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I Keflico gør vi det, vi er bedst til; Vi fremmer 
brugen af bæredygtigt træ overalt i verden. 
En stille trærevolution? Vi viser i virkelighe-
den blot, hvad træ rent faktisk kan, hvis det 
får lov. Vi går gerne forrest i træbranchen, 
fordi vi ved, hvad vi taler om. Det har vi altid 
sat en ære i. 

Det er for nemt kun at tale om bæredygtig-
hed, når produktet er træ. For os handler 
bæredygtighed om ansvarlighed og de valg, 
vi træffer. Gråzonevalg er aldrig et valg. Det 
er til gengæld balancen mellem miljøet, det 
sociale og de økonomiske hensyn. Vi skal 
altid passe på naturen og tage ansvar. Læn-
gere er den ikke. 

I denne rapport vil vi endnu engang tage 
dig med på vores bæredygtighedsrejse. Vi 
vil kortlægge omfanget af vores påvirknin-
ger – negativ som følge af klimapåvirknin-
ger fra driften, og positiv som følge af vores 
bidrag til brugen af træ, fremme af bæredyg-
tig skovdrift, FN’s Verdensmål samt vores 
sociale ansvar som en attraktiv arbejds-
plads. 

Du vil blive taget med indenfor i Keflico 
og blive præsenteret for hvordan vi, med 
udgangspunkt i vores bæredygtighedsstra-
tegi, har arbejdet med at skabe bæredygti-
ge forandringer i 2020. Vi ønsker at give et 
fuldgyldigt og veldokumenteret billede af 

vores udvikling. Derfor har vi valgt at følge 
rapporteringsstandarden, Global Repor-
ting Initiative, med deraf følgende krav til 
indhold og struktur. Vores værdikæde og 
væsentlighedsanalyse er dermed styrende 
i forhold til indholdet i rapporten og hvad vi 
rapporterer på indenfor vores indsatsom-
råder; Træet og Skoven, Keflico & Klimaet 
samt Én ansvarlig og attraktiv arbejdsplads.  

Vi er Keflico og vi håber på, at vi kan infor-
mere, inspirere og motivere dig til at tage 
del i den bæredygtige udvikling. 

This is where the wonders begin. 

Velkommen til Keflico

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, 1978

Miljømærket for 
ansvarligt skovbrug
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Vi er en fondsejet nordjysk trævirksomhed, 
som fremmer brugen af bæredygtigt træ over-
alt i verden. Vi har ikke kun instinkt og en uen-
delig passion for træ, men også mere end 65 
års erfaring, træinnovation og historie bag os. 
Vi er købmænd, og vi arbejder hver dag for at 
gøre træ mere tilgængeligt - for alle. 

Vi vælger altid det gode samarbejde til. Vi 
tror på, at vores kunder og leverandører er 
bedst tjent med troværdig rådgivning og fair 
købmandskab. Det er vores forudsætning for 
at kunne levere kvalitet i alle vores bæredyg-
tige løsninger – lige fra produkterne på vores 
14.000 m2 store lager til unikke specialløs-
ninger tilpasset byggeriet og den træforbru-
gende industri.  

I Keflico møder du over 50 fagligt stærke per-
sonligheder. Vi tror på, at vi skaber de bedste 
resultater i fællesskab – og det kan du mærke. 
Det er vores måde at gøre hinanden og løs-
ningerne fantastiske.  

Vi er som udgangspunkt nysgerrige og udfor-
skende. Det er nok i virkeligheden det, som 
har gjort os til dem vi er i dag. Nogen vil 
måske mene vi er nørdet – og det er vi helt 
okay med. Så længe vi skaber værdi for vores 
kunder og øvrige samarbejdspartnere.  

Forretningsmodellen i Keflico



Produkter og services
Keflico i tal 

I Keflico har vi specialiseret os i handel med 
træ. Vi tænker i nye baner, men bruger velaf-
prøvede metoder for at gøre træ tilgængeligt 
- for alle. Det er også derfor, at vi er lagerfø-
rende af over 1.500 forskellige træbaserede 
produkter fordelt ud over et 14.000 kvadrat-
meter stort lager. Med en løsningsorienteret 
tilgang og en passioneret træfaglighed, tror vi 
på, at løsningerne findes i materialet.  

Vi udvikler og tilpasser derfor også løben-
de vores sortiment. På den måde er vores 
kunder og øvrige samarbejdspartnere altid 
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 det, har vi igennem årene opbygget og 
udviklet en solid værdikæde af tætte samar-
bejdspartnere.  

Vores sortiment er nøje udviklet med fokus 
på vores kunders behov. Som ét af de eneste 
i markedet, består vores sortiment derfor af 
en bred variation af både massivtræ, plade-
materialer og tilbehørsprodukter. Det gør, at vi 
kan dække vores kunders totale efterspørgsel 
efter træbaserede produkter. Det vi oplever 
skaber størst værdi for alle.       

Vi har taget skridtet videre og har igennem 
mange år udviklet tætte samarbejder med 
forskellige forarbejdningsindustrier i ind- og 
udland. Det betyder, at vi også tilbyder mange 
forskellige muligheder for færdigprodukter og 
forarbejdning af vores råmaterialer.

Træbaserede 
pladeprodukter

Terrasse og facade Tilbehør og 
forarbejdning 

Træ

2020

Reduktion i emmision restaffald  
fra driften fra 2019 til 2020 med
17 Ton CO2e

El forbrug tilbelysning 
og trucks (Ton CO2e)
74

Naturgas til opvarmning
og tørreovne (Ton CO2e)
101,4

Brug af papir på årsbasis (kg)
969,57

Omsætning
mio kr. 

Kundetilfredshed

336

12

63

Overskud før skat
mio. kr

Egenkapital
mio. kr

50 beskæftigede medarbejdere
Reduktion i klimabelastning fra transport i egne eller 
leasede transportmidler fra 2019 til 2020 
med 23 Ton CO2e

Reduktion i klimabelastning fra
2019 til 2020

Certificeringsandel - 
FSC® og PEFC™ produkter

2018
42,4 %

2019
48,7%

2020
68,1%

2025
80 %

Afrika
7 %

Nordamerika
8 %

Sydamerika
29 %

Europa
53 %

Asien
3 %

Total indkøb fordelt på kontinenter

Medarbejdertilfredshed Anciennitet Sygefravær

76 NPS57 9 2,5

21

Vores produktsortiment indenfor træbasere-
de produkter består blandt andet af:  

Hårdttræ  I  Softwood  I  Limtræ  I  Finér

Krydsfiner  I  Laminater  I  MDF  I  OSB

Modificeret træ  I  Terrassebrædder 
Facadebeklædning

Valchromat  I  Spånplader 
Solid Surfaces

og indenfor træbaserede pladeprodukter 
består vores sortiment af blandt andet:  

ÅR %

%

%
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Træ er vores passion i Keflico. Men træ er vel 
bare træ, ikke sandt? Jo, måske. Men udover 
at være usædvanligt æstetisk smukt er det 
også det mest teknologiske og miljøvenlige 
byggemateriale i verden. Træ kan nemlig, som 
intet andet materiale, suge tonsvis af kulstof 
ud fra atmosfæren, og lagre det ligeså læn-
ge, at det er i en form for anvendelse. Træ er 
genialt. Ikke fremstillet eller udvundet af men-
nesket, men af naturen selv. 

Træ er en klimavenlig og fornybar ressour-
ce, som grundlæggende er skabt af vand og  
CO2 fra luften, i en proces drevet af energi fra 
solens stråler. I processen dannes de sukker-
stoffer, som træet består af, samtidig med, at 
der frigives ilt og optages kulstof fra atmosfæ-
ren. Med andre ord fungerer træ og dermed 
skov som lunger, der filtrerer den luft vi indån-
der ved at lagre enorme mængder kulstof fra 
atmosfæren. Et lager som bibeholdes i hele 
træets levetid. 

Vi mennesker har en afgørende betydning for 
hvordan vi bruger træ, så der også i fremtiden 
findes bæredygtige træbaserede produkter, 
der kommer fra en holdbar, lovlig og ansvar-
lig skovdrift. 

I Keflico er det vores vision at fremme ansvar-
lig og bæredygtig brug af træ, samt at sikre 
bæredygtige resultater og langsigtet værdi-
skabelse. Dette med tanke på de næste man-
ge generationer, der også skal have mulighed 
for at nyde jordens ressourcer. Vi sætter der-
for høje krav i værdikæden for at sikre en kor-
rekt håndtering og dokumentation for vores 
produkter.  

En bæredygtig og lovlig skovdrift giver ikke 
kun værdi for os, men er også med til at sik-
re 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 plante-
liv og ikke mindst gode forhold for blandt 
andet lokalbefolkningen i nogle af tredjever-
denslande.  

Men det er ikke kun skov og dermed træ vi 
vil skabe bæredygtige forandringer indenfor. 
Vi ønsker også at tage ansvar for vores egne 
klimapåvirkninger. Vores udgangspunkt er et 
kontinuerligt fokus på vores klimaaftryk, og 
hvordan vi kan tilvælge de valg i dag som ska-
ber de rigtige forudsætninger for de mulighe-
der vi har i morgen. Vi er kommet langt, men 
vi kan stadigvæk blive bedre.  

Social ansvarlighed er også vigtigt for os. 
Vores fortsat høje medarbejdertilfredshed 
og sunde anciennitetsniveau vidner om et 
stærkt fundament i Keflico. Vi tror på, at kom-
binationen mellem vores stærke fundament 
samt innovative tilgang, er det, der er med til 
at vi både kan fastholde men også rekrutte-
re dygtige mennesker, som vil være med til 
at skabe bæredygtige resultater i dag såvel 
som i morgen.   

Virksomhed med omtanke
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Træ fra bæredygtig skovdrift er en naturlig klimaløsning 
og en af de mest effektive måder at mindske verdens kli-
mabelastning. Det er derfor afgørende, at vi passer 
på skovene. På den måde kan vi også passe på os selv,  
og de fremtidige generationer
Kasper Kopp  
Head of Sourcing and Compliance, Keflico



En bæredygtig udvikling

L E D E L S E S B E R E T N I N G

Starten på det nye årti blev også starten på en helt 
ny virkelighed med en international pandemi på 
dagsordenen. Restriktioner, afstand, hjemmearbej-
de, kriser, nedlukninger, usikkerhed og ikke mindst 
samfundssind har alt sammen karakteriseret det for-
gangene år. Et år som vi sent vil glemme, og som nok 
altid vil blive husket for den globale sundhedskrise.

I pandemiens spæde start stod klimakrisen i skyg-
gen af et fokus i samfundet på sundhed og økonomi. 
Men i takt med pandemiens udvikling har vi tyde-
ligt oplevet hvordan klima, økonomi og sundhed 
kan have forstærkende effekter på hinanden. Det 
har udviklingen indenfor byggeriet særligt vist. Ikke 
alene har EU Kommissionen fremhævet at byggeriet 
har en afgørende betydning for klimaet og aktivite-
ten i samfundsøkonomien under pandemien, men 
et bredt flertal i folketinget har også i det forgangne 
år fastlagt en omfattende national strategi for mere 
bæredygtigt byggeri i Danmark.  

En positiv udvikling, som vi også har kunne mærke 
i Keflico, hvor efterspørgslen efter især bæredyg-
tighedscertificerede produkter har været høj. Vi har 
således hævet andelen af bæredygtighedscertifice-
ret træ til at udgøre 68 pct. af vores samlede handel i 
2020. Resultatet er en rekord med hele 18 procent-
point over vores målsætning for året. En rekord, der 
viser, at vi sammen godt kan fremme den bære-
dygtige udvikling i verdens skove, hvis vi vil gøre 
en indsats for det. Det gør os utrolig stolte i Keflico. 

Pandemien har ikke bremset den bæredygtige 
udvikling i vores del af branchen, som man ellers 
kunne have frygtet. Tværtimod har aktiviteten i byg-

geriet og den træforbrugende industri været høj, 
og vi har oplevet en stor interesse i at skabe flere 
bæredygtige løsninger og produkter. Derfor har vi 
også i det forgangne år kigget ind i nye koncepter, 
som matcher markedets behov. Upcycling, Recy-
cling – og et helt nyt sortiment af bæredygtige faca-
deprodukter er eksempler på koncepter som vi har 
arbejdet med, og introduceret på markedet i 2020.  

Med det høje aktivitetsniveau vi har oplevet i 2020, 
kunne en højere direkte klimapåvirkning også være 
tænkelig. Men vi har oplevet det modsatte - og 
opnået en reduktion i vores klimabelastning på over 
20 pct. fra 2019 til 2020. Det er resultatet af både 
egne proaktive miljøvalg med f.eks. implementering 
af affaldssortering men også udefrakommende for-
udsætninger som f.eks. nationale og internationale 
restriktioner og nedlukninger, der har betydet en 
lang mindre rejseaktivitet end normalt. 

Vi vil også fremadrettet arbejde på at nuancere bil-
ledet af vores klimapåvirkninger yderligere samtidig 
med, at vi vil arbejde mod at reducere vores påvirk-
ninger. På den måde kan vi være med til at sende 
et signal og bidrage til en reduktion i de negative 
klimapåvirkninger.   

Drevet af vores passion for træ og en bæredygtig 
strategi for virksomheden under overskriften ’Ét 
bæredygtigt KEFLICO’ har vi, skabt flere bæredyg-
tige resultater i 2020. Endda til trods for den globale 
pandemi, der har ændret måden vi kan agere på. 
Vores tilgang har været at lykkedes nu og her ud 
fra de forudsætninger vi har, og ikke afvente en nor-
malisering i samfundet. Det har ikke været nemt 

Camilla Hyldgaard Thomsen
Kommerciel direktør

Mads Stenstrop
Adm. direktør

og det har helt sikkert krævet en høj grad af omstil-
lingsparathed og fleksibilitet fra alle medarbejdere 
i Keflico. Digitalisering har været en metode til, at vi 
kunne lykkes under de nye forudsætninger som pan-
demien har skabt. Vi har iværksat flere større digita-
liseringsprojekter i 2020, som alle har været med til 
at forbedre vores fundament for arbejdsfleksibilitet, 
kommunikation og samarbejde på tværs.  

