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// Kommentar fra ledelsen

Overblik over PA Savværk
PA Savværk er en familiedrevet virksomhed
med en lang historie, som begynder helt tilbage i 1885. Et tæt parløb med Carl Hansen &
Søn, der står bag produktionen af de berømte
Wegner-møbler, har således eksisteret siden
1950’erne, og PA Savværk leverer fortsat dansk
kvalitetstræ til blandt andet Wegners Y-stol.
De øvrige trævarer, som savværket levede af at
producere til langt op i det 20. århundrede, er
tiden imidlertid for længst løbet fra.
Præcis ligesom Kong Frederik IV’s flådeege har
fundet alternativ anvendelse og vundet ny værdi
efter at behovet for en maritim slagstyrke bygget
på egeplanker svandt ind, står PA Savværk også
fortsat stærkt som en af markedets mest
dedikerede træleverandører med dybe,
historiske rødder og en kerne af kvalitet. I dag
tillige med skarpt fokus på det globale behov for
miljømæssig omtanke og bæredygtighed
kombineret med virksomhedens, kundernes og
vore loyale ansattes berettigede krav om effektiv
drift.
Evnen til at flytte os i takt med tiden uden at
svigte vores grundlæggende værdier som passionerede træmænd og - kvinder er fortsat PA
Savværks mest fremtrædende varemærke. Som
i alle firmaets 135 leveår er det den kompromisløse kvalitetssans helt ned i detaljen, som også i
fremtiden vil få båndsaven til at snurre.
Vores produktportefølje består i dag af massive
plankegulve i forskellige dimensioner, som udføres i Eg, Douglas, Ask, Fyr og Pitch Pine.
Hele bearbejdningen fra stammer til det færdige
produkt i form af eksklusive plankegulve
håndteres på eget savværk, og dermed sikrer vi,
at råtræet behandles og udnyttes efter strenge
regler.

”Førende savværksproducent af
bæredygtigt dansk træ.”
Sourcing af råtræ til produktionen koordineres
fra vores kontor i Korinth, som er beliggende
på samme lokation som savværket, og vi sikrer
derved hele værdikæden internt fra råvarer til
det færdige produkt, herunder salg, fragt samt
aftersales. Vores cirka 50 medarbejdere
arbejder hver dag for, at vi er den førende
savværksproducent af bæredygtigt dansk træ.
Produkterne afsættes primært på det danske
marked til slutkunder gennem vores forhandlere
geografisk fordelt i hele Danmark eller direkte
herfra, ligesom arkitekter og tømrermestre er at
finde i kundeporteføljen. Vores styrke er kvalitet
samt den personlige service, vi lægger i
samarbejdet med den enkelte kunde.
Der er ingen tvivl om, at savværkets lange
historie kombineret med håndteringen af hele
værdikæden signalerer troværdighed og sikring
af kvalitet. Vi arbejder dedikeret og målrettet
med cirkulær økonomi gennem vores Cradle to
Cradle-strategi på PA Savværks produktion
i Korinth og Søfælde.Vi ønsker at yde vores
beskedne bidrag til en verden, hvor vores
produktion ikke har en negativ indvirkning på
miljø eller mennesker.
Helt centralt i denne strategi er Cradle to Cradle
roadmapping omhandlende materialer,
genanvendelse, energi, vandforbrug samt
social fairness. PA Savværk A/S er ejerledet af
Kim Axelsen, som ligeledes er hovedaktionær
i Wiking Gulve A/S. De to virksomheder har
fælles administration, men drives i øvrigt som
selvstændige virksomheder.
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Overblik over Wiking Gulve
Wiking Gulve blev stiftet i 1997 af brødrene
Anders og Hans Peter Korsgaard, som
begyndte med en beskeden produktion af
plankegulve i fyr i lejede lokaler.
Efter en periode som kapitalfondsejet virksomhed, er Wiking Gulve siden 2012 igen privatejet
af en dansk personkreds, som direkte er involveret i den daglige drift og udvikling af virksomheden. Wiking Gulve er den eneste danske
producent af lamelopbyggede 3-lags plankegulve til den eksklusive bolig, og ligeledes en af
Danmarks største producenter af plankegulve.
Vi er tillige den eneste danske producent med
licens til at producere med 5G kliksystem – markedsført som Q-LOC.
Produktionen, der er beliggende i Roslev nord
for Skive, omfatter specialudviklede 3-lags plankegulve i træsorterne fyr, ask, eg, douglas, pitch
pine, lærk og bøg.
Træ er et levende materiale, men ved at lægge
tre stykker træ sammen, hvoraf det midterste
lag vender på tværs, skaber vi et gulv, der med
moderne teknologi reducerer træets naturlige
bevægelser med op til 70 pct., så plankerne bliver mere stabile og formfaste og dermed en klar
forbedring af det traditionelle massive trægulv,
hvilket gør gulvene særdeles velegnede til gulvvarme. Hos Wiking Gulve bruger vi naturligvis
træ hele vejen igennem, og kun det bedste træ
bliver udvalgt til toplaget, der er 4-12 mm tykt,
så det kan holde til mange afslibninger, skulle
dette blive nødvendigt.

