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Introduktion til CSR-rapporten

CSR-rapporten beskriver vores fokusområder inden for CSR og 
giver et overblik over de miljømæssige og sociale initiativer, vi 
har implementeret i 2008 samt de resultater, vi har opnået.

CSR-rapporten er et vigtigt kommunikationsværktøj for DLH-
Gruppen og en del af vores engagement i at udvise åbenhed 
og ansvarlighed. Den er et supplement til DLH-Gruppens fi-
nansielle årsrapport, der giver et detaljeret indblik i de finan-
sielle aspekter af virksomheden.

CSR-rapporten informerer om omfanget af DLH’s CSR-aktivi-
teter, herunder om fordoblingen af det FSC-certificerede 

CSR-rapport 2008
I DLH drejer Corporate Social Responsibility (CSR) sig om at være ansvarlig på alle 
områder af vores forretningsaktiviteter. Det drejer sig om at beskytte og bevare de 
skove og den natur, vi er afhængige af. Det drejer sig om at sikre vores ansattes ret-
tigheder og helbred og om at være ansvarlige medlemmer af de samfund, vi opererer 
i. Sidst, men ikke mindst, drejer det sig om at promovere bæredygtig skovdrift og an-
svarlige træprodukter over for vores kunder, leverandører og andre interessenter.

areal i vores tropiske skovområde i Congo-Brazzaville, om 
igangværende og nye projekter i samarbejde med vores leve-
randører samt om vores reviderede miljøpolitik, der viser ve-
jen for vores miljømæssige engagement fremover.

Læs også om de forbedringer, vi har foretaget for vores an-
satte på sundheds- og sikkerhedsområdet i Malaysia, Brasilien 
og Congo-Brazzaville, herunder hvordan vi går aktivt ind i be-
kæmpelse og forebyggelse af malaria og HIV/AIDS samt om 
oprettelsen af den første radiostation i Congo-bassinet, der 
sender på lokalsproget til de oprindelige folk i området. 

En af verdens største trægrossister: 

DLH-koncernen

•  Koncernomsætning 2008 på DKK 5,0 mia.
•  En af de største producenter af bæredygtigt tropisk 

hårdttræ i Afrika
•  87 % af omsætningen skabes uden for Danmark
•  Salgs- og indkøbskontorer, lager- og forarbejdnings-

anlæg i 33 lande på fem kontinenter
•  Ca. 3.700 medarbejdere
•  Noteret på NASDAQ OMX Copenhagen (Københavns 

Fondsbørs)

Forretningsaktiviteter – omsætningsfordeling 2008:

HÅRDTTRÆSDIVISIONEN 65%TRÆ- & PLADEDIVISIONEN        35%
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Forord

2008 var et historisk år, som markerede DLH-Gruppens 100-års-jubilæum. Jubilæet 
var ikke blot en anledning til at se tilbage i tiden og genkalde os, hvad der bragte 
gruppen til, hvor vi er i dag; det var også en anledning til at forny vores brand og 
logo, så de genspejler vores værdier og den måde, vi driver forretning på i dag. 

2008 var et år med flere gode resultater på den sociale og miljømæssige front. Vi 
har gennem mange forskellige begivenheder og aktiviteter for alvor slået vores po-
sition som ansvarlig virksomhed fast. 

Fordoblingen af vores FSC-certificerede tropiske regnskovsområde i Afrika er et 
godt eksempel på, hvordan vi omsætter vores værdier i praksis. Med de 750.000 
hektar certificeret afrikansk tropisk skov, vi nu råder over, fastholder vi vores posi-
tion som en af verdens førende leverandører af certificeret tropisk hårdttræ.  

Ved udgangen af 2008 offentliggjorde vi en revideret miljøpolitik. Nye målsætnin-
ger skal vise vejen for gruppen i de kommende år og sikre fortsatte forbedringer i 
miljøarbejdet. Derudover er vi i øjeblikket i gang med at udarbejde nye retningslin-
jer for håndteringen af de sociale og menneskeretlige aspekter af vores forretnings-
aktiviteter. Disse retningslinjer vil sammen med vores miljøpolitik udgøre DLH’s 
samlede CSR-politik og være retningsgivende for, hvordan vi agerer som ansvarlig 
virksomhed. 

Klimaet er prioriteret højt på den politiske dagsorden, og vi har for første gang of-
fentliggjort vores position i forhold til dette område i vores reviderede miljøpolitik. I 
2009 er København vært for FN’s klimakonference, COP15. Det er vores håb at 
denne begivenhed vil sætte fokus på skovenes og træets vigtige rolle i forhold til 
at opsamle og lagre CO

2
 og dermed bidrage til reduktion af den globale opvarmning. 

Vi har således positive forventninger til resultaterne af konferencen i København.

Et af de håndgribelige resultater af vores aktiviteter i forbindelse med 100-års-jubi-
læet er de 10.000 myggenet, som vi har sendt til Congo-Brazzaville, hvor malaria 
udgør en konstant trussel for vores kollegaer og deres familiers liv og helbred. 
Dette var muligt takket være de mange og gavmilde bidrag, vi modtog fra DLH’s 
ansatte, kunder, leverandører og gæster ved jubilæet. 