Vi er optimistiske omkring fremtiden. Løsningerne 
til mange af verdens klimaudfordringer findes alle-
rede, særligt indenfor den del af branchen, som vi er 
beskæftiget i. Der er samtidig et stort potentiale for 
at accelerere den bæredygtige udvikling yderligere 
i fremtiden. Vi har alle et medansvar for at bidrage til 
denne udvikling, og i Keflico har vi valgt at tage en 
proaktiv tilgang til vores ansvar. Det har vi fordi, at når 
vi siger, at vi tager den bæredygtige udvikling seri-
øst, så er det også noget vi mener. Det er for nemt at 
tale om bæredygtighed alene når produktet er træ. 

For os handler bæredygtighed om at tage ansvar for 
de valg, vi træffer, og sørge for at disse valg har den 
rette balance mellem miljøet, det sociale og de øko-
nomiske hensyn. Derfor kunne vi i 2020 præsentere 
en ny indkøbspolitik med en ambitiøs målsætning 
om, at i 2025 skal minimum 80 pct. af vores samle-
de handel komme fra bæredygtighedscertificerede 
produkter. For at understøtte denne målsætning vil 
vi over de kommende år skabe et nyt inspirationsu-
nivers indenfor træ og udbrede hvad træ rent faktisk 
kan, hvis det får lov. Vores mål er at gøre træ mere 
tilgængeligt - for alle.  

Det er en del af den strategi vi og medarbejderne i 
Keflico har lagt frem mod 2023. Og vi ser frem til at 
gøre vores for, at fremme den bæredygtige udvikling 
i verdens skove, nedbringe vores egne påvirkninger 
på klimaet og forsætte med at udvikle os som en 
ansvarlig og attraktiv arbejdsplads.  
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Bæredygtighed som strategi Verdensmålene

Vores tilgang til bæredygtighed i Kefli-
co handler om ansvarlighed og de valg, vi 
træffer. Det har det egentlig altid gjort. Men i 
2017 valgte vi at bæredygtighed skulle kobles 
direkte ind i kernen af vores strategi. Vi ville 
sikre en retning for virksomheden, hvor der 
altid er en sund balance mellem miljøet, det 
sociale og de økonomiske hensyn. Helt på 
linje med vores værdier i Keflico.   

Ansvarlighed over for vores kunder, leveran-
dører, medarbejdere og samfundet har altid 
været vigtigt for os. Men med vores strategi 
som underliggende driver over de seneste 
år, har vi udviklet og fokuseret vores arbej-
de med at skabe bæredygtige forandringer 
yderligere. 

Den bæredygtige udvikling er en proces, 
og vi lærer hele tiden i denne proces. Med 
bæredygtighed som et kerneelement i vores 
strategi sikrer vi både at det bliver aktivt prio-
riteret, men også at de valg vi træffer, er med 
udgangspunkt i at skabe vedvarende værdi.

Det oplever vi giver mest mening for alle.  

Vi har brugt store dele af 2020 på at lægge 
vores strategiske retning mod 2023. Med en 
stadig klar mission om at fremme brugen af 
træ på en ansvarlig og bæredygtig måde, og 
en vision om at skabe værdi med passion 
har vi prioriteret tre strategiske fokusområ-
der frem mod 2023. Vores fokusområder er: 
’Organisations- og kompetenceudvikling’, 
’Supply Chain Management’ og ’Visionært 
markedsfokus’ 

Hvert fokusområde understøtter vores arbej-
de indenfor vores tre indsatskategorier ’Sko-
ven & Træet’, ’Keflico & Klimaet’ samt ’Én 
ansvarlig og attraktiv arbejdsplads’. Fokus-
områderne ’Supply Chain Management’ og 
’Visionært markedsfokus’ understøtter vores 
arbejde med ’Skoven & Træet’ samt ’Keflico 
og Klimaet. Hvorimod fokusområdet ’Orga-
nisation og kompetenudvikling understøtter 
vores arbejde med at være ’Én ansvarlig og 
attraktiv arbejdsplads’. 

Indsatskategorier, understøtter desuden 
vores bidrag til FN’s 17 verdensmål. Fokus-
områderne og de forskellige indsatskategori-
er hjælper os med at sikre en bevidst struktur 
og en helhedsorienteret tilgang til udviklingen 
af Keflico.

Vi er en lokalt forankret virksomhed med et internationalt 
udsyn, der hver dag handler med aktører i mere end 30 for-
skellige lande verden over. Med vores position i værdikæden 
har vi mulighederne for at skabe vedvarende, bæredygtige 
forandringer – og derfor har vi også valgt at tilknytte os FN’s 
17 verdensmål.  

Vi har valgt at holde fokus på de verdensmål og delmål, som vi 
har et særligt stort potentiale for at kunne inspirere og bidrage 
direkte til. Vores arbejde med verdensmålene adresserer vi 
igennem rapporteringen på vores tre indsatskategorier ’Træ-
et & Skoven’ ’Keflico & Klimaet’ og ’En ansvarlig og attraktiv 
arbejdsplads’.  

I modellen fremgår de fire verdensmål og dertilhørende otte 
delmål, som vi har vurderet, at vi kan bidrage og inspirere 
direkte til. Desuden fremgår det også af modellen, hvordan 
væsentlighedsområderne tilknytter sig til verdensmålene 
samt hvor i rapporten vi adresserer vores arbejde med hver 
enkelte delmål. Udover de fire verdensmål, som vi arbejder 
direkte med, så bidrager vi også indirekte til i alt 14 ud af de 
17 verdensmål ved aktivt at fremme træ fra FSC® certifice-
rede skove.

Verdensmålene i Keflico i tilknytning til væsentlighedsområderne og med henvisning til rapporteringen på indsatskategorierne. 
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Verdensmål Delmål Væsentlighedsområder Henvisning til afsnit

9.4 Energiforbrug I Klimapåvirkning I Økologisk fodaftryk I Bæredygtigt 
Byggeri I Skove og Biodiversitet

Træet & Skoven

12.2 Økologisk fodaftryk I Bæredygtigt byggeri I Brug af træ I Klimapå-
virkning I Skove og Biodiversitet I Sociale forhold i leverandør 
lande

Træet & Skoven

12.6 Skove & biodiversitet I Brug af træ I Klimapåvirkning I Bæredygtigt 
byggeri I Sociale forhold i leverandør lande 

Træet & Skoven 
Keflico & Klimaet

12.8 Bæredygtigt Byggeri I Brug af træ I Klimapåvirkning I Skove og 
biodiversitet 

Træet & Skoven

15.1 Bæredygtigt byggeri I Brug af træ I Klimapåvirkning I Skove og 
biodiversitet I Sociale forhold i leverandør lande

Træet & Skoven

15.2 Bæredygtigt byggeri I Brug af træ I Klimapåvirkning I Skove og 
biodiversitet I Sociale forhold i leverandør lande

Træet & Skoven

15.5 Bæredygtigt byggeri I Brug af træ I Klimapåvirkning I Skove og 
biodiversitet I Sociale forhold i leverandør lande

Træet & Skoven 
Keflico & Klimaet

17.16 Bæredygtigt byggeri I Brug af træ I Klimapåvirkning I Skove og 
biodiversitet I Sociale forhold i leverandør lande I Bæredygtige 
partnerskaber 

Træet & Skoven 
Keflico & Klimaet



Værdikæden
Vores værdikæde går hele vejen fra træet i 
skoven over sav- og finérværk til produktet 
flyttes til vores lager eller direkte til kunden, 
og hele vejen frem til, at der står et færdigt 
produkt hos forbrugeren. Og nogen gange 
går værdikæden endda også tilbage fra for-
brugerne af. Vi har en helt central position i 
denne kæde, og derfor er vi med hele vejen.

Involvering i værdikæden giver os en vigtig 
viden på mange niveauer omkring træ, træ-
produktion og logistik mellem de to verdener 
som henholdsvis markedet og leverandørled-
det udgør. Værdikæden kan være kompleks, 
men vi agter at gøre den så simpel og effek-
tiv som mulig for vores samarbejdspartne-
re, kunder, forbrugerne – og ikke mindst for 
miljøet! 

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. Vi sætter 
derfor også hele tiden vores viden og kom-
petencer til rådighed overalt i værdikæden. 

Foruden høj kvalitet i både vores produkter 
og værdikæde, er et af vores centrale fokus-
områder også at vi løbende sikrer en lovlig 
og sporbar oprindelse af de produkter vi for-
handler. Vi har en systematisk og struktureret 
tilgang til dette via vores tredjeparts verifice-
ret Due Diligence system. Det gør, at vi hele 
tiden arbejder faktuelt og dokumenterbart 
med at leve op til reglerne i den Europæiske 
Tømmerforordning (EUTR, EU Timber Regu-
lation). 

Det er både vores og din sikkerhed for, at de 
produkter, vi bringer til markedet, kommer fra 
sporbare og ansvarlige kilder.  

Vi handler med mere end 100 forskellige cer-
tificerede aktører i mere end 30 forskellige 
lande som f.eks. Brasilien, Chile, Rusland, 
Canada, Tyskland, Sverige, Belgien og Ghana 
– og vi arbejder løbende på at udvikle vores 
leverandørkæde yderligere indenfor særligt 
bæredygtighedscertificerede produkter.  

Derfor indgår vi også løbende i tæt dialog og 
udvikling med vores leverandører og sam-
arbejdspartnere, som f.eks. FSC® Danmark. 
Det oplever vi skaber stor værdi for alle i vær-
dikæden. 

I rapporteringen på den bæredygtige udvik-
ling i Keflico for 2020, har vi foretaget i en 
risikoanalyse med udgangspunkt i vores 
værdikæde. Analysen tager udgangspunkt 
i potentielle negative og positive påvirknin-
ger samt de kontrolmuligheder vi har med og 
uden FSC® og PEFC™ certificering.  

Oversigten på næste side viser resultatet af 
risikoanalysen. Her fremgår den forskel et 
tredjeparts verificeret certificeringssystem 
giver i form af øgede kontrolmuligheder og 
dermed også muligheder for at reducere 
negative påvirkninger og forøge de positive. 
Som modellen viser har vi særligt styring og 
kontrolmuligheder når det kommer til ind-
køb og vores leverandører af træbaserede 
produkter. 

Værdikæden og de potentielle negative og positive påvirkninger.

 

Kontrol- 
mulighed med 
certificering & 
Due Diligence

Høj Høj Medium Høj Høj Høj Medium Lav Lav

Kontrol- 
mulighed uden 
certificering & 
Due Diligence

Lav Medium Medium Høj Høj Høj Medium Lav Lav

Negativ 
påvirkning

Risiko for illegal 
hugst.

Risiko for skovryd-
ning.

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

Træressourcer 
mindskes pga. ikke 
bæredygtig udnyt-
telse og klimafor-
andringer.

Momentvis stort 
udbud, som følge af 
sanitær hugst.

Negativt fokus på 
tropisk træ.

Begrænsning af 
udbud på certifice-
ret træ.

Skærpede lovkrav i 
forhold til træ.

Energiforbrug og  
udledning eksternt 
ved indgående 
transport.

Emballageforbrug 
og ikke genanven-
delige materialer. 

Energiforbrug samt  
udledning ved 
lager og forarbejd-
ning.

Emballageforbrug.

Energiforbrug 
samt udledning fra 
driften. 

Negativt, økologisk 
fodaftryk gennem 
forbrugsmaterialer.

Konstante krav til 
udvikling af viden 
og kompetencer

Overholdelse af 
standarder og 
lovgivning er en 
langsommelig 
proces.

Prisstigninger på 
certificeret træ.

Energiforbrug og  
udledning eksternt 
ved udgående 
transport.

Afgifter på embal-
lering.

Krav til hvilke 
materialer man må 
bruge til embal-
lering.

Negativ omtale af 
træ og skovproble-
matikker, herunder 
unuanceret omtale 
af skovdrift i rela-
tion til klimapåvirk-
ninger.

Manglende stan-
darder, gennem-
sigtighed og 
dokumentation i 
forhold til bære-
dygtighed på 
markedet.

Uudnyttet poten-
tiale i anvendelse 
og genanvendelse 
af træprodukter 
pga. manglende 
kompetencer eller 
mangelfuldt design. 

Udfordring med at 
vedligeholde træ 
pga. klimaforan-
dringer og dermed 
øgede sæson- 
udsving.

Positiv 
påvirkning

Mulighed for at 
fremme bæredyg-
tige skove og biodi-
versitet.

Direkte posi-
tiv påvirkning af 
sociale forhold i 
leverandørlande 
vha. certificeringer.

Mulighed for 
positivt bidrag til 
klimapåvirkning 
ved at fremme 
bæredygtige skove. 

Brug af mindre 
kendte, tropiske 
træarter forbedrer 
økonomien i den 
bæredygtige skov-
drift.

Tæt samarbejde 
med leverandører 
og mulighed for 
produktudvikling 
til at fremme bære-
dygtigt byggeri.

Stille krav til  
transport samt 
optimering og 
sammenlægning af 
leverancer.

Indgå fælles aftaler 
om emballagevalg i 
værdikæden.

Mulighed for at 
foretage yderligere 
energiforbedringer.

Optimering af rest- 
og affaldshåndte-
ring.

Forbedre økolo-
gisk fodaftryk vha. 
strategi, politiker og 
bevidst forbrug.

Inspirere nærmeste 
omverden til bære-
dygtige valg.

Indgå i partnerska-
ber med henblik på 
fremme den bære-
dyge udvikling.

