
Vi arbejder og støtter op omkring FNs 17 Verdensmål, som vi i vores 

dagligdag læner os op ad så vidt som muligt. Disse 17 Verdensmål beror 

på en bærerdygtig udvikling og er derfor ganske nærliggende for os. Det 

handler om at fremtidssikre. 

 

På mange måder, kan man derfor sige, at filosofien og tanken bag hjulet 

og de 17 mål er nogle af byggestenene til TrÆls. Vi forsøger i hvert fald at 

få det afspejlet i vores virksomhed. Indad- såvel som udad.  

 

Som udgangspunkt støtter vi selvfølgelig op om alle mål, men det er klart, 

at nogle punkterne er mere nærliggende for os at arbejde med end andre. 

 

Derfor, har vi valgt et udpege de 6 punkter, som vi finder mest relevante i 

forhold til os, og som også er dem, vi praktiserer i vores hverdag. 

 

De 17 Verdensmål er absolut vigtige at have i mente. 

 

Disse punkter er; 3, 4, 8, 9, 11 og 12 
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FNs 17 

VERDENSMÅL

Vi ser muligheder og potentiale i alle punkter og mener, at punkterne 

i deres rette udførelse kan være med til at skabe en bedre verden. Og det 

vil vi gerne være med til. Helt generelt, kan man ikke lede uden mål. 

 

Vi træffer beslutninger hver dag, som spænder alt fra lokale til globale 

konsekvenser der gør, at det er vigtigt, at man tænker sig om. Har vi derfor 

altid de 17 mål i tankerne, og inddrager dem i vores måde at drive virksom- 

hed på, kan vi bedre sikre os, at vi træffer fornuftige beslutninger. 

 

Vi beror ikke kun vores virksomhed på FNs 17 Verdensmål for at sikre os selv, 

men også for at støtte op omkring den globale udfordring, som vi til dagligt 

berører. Vores tankegang og ledelse skal drives på en sund og fornuftig 

baggrund. Derfor vil vi gerne uddybe, hvor vidt vores "udvalgte" 6 punkter, 

passer til den måde vi driver virksomhed på. Tænker og agere på. 





su
nd

he
d &

 tr
ivs

el

su
nd

he
d &

 tr
ivs

el



P
U

N
K

T
 

3

PUNKT 3 
Sundhed og trivsel er en essentiel 

del af livet, og er derfor også et af 

de vigtigste punkter for os. 

 

Vi er af den klare overbevisning, at 

hvis vi kan være med til at løfte livs-

kvaliteten hos andre, kan vi også 

skabe en bedre tilstedeværelse. Ik- 

ke kun internt i virksomheden, men 

også for dem vi arbejder sammen 

med. 

 

Internt mener vi, at alle har noget 

at tilbyde fællesskabet. Om man er 

funktionsdygtig i 10, 20 eller 37 

timer om ugen betyder ikke noget. 

Derfor giver vi plads til  forskellig- 

hed og arbejder ud fra den filosofi, 

at kan et individ tilbyde sin arbejds-

ærgerrighed, uagtet timeantal og 

fysiske gener, kan individet stadig 

være væsentligt for os.  

3.C  "Vi skal forøge finansieringen af sundhed betydeligt, herunder rekruttering, opkvalificering, 

træning og fastholdelse af sundhedspersonalet i udviklingslandene. Især i de mindst udviklede 

lande og i små ø-stater." 

Specielt delmål 3.C er meget sigen- 

de i forhold til vores måde at drive 

virksomhed på. 

 

Vi forsøger nemlig i høj grad at for- 

øge finansieringen af sundhed bety- 

deligt, herunder rekruttering, opkva- 

lificering og træning.  
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PUNKT 4 
Uddannelse er selvfølgelig vigtig, 

hvorfor vi gerne vil være med til at 

forøge antallet af unge og voksne, 

der har relevante kvalifikationer på 

arbejdsmarkedet. 

 

Specielt de tekniske og håndværks- 

mæssige evner, der gør det muligt 

at starte egne virksomheder og ska- 

be anstændige arbejdspladser. 

 

Dette gør vi bl.a. ved at etablere 

bootcamps, hvor skoler, universiteter 

og arbejdspladser udvikler og dyg- 

tiggør dem selv. 

 

Vi forsøger at skabe tværfagligt 

samarbejde, for hele tiden at blive 

bedre og udvide netværker. I dette 

tilfælde er der tale om delmål 4.4, 

der har netop dette fokus. 

4.7  "Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de 

behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i 

bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene......"

Delmål 4.7 støtter op omkring vores 

idé med at tænke bæredygtigt. 

