Jul til alle

En bæredygtig jul
til hele Europa
Den gamle tradition med at hente et grantræ ind i stuen
ved juletid er at invitere naturen med til højtiden. Med sin
grønne farve er træet som centrum for festlighederne i
vintermørket et håb om gensynet med de spirende blade
i foråret, der venter.
Respekt og omsorg for naturen er da også grundstammen, når HD NordicTrees skal producere juletræer af høj
kvalitet, som ikke blot danner ramme om højtiden, men
som også efterlader minimalt aftryk på omgivelserne i
produktionen.
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Naturen som partner
Hos HD NordicTrees har vi har naturen som samarbejdspartner, når vi arbejder med produktion og levering af
bæredygtige højkvalitets juletræer til hele Europa – og
det er ikke nyt for os. Vi er en del af en virksomhed, som
har eksisteret siden 1866. Dyb faglighed og specialviden
om handel med juletræer og pyntegrønt får ekstra værdi,
eftersom HD NordicTrees er en del af HedeDanmark, som
med cirka 800 medarbejdere er en af Skandinaviens
største grønne servicevirksomheder.

HD NordicTrees er en del af HedeDanmark,
som er en profitabel virksomhed i vækst med
repræsentation i ti lande og en omsætning på
cirka 240 mio. euro. HedeDanmark er ejet – og
udspringer – af Hedeselskabet, der siden 1866
har arbejdet med langsigtet udvikling, benyttelse
og beskyttelse af naturen.

H.M. Dronning Margrethe II af Danmark
er protektor for Hedeselskabet.

Faglighed fra frø til fejring
Som en del af en international virksomhed og med mere
end 150 års viden og erfaringer kan vi trække på kolleger,
som kender alle led i processen fra frø til fejring. Vi er med
hele vejen, fra frøet høstes på udvalgte og certificerede
bjergskråninger i Georgien, planterne forædles og sættes
i jorden, og når juletræsdyrkere i hele Europa har brug for
specialudstyr til produktion, høst og salg af juletræer og
pyntegrønt. Alt gøres med bæredygtighed for øje – fordi
en natur i balance er afgørende for gode juletræer.
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Dansk produktion
– certificeret kvalitet
i verdensklasse
Hos HD NordicTrees kan vores kunder vælge træer,
der er certificeret efter markedets højeste standarter.
Certificering efter den internationalt anerkendte
GlobalG.A.P.-standard samt GRASP, Label Rouge og
Naturbaumsiegel er kunders og forbrugeres dokumentation for, at dyrkning er sket med omtanke for både
natur, miljø og et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Uanset om vores kunder efterspørger juletræer af
det populære hovedprodukt Nordmannsgran (Abies
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Nordmanniana) eller andre arter, så står HD NordicTrees
inde for, at alle træer er udvalgt efter strenge krav til
kvalitet.
Udvalgt og friskklippet
HD NordicTrees’ sortiment består også af pottegroede
Nordmannsgran samt pyntegrønt i et udvalg af flere arter
og sorteringer. Pyntegrønt høstes i efteråret fra særligt
udvalgte og anlagte arealer i Danmark. Grenene til brug
for pyntegrønt klippes efter nøje indarbejdede rutiner og

systemer, som er med til at sikre høj kvalitet, og pyntegrønt bliver leveret i friskklippet stand. Det gør en forskel,
når julen varer længe.
Bredt sortiment af høj kvalitet
Mange års erfaring og indsigt i alt fra produktionsmetoder,
logistik, kvalitetsstandarder og ikke mindst et indgående
kendskab til lokale præferencer gør, at HD NordicTrees kan
tilbyde et bredt sortiment af juletræer og pyntegrønt af høj
kvalitet.

Den høje kvalitet kan vi bl.a. levere, fordi HD NordicTrees
indgår i en stærk værdikæde, hvor HedeDanmark gennem
årtier har høstet og forædlet frø fra egne frøplantager i
Danmark eller fra egne licenser til de bedste områder i
Georgien med de smukkeste træer, nemlig Ambrolauri,
Tlugi og Borjomi.
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Bæredygtighed
i hele kæden
Fra det lille frø bliver sået, til det salgsklare juletræ står
med stjernen på toppen flere år senere, er der tænkt på
at reducere klimabelastningen hele vejen. I de plantager,
hvor de certificerede træer vokser, er der udlagt arealer
med blomstrende enge, der understøtter biodiversiteten
i området. Her er det plads til, at insekter kan boltre sig
og få et måltid i blomsterkronerne. Dermed lever disse
områder op til de høje miljøstandarder, der ligger til grund
for HD NordicTrees’ forskellige certificeringer.
Vi værner om værdifulde ressourcer
Når træet er fældet og skal ud på sin rejse til kunden,
sørger vi for at pakke det forsvarligt, så der passes godt
på træerne for at undgå skader og spild. Desuden kan
HD NordicTrees levere juletræer i bionedbrydeligt net,
så der ikke blot passes på træet, men også på klimaet.
HD NordicTrees er en del af Hedeselskabet, der har valgt
udelukkende at benytte grøn strøm. Hedeselskabet
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arbejder aktivt med biodiversitet, og hvordan man kan
forbedre forholdet for dyre- og planteliv. Herunder har
virksomheden anlagt en biodiversitetspark ved sit hovedsæde, hvor der dannes grundlag for bynær artsrigdom,
samtidig med at medarbejderne kan dygtiggøre sig og
eksperimentere med biodiversitetstiltag.
Arbejdsmiljø i fokus
For HD NordicTrees handler bæredygtighed ikke blot om
at passe på vores omverden. Det handler i høj grad også
om at tage vare på de medarbejdere, der hver dag arbejder for at producere og levere juletræer til forbrugere i
hele Europa. Derfor har vi naturligvis valgt at blive arbejdsmiljøcertificeret efter den internationale standard ISO
45001, hvilket betyder, at vi arbejder systematisk med
at sikre et bedre arbejdsmiljø.
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Fra frø til salg