Fremme af bære-
dygtigt byggeri via 
produktsortiment.

Indgåelse af part-
nerskaber med 
henblik på fremme 
af bæredygtighed.

Promovering af 
certificeret træ, 
mindre kendte 
træarter og bære-
dygtige løsninger.

Logistikoptimering.

Fremme brug af 
fossilbesparende 
transportløsninger.

Indgå fælles aftaler 
om emballagevalg i 
værdikæden.

Dokumentering 
af bæredygtige 
produkter og 
produkters livs-
cyklus, samt øgede 
krav hertil.

Ordninger inden 
for bæredygtigt 
byggeri og produk-
tion, som fremmer 
certificeret træ.

Mulighed for at 
arbejde med upcy-
cling og genbrug.

Indgå bæredygtige 
samarbejder. 

Genanvendelse 
af træprodukter i 
andre byggerier.

Mulighed for posi-
tivt bidrag til klima-
forandringer ved 
at skabe langtids-
holdbare løsninger 
og dermed CO2- 
binding over tid.

Leverandør Drift
Indgående  

logistik
Udgående  

logistik
Indkøb

Salg og  
marketing

Forarbejdning 
og lager

Kunder End of life
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En spirende nysgerrighed Væsentlighed

Kompleksiteten på markedet for 
handel med træ har været stigen-
de i de sidste mange år, og 2020 har 
ikke været nogen undtagelse. Dre-
vet af en nysgerrig og udforskende 
tilgang stræber vi efter at forstå de 
udfordringer og kompleksiteter vores 
interessenter står overfor. Vi tager 
efterspørgslen og kommunikationen 
med vores interessenter seriøst, og 
vi stiller gerne spørgsmål og udfor-
drer udgangspunktet.  

Vi inddrager og involverer løbende 
vores interessenter. Vi tror på, at det 
er i fællesskab vi løfter hinanden og 
løsningerne bedst. Derfor har vi end-
nu engang bedt vores interessenter 
kvalificere interessante rapporte-

ringsområder for bæredygtigheds-
rapporten. Vores erfaring er, at vi på 
den måde bedst kan udforme en 
nærværende og relevant rapporte-
ring.   

Det er vores oplevelse at vores inte-
ressenter, og verden generelt, har et 
skærpet fokus på bæredygtighed og 
er nysgerrige på den bæredygtige 
udvikling, ganske som vi selv har. De 
inputs vi har fået til denne rapport, 
har vi samlet i områder ud fra hvor 
væsentlige de er for vores interes-
senter. Sammen med en vurdering 
af risikoerne i værdikæden, får vi det 
som vi kalder for vores væsentlig-
hedsområder. 

Væsentlighedsområderne er styrende for 
hvad vi rapporterer på, men også medvirken-
de til hvordan vi arbejder med at mindske 
vores negative påvirkninger og øger vores 
positive. De er udgangspunktet for vores ind-
satsområder herunder hvordan vi måler og 
monitorerer disse.   

Væsentlighedsområderne adresseres i den-
ne rapport under vores tre indsatskategori-
er; ’Træet & Skoven’, ’Keflico & Klimaet’ samt 
’Én ansvarlig og attraktiv arbejdsplads’. Vores 
arbejde med verdensmålene er en integreret 
del af vores indsatskatagorier. På den måde 
bliver verdensmålene adresseret under ind-
satskatagorierne i rapporten.

Med baggrund i den løbende dialog med 
vores interessenter samt vores interessen-
tanalyse, har vi vurderet, at det stadigvæk er 
de samme væsentlighedsområder som fra 
sidste års rapportering, som er aktuelle, at vi 
rapporterer på i 2020. Enkelte områder har 
dog ændret sin placering i væsentligheds-
matrixen. Samfundssituationen med Covid-19 
pandemien har mere eller mindre haft betyd-
ning for alle væsentlighedsområderne, og 
er derfor også en del af vores rapportering i 
2020. Eksempelvis har det betydet, at væsent-
lighedsområdet ’Medarbejdertrivsel’, er ryk-
ket længere til højre i modellen. 

Indsatskategorier Væsentlighedsområder Interessenter

Træet og Skoven

Skove og biodiversitet 
Brug af træ
Klimapåvirkning 
Bæredygtigt byggeri 
Sociale forhold i leverandørlande
Bæredygtige partnerskaber

Kunder
Medarbejdere
Ledelse
Bestyrelse
Konkurrenter
Interessepartnere
NGO’er/Interesseorganisa-
tioner
Presse og medier
Samfundet generelt

Keflico og Klimaet

Klimapåvirkning
Medarbejdertrivsel 
Energiforbrug 
Emballageforbrug
Økologisk fodaftryk

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

En ansvarlig
 og attraktiv arbejds-

plads

Medarbejdertrivsel 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

Signifikant miljø, social eller økonomisk påvirkning
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HØJ

LAV

Brug af træ 

Klimapåvirkning

Skove og biodiversitet

Bæredygtigt byggeri

Størrelsen på boblen: Konsekvensen/nytte for virksomheden

Bæredygtige 
partnerskaber

Medarbejdertrivsel 

Økologisk foda�ryk

Energiforbrug

Sociale forhold i 
leverandør lande

Emballage forbrug

1
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23

10

2 3

4

6

Matricen viser vægtningen af de forskellige 
væsentlighedsområder i forhold til den betyd-
ning hvert enkelt område har for interessen-
terne men også den indvirkning området har 
på de sociale, miljømæssige og økonomiske 
forhold i og omkring Keflico. 

Størrelserne på boblerne angiver hvor stor 
påvirkning de enkelte områder har på Keflico. 
Alle væsentlighedsområder over linjen i matri-
cen vurderes som væsentlige at rapportere på 
og vil adresseres i denne rapport.
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Den bæredygtige udvikling i Keflico



Grøn certifikat på 
alt el i Keflico 

Reducering af klimabe-
lastning med over 21%

Introduceret FSC® 
Recycled produkt 
på markedet

O�entliggørelse af ny 
bæredygtig indkøbspoli-
tik mod 2025 

Opnåelse af certificer-
ingsandel på 68 % af 
det samlede salg

Indgået samarbejde 
med Upcycling Forum 

Digitalisering med nyt 
so�ware og hardware 

for at skabe bedre 
fleksibilitet, samarbejde 

og kommunikation 

Håndtering af Covid-19 
med fokus på blandt 
andet adfærd, arbejd-
smiljø, sundhed & trivsel

Introduceret nyt facade-
program med syv 
forskellige bæredyg-
tighedscertificerede 
træsorter  

Lø�et andelen af 
bæredygtighedscertifi-
cerede leverandører

20212020

Bæredygtighed er en proces

Vi har over de seneste mange år været på en rejse mod at blive en 
endnu mere bæredygtig virksomhed. En rejse hvor vi har været vidt 
omkring i Keflico. Lige fra en Chain of Custody Certificering for at kun-
ne håndtere FSC® og PEFC™ certificerede produkter, til fastlæggelse 
af bæredygtige indkøbspolitikker, strategier, opkøb, interne miljøtiltag 
– og senest også en forpligtigelse til løbende at rapportere på vores 
udvikling.  

Den lokale, men også globale samfundssituation har stor betydning for 
udviklingen og mulighederne i Keflico. Alt lige fra ualmindelige lange 
regntider eller tiltagende skovbrande til lokallovgivning, havneproble-
matikker og globale pandemier har, som på mange andre, også haft 
påvirkning på os. Noget mere end andet, selvfølgelig. 

I 2020 har Covid-19 haft en væsentlig indvirkning på både udviklingen 
og mulighederne hos alle. I stedet for at vente på mere ‘normale’ tider, 
har vi, lige fra pandemiens spæde start, fokuseret på at få tingene til 
at lykkes nu og her med de tilgængelige muligheder og ressourcer vi 
har. Med den tilgang har vi lykkedes med mange af de ting som vi har 
sat os for i 2020. 

En bæredygtig udvikling

Vi tror på, at det er de valg, vi træffer i dag, 
som er med til at gøre en forskel for de mulig-
heder vi har i morgen. I Keflico ser vi derfor 
den bære dygtige udvikling som en proces. 
En proces hvor vi løben de tilskynder de valg, 
som har den rette balance mellem miljøet, 
det sociale og de økonomiske hensyn. Grå-
zonevalg er aldrig et valg for os. 

Vores proces har været inspireret af Ver-
denskommissionens definition af en bære-
dygtig udvikling. En definition, der handler 
om, at skabe en udvikling, der kan opfylde 
de nuværende generationers behov uden at 
bringe de fremtidige generationers mulighe-
der for at opfylde deres i fare. 
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Resultat- og måloversigt

Indsatskategorier Formål og ambitioner Opnået i 2020 Fremadrettede mål Styring Verdensmål

Træet og Skoven

Træ er ikke mere bæredygtigt 
end den måde vi mennesker 
bruger træerne og skovene på. 

Vi vil fremme bæredygtig brug 
af træ ved at præge udviklingen 
imod endnu mere ansvarligt 
skovbrug og byggeri. 

Det vil vi ved løbende at sætte 
fokus på emnet. Blandt andet 
ved at modne vores leveradør-
kæder og udbrede den viden vi 
har om brugen af træ. 

Der skal også findes holdbare, 
sunde og bæredygtige skove i 
fremtiden. Længere er den ikke.

    Yderligere udvikling af vores Due Dili-
gence System for lovligt og sporbart træ.

   Medlemskab af FSC® International. 

   Deltage i projekt om WoodID/ 
WorldforestID med FSC® International.

   Gennemgang af produktsortiment formu-
ligheder for at øge certificeringsandelen. 

   Introducere minimum ét FSC® recycled 
produkt på markedet.

   Indgå i dialog omkring udvikling af 
LKTS-databasen. 

   Opjustering af rådgivningsmateriale ift. 
mindre kendte træarter. 

   Krav om minimum tre mindre kendte 
træarter i sortiment.

   Opnå målsætning i indkøbspolitik om 
en certificeringsandel af vores samlede 
handel på over 50 pct. i 2020 med 68,1% 

   Præsentere ny bæredygtig indkøbspoli-
tik med en målsætning om en certifice-
ringsandel på 80 pct. af vores samlede 
handel i 2025. 

    Præsentere nyt produktsortiment af 
bæredygtige produkter til byggeriet. 

   Foretage en risikovurdering i henhold til 
handlen med træbaserede produkter i 
fremtiden.

   Undersøge mulighederne og opstarte 
samarbejder vedrørende Upcycling af 
træ. 

   Afholdelse af minimum to interne bære-
dygtighedsarrangementer.

Kick - off af ny strategi for Keflico mod 2023

Udbrede indkøbspolitikken yderligere med konkrete mål indenfor 
nærmere specificerede produktområder. 

Udvikle flere mindre kendte træsorter. 

Udvikle recovery dimensioner yderligere med henblik på en endnu 
bedre udnyttelse af skov og træressourcen. 

Iværksætte projektet ’Amazon Initiative’, der skal være med til at 
præge den bæredygtige udvikling i Amazonas. 

Udvikle løsninger, som skal gøre træ mere tilgængeligt for hele 
markedet. 

Videreudvikling og formalisering af EUTR Due Diligence system fra 
generisk til tilpasset system. 

Udbrede produktlivscyklus beregninger men også Cradle to 
Cradle, Svanemærket produkter og LCA-Certificeringer yderligere. 

Udbrede samarbejder vedrørende Upcycling og genanvendte 
produkter. 

Undersøge og iværksætte tiltag for at støtte bæredygtige initiativer 
i pressede områder i verdens skove. 

Revidere målsætning for certificeringsandel.

FSC® miljømærkning for 
ansvarligt skovbrug. Certifice-
ringstype: Chain of Custody 
and Controlled Wood. 

PEFC™ støtter bæredygtig 
forvaltning af skove. Certifi-
ceringstype: Single Chain of 
Custody.

Den Europæiske Tømmer-
forodning (EUTR).

Dansk Træforenings Code of 
Conduct.

LKTS (Lesser Known Timber 
Species).

Miljøcertificeringer som f.eks. 
DGNB og BREEAM®.

Auditering af Certificering via. 
NEPcon. 

Auditering af Due Diligence 
via. Orbicon / Soil Association 

Indsatskategorier Formål og ambitioner Opnået i 2020 Fremadrettede mål Styring Verdensmål

Keflico og
Klimaet

Klimaet er under pres, og vi har 
alle et ansvar for at minimere 
vores negative påvirkninger på 
klimaet. 

Vi har påtaget os ansvaret for 
selv at mindske vores påvirk-
ninger på de steder, hvor vi har 
kontrol og dermed mulighed for 
at skabe vedvarende bæredyg-
tige forandringer.

Simpelthen fordi intet andet 
giver mening.

   Mindske vores påvirkninger på klimaet 
med over 20%

    Fremme CO2e 
- neutrale, træbaserede 

produkter og leverandører.

   Undersøge anden metode til opvarm-
ning af tørrestuer. 

    Undersøge mulighederne for at nå i mål 
med at måle på emision fra vores vare-
transporter.

 8 Undersøge mulighederne for yderlige-
reoptimeringer af vores logistik set-up, 
med henblik på at reducere vores 
klimapåvirkning.

 8 Udarbejde og implementere en grøn 
indkøbspolitik for interne forbrugsvare.

Kick - off af ny strategi for Keflico mod 2023.

Undersøge og opsætte konkrete målsætninger for forbrug og 
klimapåvirkning frem mod 2023.

Yderligere undersøgelse af mulighederne for udvikling af system 
for Carbon Footprint Management med særligt henblik på måling 
af emmision fra varetransporten. 

Udarbejde en løbende kørselsrapportering for varetransport i 
Danmark, der skal danne grundlag for yderligere optimeringer af 
vores nationale varetransporter. 

Skabe et mere klimavenligt miljø på udearealerne på lokationen i 
Støvring, med fokus på blandt andet biodiversiteten. 

