklingen af denne rapport samt sætte bæredygtighed på agendaen i lokalsamfundet.
• Jysk Energi med aftale omkring 100 pct. vindenergi på vores lokation i Støvring.
• Samarbejde med Erhvervshus Nordjylland til udviklingen af vores strategi samt, at
hjælpe med støtte til rådgivning og kompetenceløft ift. at koordinering, strukturering, facilitering samt dokumentering af vores udviklingsambitioner.
• Samarbejde med Aalborg Universitet med virksomhedscase.
• Samarbejde med Erhvervsskoler med virksomhedscase og undervisning omkring
bæredygtigt brug af træ.
• Samarbejde og medlemsskab af Erhverv Norddanmark.
• Wasteapp® med yderligere optimering af vores affaldssortering.
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Indsatskategori

Emne

Mål og indikator

Enhed

Materialeforbrug

Certificeringsandel af FSC® Certificerede produkter

%

42,4%

37,1%. 9, 12, 15

Certificeringsandel af PEFC™ Certificerede produkter

%

6,5%

5,3% 9, 12, 15

Mindre kendte træarter i sortiment

Antal af træarter

Økonomisk støttede projekter (F.eks. Danmarks Indsamlingen, Danmark
Planter Træer samt arkitektudstillinger)

Antal

Bæredygtighedsfremmende samarbejder (F.eks. FSC® Design Award)

Antal

+15

N/A 9, 12, 15, 17

Udbrede viden om
bæredygtighed

PR - Aktivitet omkring bæredygtighed (Antal af benævnelser ift. bæredygtighed i medierne)

Antal

+40

N/A 12

Antikorruption

Antikorruption (FSC® + EUTR Due Diligence System)

Antal standarder
imod

Partnerskaber

Verdensmålene
i Keflico

Vi har i nedenstående samlet de målepunkter og indikatorer, som vi anvender til at koordinere, facilitere og dokumentere vores bæredygtige initiativer ud fra i henhold til vores fire indsatskategorier.

Leverandørstyring

Energi

Keflico og Klimaet

Transport

Varetransportydelser
Forbrug i driften

Medarbejder

En ansvarlig og
attraktiv arbejdsplads

Sundhed og sikkerhed

Træning og uddannelse

2018 Verdensmål

10

4 12, 15

4

N/A 15, 17

2

2 12, 15, 17
N/A 12, 15, 17

CoC - Certificerede leverandører

Antal

101

Certificeringer for sociale hensyn i værdikæden

Antal

1

Total indkøb fordelt på kontinenter

Antal

Nordamerika (7%)
Sydamerika (24%)
Europa (57%)
Afrika (5%)
Asien (7%)

Nordamerika (5%) 12, 15
Sydamerika (26%)
Europa (55%)
Afrika (4%)
Asien (10%)

57.248

58.720 12, 15

Træet og Skoven
Affald

2019

Restaffald fra driften

Tons

Restaffald fra driften (Indirekte - Scope 3)

Ton CO2e

Elforbrug til belysning og trucks

kWh

Elforbrug til belysning og trucks (Indirekte - Scope 2)

Ton CO2e

Brændstof til gastrucks på lageret

Liter

Forbrug til tørreovne og kontorlokaler (Naturgas)

m3

Fossile brændsler i alt (Direkte - Scope 1)

Ton CO2e

Leasede transportmidler

Km

Leasede transportmidler (Direkte - Scope 1)

Ton CO2e

Medarbejdertransport

Km

Medarbejdertransport (Indirekte - Scope 3)

Ton CO2e

Antal fragtede kilometer i indgående logistik til lager (Skib & lastbil)