”Danmarks eneste producent
af 3-lags plankegulve”
Kvalitetstræ til kvalitetsgulve
På eget savværk kombinerer vi tradition og
erfaring med moderne viden og teknologi, og
et plankegulv fra Wiking Gulve møder ikke kun
de højeste forventninger og krav hos boligejere,
arkitekter og rådgivere. Et plankegulv fra Wiking
er også bæredygtigt - skabt i en omhyggelig
tilrettelagt værdikæde fra nøje udvælgelse af
skovområder og de enkelte træer til forarbejdning og produktion af det enkelte plankegulv.
Gulvene er produceret af primært danske råvarer eller udvalgte træer fra skove i Skandinavien
eller Nordeuropa. Det betyder, at transporten og
dermed CO2 belastningen er minimal.
Bæredygtige gulve sikrer fremtiden
For Wiking Gulve er FN’s 17 verdensmål ikke
bare tomme politiske ord. Det ligger i selve
Wiking Gulves DNA at producere bæredygtigt,
og vi har for længst adapteret klimamål nr. 12
Ansvarlig forbrug og produktion, nr. 13 Klimaindsats og nr. 15 Livet på land, som helt essentielle
parametre for vores eksistens.
En skånsom skovning af råvarer, der følger
de krævende skandinaviske love og miljøkrav,
efterfølges af en nænsom opskæring af råtræet,
med minimalt spild og miljøbelastning til følge.
Råvarespild og spåner fra produktion anvendes
til procesvarme og opvarmning af
produktionslokaler, hvorfor Wiking Gulve er
selvforsynende af varme.
Wiking Gulve vil fortsat fremadrettet produktudvikle bæredygtige gulve med det fokus for
øje, yderligere at minimere spild, ressourcer og
klimaaftryk i et tæt samarbejde med dedikerede
medarbejder og kunder.
Henrik Nielsen
Wiking Gulve, Adm. Direktør
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// Virksomhedsprofil

PA Savværk Økonomi
Omsætning i 2019 		

42,3				

mio. DKK.

EBITDA			

4,37		

mio. DKK.

Egenkapital

13,14

mio. DKK.

Wiking Gulve Økonomi
Omsætning i 2019 		

38,0				

mio. DKK.

EBITDA			

4,00		

mio. DKK.

Egenkapital

7,02

mio. DKK.

Medarbejdere

I alt 75
fordelt på fuldtid-, deltid-, flex og
praktikantstillinger.

Herunder:
PA Savværk
49 medarbejdere
Wiking Gulve
26 medarbjedere

Placering
PA Savværk
Korinth
Søfælde
Wiking Gulve
Roslev
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// Virksomhedsprofil

Wiking Gulve & PA Savværk i dag og langt ud i fremtiden
Samfundsansvar - Der bliver hver eneste dag produceret varer på vores savværk,
og vi er klar over, at det ikke kan lade sig gøre uden, at vi påvirker verden omkring os.
Ved en målrettet indsats for den enkelte gruppe af interessenter, forsøger vi at minimere og gerne
udelukke de negative effekter, som vi måtte forårsage.
Lokalsamfund
Myndigheder

Kunder

”Vi støtter FN’s Verdensmål.
Vores mål er, at tage del i så
mange som muligt”

Forbrugere

PA Savværk
&
Wiking Gulve

Leverandører

Klima

Ejere
Ansatte

PA Savværks Mission
Dansk bæredygtig skov bliver til det
ypperste indenfor gulve og dansk
design.
Effektivisere savværksproduktionen gennem konstant
udvikling og rationalisering.
Skabe individuelle
kundeoplevelser baseret på
træets og vores unikke historie.
Fremme brugen af træ i dansk
design og byggeri gennem
konstant produktudvikling.

