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Intet salg uden CSR-certificeret frø
Salget af juletræer i Europa er de seneste årtier flyttet fra primært stadepladshandlere til
store kædeforretninger. I denne proces er der kommet øget fokus på dokumentation og gennemsigtighed i produktionen af juletræer fra de større aftagere. Især i England, Tyskland og
Schweiz blev der i den forgangne sæson lagt stort pres på leverandørerne, der blev mødt
med krav om dokumentation for, at frøet, de benytter i produktionen, er certificeret for
arbejdsmiljø og social ansvarlighed (CSR).
I 2017 blev over halvdelen af alle nordmannsgranplanter
produceret af frø, der ikke er CSR-certificeret. Juletræsproducenten kan derfor risikere at stå med et
produkt, der på sigt bliver svært at sælge.
Fremtidens salg kommer til at handle om
mere end bare træets pris, kvalitet og logistik. Kunderne kommer i stigende grad til at
kræve et nyt niveau af sporbarhed med fokus
på både miljø, arbejdsmiljø og CSR. Den professionelle dyrker tager allerede dette med i
overvejelserne, så han ikke står med skægget i
postkassen om kort tid.

Planter, produceret på CSR certificeret frø findes på markedet i stort tal, og de er ikke dyrere
end planter uden den sikkerhed. Du skal blot huske at kræve dokumentationen af din planteleverandør. Kontakt os hvis du er i tvivl om dine planter er lavet på CSR-certificeret frø.
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Levinsen’s georgiske frø har siden 2012 været certificeret efter ISO 9000 (Kvalitet/
herkomstsikkerhed) og IQ Net SR 10 (Social ansvarlighed) standarderne. Fra 2015
høsten har Levinsen’s frø fra Georgien også været statskontrolleret økologisk. Levinsens georgiske
frø opfylder kravene i BSCI’s CSR-relaterede Code of Conduct. Levinsen’s frø fra både Georgien og Rusland
opfylder kravene i den aftalebaserede danske kontrolordning. Firmaet er tilmeldt ordningen for import
fra begge lande med ID-betegnelsen LEVINSEN.
Der er kun en georgisk frøleverandør, der har en CSR-certificeret frøhøst og frøoparbejdning. Det er
Levinsen’ partner og frøleverandør, Jadvari-Abies Ltd., der har været CSR-certificeret siden 2012. Levinsen
er dermed det eneste firma, der tilbyder CSR-certificeret, georgisk frø.
LEVINSEN

Bøllemosevej 9-11, DK-3550 Slangerup

+45 4818 7527

mail@treeseed.com

treeseed.com

Afsender: Danske Juletræer - træer & grønt . Blokken 15 . 3460 Birkerød

Der er to veje til at sikre sig at de planter, man
sætter i jorden i sin kultur, er dyrket på frø der har en
CSR-certificering. Den enkleste vej er at bede sin planteleverandør vise det certifikat fra frøleverandøren, som entydigt forbinder plantepartiet, du
køber planter af, med det indkøbte frø af samme proveniens. Den anden vej er at bede frøleverandøren om at sende en kopi af certifikatet sammen med oplysning om, at der er leveret
frø af det pågældende frøparti til planteproducenten.