Undersøge mulighederne og iværksætte initiativer for at under-
støtte en bæredygtig medarbejdertransport i Keflico. 

Erhvervsstyrelsens CO2e - 
beregner (CO2e - beregneren).

Greenhouse Gas Protokol 
(GHG protocol).

En ansvarlig
og attraktiv

arbejdsplads

Vi står stærkest når vi står 
sammen. Samarbejde, kommu-
nikation, vidensdeling og 
generelt synergier på tværs af 
forudsætninger er fundamentalt 
for os i Keflico.

Vores fundament gør vi hele 
tiden stærkere. Det tror vi på er 
med til, at vi både kan fastholde 
men også rekruttere dygtige 
mennesker, som vil være med til 
at skabe bæredygtige resultater 
idag såvel som i morgen. 

   Undersøge mulighederne for yderligere 
opjustering af vores interne set-up herun-
der bl.a. vores IT set-up. 

   Implementering af en intern kommunika-
tionsplatform.

   Implementere nyt uddannelsesprogram 
i Keflico. 

   Digitalisering med nyt software og hard-
ware for at skabe bedre arbejdsfleksibili-
tet, samarbejde og kommunikation.

   Håndtering af Covid - 19 

 8 Opkvalificering af indkøbs-, salgs- og 
produktspecialistkompetencerne igen-
nem uddannelse og træning.

 8 Afholdelse af minimum to personalear-
rangementer i løbet af året 

 8  Afholdelse af årsmøde

Kick - off af ny strategi for Keflico mod 2023. 

Implementering af ny organisering. 

Implementering af en fælles overskudsdeling for alle medarbejdere 
i Keflico. 

Implementere tiltag for at skabe et bedre indendørsmiljø på hoved-
kontoret i Støvring. 

Implementere nye digitale værktøjer til at forbedre arbejdet i Keflico 
- og skabe rum til mere fleksibelt arbejde, samarbejde og kommu-
nikation. 

Undersøge mulighederne for en arbejdspladscertificering. 

Udfører rundering og arbejdspladsvurdering (APV).

Opkvalificering af indkøb, produkt - og salgskompetencer. 

International Organization 
Convention (ILO). 

Fundatsen i Direktør Erik Kauf-
felds fond. 

DI-medlemskab.

Den bæredygtige udvikling er en proces, og vi skubber hele tiden til processen ved at sætte os selv ambitiø-
se målsætninger. Som resultatoversigten viser, har vi nået rigtig meget i 2020. Det vidner om, at vores tilgang 
om at få tingene til at fungere, med det vi har nu og her, istedet for at lade stå til, har virket for os. Derfor har 
vi også sat os flere ambitiøse målsætninger for 2021. Oversigten viser desuden også tydeligt, at vi løbende 

arbejder aktivt bæredygtighed. Derfor sætter vi os også målsætninger i løbet af året og ikke kun ved rap-
porteringen. Det gør vi fordi, at der hele tiden opstår nye muligheder for at skabe bæredygtige forandringer 
for os. I oversigten følger vi derfor både op på de målsætninger vi satte os i bæredygtighedsrapporten for 
2019, men også de målsætninger vi løbende har sat os i 2020. 
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Træet og skoven



Fotosyntesen

CO2  + Vand + Sollys => Sukker & Ilt

26 27

 
VÆSENTLIGHEDSOMRÅDER

Skove og biodiversitet 
Brug af træ
Klimapåvirkning 
Bæredygtigt byggeri 
Sociale forhold i leverandørlande
Bæredygtige partnerskaber

 
VERDENSMÅL

TRÆET 
OG SKOVEN  

Træ! Udover at være helt usædvanligt æstetisk smukt, 
og ét af verdens ældste byggematerialer, så er træ 
også det mest teknologiske materiale vi har i ver-
den. Det kan, som næsten intet andet, suge tonsvis 
af kulstof ud af atmosfæren. Ikke nok med det, så 
aktiverer træ også vores sanser. Lige fra træets rene 
og karakteristiske dufte, til de bløde og unikke struk-
turer, der mærkes i træets overflade. Træ er simpelt-
hen fantastisk! 

Vi mennersker har en naturlig tilknytning til træ og 
dermed også skov. Vi finder ro i naturen og lader den 
flytte ind i vores hjem igennem fantastiske træbase-
rede produkter. Det har vi altid gjort. Men i de seneste 
år er udviklingen accelereret – og vi står nu ved foden 
af en trærevolution. Derfor er det afgørende, at vi har 
fokus på hvordan vi bruger naturens ressourcer mest 
bæredygtigt. De fremtidige generationer skal nem-
lig også have tilgang til bæredygtige skove, og ikke 
mindst adgang til fantastiske træbaserede produkter 
fra en holdbar, lovlig og ansvarlig skovdrift. 

Træ og dermed også skov er langt mere end hvad der 
møder øjet. Ikke nok med, at vi alle er afhængige af 
verdens skove, så har cirka 20 pct. af jordens befolk-
ning også skov som livsgrundlag. En nedbrydende 
udvikling i verdens skove vil derfor ikke kun have fata-
le miljømæssige konsekvenser, men også sociale og 
økonomiske betydninger. Vi skal passe på skovene, 
længere er den ikke.  

I Keflico har vi viden om og forståelse for skovens 
dynamikker og dens værdi for dyr, mennesker og 
samfund. Vi tager ansvar for skoven og træet. Det 
giver simpelthen ikke mening at lade være.  

Træet og skoven

Det er for nemt at tale om bæredygtighed når 
produktet er træ. Som udgangspunkt er træ 
ét af de mest bæredygtige materialer vi har. 
Men brugen af træ og verdens skovområder 
er ikke nødvendigvis bæredygtig. Det mener 
vi, at det skal være.  

Hvis vi ikke beskytter, genopretter og støtter 
bæredygtig brug af træ, risikerer vi at miste 
træet som bæredygtig ressource. Konse-
kvenser af uansvarlig brug af skovene ople-
ver vi allerede i dag. Blandet andet ved de 
faldende skovarealer i verden, hvor skov bli-
ver afbrændt til at tjene formål som soja- og 
kvægproduktion i Sydamerika, palmeoliepro-
duktion i Indonesien og Borneo samt primitivt 
landbrug og ekstensiv græsning i Afrika. For-
mål som har alvorlige negative konsekvenser 
for dyr-, plante- og menneskeliv. 

Vi skal give skovene værdi for at sikre en 
bæredygtig forvaltning af disse. Skovene 
kan nemlig bevares og udvikles så de opta-
ger mere kulstof end de afgiver. Bæredygtig 
og ansvarlig skovdrift vil tjene klimaet. Hele 
den proces kan vi kun sikre ved at støtte 
bæredygtig skovdrift og dermed give skova-
realerne større økonomisk værdi for lokal-
befolkning end den landbrugsjord, der ellers 
kunne være på arealerne. Dette er ikke ale-
ne en virkelig positiv gevinst for klimaet, som 
allerede er under pres, men det skaber også 
en indtægt og et livsgrundlag for lokalbefolk-
ningen i tredjeverdenslande. 

Desværre er illegal handel med træ stadig 
udbredt på verdensplan. Hvis vi isolerer det 
til tropisk træ, vurderes det af UNEP, at mel-
lem 50 – 90 pct. af den samlede træhandel 
i verden er illegal. Det er endda til trods for 
omfattende imødegående tiltag som den 
Europæiske Tømmerforordning fra 2013. 
Der er altså en væsentlig risiko for, at der 
også forekommer handel med illegalt træ i 
de Europæiske lande. En risiko vi ikke vil tage 
i Keflico! 

At sikre dokumentation for lovlig oprindel-
se og en bæredygtig skovdrift igennem hele 
værdikæden er noget af det mest grundlæg-
gende vi kan gøre for at forhindre illegalt træ 
i værdikæden. Derfor er dokumentation en 
vigtig del af vores fokusområder. 

En uberørt skov afgiver nogenlun-
de lige så meget kulstof som den 
optager. I en skov hvor driften sker 
efter bæredygtige principper vil 
skoven optage mere kulstof end 
den afgiver. Skoven binder nem-
lig kulstof ved vækst, og væksten 
er som udgangspunktet større i en 
skov i drift end i en uberørt skov. 

Kilde: Træ.dk (trae.dk)

H2O (Vand)

O2 (Ilt)

CO2

Solenergi

Bæredygtigt træ – for alle
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Skridtet videre

For at have den nødvendige sikkerhed for legalitet i vores 
værdikæde, har vi over de seneste mange år udviklet et solidt 
internt Due Diligence System (DDS). Vi går gerne forrest i bran-
chen. Derfor har vi valgt at tage skridtet videre herfra og i 2019 
etableret et certifikat for netop vores Due Diligence System på 
baggrund af en grundig gennemgang af systemet hos en uaf-
hængig tredjepart Orbicon / Soil Association. Vi tog hermed 
et bevidst valg om at forpligtige os til, at vi løbende får vores 
system kvalitetssikret af en uafhængig tredjepart.  

Vi investerer betydelige ressourcer i både uddannelse samt 
den løbende vedligeholdelse og udvikling af vores Due Dili-
gence System. I 2020 har vi foruden den årlige auditering også 
arbejdet med hvordan vi kan tilpasse systemet yderligere til 
Keflico og de fremtidige udfordringer i værdikæden. Vores 
fokus har været bagudrettet i værdikæden med udgangspunkt 
i vores produktsortiment, herunder skov og skovdriften som 
kerneområder. Det er en løbende proces som vi også vil arbej-
der videre med i 2021.  

Certificeringsandel - FSC® og PEFC™ produkter

2018
42,4 %

2019
48,7%

2017
33,7% 2016

30,2%

2020
68,1%

2025
80%

Hvor kommer træet fra? 

Sporbarhed af produkterne mener vi er en for-
udsætning i vores branche. Derfor anvender 
vi, som ekstra sikkerhed for vores interessen-
ter, også i stigende grad certificeringsord-
ninger som FSC® eller PEFC™, som begge 
allerede har indarbejdet en tredjepartsveri-
ficering i deres Chain of Custody (CoC). Vi 
arbejder proaktivt med at fremme disse ord-
ninger fordi vi herigennem kan være med til at 
skabe en mere bæredygtig udvikling i verdens 
skove. I 2016 implementerede vi, i vores ind-
købspolitik, en ambitiøs målsætning om, at i 
2020 skulle minimum 50 pct. af vores samle-
de handel med træ komme fra certificerede 
produkter. Det er vi lykkedes med.  

Vi endte i 2020 med at hele 68 pct. af vores 
samlede handel kom fra enten FSC® eller 
PEFC™ certificerede produkter. Noget vi kun 
er lykkes med via et tæt samarbejde mellem 
vores forskellige interessenter i værdikæden. 
Det betyder også at antallet af vores leveran-
dører, som er Chain of Custody Certificeret, 
er steget væsentligt over det forgangne år.  

Foruden den ambitiøse målsætning for ande-
len af handel med certificerede produkter, 
satte vi os også for, at vi altid skulle have mini-
mum tre mindre kendte træsorter i vores sorti-
ment. En mere bæredygtig udvikling i verdens 
skove fordrer også, at de mindre kendte træ-
sorter udvikles og gøres mere kommercielle. 

Det skaber altså et bedre grundlag for bio-
diversiteten, men det er også med til at øge 
udbuddet af bæredygtighedscertificeret træ 
samt give et økonomisk fundament for sko-
vejere og savværker i nogle af verdens fattig-
ste områder.   

Udviklingen og tilgangen til de mindre kend-
te træsorter har altid fulgt os. Vi har tidligere 
leveret forskellige mindre kendte træsorter til 
inspirerende projekter som for eksempel Kul-
broen i Århus. I 2020 kunne vi introducere den 
mindre kendte træsort Louro Gamela som en 
fast del af vores sortiment af terrassebrædder. 
Derudover kunne vi også introducere et nyt 
sortiment af produkter til facadebeklædning, 
som indeholder flere mindre kendte træsor-
ter. Et sortiment som vi ikke kun har oplevet 
en massiv efterspørgsel på, men hvori alle 
produkterne også kommer fra certificeret 
skovdrift.  

Vores nye facadesortiment har også givet 
os mulighed for en bedre udnyttelse af træ 
helt generelt, da der til beklædning af facader 
oftest anvendes mindre og smallere dimensi-
oner, end der traditionelt efterspørges i mar-
kedet. Denne tilgang har vi også forsøgt at 
bringe over til andre produkter i vores sorti-
ment. Vi har således introduceret flere pro-
dukter på markedet i 2020, i dimensioner, der 
normalt ikke er stor efterspørgsel på, men 
som kan give en langt bedre udnyttelse af 
træressourcen. 
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Nye bæredygtige målsætninger 

I hele verden er der idag over 550 mio. hektar certificerede 
skovarealer, og alene i det forgangne år steg de FSC® Certifi-
cerede skovarealer med 8 pct. til 220 mio. hektar i 2020. Det 
er en del, og det vidner om, at der er en stigende efterspørgsel 
efter træ fra certificerede skovdrift på verdensplan. Men det 
er stadigvæk en lille andel med knap 13 pct. af verdens sam-
lede skovarelaer, der udgjorde 4 mia. hektar i 2020. I Keflico 
vil vi gerne bidrage og inspirere til en bæredygtig udvikling i 
verdens skove med flere certificerede skovarealer.  

Vi offentliggjorde derfor i 2020 en ny ambitiøs indkøbspolitik 
i Keflico.  

Det er vores målsætning at 80 pct. af vores samlede handel 
i 2025 skal være baseret på FSC® eller PEFC™ certificerede 
produkter. Der er nogle områder vi har større potentiale for 
at påvirke end andre. Derfor har vi på baggrund af en grundig 
vurdering valgt at sætte konkrete målsætninger op indenfor 
vores forskellige varekategorier. Målsætninger, som alle skal 
være med til at understøtte vores fokus på at fremme træ fra 
certificeret skovdrift. 