Wiking Gulves Mission
Wiking Gulve har tradition for godt træ. Med respekt for
naturen håndplukker vi, i samarbejde med erfarne
skovfolk, de bedste stammer fra bæredygtige skove
for at skabe trægulve, der skal være til gavn og glæde
i mange, mange år.
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// Virksomhedsprofil

Bæredygtig skovdrift og produktion
Med vores CSR-strategi ”Bæredygtig skovdrift og produktion” ønsker vi at udvise respekt og
omtanke for træ som ressource – og for produktionen der er involveret gennem hele værdikæden
fra plantning af træet til en eventuel materialegenanvendelse.

Ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion

Bæredygtig
Handel

Bæredygtig
Drift

God arbejdsplads
Fællesskab

Leverandørstyring

Transport

Bæredygtigt
Sortiment

Affald & Spild

Lokalsamfund
Sikkerhed &
Sundhed

CSR-fundament - Økonomisk bæredygtighed

Mission - Dansk bæredygtig skov bliver til det ypperste indenfor gulve og dansk design.
Effektivisere savværksproduktionen gennem konstant udvikling og rationalisering.
Skabe indivuelle kundeoplevelser basseret på træets og vores unikke historie.
Fremme brugen af træ i dansk design og byggeri gennem konstant produktudvikling.

CSR-fundament - Økonomisk bæredygtighed

Mission - Dansk bæredygtig skov bliver til det ypperste indenfor gulve og dansk design.
Effektivisere savværksproduktionen gennem konstant udvikling og rationalisering.
Skabe indivuelle kundeoplevelser basseret på træets og vores unikke historie.
Fremme brugen af træ i dansk design og byggeri gennem konstant produktudvikling.
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// Virksomhedsprofil
Hos PA Savværk & Wiking Gulve arbejder vi for
• At virksomhederne handler i overensstemmelse med principperne for økonomisk
råderum og en bæredygtig udvikling
• At begrænse brugen af ressourcer og energi, minimere forurening samt opnå
bedst mulig menneskelig velvære
• At foretage løbende forbedringer til nedbringelse af miljøpåvirkningerne
• At indføre og opretholde et miljøledelsessystem til efterlevelse af virksomhedens miljøpolitik
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// Virksomhedsprofil
Værdier
• Vi driver en både miljømæssig og økonomisk bæredygtig forretning
• Vi lægger vægt på det gode håndværk
• Vi arbejder med høje kvalitetsprodukter og gør os umage – vores historie forpligter
• Vi sikrer produktion og levering til tiden
• Vi tager ansvar og hjælper hinanden
• Vi tænker nyt og er ikke bange for forandringer

”Vi arbejder for at kvalitetstræer
bliver til kvalitetsgulve.”
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// Bæredygtig handel

Bæredygtig handel PA Savværk
PA Savværk har specialiseret sig i at udnytte et af verdens mest fantastiske materialer: Træ. Dette
betyder, at vi har en forpligtelse og en naturlig interesse i at beskytte og bevare den naturlige ressource, som verdens skove er.
PA Savværk støtter bæredygtig skovdrift:
• PA Savværk vil altid overholde den til enhver tid gældende lovgivning i importør- og
eksportørlandene.
• Det er PA Savværks klare politik, at vi i vores indkøb sikrer os, at træet er fældet i henhold til
det pågældende lands lovgivning.
• PA Savværk køber/importerer ikke træ eller medvirker aktivt til at købe/importere træ,
der er fældet ulovligt eller på anden måde omsat ulovligt uanset oprindelsesland eller tredjeland.
• PA Savværk anerkender FSC og PEFC som certificeringsorganisationer, der arbejder
på at sikre bæredygtig skovdrift i verden.
Det betyder også, at PA Savværk vil til enhver tid undgå at handle med:
• Tømmer fældet i strid med oprindelige folks rettigheder.
• Tømmer fældet i skove hvor høje bevaringsværdier trues af forvaltningsaktiviteter.
• Tømmer fældet i skove som bliver konverteret til plantage eller ikke forstlig brug.
• Tømmer fra skove med genetisk modificeret træer.
PA Savværk vil aktivt medvirke til at øge forbrugerens kendskab og forståelse for de
enkelte certificeringer.
Miljøledelsesystem
Allerede i 1995 valgte PA Savværk at gøre brug af miljøledelsessystem
BS 7750 : 1994, ”Specification for Envionmental management systems”
af Dansk Standard oversat til DS/INF 75:1994 ”Miljøledelsessystemer”.
Vi udformede en miljøpolitik for at sikre næste generations
adgang til dette unikke materiale, som træ er.
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// Bæredygtig handel