1 12, 15, 17

97

104 9, 12

208.767

168.841 9, 12

37,3

30,2 9, 12

0

36.700 9, 12

52.691

63.751 9, 12

109

229 9, 12

407.213

376.290 9, 12

46,5

43,6 9, 15

128.093

146.439 9, 12

17,8

20,3 9, 12

Km

2.759.906

N/A 9

Antal kørte kilometer i udgående logistik i Danmark

Km

417.794

N/A 9

Brug af papir på årsbasis

Kg

923,75

Vand brugt på lokationen i Støvring

m3

384
14.200

Brug af plastemballering (forbrug)

m2

Antal beskæftigede

FTE

Anciennitet

år

N/A 9, 12
259 12, 15

FORUDSÆTNINGER OG ANTAGELSER
Denne første bæredygtighedsrapport i Keflico danner udgangspunkt for vores fremadrettede
målinger. Derfor vil vores afsæt være nøgletal fra 2019. Det betyder, at den eksplicitte og
tværgående styring på alle indikatorer starter først fra og med dette år. Tal fra 2018 har vi
inddraget for at give en indikation om effekten af de allerede igangsatte indsatsområder.
I forbindelse med opsætning af mål og indikatorer er der foretaget en række forudsætninger
og antagelser som beskrives nedenfor. I den forbindelse beskrives også hvilke kildedata, der
er taget udgangspunkt i.
CO2 - emissioner
Der er taget udgangspunkt i Klimakompasset som er gjort tilgængelig af Energisstyrelsen.
Andre drivhusgasser som metan (CH4) og lattergas (N20) medtages ikke da de ikke bliver
beregnet i Klimakompasset.
Klimakompasset er under omlægning, og vi ved ikke om det er muligt at anvende fremadrettet. For at kontrollere om tallene er korrekt har vi foretaget stikprøvekontrolberegninger
i Greenhouse Gas Protokols branchespecifikke værktøj: Wood GHG (SI) version 1.0 udarbejdet af NCASI og WBCSD.
I vores emissionsberegninger har vi valgt ikke at medtage vores varetransportydelser i dette
års beregninger, da der er for stor usikkerhed i tallene og de redskaber vi har tilgængelig på
nuværende tidspunkt. Vi vil bruge 2020 på at sikre ensartethed og konsistens i data, samt
undersøge andre beregningsmetoder. Det forventes i næste års bæredygtighedsrapport at
medtage beregninger for emission i forbindelse med vores varetransporter.
Brændselsforbrug: Naturgas (Direkte - Scope 1)
Ved beregning af CO2 - emission for naturgas er der brugt CO2 - emissionsfaktorer fra ILCD
(PE International International/Marcogaz) (2007) som Klimakompasset anvender.

Egne og leasede transportmidler (scope 1 + 3)
Alle egne og leasede transportmidler er her medtaget og dette inkluderer både diesel og
benzin fossilt brændstof. Til beregning af CO2 - emissionen fra disse transportmidler er der
brugt CO2 - emissionsfaktorer fra ILCD (PE International International/CONCAWE/EUROPIA)
(2007) som Klimakompasset anvender.
Firmarelateret kørsel er beregnet som et gennemsnit ud fra den samlede kørsel divideret
med antallet af år vi har haft de leasede transportmidler. Derudfra har vi beregnet vores
samlede emission i henholdsvis 2018 og 2019. Vi kommer fremadrettet til at aflæse det eksakte kørselsforbrug pr. år.
El til belysning og opvarmning (Indirekte – Scope 2)
Dette er vores årlige indkøb af elektricitet og varme fra energileverandører.
Tallene for 2018 indeholder ikke elforbrug til strøm og opvarmning af kontorer i Glostrup og
Odense, fordi vi her betalte via fællesudgifter. I tallet for 2019 er elforbruget på vores nye
kontor i Køge inkluderet.
Medarbejdertransport (Indirekte - Scope 3)
Medarbejdertransport består af firmarelateret kørsel i medarbejdernes egne biler. Dette tager udgangspunkt i antallet af registrerede kørte kilometer. Der kan ikke skelnes mellem om
det er benzin eller diesel, og hvor langt bilerne kører pr. kilometer. Tallet indeholder derfor en
større usikkerhed end beregningen i Scope 1 – egne og leasede transportmidler.
Affald (Indirekte - Scope 3)
Vi anvender renovationsfirmaet Marius Pedersen til håndtering af vores restaffald fra driften.
Vores tal og mål bygger derfor på deres data. Vi har i 2019 indført yderligere affaldssortering, hvilket har betydet, at vi kan sende endnu mere af vores restaffald til genbrug.
Til beregning af vores CO2 - emissioner anvendes Klimakompasset, hvor det er muligt at
opdele affaldet i henholdsvis: Deponi, forbrænding og genanvendelse.