Vi kommer ikke i mål med vores målsætning alene. Tætte 
samarbejder på tværs af branchen er vigtigt, for at vi kan sik-
re en endnu mere bæredygtig udvikling i verdens skove. En 
fælles indsats er også med til at øge vidensniveauet om bru-
gen af træ. Vi ønsker at understøtte vores målsætninger ved 
at udfolde hvad træ rent faktisk kan, hvis det får lov – og ska-
be et inspirationsunivers for alle, der ønsker at udforske det 
fantastiske ved træ. 

I Keflico har vi sat baren for den bæredygtige udvikling højt, 
og vi må erkende, at det ikke er en opgave vi på nogen måde 
kan løfte alene. For at vi kan nå vores målsætninger, kræver 
det fortsat nære samarbejder på tværs af værdikæden. 

Vi har heldigvis allerede en række ambitiøse underleveran-
dører, der i årtier har taget den bæredygtige udvikling seriøst. 
Underleverandører som arbejder benhårdt for at stå med et 
stærkt og bæredygtigt mindset, der favner hele deres forret-
ning. Samarbejder som disse har vi altid prioriteret højt, også 
før bæredygtighed blev noget vi rapporterer på i Keflico.

Kompromisløs krydsfiner 

Vores samarbejde med den sydamerikanske papir- og kryds-
finersproducent, CMPC, er et eksempel på hvordan priorite-
ringen af det tætte samarbejde med vores leverandører ikke 
kun sikrer nogle fantastiske produkter. Samarbejderne skaber 
også virkelige bæredygtige forandringer i verden. Med egne 
skovarealer i Sydamerika på intet mindre end 1,1 millioner 
hektar, er CMPC én af verdens største producenter af pulp, 
der blandt andet bruges til papir og emballage. Virksomheden 
producerer også krydsfinér, og er helt opmærksomme på, at 
der med stor plantage skovdrift også følger et stort ansvar.  

CMPC er FSC® certificeret gennem hele værdikæden fra frø 
til færdigt produkt, også i forbindelse med fremstilling og 
distribution af de krydsfinérsplader, som vi forhandler hos 
Keflico. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Keflico fin-
der en tryghed i at samarbejde med leverandører hvor både 
intentioner og dokumentation understøtter den bæredygtige 
udvikling udover det forventelige i henhold til certificerings-
standarderne. Hos CMPC lever de nemlig ikke alene op til 

FSC® og CERTFOR-PEFC ™ certificeringerne for hele deres 
skovdrift, de ønsker også at følge verdensmålene ved egne 
målsætninger. Derfor har de blandt andet internt forpligtiget 
sig til følgende:

 – At bevare og gendanne oprindelige arter på mere 
end 100.000 hektar i 2030.

 – At understøtte den sociale udvikling i samfundene 
omkring alle virksomhedens produktioner. Blandt 
andet ved at skabe en effektiv infrastruktur og ikke 
mindst med fokus på uddannelse og sundhed. 

 – At fokusere på lokal beskæftigelse og herigen-
nem fremme integration af medarbejdere på deres 
områder og styrke inklusion af kvinder.

Ved netop at handle på disse målsætninger har CMPC i 2020 
positioneret sig som én af verdens mest bæredygtige virk-
somheder indenfor skovbrugs- og papirs sektoren. Og for 
sjette år i træk, er virksomheden listet i det prestigefyldte Dow 
Jones bæredygtigheds Index (DJSI) på en skarp 2. plads over 
de mest bæredygtige virksomheder i deres klasse. Det bety-
der alverden for os, at vi har mulighed for at samarbejde med 
leverandører som CMPC, der også har høje ambitioner for 
den bæredygtige udvikling. Det inspirer os i Keflico - og vi er 
stolte over at kunne føre produkter til markedet, som er med 
til at skabe bæredygtige forandringer i de lokalområder hvor 
vores leverandører agerer. 

Bæredygtige samarbejder

We believe that it is time to get invol-
ved and not wait for others to solve the 
problems. As a century-old company, 
our role is to put our experience at the 
service of collaborators, communities, 
suppliers, customers, and consumers. 
We must do it in a socially responsible, 
inclusive, and sustainable way. That´s 
our fiber. 

Juan Pablo Pereira Sutil  
Vice President, Commercial & Business Development, CMPC

FSC® certificeret tropisk regnskov i Amazonas 7 år efter 
Reduced Impact Logging. 
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Træ fra troperne 

Vores målsætninger om at fremme bæredygtig og ansvarlig 
skovdrift er ikke blot tal for os. Tallene er en visualisering af, 
at når vi fremmer bæredygtig brug af træ, er vi også med til at 
skabe en bæredygtig udvikling på mange forskellige fronter 
overalt i verden. Lige fra bæredygtige resultater hos de men-
nesker og dyr, som lever i og af skovene til de virksomheder 
og forbrugere som bruger og genbruger vores træbaserede 
produkter.  

Vores samarbejde med trævirksomheden Precious Woods 
viser dette tydeligt. Virksomheden har altid haft en ufravigelig 
tilgang til ansvarlig skovdrift, og var en af verdens første FSC® 
certificerede leverandører af tropisk træ. Precious Woods insi-
sterer på at tage den bæredygtige udvikling seriøst. De kerer 
ikke alene for ansvarlig skovdrift på deres mere end 1 mio. 
hektar store certificerede skovområde, men også for deres 
generelle påvirkning på lokalbefolkningen og miljøet. 

Virksomheden tydeliggør på den måde også, at tropisk træ 
ikke nødvendigvis er en del af problemet, men kan derimod 
være en del af løsningen på flere af udfordringerne i tredje-
verdenslande. De viser en bæredygtig vej for tropisk træ. En 
vej hvor træ kan bibeholdes og skabe økonomisk værdi for 
lokalbefolkningen. En værdi som er vigtig for, at skovområder-
ne ikke bliver omdannet til landbrug, minedrift, plantager til 
palmeolie og andre mindre bæredygtig erhverv. 

Precious Woods arbejder med bæredygtighed ud fra Sus-
tainable Forest Management (SFM), hvor fokus især er på 
balancen mellem de tre hovedstøtter; økologi, økonomi og 
socialkultur.  

Virksomheden er desuden særligt organiserede omkring etab-
lering af veje og broer ved hjælp af satellit data og forskning 
på området. Etablering af veje og udnyttelsen af disse har en 
afgørende påvirkning på dyr-, plante- og menneskeliv. 

Derfor etablerer virksomheden kun veje i forbindelse med 
skovhugst, hvis nødvendigt, og disse er altid tilpasset terræn, 
biodiversitet og sæson. Alt sammen på baggrund af indsam-
let data.  

En skarp dokumentation for virksomhedens målrettede til-
gang til en bæredygtige skovforvaltning har udmærket Precius 
Woods flere steder. Eksempelvis har virksomheden en 2. plads 
i SPOTT-vurderingen, de har endnu engang sikret sig en CDP 
B status i 2020 – og senest har de også positioneret sig i top 
10 i FOREST 500 vurderingen.  

Precius Woods viser tydeligt, at træ ikke bare er træ. Det hand-
ler om mere end blot materialet, når vi skal løfte den bære-
dygtige udvikling sammen. Det handler om de resultater vi 
sammen kan skabe for udviklingen. 

Nogle af Precius Woods initiativer i hen-
hold til Sustainable Forest Management 
er blandt andet: 

• At opretholde en 100 % certifice-
ringsstrategi i forhold til FSC og 
PEFC for hele skovdriften samt 
deres Chain of Custody. 

• At sikre 100 % dokumenteret kort-
lægning af hele deres varelager og 
særligt alle beskyttede træarter.   

• At have en skovningscycklus på 25 
– 35 år med kun 2 – 3 træer fældet 
pr. hektar for at sikre skovens bio-
diversitet og naturlig regenerering. 
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Samarbejde for bæredygtig udvikling

I 2020 etablerede vi et samarbejde med 
Upcycling Forum. På forummets digitale plat-
form samler de produktionsvirksomheder, 
kreative virksomheder og handelsvirksomhe-
der i et fælles netværk hvor uudnyttede res-
sourcer bliver gjort synlige og tilgængelige. 
Vi håber på at samarbejdet kan være med til 
at skabe nyt liv for nogle af vores produkter, 
og dermed også være med til at sætte fokus 
på hvordan vi kan skabe en bedre ressource 
udnyttelse.  

Gennem vores samarbejde med Upcycling 
Forum har vi i det forgangne år præsenteret 
og distribueret overskuds- og upcycling-ma-
teriale via deres platform. Vi ser samarbej-
det som en spændende mulighed for at 
fremme den bæredygtige udvikling ved at 
udbrede viden og aktivere restmaterialer og 
genbrugstræ til nye produkter og byggerier. 
Noget som vi har fået flere erfaringer med i 
2020. 

Danmarks bedste klimatilpasningsprojekt

Unikke træbaserede byggeprojekter skyder 
op overalt og vi oplever en spirende interesse 
for at genanvende og upcyclede materialer 
for at skabe særprægede byggerier, med eks-

traordinært fokus på bæredygtighed. I 2020 
indledte vi et samarbejde med Lendager UP, 
med en ambition om et forsat øget fokus på 
netop genanvendte og upcyclede-materia-
ler. Det har givet os muligheden for at levere 
træ til projektet ’Fremtidens Gårdhave’ ved 
Straussvej i København. 

Gårdhaven er et verdensklasseeksempel på 
et projekt, der scorer højt på bæredygtighed. 
Faktisk er projektet så godt, at det er blevet 
kåret af Realdania som ét af Danmarks bedste 
klimatilpasningsprojekter. I Fremtidens Gård-
have ved Straussvej vil Københavns Kommu-
ne og HOFOR samarbejde med beboerne om 
at anlægge en frodig og innovativ gårdhave 
med genanvendte og upcyclede materialer.  

Træ er i sig selv en bæredygtig ressource, 
men det er svært at komme udenom den eks-
tra tilfredsstillende følelse vi står tilbage med 
efter at have aktiveret overskudsmateriale i et 
projekt som dette. 

Materialeudnyttelse er blot en enkelt gren af 
den bæredygtige tankegang omkring Fremti-
dens Gårdhaver. I gårdene arbejdes der også 
med nedsivning og opsamling af regnvand til 
gavn for miljø og beboere.  

Nyt liv til gamle brædder

Træ er et varigt materiale med utallige anvendelsesmuligheder. Den positive 
effekt træ har på klimaet vedvarer i hele materialets levetid. En effekt, som kom-
mer af at træ, som intet andet materiale i verden, lagrer CO2 fra atmosfæren 
under sin vækst og så længe det er i en form for anvendelse.  

I et klimamæssigt perspektiv giver det derfor mening at udnytte træets varig-
hed så længe som muligt. Det er der heldigvis mange muligheder for. Men det 
er ikke ukompliceret. Det kræver viden om træets muligheder og egenskaber 
men også tætte samarbejder på tværs af værdikæden.  

Vi har længe arbejdet med hvordan vi kan understøtte træets lange levetid. 
Over de seneste år har vi både rådgivet indenfor dette og samtidig bragt træ 
til markedet med modificeringer, der giver en ekstra lang levetid. Men vores 
opmærksomhed har hovedsageligt været rettet mod nyudvundet råmateriale i 
stedet for at finde nye muligheder for træ, som allerede har været i anvendelse.  

Genanvendelse har vi sat ekstra fokus på i 2020, hvilket der er kommet flere 
gode ting ud af. Vi har blandt andet introduceret FSC® Recycled Certificeret 
’Genbrugs – Eg’ som en fast del af vores sortiment i Keflico. Træet kommer 
fra bygningsværker rundt omkring i Europa, hvor bygninger har udtjent deres 
formål, men hvor der stadigvæk er mange gode år tilbage i træet. Som ved alle 
nye produkter har vi gennemført forskellige test af produktets egenskaber og 
anvendelsesmuligheder. Disse har heldigvis været positive.  

Vi introducerede produktet løbende henover 2020 – i et tæt samarbejde med 
blandt andet Upcycling Forum. 



Keflico og klimaet



Pandemi og klimaaftryk  

Vi har under Covid-19 pandemien måtte væn-
ne os til en anden virkelighed. En virkelighed 
hvor hjemmearbejde har været en forudsæt-
ning og hvor fysiske besøg hos vores kunder, 
leverandører og øvrige samarbejdspartnere 
desværre har været begrænset.  

Vi har gennem hele pandemien oplevet et højt 
aktivitetsniveau. Med et højt aktivitetsniveau 
kunne en højere klimapåvirkning også være 
tænkelig. Men vi har oplevet det modsatte og 
faktisk opnået en reduktion i vores klimabe-
lastning på over 21 pct. fra 2019 til 2020.  

I 2020 påvirkede vi klimaet med 200,3 tons 
CO2e 

fra vores drift mod en klimapåvirkning i 
2019 på 256,6 tons CO2e.  

Regeringens retningslinjer, nedlukningerne og 
begrænsningerne af den fysiske kontakt har 
betydet at klimapåvirkningen fra vores medar-
bejdertransport er blevet reduceret med over 
32 tons CO2e. Men derudover har vi også i 
2020 kunne se effekten af nogle af de initia-
tiver, som vi har iværksat over de seneste år.  

Et eksempel på det er vores klimapåvirkning 
fra bortskaffelse af affald. Vi implementerede 
i slutningen af 2019 en endnu mere målrettet 
affaldssortering i Keflico. Det betyder at en 
langt større andel af de godt og vel 60 tons 
affald vi genererer hvert år, nu bliver sendt til 
genbrug. 

Initiativet med bedre affaldssortering har givet 
en gevinst med en reducering på 17 tons CO2e 

fra 2019 til 2020. 