 

Vi vil have folk til at tænke mere 

bæredygtigt og opnå en bedre vi- 

den herom. Derfor ville en uddan- 

nelse i bæredygtig livsstil absolut 

være med til at højne fagligheden, 

som delmål 4.7 foreskriver.  

 

En god uddannelse eller rette for- 

udsætninger og oplysning, er netop 

vigtige ting at tage sig med i baga- 

gen.

4.4 "Inden 2030 skal vi i betydelig grad forøge antallet af unge og voksne, der har relevante 

kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Heriblandt de tekniske og håndværksmæssige evner, der 

gør det muligt at starte egne virksomheder og skabe anstændige arbejdspladser." 
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PUNKT 8 
Verdensmålenes ambition er, at den øko- 

nomiske vækst skal være bæredygtig, hvil- 

ket bl.a. betyder, at vi skal bruge de globa- 

le ressourcer mere effektivt i forbindelse 

med forbrug og produktion. Dette er en vi- 

sion vi deler. 

 

Her skal vi samtidig kunne afkoble økono- 

misk vækst fra ødelæggelse af miljøet, som 

vi fx kan gøre ved ikke at fælde skovområ- 

der, for at opnå kortvarig økonomisk 

gevinst, men i stedet bevare dem. 

 

Vi er også meget dedikeret i vores arbejde 

omkring hvilke samarbejdspartnere vi har 

og at vores produktion samtidig er sporbar. 

For os er det yderst vigtigt, at man tager 

stor afstand fra moderne slaveri og anden 

form for dårlig arbejdsproduktion. 

 

For os er det vigtigt, at vores samarbejds- 

partnere arbejder ud fra samme værdisæt 

som os selv. 

 

Dette understøttes i Verdensmålenes del- 

mål 8.7, hvor det skal sikres, at der skrides 

effektivt til handling overfor moderne sla- 

veri, tvangsarbejde, menneskehandel og 

børnearbejde.  

8.7  "Vi skal øjeblikkeligt skride effektivt til handling for at gøre en ende på tvangsarbejde, 

moderne slaveri og menneskehandel. Samtidig skal vi stoppe de værste former for 

børnearbejde, herunder rekruttering og brug af børnesoldater...."

Det forsøger vi i praksis at sikre os ved, at 

være meget bevidste om vores valg af sam- 

arbejdspartnere og underleverandør. 

 

Udadtil sikrer vi os, at man altid kan spore, 

hvor vores produkter stammer fra og hvor- 

dan de er lavet. Alle vores produkter er 

sporbare. Vi vil enten på produktet, embal- 

lagen eller på vores hjemmeside oplyse 

vore kunder alle praktiske informationer om 

underleverandør til materiale, så man ikke 

er i tvivl om dets oprindelse. 

 

Vi finder det vigtigt, da det kan være med 

til at understrege overfor kunden, at vi er en 

virksomhed, som står vores ansvar bevidst. 

 

Delmål 8.9 passer også til vor tankesæt. 

 

Vi vil gerne være synlige i bymiljøet og på 

den måde også vise hvad genbrugs- og 

bæredygtige materialer kan anvendes til 

samtidig med, at vi kan promovere lokale 

produkter og oplyse turister. 

 

Dette vil samtidig være med til at synliggøre

bæredygtighed lokalt som globalt. 

8.9  "Inden 2030 skal vi vedtage og implementere politiske beslutninger for at fremme 

bæredygtig turisme, der skaber jobs og promoverer lokale produkter og kultur."
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PUNKT 9 
I bund og grund handler de tre ovenstå- 

ende punkter om, at vi skal få vores 

samfund til at køre rundt på en smartere 

måde - bl.a. ved at blive bedre til at 

handle med mennesker fra hele verden 

og ikke kun lokalt. Samtidig handler det 

om, at finde nye metoder at arbejde 

med bæredygtighed på i verdens fabrik-

ker og virksomheder. 

 

Det handler om at få folk til at tænke 

over, hvad de gør – og hvordan. På den 

måde ville det på sigt være mere muligt, 

at anvende ressourcerne mere effektivt 

og være miljømæssigt mere fornuftigt. 

 

Delmål 9.4, omkring opgradering af in- 

frastruktur og industri, samt effektiv ud- 

nyttelse af ressourcerne og større brug 

af grønne teknologier og processer, der 

er miljømæssigt fornuftige, er også no- 

get vi læner os meget op ad.

9.4  "Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med 

mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer der 

er miljømæssigt fornuftige..."

Vi forsøger bl.a. at udvikle og forske i 

bedre udnyttelse af diverse ressour- 

cer. 