2008 stod dog ikke kun i festernes og de store bedrifters tegn. Den nuværende glo-
bale finansielle krise har også påvirket DLH. Den svagere efterspørgsel på mange af 
vores markeder har lagt pres på vores forretningsaktiviteter. Vi arbejder hårdt på at 
justere organisationen så den er rustet til at møde udfordringerne i denne situa-
tion. Med vores indsats for at styrke alle dele af værdikæden samt vores fokus på 
CSR, er vi overbeviste om, at vi kommer forstærket gennem krisen og fortsat vil 
være på forkant med de globale tendenser i forhold til CSR og miljølovgivning.  

Adm. direktør Jørgen Møller-Rasmussen

Adm. direktør 
Jørgen Møller-Rasmussen
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DLH’s værdihus 

Læs mere på www.dlh-group.com
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ny miljøpolitik
I slutningen af 2008 offentliggjorde DLH en revideret miljøpo-
litik, der afspejler, hvor vi står i dag i forhold til vores mål-
sætning om at være en miljømæssig ansvarlig virksomhed.

Baseret på en evaluering af vores hidtidige politik samt vores 
fremskridt og resultater, har vi revideret vores fokusområder 
og målsætninger på miljøområder, så de afspejler vores nu-
værende globale fokus på bæredygtighed og hensynet til kli-
maet. For at sikre os, at den reviderede miljøpolitik opfylder 
både medarbejdernes og de eksterne interessenters forvent-
ninger, har miljøpolitikken været i høring både internt og 
eksternt. 

En ’levende’ politik
For at sikre, at vi lever op til vores målsætning om konstant 
forbedring, og at vi er på forkant med de globale miljømæssige 
tendenser, vil vi løbende revidere vores fokus, strategi og om-
fanget af vores miljøaktiviteter. I 2009 fortsætter vi udviklingen 
af vores miljøpolitik i tæt samarbejde med alle DLH’s salgs- og 
indkøbskontorer for at sætte specifikke og detaljerede mål 
for de mange og forskellige områder af DLH’s virksomhed. 

Siden 1991, hvor DLH’s første miljøpolitik blev lanceret, har 
DLH arbejdet aktivt med miljømæssig ansvarlighed. I dag er 
miljøpolitikken integreret i det daglige arbejde på tværs af 
virksomheden. Takket være store bestræbelser og entusiasme 
fra de mange DLH-medarbejdere, der dagligt arbejder med 
opfyldelsen af vores miljømål, er vi i dag en af de føren de le-
verandører af bæredygtigt tropisk hårdttræ. 

Miljø
Vores forretningsaktiviteter er baseret på leverancer af træ fra verdens skove, 
og vi har derfor en naturlig interesse i aktivt at bidrage til skovenes bevarelse 
og beskyttelse. Vi har valgt at tage udfordringen op og være ansvarlige i alle 
 vores forretningsaktiviteter – til gavn for vores virksomhed og til gavn for vores 
interessenter. 

Afskovningen af verdens skove er i dag anerkendt som en af 
de væsentligste årsager til CO

2
-udledning og følgende nega-

tive påvirkning af klimaet. Omvendt er det samtidig aner-
kendt, at aktiviteter, der har til formål at bevare skovene, kan 
udgøre det største enkeltstående bidrag i forhold til at 
bremse den nuværende CO

2
-udledning.

Træ, der produceres under bæredygtige forhold, anses for at 
være ’CO

2
 negativt’ på grund af træets enestående evne til at 

optage og lagre CO
2
 fra atmosfæren. Derfor spiller bæredyg-

tigt træ og træprodukter en afgørende rolle i bekæmpelsen af 
klimaforandringer. Bæredygtig skovdrift kan samtidig hjælpe 
med til at bevare skovenes naturlige biologiske mangfoldig-
hed og opretholde skovenes vigtige økosystem.

Med DLH’s reviderede miljøpolitik har DLH forplig-
tet sig til: 

• at bevare alle vores skove som ’kulstof-depo-
ter’ (carbon sinks) ved at implementere prin-
cipperne for langsigtet bæredygtig skovdrift

• at fremme og om muligt deltage i oprettelsen 
af CO

2
-reducerende projekter igennem etable-

ring af træplantager i områder, hvor der ikke 
tidligere har været skov eller i ødelagte skov-
områder

• at etablere systemer for konvertering af 
 affaldstræ til alternative energikilder

omtanke for klimaet 

Besøg vores hjemmeside www.dlh-group.com for at læse og downloade den 

fulde version af miljøpolitikken, herunder vores målsætninger og fremskridt. 
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Congo-Brazzaville er dækket af ca. 22 millioner hektar tæt 
tropisk skov, hvoraf ca. 17 % er fuldstændig beskyttet som 
naturreservater og nationalparker. 

Med DLH’s FSC-certificering af 750.000 hektar tropisk skov 
er den langsigtede bevarelse af yderligere 4 % af Congo-
Brazzavilles samlede skovareal garanteret. Når FSC-certifice-
ringen af DLH’s skovområder er fuldført, vil disse områder 
dække næsten 8 % af Congo-Brazzavilles totale skovareal. 

Congo-Brazzaville

Gabon

Certificering har mange fordele. FSC’s sociale kriterier sikrer, 
at de lokale og oprindelige samfunds rettigheder bliver re-
spekteret. Samtidig er de mennesker, der arbejder i skoven, 
sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. 

