
En kiste med mange MILJØFORDELE
Tommerup Heilskovs nye 
kiste er fremstillet af papir 
og er markedets mest 
miljøvenlige kiste

Vores nyeste kiste SAGA er fremstillet af papirmasse.

Vi bruger a� aldsmateriale fra skovrydning i form af grene 
og kviste til træfi bermassen, og bindemidlet består af 
restprodukter fra rejeskaller, karto� elskræl og citronskal. 
Restprodukter der ellers bare ville kasseret.

Vi har skabt det en meget miljøvenlig træfi bermasse, 
hvor vi har udskiftet plast og giftige kemikalier med 
biobaserede løsninger.

Ca. 50 pct. af det samlede materialeforbrug består 
af den miljøvenlige træfi bermasse, og gennem hele 
fremstillingsprocessen har vi nedsat vandforbruget 
betydeligt. i kan levere markedets mest miljøvenlige kiste, 
som har været på markedet i Danmark siden oktober 2020.

Plasta� ald er blevet en af vores største miljømæssige 
udfordringer. Med den nye teknologi er der udviklet et 100 
pct. biologisk nedbrydeligt materiale, som kan erstatte 
hård plast i en række produkter.

Udledningen af CO2 under produktionen er nedsat med 40 
pct., og ved at erstatte polyesterpolstring i kisten med 

polstring i naturmateriale skåner man naturen. 
Med den nye kiste SAGA er der også potentiale til at 
redde mere end 100.000 træer i Europa; træer, der binder 
omkring 150.000 ton CO2 om året.

Siden oktober har vi solgt papirkisten SAGA i Danmark, og 
vi er stolte af det bæredygtige produkt.

Vi har skabt en smuk begravelseskiste, der bidrager 
positivt til naturen og den absolut nødvendige skov.

Vi samarbejder også med organisationen Growing Trees 
Network Foundation og planter et træ for hver kiste, vi 
sælger.

Et fuldvoksent træ lagrer op til fem ton CO2, og skoven 
yder maksimal langsigtet beskyttelse af drikkevandet. 
Samtidig er skoven levested for mange dyre- og 
plantearter og sikrer dermed biodiversiteten i den danske 
natur. 
Vi har netop modtaget et Folkeskovscertifi kat som et 
bevis på, at vi siden 2014 har doneret 109.820 træer til 
folkeskove i Danmark og Ghana.

Folkeskovscertifi katet er et bevis på, at Tommerup 
Heilskov er med til at 

• sikre rent drikkevand
• skabe mere natur og øget biodiversitet
• skabe nye rekreative områder
• oplagre CO2
• modvirke globalopvarmning

Tommerup Heilskov tror ligesom Growing Trees Network 
Foundation på FNs 17 verdensmål som vigtige værktøjer 
til at sikre en bæredygtig fremtid for nuværende og 
fremtidige generationer. 

MÅL 6 handler om rent vand og sanitet, og vi vil gerne 
være med til at sikre bæredygtig adgang og forvaltning af 
vand og sanitet for alle.

MÅL 13 handler om klimaindsats, og vi er helt på linje 
med FN om at hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer 
og deres konsekvenser. Skove har samtidig en direkte og 
indirekte positiv e� ekt på fl ere af de øvrige mål. 

Beregninger viser, at kistefabrikken skal plante 0,42 træ 
for hver kiste for at være CO2-neutral, så ved at plante 1:1 
er Tommerup Heilskov ligefrem CO2-positive.
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