 

 Bl.a. hvordan en træsort kan klare sig 

bedre i et miljø, hvor der er store 

temperaturforskelle. Fx. i Asien. 

 

Vi forsøger at finde den bedste måde 

hvorpå, vi miljømæssigt er mest for- 

nuftige. 
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PUNKT 11 
Dette punkt handler om, at man skal hindre 

udviklingen af slumområder og forebygge 

problemerne med den store menneskevan- 

dring fra landet til byerne. 

 

At man skal udnytte de store problemer/ud- 

fordringer, som byerne får, når de bliver 

overbefolket – bl.a. med tanke på øget for- 

urening og affald på gaderne. 

 

Vi går i TrÆls ind for praktiseringen af dette, 

set på verdensplan, men mere lokalt i vores 

virksomhed og nærområder vender vi punktet 

på anden vis. 

 

Tager man udgangspunkt i overskriften ”Bæ- 

redygtige byer og lokalsamfund”, praktiserer 

vi det på den måde, at vi forsøger at skabe 

bedre miljøer i de byer/lokalsamfund, vi ar- 

bejder sammen med. 

 

Vi forsøger at tænke innovativt og tænke på, 

hvordan vi bedre kan udnytte de mange ma- 

terialer, som så ofte går til spilde. Det kan 

bl.a. være fra byggeprojekter, nedrivnings- 

materialer og andet affald. 

 

Vi forsøger, at finde nye måder at anvende 

skraldet på, eller om ikke andet få det mest 

optimale ud af restprodukterne. For os er det 

vigtigt, at være er med til at støtte op om- 

kring bæredygtighed og samtidig også prak- 

tisere det, hvilket er byggestenene for TrÆls' 

eksistens. 

Vi vil være med til at skabe gode miljøer, 

nye produkter, nye måder at tænke og an- 

vende på, samt inspirere lokalsamfundet til 

at tænke mere bæredygtigt. TrÆls ser 

gårsdagens affald, som morgendagens 

guld.  

 

Delmål 11.3 siger bl.a., at inden 2030 skal 

byernes vækst gøres mere inkluderende og 

bæredygtig, hvilket vi bestemt er med til at 

"skubbe" i den rigtige retning. 

 

Vi forsøger bl.a. gennem lokale kommuner 

at præge dem i den ”rigtige” retning. Vi vil 

vise dem vejen mod en mere bæredygtig 

by, for ikke også at nævne lokale virksom- 

heder. 

 

Vi gør det ved at implementere diverse 

bæredygtige produkter i bylivet og forsø- 

ger samtidig at inddrage de lokale indbyg- 

gere. 

 

Det kan fx. ses gennem et projekt i Midt- 

punktet, Vejle, hvor vi sammen med lokale 

byggede og malede det såkaldte ”Fugle- 

hotel”, og fandt på konceptet til et sæbe- 

kasseløb (også i Vejle), som vi faciliterede, 

hvor børn fik fornemmelsen af at arbejde 

med og producere ting af bæredygtigt 

træ. 

 

Ydermere ses bæredygtigheden i de pro- 

dukter vi producerer, som enten kommuner 

og/eller lokale virksomheder kan anvende 

til udsmykning eller udstillingsinventar. Som 

man derfor kan læse, vil og gør vi mange 



11.3 "Inden 2030 skal vi gøre byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre 

muligheder for at alle verdens lande kan planlægge byer og bosættelser på en mere 

integreret, bæredygtig og inddragende måde."

ting, hvad angår det at skabe et bæ- 

redygtigt miljø, men vil fortsat gerne 

gøre mere.  

 

Delmål 11.6 læner sig lidt op af delmål 

11.3, forstået på den måde, at vi gerne 

vil være med til at reducere den gen- 

nemsnitlige miljøbelastning, som vi kan 

forebygge ved bedre håndtering af 

skrald og andre former for affald, 

hvilket vi som oftest ser som "guld". 

 

Vi genovervejer vores skrald mere end 

to gange, for at sikre os, at vi får den 

bedst mulige udnyttelse af det.  

11.6 "Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens 

byer. Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering 

af skrald og andre former for affald."
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PUNKT 12 
Punkt 12 er et centralt punkt i vores måde at 

tænke på. 

 

Punktet har en sammenhæng med delmål 11.6, 

da det handler om ansvarligt forbrug af pro- 

dukter og produktion. Det er vigtigt for os, at 

vi bruger vores materialer med omhu og ikke 

masseproducerer, da det kan resultere i stort 

spild. 

 

Dette er heldigvis sjældent noget vi oplever, 

da vi for det meste altid kan genanvende vo- 

res materialer, inkl. spildmaterialerne. Ellers 

har vi andre aftaler der gør, at vi kommer af 

med vores overskudstræ til andre, som har 

gavn af det. 