N/A 9, 12

50

46 12

8,74

10,17 12

Andel af mænd i Keflico

Andel af total

69,4%

70,2% 12

Andel af kvinder i Keflico

Andel af total

30,6%

29,8% 12

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kriterie (1-5)

3,76

3,78 12

Økonomisk støtte fra Direktør Erik Kauffeldts Fond

Antal modtagere

Antal med sundhedsforsikring

4

2 12

Gens. Antal

50

46 12

Antal med pensionsordninger

Gens. Antal

49

46 12

Antal arbejdsulykker de seneste tre år

Timer

Sygefravær i hele Keflico

%

Uddannelse og kompetenceudvikling

Antal kurser

0

0 12

2,0%

2,2% 12

10

N/A 12

Brug af gas er beregnet ud fra den gennemsnitlige pris pr. m3 pr. år., der angivet cirka forbruget. Denne kan variere igennem årene.
Vi gik fra og med 2019 over til eltrucks, som blandt andet forklarer faldet mellem 2018 til
2019 i vores udledning af CO2 fra brændsel.

Restaffald fra kontorbygningerne har vi ikke tal for.
Vand
Vand indgår ikke i vores produktion, og vores eneste vandforbrug er relateret til kantinedrift
og sanitet på vores tre lokationer. Alt vand kommer fra lokale vandforsyninger.
Data er ikke medtaget for Glostrup/Køge og Odense, da disse er kontorfælleskaber, og vi
har betalt via fællesudgifter.

Rapportering og styring

Nøgletal og indikator
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GRI-indeks
Emne