DLH’s skovområder i Congo-bassinet understøtter en mang-
foldighed af dyrearter, herunder flere truede pattedyr, såsom 
elefanter, gorillaer og chimpanser. Implementeringen af FSC-
principperne for bæredygtig skovdrift sikrer, at skoven bliver 
ved med at understøtte den biologiske mangfoldighed, som 
både de mennesker og dyr, der lever i og omkring skovene, 
er afhængige af. 

Congo-brazzaville
I 2008 nåede vi en betydningsfuld milepæl, da DLH mere end 
fordoblede det FSC-certificerede areal i den tropiske natur-
skov i Congo-Brazzaville, hvor DLH’s datterselskab, Congo-
laise Industrielle des Bois (CIB), står for den daglige skovdrift 
af 1,3 millioner hektar naturskov. Med 750.000 hektar FSC-
certificeret naturskov er DLH’s område i Congo-Brazzaville til 
dato et af de største sammenhængende FSC-certificerede na-
turskovsområder i Afrika.

Forberedelserne til næste etape af certificeringen er i gang. I 
november 2008 blev de første forudgående undersøgelser af 
koncessionen, Loundoungou-Toukoulaka, udført af certifice-
ringsfirmaet Smartwood. Målet er at opnå den endelige FSC-
certificering inden udgangen af 2009. Med FSC-certificerin-
gen af dette område er DLH et skridt nærmere det endelige 
mål om at have hele området på 1,3 millioner hektar skov 
FSC-certificeret.

gabon
I april 2008 overtog DLH det gabonesiske selskab, Compag-
nie Forestière des Abeilles (CFA). Med overtagelsen af CFA er 
det samlede skovområde, der drives af DLH i Gabon ca. 
330.000 hektar. De første forberedelser til FSC-certificering 

vores skove

af hele området er startet. Det første udkast til en skovfor-
valtningsplan er netop fuldført. Denne gang med god brug af 
de erfaringer og den knowhow DLH har opnået i forbindelse 
med FSC-certificeringen af områderne i Congo-Brazzaville. 

Ud over DLH’s egen skovdrift i Gabon, hjælper DLH en leve-
randør med at implementere bæredygtig skovdrift, herunder 
udviklingen af skovforvaltningsplaner. Projektet støttes af det 
franske udviklingsministerium (AFD) og dækker et område på 
54.000 hektar. Med dette projekt kommer det samlede skov-
areal, hvor DLH er aktivt involveret i implementeringen af 
bæredygtig skovdrift i Gabon, op på ca. 385.000 hektar.

I 2009 er København vært ved FN’s klimakonference, COP15 
(15th Conference of the parties). Vi vil følge denne begiven-
hed på nært hold og håber, at verdens skove og træprodukter 
bliver anerkendt for deres vigtige rolle i forhold til at redu-
cere CO

2
-udledningen og dermed virkningerne af den globale 

opvarmning på grund af deres evne til at optage og lagre 
CO

2
. 

Vi mener, at en sådan konklusion vil fastslå vigtigheden af at 
bevare verdens skove og skabe yderligere incitamenter for 
regeringer, skovforvaltere og lokale befolkninger verden over 
til at vælge bæredygtig skovdrift. 
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RESPONSIBLE FOREST MANAGEMENT
e.g. FSC, PEFC

VERIFIED LEGAL COMPLIANCE
e.g. VLC, TLTV

VERIFIED LEGAL ORIGIN
e.g. VLO

KNOWN ORIGIN

UNKNOWN ORIGIN

Miljømæssig ansvarlighed – en gradvis proces

Vores Good Supplier Program er det første grundlæggende 
skridt for at opnå ’kendt oprindelse’ på det indkøbte træ, når 
vi samarbejder med leverandørerne. For at løfte vores leve-
randørers miljømæssige ansvarlighed til næste trin, arbejder 
vi med en gradvis proces, så leverandørerne først og frem-
mest kan opnå tredjepartsverificering af lovlig oprindelse, 
dernæst fuld lovlighed og til sidst fuld certificering af bære-
dygtighed.

Forskellige niveauer af verificering og certificering
Figuren viser de forskellige verificerings- og certificeringsni-
veauer fra ’Verification of legal origin’ (VLO), hvor træets op-
rindelse og retten til skovfældning er verificeret af en uaf-
hængig tredjepart til fuld certificering af bæredygtig 
skovdrift, hvor en lang række miljømæssige, sociale og øko-
nomiske krav skal være opfyldt. 

Hvert niveau understøttes af en række forskellige standarder, 
der beskriver kravene til de forskellige niveauer af verificering 
og certificering. Efterlevelsen af disse krav vurderes af en uaf-
hængig tredjepart, der også udsteder dokumentation for ve-
rificering eller certificering. 

I 2008 var 28 % af DLH’s samlede indkøb af tropisk træ dæk-
ket af uafhængig tredjeparts verificering. 