Vi overgik til 100 pct. vindenergi fra og med 1. 
januar 2020. Det har haft en meromkostning, 
men vi har vurderet, at de positive miljømæs-
sige gevinster ved at overgå til vedvarende 
energi opvejer dette, men også andre alter-
native bæredygtige løsninger. Det giver særlig 
god mening når vi har øget vores strømforbrug 
over de seneste år ved blandt andet, at overgå 
til el-trucks på lageret.  

Beregnet CO2e - udledning i tons CO2e

Scope 1 2020 2019

Brændselsforbrug: Naturgas
Leasede transportmidler

101,4
32,2

105,8
55,2

Total 133,6 161

Scope 3

Medarbejdertransport
Bortskaffelse af affald

16,2
-23,5

25,9
-6,5

Total -7,3 19,4

Samlet 200,3 256,6

Scope 2

Elforbrug 74 76,2

Total 74 76,2

* Se forudsætninger og antagelser under rapportering og styring
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VERDENSMÅL

KEFLICO 
OG KLIMAET  

Helt tæt på klimaet 

Klimaforandringerne er en realitet og i en forretnings-
model som vores mærker vi dem helt tæt på. Tilta-
gende skovbrande, ørkendannelser, oversvømmelser, 
faldende biodiversitet samt et ualmindeligt fugtigt kli-
ma er alt sammen eksempler på klimaforandringer, der 
har påvirket vores værdikæde i 2020.   

I Keflico tager vi vores påvirkninger på klimaet seriøst. 
Det giver simpelthen ikke nogen mening at lade være. 
For at vi kan bidrage til den bæredygtige omstilling og 
minimere de påvirkninger vi har på klimaet, mener vi, 
at det er vigtigt at forstå udgangspunktet først. 

Vi har derfor afdækket store dele af vores udgangs-
punkt, for vores klimapåvirkninger i henhold til Scope 
1, 2 og 3 ved hjælp Energistyrelsens CO2e – Beregner.  

Vi ønsker at give et retvisende billede af vores påvirk-
ninger på klimaet. Derfor har vi, i vores klimaberegnin-
ger, valgt at fokusere på de områder som vi både har 
mulighed for at kunne måle på og som vi samtidig kan 
påvirke direkte. Alt samme med fokus på vores direkte 
klimapåvirkninger med driften i Keflico. 

Nogle områder har vi på nuværende tidspunkt ikke 
mulighed for at lave retvisende klimaberegninger på, 
selvom områderne har en væsentlig indvirkning på 
klimaet. Positiv som følge af de produkter vi handler 
med – og negativ som følge af blandt andet vores trans-
port af varer. I den følgende fremstilling viser vi derfor 
udelukkende de af vores klimapåvirkninger, som vi på 
nuværende tidspunkt har muligheden for både at rap-
portere på, men også påvirke direkte. 

SCOPE 2
INDIREKTE

SCOPE 3
INDIREKTE

SCOPE 1
DIREKTE

Leverandører Keflico Kunder

BRÆNDSELS-

BORTSKAFFELSE 
AF AFFALD

GENBRUG

SCOPE 3
INDIREKTE

CO2 CH4 N2O PFC5 SF6

EL TIL BELYSNING 
OG TRUCKS

MEDARBEJDER-
TRANSPORT

LEASEDE 
TRANSPORT-

MIDLER
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Klimamål

At vi har kunne reducere vores klimaaftryk med 56,3 tons CO2e fra 2019 til 2020, skyldes både egne proaktive 
miljøvalg, men også nye udefrakommende forudsætninger. Det giver beregningerne af vores klimaaftryk en 
god indsigt i. 

Der er stadigvæk lang vej endnu for os. Men med en forståelse af vores udgangspunkt, har vi også mulighed for 
at præge udviklingen fremadrettet samt vurdere om vores initiativer også skaber reelle klimapositive resultater. 
Derfor vil vi arbejde på at nuancere vores klimaaftryk yderligere i fremtiden og undersøge hvor vi har mulighed 
for at gøre en reel forskel.  

Foruden at undersøge hvordan vi kan nuancere vores klimaaftryk yderligere, vil vi også fremadrettet arbejde 
med at optimere vores lager og logistik set-up i en endnu mere klimapositiv retning. Og samtidig have fokus på 
hvordan vi kan gøre vores medarbejdertransport, kontorbygninger og de omkringliggende arealer samt vores 
generelle forbrug endnu mere bæredygtigt. I forhold til det havde vi en målsætning om at vi i 2020 ville udarbejde 
og implementere en grøn indkøbspolitik for interne forbrugsvarer i Keflico. Vi har vurderet at vores klimafokus 
og - arbejdsindsatser gør mere gavn i andre retninger på nuværende tidspunkt. Men også at vi som udgangs-
punkt altid prioriterer de bæredygtige løsninger for vores interne forbrugsvarer både miljømæssigt, socialt og 
økonomisk, hvorfor det ikke giver mening med en mere specificeret politik for dette på nuværende tidspunkt. 

Refleksioner over klimaaftryk

Generelt er det en udfordring at gøre hver enkelt klimaaftryk op i helt nøjagtige tal, der kan være retvisende på 
tværs af værdikæden. Vi gør dog hvad vi kan for at have en konkret målestok for vores udvikling i de klimapå-
virkninger vi har. Og vi synes det er vigtigt, at vores klimaregnskab er ordentligt og giver et retvisende indblik 
- hvad end det gælder vores positive eller negative aftryk. 

Vi er opmærksomme på, at varetransport er et af de områder hvor vi har en væsentlig negativ klimapåvirkning. 
I 2020 brugte vi derfor igen ressourcer på at undersøge hvordan vi kan frembringe pålidelige data for vores kli-
mapåvirkninger fra varetransporten. Det er komplekst i vores type forretning, og selvom vi har testet forskellige 
værktøjer i det forgangne år er det ikke lykkedes os at frembringe et pålideligt tal. 

Vi må erkende, at vores 2019 målsætning om at måle på emissionen fra vores varetransporter er omdannet 
til en ambition om at nå frem til de rette emissionstal og målinger, der kan give et troværdigt billede af vores 
emmision fra varetransport. Af den grund har vi også udeladt varetransportberegningerne fra vores rapporte-
ring indtil vi selv har de rette regnemetoder eller kan hente erfaringer fra andre retvisende beregninger, der er 
sammenlignelige med vores transportforhold. 

Det samme gør sig gældende for den positive klimapåvirkning vi har med de produkter vi forhandler. At frem-
bringe retvisende klimaberegninger for dette er også komplekst og kræver, at flere forhold tages i betragtning 
som f.eks. træsort, skovdrift, optag af kulstof med mere. Tal for dette arbejder vi ligeledes på at kunne frembrin-
ge til sammenligning og udvikling. 



En ansvarlig og attraktiv arbejdsplads



Et stærkt fundament

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, der tager ansvar 
og er et godt sted at være. Vores fortsat høje medar-
bejdertilfredshed og sunde anciennitetsniveau vidner 
om, at vi har et stærkt fundament i Keflico. Men vi kan 
altid arbejde på at blive bedre.  

Vi tror på, at kombinationen mellem vores stærke fun-
dament samt innovative tilgang, er det, der er med til 
at vi både kan fastholde men også rekruttere dygtige 
mennesker, som vil være med til at skabe bæredygtige 
resultater i dag, såvel som i morgen.  

Organisations- og kompetenceudvikling er derfor 
også ét af vores primære strategiske fokusområder. 
Vi vil altid arbejde for at sikre de bedste rammer for 

arbejdet – og den forsatte udvikling af Keflico. Det er 
derfor også naturligt for os at have et stort fokus på 
den enkelte medarbejders trivsel og udvikling. Og vi 
er med hele vejen lige fra onboardingen til den dag-
lige drift og udvikling. Det synes vi skaber de bedste 
forudsætninger for at lykkedes hos os.  

Vi står stærkest sammen. Samarbejde, kommunika-
tion, vidensdeling og generelt synergier på tværs af 
forudsætninger er fundamentalt for os i Keflico. Uden 
et stærkt samarbejde, er det vanskeligt at sætte nye 
standarder, skabe ny viden og udvikle nye services. 
Involvering er derfor en forudsætning for os i Keflico. 

Samarbejde under nye forudsætninger 

Den globale Covid-19 pandemi har ændret måden vi arbejder på. Vi har lige fra den spæde 
start af pandemien fulgt udviklingen tæt, og holdt os til sundhedsmyndighedernes anbefalinger 
og restriktioner. At kunne passe på medarbejderne og deres familier ved at skabe et sundt og 
sikkert arbejdsmiljø er altid vigtigt for os.   

Håndsprit, mundbind, afstand, hjemmearbejde, opdeling af faciliteter, periodevis nedlukninger, 
rengøring, testning, afspritning og ikke mindst samfundssind har alt sammen karakteriseret 
vores arbejde i 2020. Vi har løbende iværksat forskellige initiativer og modtaget anbefalinger 
til at sikre rammerne for et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Keflico.  

Det har ikke været nemt. Men med en tilgang om at lykkedes ud fra de forudsætninger vi har, og 
ikke afvente en normalisering, har vi skabt flere bæredygtige resultater i 2020. Det har krævet 
en høj grad af omstillingsparathed og fleksibilitet hos alle medarbejdere i Keflico. For hvordan 
får man samarbejdet til at fungere når forudsætningerne ændres? 

Nye digitale projekter 

Digitalisering har været en af løsningerne. I Keflico har vi stor interesse i at tage nye løsninger, 
teknologier og metoder i brug for at forbedre mulighederne og arbejdsmiljøet. Derfor har vi også 
løbende igennem hele 2020 iværksat flere større IT – projekter. Lige fra én online samarbejds- og 
kommunikationsplatform for at skabe social samhørighed i en tid hvor social aktivitet har været 
begrænset, til implementering af nyt hardware og nye softwareløsninger i hele virksomheden.  

Vi har med digitaliseringen skabt forudsætningerne for en højere grad af fleksibilitet i hverda-
gen. Og samtidig skabt et bæredygtigt fundament for den virtuelle kommunikation og sam-
arbejde på tværs af Keflico. Begge ser vi som vigtige elementer for et godt arbejdsmiljø og 
rammerne for medarbejdernes work-life balance. Særligt i et år med udbredt distancearbejde 
og begrænsede sociale muligheder.  

 
VÆSENTLIGHEDSOMRÅDER
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Velkommen til Keflico

Med et innovativt fokus på diversitet og frem-
drift har vi i løbet af 2020 budt fem nye med-
arbejdere velkommen til Keflico. Vi tror på, at 
en god start er forudsætningen for at lykkes 
som nyansat hos os. Derfor gennemgår alle 
nye medarbejdere i Keflico vores velafprøve-
de on-boardingprogram.  

Programmet har i flere år indeholdt et skræd-
dersyet introduktionsforløb, forskelligt intro-
duktionsmateriale, løbende opfølgninger og 
en ’buddy’ ordning. I 2020 har vi udvidet pro-
grammet med et nyt uddannelsesprogram. 
Formålet er at skabe et set-up hvor den viden 
og de kompetencer vi har opbygget igennem 
de sidste 65 år, også bliver vel introduceret til 
nye medarbejdere.  

Vi prioriterer personlige og faglige kompe-
tencer højt ved rekruttering - og vi sætter en 
ære i at alle nye medarbejdere får en grun-
dig viden indenfor vores verden af træ. En 
viden, der er tilpasset den enkeltes faglige og 
uddannelsesmæssige baggrund. 

Vores udgangspunkt er at understøtte og 
udvikle medarbejdernes kompetencer til-
passet til hver enkelt stilling. 

I 2020 var der derfor også flere nye medarbej-
dere som gennemgik enten hele eller dele af 
vores nye uddannelsesprogram – og heldigvis 
med stor succes. Ligeledes har vi med god 
succes afholdt mere en 10 forskellige kom-
petence – og uddannelsesfremmende akti-
viteter over det forgangne år. Aktiviteter som 
opkvalificering af IT-kompetencer, uddannel-
se, og træning i bæredygtighed samt generel 
undervisning i vores produktsortiment.   

Samfundssituationen har betydet, at vi har 
skulle være kreative og tænke i anderledes 
løsninger for at kunne gennemføre vores for-
skellige kompetence – og uddannelsesfrem-
mende aktiviteter. Det er vi lykkes med, og vi  
har samtidig opnået mange vigtige erfaringer 
vi kan bruge i fremtiden.  

Marie-Louise Larsen
Product and Concept Developer, Keflico
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”De første tre uger i Keflico var alene dedikeret til et grun-
digt intro- og uddannelsesprogram. 

Ikke nok med at jeg blev tilknyttet en kollega fra start, så 
var der også en velovervejet plan for hvordan jeg skulle 
introduceres til virksomhedens profil og strategi, og ikke 
mindst alle nye kollegaer og deres arbejdsområder. 

Det var virkelig en rar måde at lande i virksomheden på. Og 
det gav lynhurtigt følelsen af at være en fuldstændig etable-
ret del af Keflico-holdet, selv efter ganske kort tid.”  



Rapportering og styring



Rapportering i Keflico

Den bæredygtige udvikling i Keflico er en proces. Vores rejse startede for mange år siden, 
og vi tager hele tiden nye skridt mod at blive en endnu mere bæredygtig virksomhed. Vi har 
nået flere vigtige milepæle på vores rejse som for eksempel lanceringen af vores indkøbs-
politik i 2016 med målet om en certificeringsandel på 50 pct. i 2020 samt fastlæggelsen 
af vores bæredygtighedsstrategi i 2017 under titlen ’Ét bæredygtigt KEFLICO’. Begge har 
fungeret som styringsredskaber, der har skabt et strategisk fokus og målrettethed for vores 
indsatsområder. I 2020 har vi arbejdet med at definerer en ny indkøbspolitik med målet om 
en certificeringsandel på 80 pct. i 2025 samt videreudviklet vores strategi frem mod 2023.