Side nr. eller URL Bemærkninger og undladelser

SDG

GRI Standard

Emne

Organisationsprofil

103-1

Uddybning af væsentlighedsemne og deres grænser

4, 64

GRI 201: Økonomisk præsentation

4, 28-32

GRI 201: Økonomisk præsentation

102-1

Navn på virksomheden

102-2

Aktiviteter, primære brands, produkter og services

102-3

Geografisk placering

102-4

Lande, hvor virksomheden er repræsenteret

102-5

Ejerskab og selskabsform

102-6

Markeder

102-7

Organisationens størrelse

4, 59

205-1

Operationer vurderet for risici i forbindelse med korruption

102-8

Arbejdsstyrke

4, 59

205-2

Kommunikation og træning om politik og procedurer mod korruption

102-9

Leverandør kæde

5-6, 12-13, 29-32

205-3

Bekræftede hændelser med korruption eller bestikkelse, og trufne handlinger

102-10

Væsentlige ændringer i organisationen og dens forsyningskæde

102-11

Forsigtighedsprincip eller tilgang

102-12

Eksterne initiativer

102-13

Medlemskab af foreninger

102-14

Ledelsespåtegning

102-15

Vigtigste påvirkninger, risici og muligheder

4

201-1

Direkte økonomisk værdi genereret og distribueret

5, 58

201-3

Forpligtelsesbaserede pension og andre pensionsordninger

201-4

Finansiel bistand modtaget fra regeringen

4
4-7

102-18

Governance/styringsstruktur

206-1

55-56
56

12, 17

GRI 300: Miljø

17

GRI 301: Materialer 2016

8-9

7-11, 14

Liste over interessentgrupper
Kollektive overenskomster

102-42

Identificering og udvælgelse af interessenter

102-43

Tilgang til interessenters engagement

102-44

Vigtige emner og bekymringer rejst

Juridiske handlinger for konkurrencebegrænsende adfærd, antitrust og monopol

14
14
13, 15

Rapporteringspraksis
Definition af rapportindhold og emne afgrænsning

102-47

Væsentlighedsanalyse

102-48

Ændring af information i forhold til tidligere

102-49

Ændring i rapportering

102-50

Rapporteringsperiode

54

102-51

Dato for den seneste rapport

54

102-52

Rapporteringscyklus

54

102-53

Kontaktsted for spørgsmål vedrørende rapporten

59

102-54

Krav om rapportering i overensstemmelse med GRI-standard

102-55

GRI indholdsindeks

102-56

Ekstern vejledning og kvalitetssikring

12

15
- Ikke relevant, første rapport
- Ikke relevant, første rapport

54
61-63
57

12, 15

302-1

Energiforbrug i organisationen

13-14, 44-45, 59

9

302-2

Energiforbrug uden for organisationen

13-14, 44-45, 59

9

302-4

Reduktion af energiforbruget

13-14, 44-45, 59

9

Indeværende rapport

Vandforbrug

29, 59

12, 15

304-1

Driftsmæssige steder, der ejes, lejes, administreres i eller støder op til beskyttede områder og områder med høj biodiversitetsværdi uden for beskyttede områder

13, 40-41

12, 15

304-2

Væsentlige påvirkninger af aktiviteter, produkter og tjenester i forhold til den på den biologiske
mangfoldighed

38-41

12, 15

304-3

Habitater beskyttet eller gendannet

38-41

12, 15

304-4

I UCN rødlistearter og nationale konserveringslistearter med levesteder i områder, der er berørt af
virksomhedens operationer

38-41

12, 15

GRI 305: Emissions 2016

Se Årsrapport 2019

10-11, 13-15

54, 64

25-36

58

303-5

- Information ikke tilgænglig. Registeres ikke jf. lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet.

102-46

12, 15, 17

- Der er ingen registerede sager

Genanvendelse af materialer

14

-

12, 15, 17

22, 58

Materialer anvendt efter vægt eller volumen

GRI 304: Biodiversity 2016

Elementer inkluderet i årsregnskabet

7, 12, 22,

301-2

GRI 303: Vand og spildevand 2018

102-45

Se Årsrapport 2019

51, 59

301-1

55

Interessent engagement
102-41

59

GRI 302: Energi 2016

7, 12-13, 58-59

Styring

102-40

13, 15, 26, 38, 44, 48, 55

GRI 206: Konkurrencebegrænsende adfærd 2016

21
7, 13

Etik og integritet
Værdier, principper, standarder og normer for adfærd

SDG

GRI 205: Anti-korruption 2016

Se også Årsrapport 2019

Strategi

102-16

Side nr. eller URL Bemærkninger og undladelser

GRI 103: Management Approach

305-1

Direkte (Scope 1) GHG emissions/drivhusgasemissioner

13-14, 44-45, 59

9, 12

305-2

Energi indirekte (Scope 2) GHG emissions/drivhusgasemissioner

13-14, 44-45, 59

9, 12

305-3

Andre indirekte (Scope 3) GHG emissions/drivhusgasemissioner

13-14, 44-45, 59

9, 12

GRI 306: Spildevand og affald 2016
306-2

Affald efter type og bortskaffelsesmetode

44-45, 59

9, 12,15

GRI 308: Leverandørens miljøvurdering 2016
308-1

Nye leverandører, der blev screenet ved hjælp af miljøkriterier

308-2

Negative miljøpåvirkninger i leverandørkæden, og trufne handlinger

13, 22, 35, 44

12

18-21

12

Rapportering og styring

GRI Standard

GRI 102: Generelle oplysninger

61

Information
GRI Standard

Emne

Side nr. eller URL Bemærkninger og undladelser

SDG

GRI 400: Social
GRI 401: Medarbejder 2016
401-1

Arbejdsstyrke og personaleomsætning

Navn

Keflico A/S

Hovedkontor

Støvring
Juelstrupparken 24,
9530 Støvring, Danmark.

Redaktion

Ansvarlig

Kasper Kopp & Frederik Holm Bonde Christiansen.

Datagrundlag

Mads Stenstrop, Kirsten Dalbøge & Frederik Holm Bonde Christiansen.

Tekst

Kasper Kopp, Nana Foxby-Jacobsen & Frederik Holm Bonde Christiansen.