En detaljeret beskrivelse af kravene til hvert niveau kan findes på 

vores hjemmeside www.dlh-group.com, hvor man også kan down-

loade DLH-gruppens Certificerings- & verificeringsguide. 

good Supplier Program (gSP)
I DLH vil vi gerne vide, hvor det træ og de træprodukter, vi 
køber, kommer fra, og vi bruger vores Good Supplier Program 
(GSP) til at indhente og evaluere oplysninger om træets og 
træprodukternes oprindelse direkte fra vores leverandører. I 
2008 dækkede GSP 92 % af vores indkøb fra GSP-lande (alle 
tropiske områder, Rusland, Ukraine og Hviderusland). Vores 
mål er stadig at opnå 100 % dækning i 2009.
Læs mere om vores good Supplier Program på www.dlh-group.com.

Resultaterne af gSP i 2008 
I 2008 lykkedes det os at øge andelen af træ og træproduk-
ter med kendt oprindelse fra 80 % til 87 %. Et ret flot resul-
tat, dog stadig ikke helt tilfredsstillende. 

I slutningen af 2007 reviderede vi vores mål for 2008 til 90 % 
kendt oprindelse. Trods DLH’s indkøbskontorers bestræbelser 

viste udfordringerne sig større end først antaget. I 2009 arbej-
der vi således fortsat med en målsætning om 90 % kendt op-
rindelse.

DLH er i fortsat vækst gennem opkøb af virksomheder. Med 
opkøbet af nye virksomheder følger ofte en række nye leve-
randører, som efterfølgende skal integreres i GSP-program-
met. I denne integrationsperiode optræder de ofte ’negativt’ i 
vores GSP-statistikker. Dette er en del af forklaringen på for-
skellen mellem målsætning og resultater.

gSP – rygraden i DLH’s miljøpolitik 
Vores Good Supplier Program er fortsat en integreret del af 
vores indkøbsstrategi og fungerer som et effektivt ’early war-
ning’ værktøj, der gør det muligt for os at håndtere eventuelle 
problematiske situationer proaktivt. 

vores leverandører

HåRDTTRæSDIVISIONENS SAMLEDE VOLUMEN

IKKE-CERTIFICERET  72% 9%

FSC CONTROLLED WOOD    16%

VERIFICERET                   4%

FSC-CERTIFICERET         8%
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TRæ- & PLADEDIVISIONENS SAMLEDE VOLUMEN

FSC CONTROLLED WOOD  0,3%

FSC-CERTIFICERET                              6% MTCC                                                 1%

PEFC                                            4%

IKKE-CERTIFICERET                   89%

Certificeret trælast og plader til de europæiske markeder 
I 2008 oplevede DLH stigende efterspørgsel efter certificeret 
trælast til de europæiske markeder, og DLH’s Træ- & Pladedi-
vision sendte de første partier FSC-certificeret trælast fra Rus-
land til destinationer i Europa. 

Efterspørgslen efter certificerede trælast- og pladeprodukter 
er stadig begrænset, men den generelt stigende bevidsthed 
blandt forbrugere, kombineret med de europæiske offentlige 
indkøbspolitikker, har til sammen skabt et stærkt grundlag 
for yderligere efterspørgsel efter certificeret trælast og plade-
produkter. 

Derfor vil vi aktivt øge markedsføringen af certificeret trælast 
og plader samtidig med, at vi arbejder på at udvide vores 
produktportefølje af certificerede produkter, så vi er rustet til 
at imødekomme fremtidens efterspørgsel. 

Certificeringstendenser

grøn trend – Polen
DLH Polen var blandt de første trægrossister, der importe-
rede FSC-certificeret tropisk træ og træprodukter til det pol-
ske marked. Med bæredygtige træprodukter i produktporte-
føljen har DLH Polen forbedret sine konkurrencefordele. Hvor 
de før konkurrerede udelukkende på pris og kvalitet, kan de 
nu konkurrere på pris, kvalitet og miljømæssige værdier.

Som i mange andre lande verden over, har DLH Polen oplevet 
en stigende efterspørgsel efter ’grønne’ produkter. DLH Polen 
beretter om flere kunder, der efterspørger møbler, døre og 
vinduer, der er fremstillet af bæredygtigt træ. 
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Samarbejde med leverandører – på globalt plan 

DLH støtter aktivt leverandører over hele verden til at opnå forskellige grader af verificering og certificering. I år har vi oplevet 
en positiv trend i alle vores vigtigste forsyningsområder, hvor leverandører i stigende grad har vist interesse for at indgå i så-
danne projekter. Vores assistance til leverandørerne består både af økonomisk støtte samt overførelse af knowhow og erfarin-
ger. Læs mere om det globale omfang af vores leverandørsamarbejde her: 

I Afrika ser vi også en klar tendens til, at leverandører ønsker 
at deltage i projekter, der sigter mod uafhængig tredjeparts-
verificering af lovlighed og certificering af bæredygtighed. 
DLH støtter aktivt leverandører fra de primære afrikanske for-
syningslande med økonomisk støtte og overførelse af know-
how og erfaringer.

• I Elfenbenskysten samarbejder vi med vores største leve-
randører for at opnå uafhængig tredjepartsverificering for 
fuld lovlighed

• DLH støtter leverandører i Gabon med at opnå verifice-
ring af fuld lovlighed

• DLH forsyner nu det europæiske marked med FSC-certifi-
cerede produkter fra Gabon og Cameroun fra de leveran-
dører, der blev certificeret i 2008

I 2008 har DLH indgået VLO-projekter med tre leverandører i 
Brasilien. Implementeringen af disse projekter varetages af 
organisationen ’Tropical Forest Trust’ og finansieres delvist af 
EU under Timber Trade Action Plan (TTAP) projektet. 