Bæredygtig handel Wiking Gulve
Wiking Gulve ønsker at støtte fremtiden. Ansvarligt skovbrug og tilvækst i skovene er vigtig for os
som virksomhed, når vi hver dag arbejder for at kvalitetstræer bliver til kvalitetsgulve. Wiking Gulve
er stolte af sin miljøpolitik, samt certificering og organisationer vi støtter.
Hos Wiking Gulve har vi specialiseret os i forarbejdning af en af verdens mest fantastiske naturlige
ressourcer, nemlig træ. Det betyder, at vi har en forpligtelse til og naturlig interesse i at beskytte og
bevare de skove, som vi henter dit træ fra. Wiking Gulve har derfor udformet en miljøpolitik for at
sikre kommende generationers adgang til det unikke materiale, som træ er.
Wiking Gulve støtter bæredygtig skovdrift
Wiking Gulve overholder den til enhver tid gældende lovgivning i importør- og eksportørlandene.
Det er Wiking Gulves klare politik, at vi i vores indkøb sikrer os, at træet er fældet i henhold til det
pågældende lands lovgivning. Wiking Gulve køber eller importerer ikke træ og medvirker ikke til at
købe eller importere træ, der er fældet ulovligt eller på anden måde omsat ulovligt, uanset oprindelsesland eller tredjeland.
Wiking Gulve vil til enhver tid undgå at handle med:
• Tømmer fældet i strid med oprindelige folks rettigheder.
• Tømmer fældet i skove hvor høje bevaringsværdier trues af forvaltningsaktiviteter.
• Tømmer fældet i skove sommer bliver konverteret til plantage eller ikke-forstlig brug.
• Tømmer fra skove med genetisk modificerede træer.
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// Bæredygtig handel

FSC Certificeret
Vi er stolte af at kunne tilbyde FSC-certificerede
produkter. FSC er forkortelse for ’Forest Stewardship
Council’, som er en certificering, der sikrer overholdelse af
nogle meget specifikke krav til bæredygtig skovdrift på hele
kloden.
I forbindelse med denne certificering vil PA Savværk og
Wiking Gulve aktivt medvirke til at øge forbrugerens
kendskab og forståelse for organisationen. Det er vores
målsætning at øge omsætningen af certificerede varer
væsentligt, og med en klart formuleret miljøpolitik er det også
vores målsætning at opfylde det omgivende samfunds krav
om ressourcebeskyttelse og vores kunders efterspørgsel på
bæredygtige produkter.
PA Savværk og Wiking Gulve er FSC-certificeret.
Alle vores medarbejdere er medansvarlige for at holde
FSC-materialer og ikke-FSC-materialer adskilte.

Menneskerettigheder og Antikorruption
Korruption er kriminelt og ødelæggende for et samfund. Med en klar afstandtagen til korruption,
bekæmper PA Savværk og Wiking Gulve korruption i enhver henseende, og har ligeledes en klar
udarbejdet politik på dette område i vores ”Code of Conduct”, som et fokusområde i
leverandør – og kunderelationer.