 

Punkt 12 handler også om, at transporten af 

varerne kan ødelægge miljøet, hvorfor vi også 

tænker så lokalt som muligt. 

 

Transport af diverse materialer er så klart 

nærmest umuligt at undgå, men vi forsøger at 

reducere transporten så meget som muligt. 

Bl.a., som skrevet, ved at handle lokalt, men 

også at holde handlen inden for landets 

grænser, hvorfor vi ikke importerer fra andre 

lande. 

 

Således undlader vi at forurene på anden vis. 

Vi ser ingen idé i, at importere andet steds 

fra, eftersom vi har rigeligt med muligheder i 

Danmark.  

Ydermere stemmer delmål 12.5 klart 

overens med vores tankegang. 

 

Vi vil nedbringe mængden af affald så 

meget som muligt. Og skulle det derfor 

ikke være klart endnu, understreger vi 

gerne, at vi i TrÆls tænker genanvendel- 

se på et højt plan. 

 

Vi praktiserer bl.a. dette ved at lave af- 

taler med andre virksomheder, der skulle 

komme i overskud af materialer, som vi 

kan genanvende, så det ikke havner som 

affald. Herefter genanvender vi materia- 

lerne til nye produkter/miljøer, hvilket vil 

sige, at det som ellers var blevet til af- 

fald nu er fuldt funktionsdygtigt på 

anden vis. 

 

Herom kan delmål 12.7 passe ind i den 

forstand, at vi gerne ser offentlige ind- 

køb bliver mere bæredygtige således, at 

de produkter du ser i diverse hjem og/el- 

ler butikker, har en mere bæredygtig 

baggrund end tilfældet er i dag. 

 

Vi vil have virksomheder, andre produkti- 

oner, organisationer og/eller kommuner, 

til at hoppe med på bølgen og tænke 

”grønt”. Alene kan vi ikke gøre en forskel, 

men sammen kan vi nå længere og ud til 

et større segment. 

12.5  "Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, 

reduktion, genbrug og genanvendelse."

12.7  "Vi skal fremme bæredygtigt offentligt indkøb, i overensstemmelse med nationale politiske 

beslutninger og prioriteter."



HVORFOR OS?

Et samarbejde med os vil derfor styrke din virksom- 

hed, din kommune eller dit projekts image om en 

grøn og mere bæredygtig fremtid. Du vil udadtil 

afspejle, at du er miljøbevidst, tænker over materi- 

aler, brug og anvendelse. Du sikrer ikke mindst, at 

du træffer mere korrekte beslutninger og kan være 

med til at vise vejen frem for andre. Blive et forbil- 

lede for andre. 

 

Ydermere sikrer du dig, at du får en trofast part- 

ner i TrÆls, som altid yder sit til at være den bedste 

udgave af sig selv. 

 

Vi er ikke en virksomhed, der ønsker at være næst- 

bedst, men stræber derimod altid efter at være de 

bedste til det vi gør, uden at gå på kompromis 

med vores værdisæt - herom omtanke, omhu, den 

gode partner og det gode håndværk.  

 

Vi gør plads til forbedringer, forskning og udvikling 

af diverse. Vi er altid åbne for nye veje så længe 

det sikrer os, at det står til mål med vores vision 

om at være bæredygtige og genanvendelige. Kan 

vi tænke, gøre og agere anderledes for at blive 

bedre og mere effektive i det vi gør, er det en del 

af vores mission.  

Hos TrÆls skal man ikke være i tvivl om, at man får 

noget specielt, unikt og anderledes, der har en tro- 

værdig og loyal baggrund. Man sikrer sig, at ens pro- 

jekter og miljøer er lavet af seriøst, godt håndværk 

der har en sund baggrund og er miljømæssigt 

"grøn".  

 

Man ved at man træffer et bæredygtigt valg, og 

dermed bruger sin sunde fornuft, og samtidig får et 

solidt produkt der er med til at sikre fremtiden.  

 

Vi kan derudover love, at man får lov at arbejde 

sammen med energiske, friske og sjove mennesker. 

Vi er ikke som andre, men som os selv. Vi er TrÆls. 

"Vi gør problemer til muligheder; 

"deponering til livsstil" & "affald til guld"" 

”Vi ønsker at bruge gårsdagens affald til 

moderne, teknologisk design” 

”Vi er et innovationshus, der er bygget på 

en cirkulær økonomi” 



?
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”FNs 17 Verdensmål er ikke bare vigtige for os og lokalt. Også globalt” 

”Vi ser det perfekte i det uperfekte” 

"Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles"