I 2019 valgte vi at forpligte os til løbende at rapportere på vores udvikling. Den første 
bæredygtighedsrapport præsenterede vores samlede tilgang til hvordan vi ville foreta-
ge strukturerede opfølgninger og monitorere vores allerede igangsatte men også nye 
indsatsområder.  

I denne rapport følger vi op på vores udvikling i 2020 herunder de indikatorer og måle-
enheder, som vi rapporterede på i 2019. Men også andre bæredygtige resultater vi har 
skabt i 2020. Vores udgangspunkt i rapporteringen er de væsentlighedsområder som 
vores interessenter har været med til at definere. Se yderligere i afsnittene ’En spirende 
nysgerrighed’ og ’Væsentlighed’.  

Rapporten er delt op i fem hovedområder. Første del består af en præsentation af os – og 
vores tilgang til bæredygtighed. Herefter følger rapportering på de tre indsatskategorier vi 
arbejder med og har prioriteret. Sidste del giver en indsigt i vores rapportering og styring.  

Vores rapportering i 2019 bestod af seks hovedområder. At rapporten nu indeholder fem 
hovedområder, skyldes at indsatskategorien ’Verdensmålene i Keflico’ er en integreret 
del af vores øvrige indsatskategorier – og er derfor en underliggende del af rapporterin-
gen på disse områder i 2020.  

Rapport information

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

Rapporten er udarbejdet i sammenhæng med årsrapporten for 2020. Der henvises til årsrapporten for yder-
ligere information vedrørende forretningen og de økonomiske resultater. Årsrapporten udkommer årligt i 
foråret.  

Databrug i denne rapport dækker perioden mellem d. 01-01-2020 til og med 31-12-2020 medmindre andet 
er nævnt. Vores bæredygtighedsrapport 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, chef for Sourcing & Compliance, på mail: kk@keflico.com  

For yderligere information om Keflico og bæredygtighed se vores hjemmeside: www.keflico.com  

Rapporteringsstandard 

I udformningen af denne bæredygtighedsrapport har vi som i 2019 anvendt Global Reporting Initiativ (GRI) 
Sustainability Reporting Guideline som metode og guide. Vi har anvendt standardens ti rapporteringsprincip-
per 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 et overblik over de bæredygtighedsemner som vi arbejder med, hvor de bliver 
beskrevet i rapporten samt deres kobling til verdensmålene.  

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 inspire-
re og bidrage aktivt til fire ud af de 17 verdensmål og herunder i alt otte delmål (se afsnittet ’Verdensmålene’ 
for vores yderligere arbejde med verdensmålene).  

Vi har opsat en række kvalitative og kvantitative indikatorer for løbende at følge op på den bæredygtige 
udvikling i Keflico. Disse adresseres i afsnittene ’Resultatoversigt og mål’ ’Træet og Skoven’ ’Keflico & Kli-
maet’ samt ’En ansvarlig og attraktiv arbejdsplads’.  

Den bæredygtige udvikling i Keflico er styret af vores nedsatte bæredygtighedsteam samt ledelsen. Udførelsen, 
indsamling af data samt målinger af de forskellige indsatsområder udføres løbende af de respektive ansvarlige. 
Udgangspunktet er vores bæredygtighedsstrategi. Vores samlede styring bygger desuden også på en række 

interne og eksterne politikker og standarder, som danner rammen for hvordan vi skal agere og regulere proces-
sen for vores bæredygtighedsarbejde. Alle vores interne dokumenter evalueres med faste intervaller og bygger 
på enten nationale eller internationale standarder og bedste praksis. 

Styring i Keflico

Væsentlighedsområder Intern styring Internationale standarder og bedst praksis

1. Brug af træ 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

2. Klimapåvirkning Virksomhedsstrategi Erhvervsstyrelsens klimakompas (C02 beregner)
Greenhouse Gas Protokol (GHG protocol)

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. Certificerings-
type: 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 partner-
skaber

Virksomhedsstrategi Verdensmål (mål 17)

6. Medarbejdertrivsel
Virksomhedsstrategien
Medarbejderhåndbog

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

7. Økologisk fodaftryk

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 leveran-
dørlande 

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)
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Strategiske medlemskaber og partnerskaber

Tætte samarbejder både lokalt og internationalt er afgørende for, at vi kan skabe bæredygtige foran-
dringer. Vi er stolte over, at vi også i 2020 har haft flere samarbejdsprojekter med inspirerende aktø-
rer i både ind og udland. Projekter hvor vi sammen har skabt bæredygtige resultater og skubbet til 
udviklingen.  

Nedenfor ses en liste over nogle af de samarbejdspartnere og projekter vi har arbejdet med i 2020: 

• FSC® Danmark med løbende udbredelse af certificeringsordningen – og forskellige bæredyg-
tighedsfremmende aktiviteter.

• FSC® Danmark med Build Back Better & Sustainable Transformation Roadmap.  

• FSC® Danmark med videreudviklingen af LKTS.  

• FSC® International med projektet WOOD ID/WorldforestID.  

• Medlemsskab af FSC® Danmark, FSC® International og PEFC™ Danmark. 

• Nordisk Profil med udbredelsen af produktet Woodfac®, som er et af markedets mest bæredyg-
tige facadesystemer. Herunder deltagelse på Build in Wood med systemet.  

• Produktforarbejdning med Burnblock®, der i 2020 opnåede Cradle to Cradle GOLD Certificering.  

• Preferred by Nature som certificeringsorgan på FSC® og PEFC™.

• Orbicon / Soil Association som EU Monitorering Organisation på vores EUTR Due Diligence 
System.  

• Partnerskab med Utzon Centeret og samarbejde omkring udstillingen ’Bo Bedre med Vand-
kunsten’ 

• Samarbejde med Business Rebild med fokus på udbredelse af bæredygtighed i lokalområdet 
samt diverse projektansøgninger.  

• Jysk Energi med 100 % Vindenergi i Keflico.  

• Medlemskab af Træ i Byggeriet med fokus på en øget udbredelse af brugen af træ.  

• Samarbejde med erhvervsskoler med virksomhedscase og undervisning omkring bæredygtigt 
brug af træ.  

• Løbende samarbejde og medlemskab af Erhverv Norddanmark. 

• Wasteapp® til affaldssortering. 

• Medlemskab af Upcycling Forum med henblik på upcycling af forskellige træprodukter som 
f.eks. Genbrugs Eg.  

• Samarbejde med LendagerUP omkring upcycled træ til Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, 
København.

• Blue Tree ApS med løbende sparring samt udarbejdelse af bæredygtighedsrapport.  

• Bitten Brun & Co. med udvikling og videreudvikling af vores strategi.  

• Valcon med rådgivning og vejledning indenfor kommerciel organisering i Keflico.

Tredjepartsaudit

Preferred by Nature kan bekræfte, at Keflico følger 
FSC® og PEFC™-standarderne, og at virksomhe-
den havde en certificeringsandel af det samlede 
salg i 2020 på 68,1 pct. 

 

Åbyhøj, 25. maj 2021

Preferred by Nature, Kent Skovgaard,  
Direktør, NEPCon Certificering

Bæredygtighedsrapporten er blevet kontrolleret 
og valideret af en ekstern reviewer fra Blue Tree 
ApS i forhold til overholdelse af GRI-standardens 
grundlæggende principper med hensyn til hel-

hed såvel som indhold, kvalitet og troværdighed. 

Hellebæk, 25. maj 2021 

 

Blue Tree ApS, Nana Foxby-Jacobsen 
CEO og chefkonsulent

Indholdet og strukturen af rapporten er verificeret af en uafhængig tredjepartsvurderingsinstans i over-
ensstemmelse med den frivillige eksterne vurderingsprocedure, der følges i bæredygtighedsrapporte-
ringen. Der er foretaget følgende eksterne auditeringer:
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Indsatskategorier Emne Mål og indikator Enhed 2020 2019 Verdensmål

 

Træet og Skoven

Materialeforbrug
Certificeringsandel af FSC® Certificerede produkter % 57,2% 42,40% 9, 12, 15
Certificeringsandel af PEFC™ Certificerede produkter % 10,9% 6,5% 9, 12, 15
Mindre kendte træarter i sortiment Antal af træarter 10 10 12, 15

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

Antal 1 4 15, 17

Bæredygtighedsfremmende samarbejder (F.eks. FSC® Design Award) Antal +17 +15 9, 12, 15, 17
Udbrede viden om  
bæredygtighed

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

Antal +40 +40 12

Antikorruption Antikorruption (FSC® + EUTR Due Diligence System) Antal standarder imod 2 2 12, 15, 17

Leverandørstyring

CoC - Certificerede leverandører Antal 124 101 12, 15, 17
Certificeringer for sociale hensyn i værdikæden Antal 1 1 12, 15, 17

Total indkøb fordelt på kontinenter Antal

Nordamerika (8%)
Sydamerika (29%)

Europa (53%)
Afrika (7%)
Asien (3%)

Nordamerika (7%)
Sydamerika (24%)

Europa (57%)
Afrika (5%)
Asien (7%)

12, 15

Keflico og Klimaet

Affald
Restaffald fra driften Kg 62.970 57.248 12, 15
Restaffald fra driften (Indirekte - Scope 3) Ton CO2e -23,5 -6,5 9, 12

Energi

Elforbrug til belysning og trucks kWh 202.719 208.767 9, 12
Elforbrug til belysning og trucks (Indirekte - Scope 2) Ton CO2e 74 76,2 9, 12
Forbrug til tørreovne og kontorlokaler (Naturgas) m3 50.484 52.691 9, 12
Fossile brændsler i alt (Direkte - Scope 1) Ton CO2e 101,4 105,8 9, 12

Transport

Leasede transportmidler Km 236.568 407.213 9, 12
Leasede transportmidler (Direkte - Scope 1) Ton CO2e 32,2 55,2 9, 15
Medarbejdertransport Km 75.552 128.093 9, 12
Medarbejdertransport (Indirekte - Scope 3) Ton CO2e 16,2 25,9 9, 12

Varetransportydelser
Antal fragtede kilometer i indgående logistik til lager (Skib & lastbil) Km 3.418.994 2.759.906 9
Antal kørte kilometer i udgående logistik i Danmark Km 545.234 417.794 9

Forbrug i driften
Brug af papir på årsbasis  Kg 969,57 923,75 9, 12
Vand brugt på lokationen i Støvring m3 388 384 12, 15
Brug af plastemballering (forbrug) m2 17.100 14.200 9, 12

En ansvarlig og 
attraktiv arbejds-

plads

Medarbejder

Antal beskæftigede FTE 50 50 12
Anciennitet år 9,04 8,74 12
Andel af mænd i Keflico Andel af total 70% 69,4% 12
Andel af kvinder i Keflico Andel af total 30% 30,6% 12 
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Kriterie (1-5) 3,82 3,76 12
Økonomisk støtte fra Direktør Erik Kauffeldts Fond Antal modtagere 1 4 12

Sundhed og sikkerhed

Antal med sundhedsforsikring Gens. Antal 50 46 12 
Antal med pensionsordninger Gens. Antal 50 49 12 
Antal arbejdsulykker  Timer 0 0 12 
Sygefravær i hele Keflico % 2,5% 2,0% 12 

Træning og uddannelse Uddannelse og kompetenceudvikling (Antal afholdte kurser) Antal kurser 10 10 12 

Nøgletal og indikator Forudsætninger og antagelserModellen viser de målepunkter og indikatorer, som vi anvender til at koordinere, facilitere og 
dokumentere vores bæredygtige initiativer ud fra i henhold til vores tre indsatskategorier. 

I denne bæredygtighedsrapport rapporterer vi på udviklingen i 2020. 
Derfor vil vores afsæt være nøgletal fra perioden 1. januar 2020 – 31. 
december 2020. Den eksplicitte og tværgående styring på alle indika-
torer startede vi med i 2019. Tallene fra 2019 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 for-
bindelse beskrives også hvilke kildedata, der er taget udgangspunkt i. 

CO2e - emissioner

Der er taget udgangspunkt i CO2e-beregneren 2019 som er gjort til-
gængelig af Erhvervsstyrelsen. CO2e-beregneren følger anbefalingerne 
i GHG Protokollen og omfatter de seks mest almindelige drivhusgasser. 
Disse gasser relaterer til virksomhedens proces og energiforbrug samt 
afdampning. Hver drivhusgas påvirker klimaet forskelligt, da de har for-
skellige effekter og levetid i atmosfæren. Klimapåvirkningen opgøres i 
Global Warming Potential (GWP), som der henviser til den enkelte gas’ 
globale opvarmningspotentiale i forhold til CO2e over tid. Den samlet 
effekt af de forskellige drivhusgasser måles i CO2e-ækvivalenter (CO2

e) 
som er baseret på den enkeltes gas GWP-værdi. 

I rapporteringen tager vores beregningsprincip for vores CO2e-emis-
sioner udgangspunkt i hvor vi har operationel kontrol. 

Klimakompasset, som blev anvendt ved rapporteringen i 2019 har 
Erhvervsstyrelsen nedlagt og erstattet af CO2e 

-beregneren. Det har haft 
indvirkning på beregningerne for 2019 og 2020. For at skabe sammen-
hæng til 2020 tallene har vi lagt alt vores forbrug i 2019 ind i CO2e-Be-
regneren 2019 i stedet for Klimakompasset. Disse tal er medtaget i 
denne rapport – og der vil derfor ses en afvigelse i denne i forhold til 
tallene i bæredygtighedsrapporten 2019. Vi har foretaget stikprøve-
kontrolberegninger i Greenhouse Gas Protokols branchespecifikke 
værktøj: Wood GHG (SI) version 1.0 udarbejdet af NCASI og WBCSD. 
Derudover har vi søgt rådgivning og vejledning hos konsulentvirksom-
heden Blue Tree Aps.  

