
RESPEKT 
FOR 
NATUREN



Træ er en 100% naturlig 

ressource, og som råvare er 

intet mere miljøvenligt.

Træer vokser med solenergi 

og tilbagebetaler generøst 

ved at fjerne og opbevare 

kulstof fra atmosfæren. 

Som levende materiale, 

forbedrer træ luftkvaliteten 

ved at afdæmpe fugtig-

heden. Desuden er det 

bevist, at træ er godt for dit 

helbred og mentale velvære.

TRÆ ER 
GENIALT

VI GØR EN
POSITIV
FORSKEL

VI HANDLER
ALTID

ANSVARLIGT

VI LEVERER
BÆREDYGTIG

KVALITET

Træ forbedrer inde-
klimaet for millioner
af mennesker over

hele verden.

Global Timber er
FSC® (FSC C018269) 

og PEFCTM-certificeret 
og vi efterlever
EUTR-kravene.

Vælger du hårdttræ,
får du et kvalitets-

produkt, der holder
i evigheder.



NATUREN 
I BALANCE

Det er vigtigt for os, at vi passer 

godt på de skove hvor træet til 

vores kunder kommer fra. 

Certificeret træ er garanti for, at 

der ikke bliver fældet flere træer 

end skoven kan nå at gendanne, 

at dyr og planteliv bliver beskyttet 

og at arbejderne i skovene er 

sikret uddannelse, sikkerheds-

udstyr og en ordentlig løn.

Hvorfor træ

Træ forbedrer livskvaliteten for 

millioner af mennesker over hele 

verden.

Bæredygtige forvaltede skove 

er den bedste måde at bevare 

stående skove på. Træ fra cer-

tificerede skove er et miljøvenligt 

materiale og bidrager til en bedre 

kulstofbalance. 

Respekt for miljøet

Vores miljøpolitik tager ud-

gangspunkt i en respekt for vores 

naturressourcer og for skovens 

klimamæssige betydning. 

Vi sikrer derfor, at træerne fældes 

lovligt i henhold til internationale 

standarder og i overensstem-

melse med de lokale regler og 

lovgivninger i vores samar-

bejdslande.

Dermed kan vi garantere vores 

kunder et produkt med god 

samvittighed og med omtanke 

for miljøet. 

Læs mere om vores fælles ansvar 

og dyk ned i vores miljøpolitik, 

der bidrager til en natur i balance 

rundt om i verdens skove.

corporate.globaltimber.net

Ansvarlig sourcing



Vi gør en forskel ANSVAR FOR 
KOMMENDE 
GENERATIONER

Vi har store ambitioner omkring 

sourcing og den kvalitet vi kan 

tilbyde vores kunder. 

Produktudvikling og en god 

økonomi går hånd i hånd med 

ansvaret for miljøet- det ene er 

ganske enkelt en forudsætning 

for det andet. 

Arbejdet for miljøet er derfor 

højt prioriteret i Global Timbers 

forretningsfilosofi, hvor målet er 

at sætte så små og skånsomme 

aftryk på miljøet som muligt. 

Som virksomhed indenfor træ-

industrien har vi allerede taget et 

seriøst valg, i forhold til at handle 

med et bæredygtigt materiale, 

som vi kan være stolte af. Den 

påvirkning vi har, ved at tilføre 

mere træ til byggeriet, efterlader 

et positivt aftryk for kommende 

generationer.

Fælles indsats

Som virksomhed tilstræber vi os 

på, at yde en fælles miljøindsats, 

både som virksomhed, men i 

særdeleshed også som individer. 

I Global Timbers forretnings-

filosofi, bestræber vi os på at:

- Vores miljøindsats til stadighed 

prioriteres og kontinuerligt 

optimeres.

- Medarbejderne skal uddannes 

løbende og motiveres til at 

arbejde ansvarsfuldt med miljøet.

- Sikre at indkøbet af råvarer, 

interne produktionsprocesser, 

valg af underleverandører og 

transport gennemføres med 

hensyntagen til både miljø og 

økonomi.

- Etablere gode relationer til 

myndigheder og følge gældende 

regler og forskrifter.
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