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Hedeselskabets CSR-politik 

 

Historisk set har Hedeselskabet siden 1866 spillet en rolle i forhold til at løse nogle af de aktuelle samfunds-

mæssige udfordringer, og det ønsker vi fortsat at gøre blandt andet ved at arbejde med FN’s verdensmål og 

ikke mindst med vores ambitiøse og grønne 2025-strategi ’Naturlig Vækst’. 

 

Hedeselskabet har altid lagt vægt på sit samfundsansvar, men med vores 2025-strategi ’Naturlig Vækst’ bli-

ver det yderligere betonet, at bæredygtighed er et fundament for Hedeselskabet – og derfor noget der gen-

nemsyrer alle dele af virksomheden. Vores tilgang til samfundsansvar er baseret på en ambition om at be-

nytte vores kernekompetencer til at realisere vores vision: ”Vi bygger en bæredygtig fremtid - med naturen 

som partner”. 

 

Hedeselskabets arbejde med CSR følger de ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift i FN’s Global Com-

pact. Som en del heraf arbejder vi for at implementere principperne inden for henholdsvis menneskerettighe-

der, arbejdstagerettigheder, miljø og antikorruption i vores daglige drift. Vi følger relevant lovgivning og regu-

lering i de lande, hvor vi opererer. 

 

• Vi bekæmper klimaforandringer ved at begrænse CO2-udledninger og ved at erstatte CO2-tunge 

materialer med bæredygtige alternativer. 

• Vi sikrer bæredygtig anvendelse af naturens knappe ressourcer og recirkulering af næringsstoffer. 

• Vi støtter og respekterer internationalt erklærede menneskerettigheder og fundamentale arbejdsta-

gerrettigheder. 

• Vi stræber efter at have sikre arbejdsforhold, et sundt arbejdsmiljø og skabe gode udviklingsmulig-

heder for vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Diskrimination eller krænkende adfærd af no-

gen art accepteres ikke. 

• Vi accepterer ikke anvendelsen af korruption i nogen form, herunder – men ikke begrænset til – be-

stikkelse, facilitation payment, returkommission og karteldannelse.   

 

Vores arbejde med CSR bliver udviklet på baggrund af drøftelser med repræsentantskabet på henholdsvis 

årsmøde og det årlige dialogmøde samt i tæt dialog mellem bestyrelsen, direktionen, ledelsen og medarbej-

dere. Der pågår en kontinuerlig opfølgning, udvikling og eventuel tilpasning af CSR-politikken og øvrige rela-

terede politikker. 

 

Den seneste opdatering i forhold til Hedeselskabets arbejde med samfundsansvar findes i årsrapporten. 

https://www.hedeselskabet.dk/om-hedeselskabet/aarsrapport