Layout

Bodil Tejg Krunderup, TEJG ApS.

Billeder

Keflico A/S, FSC® Danmark, Søren Lamberth (Aller Medier),
Utzon Centeret, Aristech® Surfaces og DMR Image.

Redigering

Petya Petkova.

Direktion gennemgang

Mads Stenstrop & Camilla Hyldgaard Thomsen.

Ledelse gennemgang

Thomas Folke Andersen, Dan Hornbøl Andersen & Henrik Bro Andersen.

Rådgivning og vejledning

Nana Foxby-Jacobsen, Blue Tree ApS.

Kontaktpersoner

Kasper Kopp
Salgs- og indkøbschef
kk@keflico.com
+45 20 90 63 96

Frederik Holm Bonde Christiansen
Direktionsassistent & Forretningsudvikler
fhbc@keflico.com
+45 41 26 72 20

Bæredygtighedsrapport

Rapporteringsperiode

1. januar 2019 – 31. december 2019

Rapporteringsstandard

Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiativ (GRI) Sustainability Reporting Guideline på Core niveau.

Rapporteringscyklus

Den årlige bæredygtighedsrapport publiceres inden den 31. maj hvert år
og dækker det forrige kalenderår. Rapporten vil være tilgængelig på vores
hjemmeside www.keflico.com.

Rapport upload

Rapporten er uploadet på GRI’s hjemmeside.
https://database.globalreporting.org.

37

GRI 403: Arbejdsmiljø og sikkerhed 2018
403-1

Arbejdsmiljøstyringssystem

51

403-2

Fareidentifikation, risikovurdering og opfølgning på hændelser

51

403-4

Medarbejder deltagelse, konsultation og kommunikation om erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed

51, 58

403-5

Uddannelse om arbejdsmiljø og sikkerhed

51, 58

403-6

Fremme arbejdstagernes sundhed

51, 58

403-8

Arbejdstagere omfattet af et arbejdsmiljøstyringssystem

51, 58

403-9

Arbejdsrelaterede kvæstelser

- Der er ingen registerede sager

403-10

Arbejdsrelateret dårligt helbred

- Der er ingen registerede sager

GRI 404: Træning og uddannelse 2016
404-1

Gennemsnitlige træningstimer pr. År pr. Medarbejder

23, 49, 59

404-2

Programmer til opgradering af medarbejderes færdigheder og overgangsprogrammer

23, 49, 59

404-3

Procentdel af medarbejdere, der modtager regelmæssige resultater og karriereudviklings vurderinger

49, 59

GRI 407: Foreningsfrihed og kollektiv forhandling 2016
407-1

Leverandører, hvor retten til frihed forening og kollektive forhandlinger kan være i fare

22-23, 31

12, 17

27-29, 31

12, 17

27-29, 31

12, 17

27-29, 31

12, 17

Certificeringer

Nyheder
www.keflico.com
www.keflico.com/cat/nyheder
www.keflico.com/baeredygtighed/

GRI 408: Børnearbejde 2016
Risiko for børnearbejde

409-1

Leverandører med betydelig risiko for hændelser, der er voldt eller tvunget arbejde

GRI 411: Oprindelige folks rettigheder 2016
411-1

Tilfælde af krænkelser, der involverer oprindelige folks rettigheder

GRI 413: Lokale samfund 2016
413-1

Operationer med lokalt samfundsengagement, impact assessments og udviklingsprogrammer

22-23, 31

12, 17

GRI 414: Leverandørens sociale vurdering 2016
414-1

Nye leverandører, der blev screenet ved hjælp af sociale kriterier

22-23, 31

GRI 417: Marketing og mærkning 2016
417-1

Krav til produkt- og serviceinformation og mærkning

6, 22-23

9, 12

Hold kontakten med os

Information
Information

408-1

GRI 409: Tvungen arbejdskraft 2016

64
63
63

Keflico A/S
Juelsstrupparken 24
DK - 9530 Støvring
Tlf.: +45 98 13 35 44
Mail: info@keflico.com
CVR.: 23 98 00 10
www.keflico.com

