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Selv om det er 
fem år siden 
virksomheden, 
der får produce
ret og forhandler 
møbler til institu
tioner i Europa, 
fik papir på de
res systematiske miljøfokus, havde 
de allerede dengang konstateret, at 
en målrettet kurs mod højere – og 
ikke mindst dokumenteret – miljø
bevidsthed, var vejen frem.

„Vores miljørejse startede inden vi 
fik GMC Miljøcertifikatet. Det skete 
helt konkret i forbindelse med et 
større offentligt udbud til Forsvars
ministeriet,“ husker direktør Henrik 
Bøgild Nielsen, der siden overtagel
sen af virksomheden i 2006 har fået 
den til at gro fra tre til 15 ansatte. 
„Vi skulle stå inde for, at en af vores 
konferencestole levede op til en 
specifik EU standard. Og det gjorde 
den. Senere i forløbet skulle vi så 
dokumentere det, ved at få dem 
testet. Det var ikke helt gratis,“ fort
sætter han med et skævt smil.

Opkvalificering af  
lovbefalet egenkontrol
Den proces fik Henrik til at se 
nødvendigheden i, at få indført et 
kvalitetssikringssystem som rum
mede miljøledelsen. „Vi var i forvejen 
i dialog med kommunen om vores 
miljøforhold og oplevede, at vi med 
en certificering kunne gøre mange 
ting rigtigt ved at sætte tingene i 
system.“ Henrik fortæller også, at 
han og hans medarbejdere er meget 
tilfredse med den måde kommunens 
miljømedarbejdere håndterer deres 
opgave, som også omfatter lovplig
tigt tilsyn. „De kommer ikke ud som 
politibetjente, men møder os med 
gode idéer og rådgiver os positivt.“

Samtidig med 
certificeringen 
etablerede Hen
rik en professio
nel bestyrelse, 
med stærke 
kompetencer 
inden for bære

dygtighed. „Det er blevet en del af 
vores DNA og er formuleret både i 
vores vision, mission og værdigrund
lag. Derudover har vi klare spille
regler med vores underleverandører, 
der betyder, at de også lever op til 
vores værdier.“ 

Vigtigt at bevare troværdigheden
I begyndelsen var det især de 
lavesthængende frugter, der blev 
plukket. „Vi er som de fleste 
andre lokale virksomheder meget 
omkostningsbeviste, så vi startede 
med at erstatte dyr opvarmning 
med varmepumper og etablere LED 
belysning og den slags,“ erindrer 
Henrik. I forbindelse med en større 
udvidelse af de fysiske rammer, 
blev bæredygtighed tænkt ind fra 
starten. „Der er solceller på taget 
og selv om de økonomiske ramme
betingelser medfører, at de koster 
os penge, betyder det alligevel, 
at vi er miljøvenlige.“ Henrik ved 
godt, det kan lyde lidt helligt. „Det 
kan være rigtig nemt, at have de 
rigtige holdninger, når du har råd, 
men for os er det vigtigt at bevare 
troværdigheden om vores grønne 
intentioner.“

I andre tilfælde har det også 
haft uventede kontante fordele. „I 
forbindelse med gennemgang af 
vores forsikringer, der i forvejen 
var forhandlet til et fint niveau, fik 
vi 20% nedslag, fordi vores GMC 
certificering dokumenterer, at vi har 
styr på tingene.“

Stolte medarbejdere
Ud over GMC er virksomheden i 
2017 blevet FSC certificeret. „Vi ar
bejder hårdt på, at de fleste af vores 
varer, der er produceret af træ, bliver 
tilgængelige som FSC certificerede 
i fremtiden, ligesom vi er medlem af 
UN Global Compact.“ 

Henrik er meget opmærksom på 
at bruge det bæredygtige mindset i 
sin kommunikation. „Vores hjem
meside gør meget ud af at fortælle 
vores historie og forklare, hvad vi 
står for.“ Han forklarer, at der er ble
vet lagt mærke til at de er helt med i 
front på området. „Jeg var sammen 
med min bestyrelsesformand invite
ret til at holde et oplæg hos Dansk 
Industri om 
vores måde at 
blive bæredyg
tige på. Og flere 
af vores medar
bejdere har klart 
tilkendegivet, at 
de er stolte af, at 
arbejde et sted, 
der udviser stor miljømæssig ansvar
lighed. Det bliver lige pludseligt 
meget synligt, når vi i dag kun har 
den mængde restaffald om ugen, 
der kan være i en bærepose – resten 
er sorteret til genanvendelse.“

Netop det at gøre tingene hånd
gribelige og synlige er Henrik opta
get af. „Jo mere vi bruger det og 
taler om det og ikke bare lægger det 
i skuffen, jo bedre resultater får vi.“

Næste projekt for Henrik og 
International Furniture er at få det 
første danske Svanemærke for et 
møbel – en Care plejestol med hejs, 
der designes og produceres i et join 
venture med en underleverandør.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

For International Furniture A/S i Ørum er 

GMC Miljøcertifikatet en væsentlig brik i 

deres samlede indsats for at optimere og 

systematisere deres arbejde med at blive så 

bæredygtige og miljøbevidste som muligt.

VI SKAL OPFØRE OS  
ORDENTLIGT

  DE KOMMER IKKE UD 
SOM POLITIBETJENTE, MEN 
MØDER OS MED GODE 
IDÉER OG RÅDGIVER OS 
POSITIVT

  JO MERE VI BRUGER 
DET OG TALER OM DET 
OG IKKE BARE LÆGGER 
DET I SKUFFEN, JO BEDRE 
RESULTATER FÅR VI

Direktør Henrik Bøgild Nielsen, International Furniture A/S