Sydamerika Afrika
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Interessen for at deltage i projekter, der har til formål at sikre 
dokumentation for lovlig oprindelse gennem tredjepartscer-
tificering, er generelt stigende blandt vores leverandører i vo-
res vigtigste forsyningsområder i Sydøstasien. De gode resul-
tater, vi opnåede med vores første projekter i den malaysiske 
provins Sabah på Borneo i 2006, beviser, at der er kommer-
cielle og konkurrencemæssige fordele ved at investere tid og 
ressourcer i sådanne projekter. 

• DLH er den eneste virksomhed i den malaysiske provins 
Sabah med VLO-status, og i 2008 modtog DLH det første 
VLO-certifikat, der nogensinde er tildelt en virksomhed i 
Filippinerne

• I dag er alle DLH’s primære leverandører i den malaysiske 
provins Sabah med i vores VLO-gruppestyringssystem

• DLH har gennem en årrække arbejdet for at opdyrke det 
vietnamesiske marked for certificeret træ og certificerede 
træprodukter. DLH er i dag blandt de førende leverandø-
rer af FSC-certificeret træ til havemøbelindustrien i Viet-
nam

Læs mere om disse og andre projekter på vores hjemmeside 

www.dlh-group.com. 

Sydøstasien

FSC-PRoJEkt I MozAMbIquE

I 2008 indgik DLH et partnerskabsprojekt med en 
leverandør fra Mozambique under Danidas Busi-
ness-to-Business Program (B2B).

Formålet med partnerskabsprojektet er at bringe 
leverandørens skovdrift og produktion i overens-
stemmelse med FSC-principperne og at opgra-
dere fremstillingen af træprodukter, således at de 
opfylder de europæiske markeders kvalitetskrav. 

Projektet danner et godt grundlag for et langsig-
tet samarbejde mellem DLH og leverandøren og 
sikrer samtidig, at der sker en vigtig opbygning af 
den lokale produktionskapacitet.  

Projektet inkluderer en række CSR-tiltag, såsom: 

• Oplysning og forebyggelse af malaria og  
HIV/AIDS

• Forbedrede sanitære forhold på savværket 
• Forbedrede levevilkår for de ansatte
• Kapacitetsopbygning

bAnEbRyDEnDE PRoJEkt I ELFEnbEnSkyStEn 

To DLH-leverandører deltager i et banebrydende 
pilotprojekt i Elfenbenskysten. Projektet støttes 
økonomisk af DLH og International Tropical Tim-
ber Organization (ITTO). 

Ved hjælp af stregkodesystemer og teknologi er 
der blevet etableret et system, der kan spore 
træet fra det sted, det stod i skoven, gennem 
 produktionsanlæg og helt frem til eksportstedet. 
Resultaterne af projektet har dannet grundlag 
for et landsdækkende system til sporing af tøm-
mer i Elfenbenskysten. 
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Social ansvarlighed
Vores sociale ansvar omfatter at sørge for, at alle vores ansatte har sikre og 
sunde arbejdspladser, og at deres grundlæggende rettigheder bliver respek-
teret. Gennem samarbejde og partnerskaber med lokale og internationale or-
ganisationer ønsker vi at bidrage positivt til de samfund, hvor vi er aktive. 

Socialt ansvar 

Principperne for bæredygtig skovdrift omfatter mere end be-
varelse af skov, miljø og biologiske mangfoldighed. I vores 
egne skovområder omfatter bæredygtig skovdrift, at både de 
oprindelige folks samt lokale befolkningsgruppers sociale- og 
menneskerettigheder beskyttes, at der gives adgang til sund-
hedsydelser, infrastruktur, skoler, boliger, information og 
kommunikation samt andre vigtige ydelser. 

Når vi samarbejder med vores leverandører med henblik på 
at opnå certificering, er det således ikke blot til fordel for 
 verdens skove. Sociale kriterier i de forskellige certifice-
ringsstandarder bidrager til at sikre både ansattes arbejds-
tagerrettigheder samt grundlæggende menneskerettigheder 
i de lokalsamfund, hvor skovaktiviteterne foregår. Vi er der-
for overbeviste om, at bæredygtig skovdrift, kombineret med 
handel og dialog, er essentielle værktøjer til at fremme og 
sikre overholdelse af sociale- og menneskerettigheder inden 
for vores branche. 

DLH opererer i lande med betydelige forskelle i efterlevelsen 
af sociale- og menneskerettigheder, og udfordringer er der 
derfor mange af. Vi erkender derfor, at implementeringen af 
sociale standarder er en gradvis proces. 

Social- og menneskerettighedspolitik i støbeskeen 
I 2008 begyndte vi udarbejdelsen af en ny politik for de so-
ciale og menneskeretlige aspekter af vores virksomhed. 
Denne politik vil blive offentliggjort i løbet af 2009 og beskri-
ver vores fokus samt retningslinjerne for vores arbejde med 
sociale- og menneskerettigheder. Disse retningslinjer vil 
 tilsammen med vores miljøpolitik udgøre DLH’s samlede 

 CSR-politik og være retningsgivende for, hvordan vi agerer 
som social ansvarlig virksomhed. 

