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Hedeselskabet arbejder i skoven, i vandet, i det åbne land og i byerne – og hovedparten af vores aktiviteter
foregår udenfor og er direkte eller indirekte relateret til naturen og til miljøet. Miljøområdet er således et vigtigt indsatsområde for Hedeselskabet, og for os er det naturligt at udvise ansvarlighed for det samfund, vi er
en del af.
Med udgangspunkt i strategien Naturlig Vækst 2025 og visionen ”Vi bygger en bæredygtig fremtid – med naturen som partner” stræber Hedeselskabet efter – i tæt samarbejde med medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere – at sikre en bæredygtig udvikling, der både opfylder de nuværende generationers behov og
sikre fremtidige generationers muligheder.
Byggestenene i vores fundament, som skal sikre en bæredygtig fremtid og danne grundlag for vores miljøpolitik, er:
Vi vil bekæmpe klimaforandringer ved at begrænse CO2-udledninger
Vi vil kompensere for CO2-udledende aktiviteter og erstatte CO2-tunge materialer med bæredygtige
alternativer.
Vi vil sikre bæredygtig anvendelse af naturens knappe ressourcer og recirkulering af næringsstoffer.
Vi tager udgangspunkt i naturens ressourcer i vores daglige virke – og vi øger naturens biodiversitet.
Miljølovgivning og -ledelse
Hedeselskabet og alle vores forretningsenheder overholder som minimum alle krav i miljølovgivningen. Vi
har indarbejdet rutiner og afsat ressourcer, så vi til enhver tid har kendskab til ny forskning, anbefalinger på
området og ikke mindst til ny lovgivning, så vi er i stand til at vurdere den i forhold til vores virksomhed og er i
stand til at formidle de samt følge op på overholdelse.
Som et led i implementering af strategien Naturlig Vækst implementeres miljøpolitikken i hele vores værdikæde, herunder også i forbindelse med vores leverandører, der ved indgåelse af et samarbejde skal underskrive et samarbejdskodeks. Misvedligehold eller direkte overtrædelse af gældende samarbejdskodeks vil
medføre, at Hedeselskabet er nødsaget til at opsige samarbejdet.
Rapportering på miljøområdet
I overensstemmelse med Årsregnskabsloven §99a afrapporterer Hedeselskabet årligt om samfundsansvar,
herunder bl.a. oplysninger om politikker inden for miljø og klima. Som led i implementering af strategien Naturlig Vækst vil indsatsen fremadrettet i højere grad end tidligere formaliseres, implementeres og gøres målbar. Blandt andet vil vi fra 2021 anvende ESG-nøgletal til at rapportere om fremskridt på miljøområdet, herunder energiforbrug, vandforbrug, forurening, CO2-udledning og affald samt emner som bevaring af biodiversitet og naturen. Jf. redegørelse for samfundsansvar fra Hedeselskabets årsrapport 2020.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Konkrete fokusområder og ambitioner
Ved udgangen af 2020 havde Hedeselskabet et positivt klimaaftryk fra skovforvaltning og dermed udnyttelse
af træ til produkter og som en fornybar og CO2-neutral energiressource, CO2-optag og -lagring i skove samt
på aktiviteter inden for genanvendelse af affald og restprodukter, vedvarende energianlæg samt muslingeopdræt. Hedeselskabets negative klimaaftryk var primært fra CO2-udledning fra brændstofforbrug samt forbrug
af el og varme.
De konkrete fokusområder og ambitioner på miljøområdet er:
Øget fokus på serviceydelser og løsninger, der gavner biodiversiteten.
Fortsat udvikling på områder, hvor Hedeselskabet sætter et positivt klimaaftryk, herunder bl.a. skov,
genanvendelse og muslingeopdræt.
Unikke grønne værditilbud i alle forretningsområder, så kunderne har mulighed for at vælge en grøn
løsning, fx pleje med eldrevne værktøjer, pleje uden pesticider og ud fra biodiversitetshensyn – Hedeselskabet er den foretrukne grønne partner.
Øget fokus på at klimamæssige hensyn indgår som et væsentligt parameter ved indkøb af materialer
og maskiner.
Via optimering af ruteplanlægning reduceres antallet af kørte kilometer per opgave i gennemsnit
med 10%.
I 2025 er 50% af biler til arbejdskørsel, maskiner og værktøj udskiftet til mere bæredygtige alternative.
Via uddelinger og legater vil Hedeselskabet fortsat støtte grønne initiativer og projekter, som skaber
værdi for samfundet og med naturen som omdrejningspunkt bidrage til at modvirke og afbøde klimaforandringer samt styrke biodiversiteten.
I 2030 har Hedeselskabet via konceptet ’Klimaskov – for fællesskabet’ sammen med en række samarbejdspartnere rejst 30.000 ha skov i Danmark.
Organisering og opfølgning
Direktionen har det overordnede ansvar for, at miljøpolitikken er i tråd med strategien, og at den efterleves i
praksis. Ledergruppen har den daglige ansvar for, at de respektive forretningsområder i alle henseender,
herunder bl.a. indkøb, anvendelse og bortskaffelse, agerer bæredygtigt og i overensstemmelse miljøpolitikken. Politikken revideres årligt eller oftere i tilfælde af ændringer i Hedeselskabets påvirkning af miljøet eller
lignende.
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