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Som den første  
har Uldum- 
virksomheden 
gennemført 
uddannelse  
i corporate social 
responsibility

Af Lennart Poulsen
lepo@hsfo.dk

UldUm - Bæredygtighed og 
samfundsansvar har de se-
neste to måneder været på 
skoleskemaet for Dechra Ve-
terinary Products A/S på 
Mekuvej i Uldum, der blandt 
andet udvikler, producerer 
og sælger receptpligtige læ-
ge- og plejemidler til kæle-
dyr.

To medarbejdere har 
nemlig været på bænken for 
at uddanne sig inden for csr 
- corporate social responsi-
bility - hos erhvervsnetvær-
ket Green Network.

Eksamen er netop bestå-
et, og dermed har virksom-
heden - som den første i 
Danmark - fået papir på, at 
den i dagligdagen har for øje 
at tænke på bæredygtighed 
inden bundlinjen. Virksom-
heden beskæftiger cirka 60 
ansatte og har 10.500 palle-
pladser.

- Det kan være rigtig svært 
at tage de store overskifter 
som klimaforandringer, dy-
revelfærd og miljøforure-
ning ned på et niveau, hvor 
det bliver brudt ned til 
håndgribelige målsætninger 
og handleplaner, som gør en 
forskel. Nu har vi fået en 
række værktøjer til fordel 
for både samfund og virk-
somhed, så vi kan tage bære-
dygtighed op på et nyt ni-
veau, siger HR-chef Eva 
Remmer Søndergaard.

Måler CO2-forbrug
Egentlig er der ikke noget 
nyt i, at Dechra har fokus på 

miljørigtige løsninger og bæ-
redygtige produkter. Allere-
de i 1998 begyndte virksom-
heden at aflægge et såkaldt 
grønt regnskab og efterføl-
gende bæredygtighedsrede-
gørelser. 

Da en større tilbygning 
sidste år stod klar, var der i 
forvejen investeret i instal-
lationer til blandt andet at 
reducere lys- og varmefor-
brug. 

Desuden måles der hele 
tiden på CO2-forbruget fra 
samtlige maskiner.

I forbindelse med csr-ud-
dannelsen har Dechra nu 
fået værktøjer til at sætte al-
le de bæredygtige tanker i 
system, så det ikke blot er 
sporadiske initiativer. Samti-
dig bredes det ud til også at 
involvere kunder og medar-
bejdere, mens man kan væ-
re på forkant med udviklin-
gen mange år ude i fremti-
den.

Økonomisk god idé
- Eksempelvis kan vi kigge 
nærmere på råvarerne i vo-
res produkter, så vi ikke dri-
ver rovdrift på knappe res-
surser. Det er en ansvarlig-
hed, som vi vægter meget 
højt. Hvor vi tidligere har 
været begrænset til en hand-
lingsorienteret tilgang, kan 
vi nu planlægge det ind i vo-
res forretningsstrategi, siger 
projektleder Lene Stoksted 
Bentien.

- Vi har faktisk tjent penge 
på det. Vi er ikke så langt i 
processen endnu, at vi kan 
sætte beløb på, men meget 
af det har naturligvis en be-
sparende karakter i læng-
den. Selvom vi ønsker at gø-
re en forskel, er vi naturlig-
vis heller ikke en probono-
virksomhed. Heldigvis er csr 
win-win, for sparer vi på 
emballagen, rammer det 
både miljøet og bundlinjen 
positivt, supplerer Eva Rem-
mer Søndergaard.

Bredes ud
Som forlængelse af eksamen 
er både Eva Remmer Søn-
dergaard og Lene Stoksted 
Bentien blevet del af en syv 
mand stor gruppe, der skal 
brede csr-tankegangen gen-
nem hele koncernen i et in-
ternationalt perspektiv. 

På den måde er der større 
mulighed for, at de store for-
slag bliver implementeret og 
ikke blot vinder indpas i Ul-
dum.

Desuden vil de begge bru-
ge deres nye csr-uddannelse 
til at brande virksomheden 
over for kommende medar-
bejdere og på den måde 
skabe en større identifikati-
on med Dechra.

 ➔ Yderligere to virksomheder 
har bestået csr-uddannelse, 
som koster i alt 25.000 kr.

dechra har papir på  
sit samfundsansvar

Eva Remmer Søndergaard  (t.v.) og Lene Stoksted Bentien fra Dechra Veterinary Products i Uldum har som nogle af de første i landet 
gennemgået og bestået et forløb i CSR hos Green Network. Deres viden derfra skal blandt andet bruges til at bringe den bæredygtige 
produktion op på helt nye højder. FOTO: SøREN E. ALwAN 

Hvad ER CSR
Corporate social  
responsibility (csr) er  
betegnelsen for virksomheders 
arbejde med at integrere sociale 
og miljømæssige hensyn i deres 
forretningsaktiviteter 
Samfundsansvar kan være med 
til at styrke virksomhedens kon-
kurrenceevne og indtjening. 
Der er størst værdi at hente for 
virksomheden, hvis indsatsen 
er forretningsdrevet og dermed 
supplerer virksomhedens  
kerneforretning.

Konkrete csr-initiativer kan  
eksempelvis være:

 n At stille krav til leverandører 
om at overholde menneske- og 
arbejdstagerrettigheder

 n At samarbejde med  
leverandører om at forbedre 
sociale og miljømæssige forhold

 n At arbejde systematisk med 
miljø- og klimaledelse

 n At arbejde for at forbedre 
medarbejderforhold og  
arbejdsmiljø internt  
i virksomheden

 n At udvikle nye produkter eller 
ydelser, der indeholder en social 
eller miljømæssig dimension.
 KILDE: CSRKOMPASSET.DK

”Det er rent  
win-win-win at  
have fokus på csr, 
for bæredygtighed 
er godt for  
samfundet, miljøet 
og virksomheden.”

Eva REmmER SøndERgaaRd, 
HR-cHEf 

En stor del af miljøbelastningen  hos Dechra er brugen af  
emballage. Derfor forsøger virksomheden hele tiden at tænke  
i endnu mere bæredygtige baner. FOTO: SøREN E. ALwAN

ØlStEd - Samværsudvalget 
for Ølsted Kirke inviterer 
onsdag 14. januar til nytårs-
kur i menighedslokalet i 
præstegården i Ølsted.

Her vil pianist Uffe Kri-
stiansen, kendt fra Rytme-
loftet i Ørum, og søsteren, 
Inge Kristiansen, danne duo 
og byde på sange fra den 
danske sangskat kombineret 
med egne numre og tekster.

Aftenen vil desuden inde-
ost og vin m.m. samt fælles-
sang.

Nytårskuren begynder kl. 
19.30.

Tilmeldingsfristen er ons-
dag 7. januar på tlf. 23 96 69 
27.

Nytårskur 
på 
præstegård