Vi overvåger fortsat situationen omkring menneskerettighe-
derne i de leverandørlande, hvor overholdelsen af menneske-
rettighederne kan være problematisk, og vi er fortsat aktive 
medlemmer af Amnesty International Business Forum. 

Sikkerhed på arbejdspladsen 
DLH bestræber sig på at skabe et sikkert og sundt arbejds-
miljø for alle og arbejder aktivt for at forebygge ulykker og 
arbejdsrelaterede sundhedsrisici. I løbet af 2008, fortsatte 
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CIB Malaysia Brasilien Gabon

Obligatorisk sikker-
hedsudstyr √      √ √ √

Løbende sikkerheds- 
og sundhedstræning √ √ √ √

Registrering af ulykker 
og risici √ √ √ √

ISO-certificeret (14001) Iværksat

Forudgå-
ende under-
søgelser 
iværksat

Adgang til førstehjælp √ √ √ √
Uddannelse i første-
hjælp og brandsluk-
ning

√ √ √ √

DLH’s produktionsenheder deres arbejde med at sikre et godt 
og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. 

Ud over det daglige arbejde med sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen, afsætter DLH Brasilien hvert år en uge til 
 intensiv sikkerheds- og sundhedstræning af alle medarbej-
derne. I 2008 var temaet ’Bliv bevidst – og undgå ulykker’. Ved 
hjælp af eksterne gæstetalere og skuespillere, underholdning 
fremført af medarbejderne og med deltagelse af ledelsen og 
udvalgsmedlemmer, blev der sendt en tydelig besked om, at 
alle har et ansvar i forhold til at skabe et sikkert arbejdsmiljø. 

I DLH Malaysia fortsætter arbejdet med at forbedre sikkerhed 
og sundhed på arbejdspladsen, herunder at skabe en sikker-
heds- og sundhedskultur blandt medarbejderne, så alle for-

står nødvendigheden af at beskytte sig selv og være bevidste 
om sikkerheden, når de arbejder. 

I CIB i Congo-Brazzaville er der blevet afholdt en række 
workshops om sikkerhed for både CIBs medarbejdere og 
CIBs  underleverandører. I løbet af to uger deltog 1.536 perso-
ner i disse workshops, der blev afholdt af det uafhængige 
konsulentfirma, TEREA. 

DLH’s produktionsenhed i Gabon er for nylig blevet renove-
ret, og savværket er nu klar til kontrol af dets ISO 14001 
 Environmental Management System af en uafhængig tredje-
part. ISO 14001-systemet omfatter en lang række sikkerheds- 
og sundhedsforhold. 
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Sundhedsprojekter 
Vi arbejder aktivt for at forebygge arbejdspladsrelaterede 
sygdomme og skabe opmærksomhed omkring forskellige 
sundhedsrelaterede emner blandt vores medarbejdere. Ud 
over de sundhedsydelser, vi generelt tilbyder medarbejderne, 
har vi iværksat to sundhedsprojekter til forebyggelse og be-
kæmpelse af to af de største trusler mod helbredet for vores 
medarbejdere i Congo-Brazzaville, nemlig malaria og HIV/AIDS. 

DLH i aktion mod malaria 
I forbindelse med DLH’s 100-års-jubilæum lancerede DLH en 
kampagne for at indsamle midler til indkøb af 5.000 myggenet 
til uddeling blandt medarbejdere og deres familier i DLH’s 
datterselskab, CIB i Congo-Brazzaville. Kampagnen blev lance-
ret med et løfte fra DLH om at fordoble alle indkomne bidrag. 
Takket være de gavmilde bidrag fra DLH-medarbejdere, kun-
der og andre samarbejdspartnere blev det oprindelige mål på 
5.000 myggenet overgået, og 10.000 myggenet blev sendt til 
CIB i Congo-Brazzaville. Myggenettene blev uddelt i slutnin-
gen af januar 2009. 

I forbindelse med uddelingen af myggenet, har DLH indgået 
et treårigt samarbejde med den danske producent af mygge-
net, Vestergaard Frandsen. Samarbejdet har til formål at sikre 
opfølgning og registrering af effekten og brugen af nettene. 
Dokumentationen vil ikke kun være af yderst vigtig betydning 
for vores fortsatte bestræbelser på at bekæmpe malaria i CIB, 
men også for Vestergaard Frandsens generelle forskning om-
kring malaria.

På denne måde gavner projektet ikke kun modtagerne af net-
tene – det bidrager også med vigtige data til den verdensom-
spændende bekæmpelse af malaria, som hvert år kræver op 
mod tre millioner liv. 

DLH i aktion mod HIv/AIDS
Forebyggelsen af HIV/AIDS fortsætter i CIBs skovområder. I 
2008 indgik DLH og CIB et partnerskabsprojekt med den hol-
landske HIV/AIDS-specialist PharmAccess. Formålet med pro-

jektet er at reducere de negative konsekvenser af HIV/AIDS 
blandt CIBs medarbejdere og den lokale befolkning og at 
mindske yderligere spredning af sygdommen. Projektet støt-
tes økonomisk under Danidas Offentlig Privat Partnerskabs-
program og startede i februar 2009. 