Emissionsfaktorerne i CO2 e-beregneren er fra 2019. Der findes endnu 
ikke en opdateret version med faktorer fra 2020, og der forventes først 
en opdatering af dette senere i 2021. Det betyder også, at alle beregnin-
ger i rapporteringen for 2020 tager udgangspunkt i emissionsfaktorer 
fra 2019. Vi har været i dialog med erhvervsstyrelsen omkring proble-
matikken. CO2e-Beregneren er under omlægning og det vides ikke om 
værktøjet kan bruges ved rapporteringen for 2021.  

I vores emissionsberegninger har vi ikke at medtaget vores varetrans-

portydelser i dette års beregninger, da der er for stor usikkerhed i 
tallene ved de redskaber vi har tilgængelig på nuværende tidspunkt. 
Ligeledes har vi heller ikke inkluderet den positive påvirkning på kli-
maet ved de produkter vi forhandler.  

Vi har brugt betragtelige ressourcer i 2020 på at sikre ensartethed og 
konsistens i data, samt undersøge andre beregningsmetoder. Bedre 
alternativer er ikke blevet fundet på nuværende tidspunkt.  

Brændselsforbrug: Naturgas (Direkte - Scope 1)

Ved beregning af CO2e 
-emission for naturgas er der brugt CO2 

-emissi-
onsfaktorer fra UK Government GHG Conversion Factors for Company, 
som CO2e-beregneren 2019 anvender.  

Brug af gas i 2020 er beregnet ud fra det faktiske forbrug fordelt på hen-
holdsvis lager- og kontorbygninger. I 2019 er tallet beregnet ud fra den 
gennemsnitlige pris pr. m3 pr. år., hvilket giver et cirka forbrug. Vores 
nye opgørelsesmetode vurderer vi er mere retvisende.  

Vi gik fra og med 2019 over til el trucks, som forklarer at vi har haft et 
væsentlig fald i brugen af gas fra 2018 til 2019 – og dermed også vores 
udledning af CO2e fra brændsler. Afvigelsen fra 2019 – 2020 skyldes 
hovedsageligt et mindre behov i 2020 trods en høj aktivitet.    

Egne og leasede transportmidler (Scope 1 + 3)

Alle egne og leasede transportmidler er inkluderede i beregningen og 
omfatter i 2020 både diesel- og benzindrevne køretøjer. Til beregning 
af CO2e 

-emissionen fra disse transportmidler er der brugt CO2 
-emissi-

onsfaktorer fra UK Government GHG Conversion Factors for Company 
samt DST 2020, som CO2 e-beregneren 2019 anvender.  

Firmarelateret kørsel er i 2019 beregnet som et gennemsnit ud fra den 
samlede kørsel divideret med antallet af år vi har haft hvert enkelte lea-
sede transportmiddel. I 2020 har vi afmålt det eksakte antal kørte kilome-
ter i hvert køretøj. Det giver et mere reelt billede. I 2020 har vi reduceret 
vores kørsel markant i forhold til 2019. Dette tillægges hovedsageligt 
samfundssituationen og de gældende restriktioner i 2020 hvor fysiske 
besøg hos vores kunder har været begrænset.  

El til belysning, opvarmning og drift (Indirekte – Scope 2) 

Dette indeholder vores årlige indkøb af elektricitet og varme fra ener-
gileverandører. I både 2019 og 2020 er tallet for vores energiforbrug 
frembragt ved en eksakt aflæsning. Vi har købte et grønt certifikat for 
alt energi i Keflico fra 1. januar 2020. Til beregning af CO2 e-emissionen 

fra elektricitet i både 2019 og 2020 har vi anvendt CO2e 
-emissionsfak-

torer fra Energinets Eldeklaration for 2019, som også CO2 e-beregneren 
anvender. Vi har vurderet at Miljødeklarationen ikke giver et retvisende 
billede for os, hvorfor denne ikke er brugt til at udregne vores emission 
fra elektricitet. Derfor kan vi endnu ikke få et reelt billede af den positive 
klimamæssige gevinst som vores grønne certifikat har haft. Vi har lige-
ledes valgt kun at medtage vores direkte påvirkning i scope 2 for vores 
elforbrug fordi den indirekte påvirkning i scope 3 ikke giver mening at 
inddrage på nuværende tidspunkt.   

Medarbejdertransport (Indirekte - Scope 3) 

Medarbejdertransport består af firmarelateret kørsel i medarbejdernes 
egne biler. Denne beregning tager udgangspunkt i antallet af registrere-
de 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’. Medarbejdertransporten er også ramt af en Covid – 19 
faktor i 2020.  

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. Dette har vi først 
kunne se den faktiske effekt af i 2020.  

Til beregning af vores CO2e -emissioner anvendes CO2e – Beregneren 
2019, hvor det er muligt at opdele affaldet i henholdsvis: Deponi, for-
brænding og genanvendelse. Idet vi nu sender mere affald til genanven-
delse end tidligere så har dette en positiv effekt i vores klimaregnskab.  

Restaffald fra kontorbygningerne har vi ikke tal for men udgør også en 
minimal del af det samlede affald.  

Vand og andet materialeforbrug 

Vand indgår ikke i vores produktion, og vores eneste vandforbrug er 
relateret til kantinedrift og sanitet på vores to lokationer. Alt vand kom-
mer fra lokale vandforsyninger. Klimaberegninger er ikke medtaget for 
vand og andet forbrug af materialer som f.eks. papir.  

Data er ikke medtaget for Køge, da dette er et kontorfælleskab, og vi har 
betalt via fællesudgifter. 
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GRI Standard Emne Side nr. eller URL Bemærkninger og undladelser SDG

GRI 102: Generelle oplysninger
Organisationsprofil
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102-1 Navn på virksomheden 5, 59    

102-2 Aktiviteter, primære brands, produkter og services 5, 7-8   

102-3 Geografisk placering 59   

102-4 Lande, hvor virksomheden er repræsenteret 6, 14, 54   

102-5 Ejerskab og selskabsform 5, 56 Keflico er et fontsejet aktieselskab  

102-6 Markeder 5 - 8 Se også Årsrapporten 2020  

102-7 Organisationens størrelse 6-7, 54   

102-8 Arbejdsstyrke 6, 54   

102-9 Leverandør kæde 6, 14-15, 28-29   

102-10 Væsentlige ændringer i organisationen og dens forsyningskæde 10-11, 17, 21 Se også Årsrapport 2020  

102-11 Forsigtighedsprincip eller tilgang 8, 14-15   

102-12 Eksterne initiativer 51-52  12, 17

102-13 Medlemskab af foreninger 52  17

Strategi

 

 

102-14 Ledelsespåtegning 10-11   
102-15 Vigtigste påvirkninger, risici og muligheder 8, 14-15, 54-55   

Etik og integritet
 102-16 Værdier, principper, standarder og normer for adfærd 5, 8, 10-11, 12   
Styring
 102-18 Governance/styringsstruktur 51, 54   
Interessent engagement 
 

 

 

 

 

102-40 Liste over interessentgrupper 16   
102-41 Kollektive overenskomster - Information ikke tilgænglig.  

Registeres ikke jf. lov om  
foreningsfrihed på arbejdsmarkedet.

 

102-42 Identificering og udvælgelse af interessenter 16   
102-43 Tilgang til interessenters engagement 16   
102-44 Vigtige emner og bekymringer rejst 15-17   

Rapporteringspraksis
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102-45 Elementer inkluderet i årsregnskabet -  Se Årsrapport 2020  
102-46 Definition af rapportindhold og emne afgrænsning 12, 15-17 Ny strategi inddrages fra 2021 12
102-47 Væsentlighedsanalyse 17   
102-48 Ændring af information i forhold til tidligere 17, 55  
102-49 Ændring i rapportering 17, 55  
102-50 Rapporteringsperiode 50   
102-51 Dato for den seneste rapport 50  
102-52 Rapporteringscyklus 50   
102-53 Kontaktsted for spørgsmål vedrørende rapporten 50, 59   
102-54 Krav om rapportering i overensstemmelse med GRI-standard 50   
102-55 GRI indholdsindeks 56-58   
102-56 Ekstern vejledning og kvalitetssikring 53   

GRI-indeks
GRI Standard Emne Side nr. eller URL Bemærkninger og undladelser SDG

GRI 103: Management Approach 
 103-1 Uddybning af væsentlighedsemne og deres grænser 15, 17, 26, 38, 44, 51, 54-55   
GRI 201: Økonomisk præsentation
GRI 201: Økonomisk præsentation
 

 

201-1 Direkte økonomisk værdi genereret og distribueret -  Se Årsrapport 2020  

201-3 Forpligtelsesbaserede pension og andre pensionsordninger 54   

201-4 Finansiel bistand modtaget fra regeringen 54  

GRI 205: Anti-korruption 2016 
 

 

 

205-1 Operationer vurderet for risici i forbindelse med korruption 8, 14-15, 22-23  12, 15, 17

205-2 Kommunikation og træning om politik og procedurer mod korruption 14, 46, 54  12, 15, 17

205-3 Bekræftede hændelser med korruption eller bestikkelse, og trufne handlinger Der er ingen registerede sager  

GRI 206: Konkurrencebegrænsende adfærd 2016 
 206-1 Juridiske handlinger for konkurrencebegrænsende adfærd, antitrust og monopol 14, 26-32   

GRI 300: Miljø
GRI 301: Materialer 2016 
 

 

301-1 Materialer anvendt efter vægt eller volumen 54   

301-2 Genanvendelse af materialer 10, 34-35, 52  12, 15

GRI 302: Energi 2016  
 

 

 

302-1 Energiforbrug i organisationen 38-40, 54   9

302-2 Energiforbrug uden for organisationen 38-40, 54   9

302-4 Reduktion af energiforbruget 38-40, 54   9

GRI 303: Vand og spildevand 2018
 303-5 Vandforbrug 54  12, 15
GRI 304: Biodiversity 2016 
 

 

 

 

304-1 Driftsmæssige steder, der ejes, lejes, administreres i eller støder op til beskyttede områder og 
områder med høj biodiversitetsværdi uden for beskyttede områder

8, 26-32  12, 15

304-2 Væsentlige påvirkninger af aktiviteter, produkter og tjenester i forhold til den på den biologiske 
mangfoldighed

8, 26-32  12, 15

304-3 Habitater beskyttet eller gendannet 26-32  12, 15
304-4 I UCN rødlistearter og nationale konserveringslistearter med levesteder i områder, der er berørt 

af virksomhedens operationer
26-32  12, 15

GRI 305: Emissions 2016 
 

 

 

305-1 Direkte (Scope 1) GHG emissions/drivhusgasemissioner 38-40, 54  9, 12
305-2 Energi indirekte (Scope 2) GHG emissions/drivhusgasemissioner 38-40, 54  9, 12
305-3 Andre indirekte (Scope 3) GHG emissions/drivhusgasemissioner 38-40, 54  9, 12

GRI 306: Spildevand og affald 2016 
 306-2 Affald efter type og bortskaffelsesmetode 54-55  9, 12,15
GRI 308: Leverandørens miljøvurdering 2016 
 

 

308-1 Nye leverandører, der blev screenet ved hjælp af miljøkriterier 14, 26-32  12

308-2 Negative miljøpåvirkninger i leverandørkæden, og trufne handlinger 14-15, 22-23, 38, 40  12
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GRI Standard Emne Side nr. eller URL Bemærkninger og undladelser SDG

GRI 400: Social                                                                                                                                                  
GRI 401: Medarbejder 2016 

401-1 Arbejdsstyrke og personaleomsætning 54   

GRI 403: Arbejdsmiljø og sikkerhed 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

403-1 Arbejdsmiljøstyringssystem 44-46   
403-2 Fareidentifikation, risikovurdering og opfølgning på hændelser 44-46   
403-4 Medarbejder deltagelse, konsultation og kommunikation om erhvervsmæssig sundhed og 

sikkerhed
44-46, 54   

403-5 Uddannelse om arbejdsmiljø og sikkerhed 46, 54   
403-6 Fremme arbejdstagernes sundhed 44-46, 54   
403-8 Arbejdstagere omfattet af et arbejdsmiljøstyringssystem 44-46   
403-9 Arbejdsrelaterede kvæstelser - Der er ingen registrerede sager  
403-10 Arbejdsrelateret dårligt helbred - Der er ingen registrerede sager  

GRI 404: Træning og uddannelse 2016 
 

 

 

404-1 Gennemsnitlige træningstimer pr. År pr. Medarbejder 46, 54   
404-2 Programmer til opgradering af medarbejderes færdigheder og overgangsprogrammer 46   
404-3 Procentdel af medarbejdere, der modtager regelmæssige resultater og karriereudviklings vurde-

ringer
49, 54  Alle modtager løbende  

karriereudviklingsvurderinger
 

GRI 407: Foreningsfrihed og kollektiv forhandling 2016 
 407-1 Leverandører, hvor retten til frihed forening og kollektive forhandlinger kan være i fare 26-32   12, 17

GRI 408: Børnearbejde 2016 
 408-1 Risiko for børnearbejde 14, 26-32   12, 17
GRI 409: Tvungen arbejdskraft 2016 
 409-1 Leverandører med betydelig risiko for hændelser, der er voldt eller tvunget arbejde 14, 26-32   12, 17
GRI 411: Oprindelige folks rettigheder 2016 
 411-1 Tilfælde af krænkelser, der involverer oprindelige folks rettigheder - Der er ingen registrerede tilfælde  12, 17
GRI 413: Lokale samfund 2016 
 413-1 Operationer med lokalt samfundsengagement, impact assessments og udviklingsprogrammer 22-23, 30-32  12, 17
GRI 414: Leverandørens sociale vurdering 2016 
 414-1 Nye leverandører, der blev screenet ved hjælp af sociale kriterier 22-23, 28-32   
GRI 417: Marketing og mærkning 2016 
 417-1 Krav til produkt- og serviceinformation og mærkning 22-23, 51  9, 12
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