1

2

Frø plukkes og sås

Opvækst i planteskole

Certificeret via
HD Seed.

Småplanter produceres i certificeret planteskole, 3-4 år fra frø.

Antal / No. of trees / Stück

HD 059777
Antal / No. of trees / Stück

50

Størrelse / Size / Grösse
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Salgsklare juletræer

Fældning, netning og palletering

Træerne bedømmes og mærkes
op i veldefinerede kvaliteter
og størrelsesgrupper.

Hver palle får et unikt nummer
for fuld sporbarhed.

af færdigt træ
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Udplantning i kultur
Udplantning og pleje af de
små juletræer.
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Transport

Salg

Logistik med leveringssikkerhed
i højsædet.

Kunden sætter de bæredygtigt
producerede juletræer til salg
til forbrugeren.
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Vi sørger for, at julen
kommer til tiden
– hver gang
HD NordicTrees har gennem mange års tæt samarbejde
med erfarne og anerkendte transport- og logistikvirksomheder opbygget et solidt og fintmasket net af samarbejdspartnere. Det gør, at vi hvert år er i stand til at distribuere
juletræer og pyntegrønt til kunder i hele Europa.
Det er afgørende, at vores kunder kan stole på, at de har
en leverandør, som kan levere til rette tid, på rette sted og
i rette kvalitet og mængder.
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Effektivt og gennemprøvet logistik
Ingen kæde er stærkere end det svageste led, og derfor
arbejder vores egne medarbejdere kun sammen med faste og erfarne samarbejdspartnere. Så vi i fællesskab kan
være med hele vejen; fra træet læsses hos nøje udvalgte
producenter, til juletræerne leveres hos vores kunder.
Gennem årtier har vi udviklet og gennemprøvet alt fra ordresedler og læsseplaner til pakning og pallestørrelser på
lastbiler. Fordi vi ved, at kvalitetssikring og dokumentation

for selv det mindste træ og den mindste detalje er vigtig,
når kunder stiller krav om stor præcision og problemfri
levering.

fleksibel løsning, hvor træerne er pakket på halvpaller eller
på CC-containere i colli, der kan håndteres af medarbejdere i det lokale havecenter eller et mindre salgssted.

Vi synes ikke, der er nogen grund til at tage chancer – slet
ikke midt i en travl juletid. Det gælder, uanset om vi handler med grossisten, som har fokus på en omkostningseffektiv løsning og ønsker juletræer leveret på CT-paller,
eller butikskæden, som foretrækker en mindre og mere

Samtidig er der fuld sporbarhed på vores leverancer. Hvert
eneste træ registret med et unikt nummer, så det kan
dokumenteres nøjagtigt, hvor det kommer fra. Træet kan
således spores hele vejen fra plantagen til forbrugeren.
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Kvalitet og
sortimenter
Vi udbyder tre unikke sortimenter samt specielle etiketter
til Abies Nordmanniana for at give vores kunder et stort
udvalg af muligheder uanset kravene. Alle sortimenter
tilbyder den samme personlige kundeserviceoplevelse og
kan leveres i store mængder.
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Foruden Nordmannsgran kan HD NordicTrees levere en
lang række andre gransorter som Nobilis, Rødgran og
mange andre. Således kan vores kunder tilbyde forbrugerne er bredt udvalg af forskellige juletræer, så de kan sætte
nøjagtigt det præg på højtiden, de ønsker.