Social ansvarlighed i skoven 
Stemmer i skoven 
DLH’s datterselskab, CIB, i Congo-Brazzaville er i øjeblikket 
travlt beskæftiget med at færdiggøre opbygningen af lokalra-
dioen ’Biso na Biso’, som betyder ’Iblandt Os’. Lokalradioen er 
en af de mange innovative løsninger, der er udviklet i samar-
bejde med CIB og organisationen Tropical Forest Trust for at 
imødekomme FSC’s sociale kriterier for bæredygtig skovdrift. 

For første gang i historien vil både pygmæ- og bantugrup-
perne i området kunne følge og forstå information om bære-
dygtig udvikling. Radiostationen vil løbende rapportere om 
levemåder og kulturel arv for at sikre, at den traditionelle vi-
den bevares. De forskellige grupper kan ligeledes dele viden 
og traditioner ved hjælp af radioen. Radiostationen vil også 
formidle viden, der direkte kan medvirke til beskyttelse af den 
biologiske mangfoldighed, som de forskellige grupper er af-
hængige af. Gennem radioudsendelserne kan grupperne også 
få oplysninger om, hvornår lægen vil komme igennem deres 
område og om sundhedsrelaterede emner som HIV/AIDS. 

Projektet er et førsteklasses eksempel på, hvordan regeringer, 
NGO’er, akademikere, oprindelige samfund og private virk-
somheder kan arbejde sammen og hermed bidrage til en for-
maliseret anerkendelse af de oprindelige befolkningers rettig-
heder. 

Selve opbygningen af radiostationen og indkøb af det tekni-
ske udstyr er blevet finansieret af Verdensbanken og CIB/DLH. 
Driften af radioen er muliggjort af et generøst bidrag fra den 
franske fond ’Fondation Chirac’. 
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vi deler vores vision 
Træ er en fornyelig ressource. Ansvarligt forvaltede skove 
kan ikke alene vedblive med at producere træ i al evighed, 
der er også langsigtede økologiske og sociale fordele ved 
bæredygtig skovdrift. Ikke desto mindre er skovene i mange 
dele af de tropiske områder under stigende pres fra alterna-
tive økonomiske aktiviteter, som landbrug, urbanisering, soja-
produktion og palmeolieplantager. 

DLH bliver anerkendt for sin rolle i promoveringen af bære-
dygtig drift af de tropiske skove. I det forløbne år er DLH’s 
medarbejdere blevet inviteret som gæstetalere på konferen-
cer, seminarer og ved andre begivenheder over hele verden 

DLH – SPonSoR FoR FSC DESIgnPRIS 2008

For tredje år i træk er den danske FSC Designpris, stiftet af 
FSC Danmark, blevet uddelt. Formålet med FSC Design-
prisen er at promovere bæredygtigt og ansvarligt produ-
ceret træ og træprodukter over for arkitekter og møbelde-
signere. Som sponsor for begivenheden leverede DLH alt 
det FSC-certificerede træ, der blev brugt af designerne, 
som konkurrerede om priserne. 

Promovering af bæredygtighed
Certificering af skov er en udfordring, der både kræver store investeringer og udvik-
ling af teknisk kapacitet. Succesen af sådanne projekter afhænger til gengæld af et 
salgsmarked, der er indstillet på at anerkende de ekstra omkostninger, der er forbun-
det med ansvarligt fremstillede produkter, og samtidig forstår fordelene ved bære-
dygtigt træ. Derfor er promoveringen af bæredygtighed og de langsigtede fordele ved 
ansvarligt fremstillet træ og træprodukter en integreret del af DLH’s CSR-aktiviteter.

for at dele vores viden og knowhow om bæredygtig skovdrift. 
Vores vigtigste budskab er, at bæredygtig skovdrift kan spille 
en afgørende rolle i forhold til at skabe langsigtede økonomi-
ske incitamenter for skovbevarelse, så længe man anerkender 
skovenes virkelige værdi. 

Markedets anerkendelse af FSC-produkter er et direkte incita-
ment til at tilskynde flere certificerings- og bæredygtigheds-
projekter over hele verden. Desværre er den gældende mar-
kedspris på tropisk træ og tropiske træprodukter stadig 
stærkt påvirket af ulovlig skovhugst. Dette kombineret med 
den generelle manglende gennemsigtighed, der gør sig gæl-
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FREMtIDEn FoR tRoPISkE SkovE

I anledning af DLH’s 100-års-jubilæum var DLH 
sammen med Københavns Universitet (LIFE - 
Det Biovidenskabelige Fakultet) sponsor og 
vært for et seminar i maj 2008. Emnet var de 
tropiske skoves fremtid. 

Formålet med seminaret var at formidle og 
udveksle viden om vigtigheden af verdens 
tropiske skove og deres fremtid. En lang 
række fremtrædende talere sikrede kvalifice-
ret input, der efterfølgende blev drøftet 
blandt de ca. 150 deltagere. Blandt talerne var 
den danske minister for udviklingsbistand, 
Ulla Tørnæs, og vicedirektøren for FN’s Organi-
sation for Fødevarer (FAO), Jan Heino. 