Verdensmålene for bæredygtig
fremtid kan kun realiseres
gennem samarbejde. Et vigtigt
skridt i den rigtige retning er for
os, at alle vores leverandører
løbende underskriver og
forpligter sig til vores
Code of Conduct.
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// Bæredygtig drift

Bæredygtig drift
PA Savværk og Wiking Gulve ønsker at fremme bæredygtig drift og produktion, hvilket
understøttes af vores arbejde med Cradle to Cradle. Cradle to to Cradle er et designkoncept, hvor
produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og
økonomi. Det er udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på
miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre. For mindre dårligt er stadig dårligt.
Cradle to Cradle er visionen om en verden, hvor forbrug og produktion har en positiv effekt på
både økonomi, miljø og mennesker.
Cradle to Cradle i byggebranchen
Arkitekter og bygherrer i den vestlige verden har stort fokus på
Cradle to Cradle i byggeriet, fordi Cradle to Cradle certificerede
produkter giver ekstra point i en lang række
byggecertificeringsordninger og er derfor det foretrukne valg.
Med en Cradle to Cradle har vi forpligtet os til konstant at
arbejde med at forbedre os på følgende kategorier:
1. Materialesundhed
2. Genbrug og genanvendelse
3. Vedvarende energi og carbon management
4. Forvaltning af vandressourcen
5. Social retfærdighed

Anvender 100% vedvarende energi
Bruger de sundeste materialer, der kan gå i kredsløbet
Arbejder seriøst med cirkulær økonomi og genanvendelse
Vi arbejder kontinuerligt med forbedring af produkter
Tager ansvar for mennesker og miljø
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// Bæredygtig drift

FN’s Verdensmål sammen med Cradle to Cradle
I forbindelse med vores Cradle to Cradle certificering har vi udvalgt 3 af FN’s verdensmål, som vi
intensiverer vores CSR arbejde med. Når kun det bedste er grønt nok.

Verdensmål nr. 12 – ansvarligt forbrug og produktion
• Lokal produktion
• Lokale råvarer
• Lokal ansvarlighed

Verdensmål nr. 13 – klimaindsats
• Ca. 7.000 ton CO2 årligt lagret i vores træprodukter
• Produktion med 100% grøn energi
• Verdens mest miljøvenlige råstof

Verdensmål nr. 15 – livet på land
• Vi anvender kun træ fra 100% bæredygtige skove
• Vi sørger for genplantning og støtter biodiversiteten i
de danske skove
• Vi er træambassadører for trae.dk og sponsor for Plant et Træ
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// Bæredygtig drift

Plant et træ
At plante træer er en god handling for både klima og miljø – og samtidig er det et godt symbol på
en grøn fremtid for både mennesker og dyr. For os er det essentielt at være med i indsatsen om at
skabe en fremtid, som er bæredygtig. Derfor har vi taget et aktivt valg om at støtte en grøn og bæredygtig fremtid, dette sker blandt andet ved et samarbejde med organisationen Plant et Træ, der
arbejder for at bevare træernes vilkår og vækst. Gennem børns læring i institutionerne, arbejder
organisationen for at øge kendskabet til træer, bæredygtighed samt skabe en bredere
forståelse for træers vilkår og vækst.

100% vedvarnede energi i vores produktion
El-forbrug er en ikke uvæsentlig faktor ved produktion af
bæredygtige trægulve for PA Savværk og Wiking Gulve.
I 2020 har vi taget et vigtigt skridt imod en miljømæssig
korrekt produktion. Fra d. 1. januar 2020 benytter
PA Savværk og Wiking Gulve sig af 100% grøn strøm fra
vindmøller. Vi har taget et aktivt valgt om at købe vores
miljøvenlige el via vindenergi fra danske vindmøller, så
henholdsvis Danmarks mest bæredygtige massive plankegulv
og Danmarks mest bæredygtige lamelopbyggede plankegulve
nu bliver endnu grønnere.

CO2 Neutral Website
Vi vil gerne gøre en forskel for miljøet, det gøres blandt ved at deltage i ordningen for
CO2-neutrale hjemmesider. PA Savværk og Wiking Gulve har bidraget med en CO2- reducering
svarende til, at vores hjemmesider er CO2 neutrale.
Reduktionerne sker blandt andet ved opstilling af nye og vedvarende energikilder, deltagelse i
kontrollerede CO2-reducerede projekter samt bidrag til bevarelse af regnskov.
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// God arbejdsplads

God arbejdsplads
Vi sikrer løbende, at PA Savværk og Wiking
Gulve er en god, sund og udviklende arbejdsplads, der kan skabe både økonomisk såvel
som bæredygtig værdi for kunder, medarbejdere
og leverandører. Det gør vi gennem et fokus på
fællesskab, kompetencer, stabilitet og en både
sikker og sund arbejdsplads.