Nordmannsgran
(Abies Nordmanniana)
HD Nordic Excellent
Et excellent juletræ af første klasse
i en frisk grøn farve med tætte, symmetriske grene. Træet har mange
internodie-grene og ensartet tæthed. Stammen er lige og placeret
midt i træet. Bredden er mindre
end træets højde og bredere end
halvdelen af træets højde.
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HD Nordic Classic
Et populært, attraktivt og klassisk
juletræ med en god form og stamme
i midten af træet. Formen kan
variere, og træet har typisk en
grenkrans mindre, hvilket gør det
efterspurgt af kunder, der foretrækker et regelmæssigt, men mere
åbent træ.
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HD Nordic Nature
Et almindeligt, pænt og naturligt
juletræ, der dog kan variere en del
i form og fylde. Det rette valg, når
der gerne ønskes mere uensartede
partier af træer, hvor der for slutkunden altid er mulighed for at
vælge netop dét træ, der passer
til familiens smag.
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Foruden Nordmannsgran kan HD NordicTrees levere en lang række andre sorter. Herved kan vores kunder tilbyde
forbrugerne er bredt udvalg af forskellige juletræer, så de kan sætte nøjagtigt det præg på højtiden, de ønsker.
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Pottegroede juletræer
– det grønne alternativ
I takt med generelt øget fokus på bæredygtighed og
omtanke for klima og miljø så øges også fokus på en
bæredygtig jul. HD NordicTrees har derfor indgået aftaler
med en række udvalgte planteskoler og juletræsproducenter, som har specialiseret sig i at dyrke pottegroede
Nordmannsgran. I sortimentet for pottegroede juletræer
kan også vælges GlobalG.A.P-certificerede træer.
Specialisterne sørger for at have løbende kontrol med
de pottegroede træer under de 4-6 vækstsæsoner, før
træerne står klar til salg. Således sikres både optimal
vækst og udvikling af et sundt rodnet, så kunderne kan
have glæde af træet i mange år.
Med særlige teknikker og årelang erfaring er træerne udviklet, så de – efter at have pyntet op i julen – kan plantes
ud i haver. Glæden ved et smukt træ med en god historie
kan leve – og pynte – videre i naturen i mange år.
Træerne leveres i 10 liters potter.
Ved levering er træerne pakket i net som ved almindelige
juletræer. Pottetræerne leveres på CT engangspalle, på
CC-container eller andre enheder efter aftale.
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Faglighed

– fra frø til fejring
Når vi er med hele vejen fra de spæde kvalitetsfrø høstes
i Georgien – og til det færdige juletræ fældes og sælges,
så kan vi tilbyde vores kunder et produkt af høj kvalitet,
som vi med sikkerhed kan stå inde for. Fra frø til fejring
kalder vi det. Få mere at vide på hdseed.dk.

HD 2412

– alt, der hører til en god jul
Det rette sortiment, det rigtige salgsudstyr og en passende mængde tilbehør. Det er nøgleord, når juletræer
og pyntegrønt skal sælges – uanset om det sker fra en
stadeplads, et byggemarked, et havecenter eller et
supermarked. I samarbejde med vores kolleger i handelsvirksomheden HD 2412 kan vi tilbyde alt i tilbehør til
din salgsplads. Uanset om du har behov for etiketter,
juletræsfødder, net og tragte, eller du er på udkig efter
dit eget juletræsbanner, en oppustelig julemand eller
paller til juletræer. HD 2412 sælger og leverer et bredt
udvalg af udstyr til brug for produktion og handel med
juletræer, pyntegrønt og pottede juletræer. Bliv inspireret
på hd2412.dk.
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3553-DK

God jul til alle med
grøn produktion
Dyrkning med den nyeste teknologi, effektiv logistik og transport
samt minimal brug af kemikalier og de mest klima- og miljøvenlige
produktionsmetoder. HD NordicTrees ønsker størst muligt hensyn
til naturen. Sammen med vores samarbejdspartnere arbejder
vi derfor hver dag for, at familier over hele Europa kan fejre jul
omkring et grønt juletræ – fremstillet efter grønne og bæredygtige
principper.
HD NordicTrees leverer derfor også juletræer certificerede efter
den internationalt anerkendte standard, GlobalG.A.P. (Global Good
Agricultural Practice), GRASP, Label Rouge og Naturbaumsiegel.
HD NordicTrees kan med certificering efter GlobalG.A.P. stå inde
for, at alle juletræer er fremstillet efter bæredygtige principper med
omtanke for natur, klima og miljø. Læs mere på globalgap.org.

HD NordicTrees a/s
CVR: 27 62 35 49
E: info@hdnordictrees.com
hdnordictrees.com

Rho 3, Søften
DK-8382 Hinnerup
T: +45 57 86 09 35

Som en del af HedeDanmarks arbejde med CSR (virksomhedens
sociale ansvar) tager HD NordicTrees udgangspunkt i principperne
i FN Global Compact samt i en mission om på et højt, fagligt,
etisk og lønsomt niveau at medvirke til at løse opgaver vedrørende naturværdier og -ressourcer i eller uden for Danmark. For HD
NordicTrees er det derfor naturligt at udvise ansvarlighed for det
samfund, som vi er en del af. Vi betragter dette samfundsansvar
som et fælles ansvar, som vi deler med vores interessenter, og at
der handles ud fra sund fornuft under hensyntagen til såvel kunder,
ejere som medarbejdere samt samfund, samarbejdspartnere,
klima og miljø.
HedeDanmark har derudover indarbejdet særlig politik og procedurer, som skal sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår i Danmark.
Læs mere på hededanmark.com/csr.

Kirkebjergvej 7
DK-4180 Sorø
T: +45 30 73 60 57