Miljøchef Lucas Van der Walt præsenterede 
DLH’s engagement i FSC-certificering af 1,3 
millioner hektar tropisk skov i Congo-Braz-
zaville. 

dende for produkter fra tvivlsomme kilder, gør det svært at 
opnå en rimelig pris på certificeret træ. Vi erkender disse ud-
fordringer og fortsætter vores dialog med leverandører, kun-
der, politikere, NGO’er og andre interessenter med det formål 
at drøfte behovet for lige konkurrencevilkår, hvor ansvarligt 
fremstillet træ og træprodukter kan konkurrere – også på pris 
– med produkter af tvivlsom eller ulovlig oprindelse.

vi deler vores viden
For at skabe en varig efterspørgsel efter ansvarligt og bæ-
redygtigt træ og træprodukter, er det nødvendigt, at alle 
DLH’s enheder deltager engageret i markedsføringen. Dette 
kræver et tæt samarbejde og vidensdeling mellem DLH’s mil-
jøafdeling, salgs- og indkøbsafdelinger og vores købere.

I 2008 blev der afholdt seks workshops for indkøbs- og salgs-
personalet i Europa med henblik på at dele viden, erfaringer 
og praksis. 

DLH udsendte i 2008 en revideret version af DLH-Gruppens 
Certificerings- & Verificeringsguide. 

Den kan downloades på www.dlh-group.com.
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udfordrende marked
På kort sigt står vi over for store udfordringer. Den globale 
finansielle krise har medført svære markedsvilkår, kendeteg-
net ved begrænset efterspørgsel efter træ og træprodukter, 
for vores branche. Afmatningen i vores forretningsaktiviteter 
har globale følger, og på nuværende tidspunkt er det svært 
at vurdere, hvordan den finansielle krise vil påvirke vores 
miljømæssige aktiviteter. 

Den nuværende økonomiske krise er ikke blot synlig i forhold 
til vores kernevirksomhed, men mærkes også i forhold til vo-
res CSR-aktiviteter. Vi har oplevet en tilbagetrækning af inter-
nationale donorer i nogle af de områder, hvor vi opererer. 
Nogle af vores NGO-partnere i de projekter, som vi er involve-
ret i, er afhængige af donationer fra private og offentlige kil-
der samt fra forskellige internationale institutioner. Den 
manglende finansiering kan i værste fald få negative konse-
kvenser for nogle af vores projekter og risikere at forsinke 
fremskridtene i andre projekter.

Det er generelt meget vanskeligt at spå om forbrugernes ad-
færd i krisetider. På kort sigt kan den økonomiske krise resul-
tere i, at forbrugerne vælger billigere alternativer end certifi-
ceret træ. Dog forventer vi på mellem og lang sigt at se en 
stigende miljømæssig bevidsthed og dermed øget præfe-
rence for verificerede og certificerede produkter blandt slut-
kunderne. 

Fremtidsudsigterne
På trods af de negative konsekvenser af den finansielle 
krise har vi grund til at forblive optimistiske. 

Generelt er der en stigende tendens til, at der stilles højere 
krav til dokumentation af lovlig oprindelse, og i nogle til-
fælde bæredygtighed, for træ og træprodukter. De fleste 
europæiske lande har allerede offentlige indkøbspolitikker, 
der fastsætter krav til dokumentation for træets og træpro-
dukternes lovlighed. 

I EU arbejdes der på lovgivning, der har til formål at sikre lov-
ligheden af træ og træprodukter gennem ’due diligence’ og 
uafhængig tredjepartsverificering. I USA har ændringer i den 
eksisterende lovgivning vedrørende importerede produkter 
medført nye og strengere krav til dokumentation af importe-
ret træ og importerede træprodukter. 

Derudover kan den finansielle krise give anledning til større 
investeringer i den offentlige sektor, hvilket kan føre til en sti-
gende efterspørgsel efter verificerede og certificerede pro-
dukter på grund af de strengere krav i de offentlige indkøbs-
politikker. 

Med vores reviderede miljøpolitik og fortsatte investering i 
bæredygtig skovdrift samt uafhængigt verificerede og lovlige 
leverancer er vi godt rustede til at udnytte disse muligheder 
selv under vanskelige markedsforhold. 

Fremtidsperspektiver
I 2008 lancerede vi vores reviderede miljøpolitik, og i løbet af 2009 fortsætter vi 
implementeringen af miljøpolitikken samt udviklingen af specifikke miljømålsæt-
ninger for alle vores forretningsenheder. Vi fortsætter også arbejdet med at ud-
vikle og implementere en social- og menneskerettighedspolitik, som sammen 
med vores miljøpolitik vil udgøre DLH-Gruppens samlede CSR-politik. 
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Få yderligere information om DLH’s aktiviteter og initiativer 

inden for miljø og CSR på vores website: www.dlh-group.com. 

Hvis De ønsker flere kopier af denne CSR-publikation for 

2008 eller ønsker yderligere information om de beskrevne 

aktiviteter, kontakt venligst: 

D
esign B

oje & M
obeck as.  

CSR & Miljøafdelingen

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Skagensgade 66

DK – 2630 Taastrup

CVR nr. 34 41 19 13

Tlf. 43 50 01 00

Fax 43 50 01 99

www.dlh-group.com

dlh@dlh-group.com

FSC-SECR-0146

Besøg vores hjemmeside  

for yderligere information  

om vores FSC-certifikater.