medarbejderes kompetencer og videregive
værdifuld viden og kundskab. Vi arbejder med
en form for industrialiseret håndværk, hvor det
ikke nødvendigvis kræver et eksamensbevis at
håndtere vores produkter, men snarere nysgerrighed, passion og ikke mindst erfaring. Det er
vores DNA, og sammen med vores
certificeringer, værdier og samfundsansvar er
Fællesskab
det vigtigt at disse er inkorporeret i samtlige
Vi lægger op til, at den enkelte medarbejder har medarbejdere, så de kan være stolte af det, de
en vis grad af medbestemmelse i dagligdagen. producerer.Vi arbejder desuden løbende med
Vi tillægger det stor værdi, at de enkelte
at uddanne og oplyse medarbejderne i cirkulær
medarbejdere selv kommer til ledelsen med
økonomi, og derved få alle kollegerne involveret
initiativer og forslag til ændringer i produktions- i denne tankegang.
gange mv., som kan højne både effektivitetsniveau samt arbejdsmiljø. Vi tilstræber en åben Sikkerhed og sundhed
og løbende dialog, hvor informationer formidles Vores 75 medarbejdere lægger en stor del af
rundt i virksomheden. Vores opfattelse er, at det deres tid og energi på jobbet. Derfor skylder vi
er vigtigt at afholde sociale arrangementer som dem en sikker, stabil og god arbejdsplads, hvor
rækker ud over arbejdstiden. Der afholdes en
man ikke kommer til skade, bliver slidt ned eller
årlig sommerfest samt julefrokost. Derudover
får stress. Det er naturligt for os at tage hånd om
afholder personaleforeningen arrangementer
arbejdsmiljøet og at forebygge arbejdsskader og
løbende igennem året, ligesom jubilæum, runde slitage hos medarbejderne.
fødselsdage mv. markeres og fejres.
En del arbejdsfunktioner i produktionen indebærer løft og skub. Vi investerer derfor i hjælKompetencer
pemidler, ligesom medarbejderne roterer, hvor
I en virksomhed som vores gør vi meget brug af det er muligt, hvilket sikrer aflastning af det
sidemandsoplæring, og vi er derfor afhængige
fysiske arbejde. Sundhed og trivsel blandt vores
af hinanden og en høj grad af professionalisme medarbejdere er vigtigt for os. Vi tilbyder gratis
er en klar nødvendighed. Vi har derfor et stærkt frugtordning samt sundhedsordning til alle vores
fokus på hele tiden at udvikle vores
medarbejdere.
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// God arbejdsplads

Fordeling af medarbejdere
Vi ansætter medarbejdere ud fra princippet om bedst kvalificerede person til den pågældende arbejdsopgave uanset køn, alder og kulturelle baggrund. Vi tilstræber at begge køn er repræsenteret
på arbejdspladsen, ligesom vi også påtager os det sociale ansvar for lokalsamfundet, ved løbende
at ansætte og integrere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, såvel unge som ældre.

Medarbejdere i vores virksomheder
Medarbejdere i alt: 75

27% Kvinder
73% Mænd
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// God arbejdsplads

Lokalsamfundet
For vores virksomheder er lokalsamfundet vigtigt,
da vi gør brug af kvalificeret arbejdskraft fra
medarbejdere fra området omkring os.
Vi er placeret i et lille lokalsamfund,
hvor størstedelen af indbyggerne kender til
vores fabrikkers historie, samt anerkender
vigtigheden i at have lokale arbejdspladser.
Vi støtter gerne lokaleaktiviteter i form
af sponsorgaver.
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// Kontaktinformationer

Virksomhedens navn
PA Savværk A/S
Adresse			
Kaj Lykkesvej 13, 5600 Korinth
Telefon		
+45 6265 1009
Website			
www.pasavvaerk.dk / www.plankegulv.com
CVR				8712 4118
Virksomhedens navn
Wiking Gulve A/S
Adresse			
Hesthøjvej 16, 7870 Roslev
Telefon			
+45 9752 5600
Website			www.wikinggulve.dk
CVR				3232 3995
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