
 VI LÅNAR JORDEN AV VÅRA BARN

Det vi lånar av naturen ska vi lämna tillbaka. Vi kan stolt säga att vi efterlever 
denna devis och ger tillbaka till naturen genom att plantera träd i samarbete med 
Growing Trees Network. Eftersom vi använder oss av till största del nordiskt trä 
i våra fabriker ser vi det som vår plikt att också nyplanteringen till förmån för 
växt- och djurliv, klimatet, vattenmiljön och kommande generationer också sker 
här i Norden. Tillsammans kan vi ta hand om vår planet.

Att välja en kista från Fredahl Rydéns är en aktiv handling för miljön. Våra fabriker går helt 
på förnyelsebar energi. Spillmaterial blir till värme och vi använder till 99 % vattenbaserade 
färger. Vi kör med egna bilar för att säkerställa en hög servicenivå hos våra kunder samtidigt 
som vår planering sker med minimal miljöpåverkan i åtanke. Vi har även tagit fram åter
användningsbara emballage. 

Genom våra produkter kan människor ta avsked och hedra minnet av sina nära och kära på 
det sätt de önskar. Men industriell tillverkning medför ofrånkomligen utsläpp. Detta utsläpp 
kompenserar vi för, och mer därtill, för att efterleva devisen – vi lånar jorden av våra barn. 
Vår kompensation sker genom att vi odlar träd. 

Träd lagrar koldioxid och våra skogar är vårt dyrbaraste skydd vi har för vårt dricksvatten.  
Samtidigt är skogen en livsmiljö för många djur och växtarter och säkerställer därmed 
biologisk mångfald i vår nordiska natur.

Vill du veta mer om hur du skulle kunna bidra eller är du nyfiken på hur man räknar för att 
komma fram till på vilket sätt man bidra till en hållbar miljö? Klicka här så kan du läsa mer 
om vårt samarbete med Growing Trees Network. 
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http://www.growingtrees.dk/en/
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Som går att utläsa av bilden utgör råmaterialet den största delen av klimatpåverkan. Detta är 
för att vi i vår livscykelanalys även räknat på framställning av råmaterial. Så för träråvaror 
räknas som exempel plantering, avverkning, tillverkning och allt vad dessa processer innebär. 
Vår analys slutar först när kistan nått krematoriet vilket innebär att vi även kompenserar för 
begravningsbyråernas transporter. 

KLIMATPÅVERKAN PER KISTA

Diagrammet visar vår genomsnittliga klimatpåverkan per kista och motsvarar  
den mängd koldioxid som vi planterar träd för. 
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