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Duurzame bosexploitatie bij EGGER

Duurzame bosexploitatie heeft bij EGGER de allerhoogste prioriteit. Dit basisprincipe is ook in onze gedragslijn
verankerd. EGGER gebruikt voor de productie van houtgrondstoffen uitsluitend uitdunningshout, resthout van
geselecteerde kwaliteit van zaagfabrieken alsook geschikt recycling-hout. De aanlevering en het gebruik van
hout uit de directe omgeving van de fabrieken heeft daarbij prioriteit. Lange aanvoerafstanden worden zo
voorkomen. EGGER heeft een gesloten kringloop van grondstof tot en met eindproduct geschapen, die zorgt
voor een actieve milieubijdrage ter bescherming van onze bossen.

Het is een principe van EGGER om bij niet gecertificeerde herkomst van hout de hierna genoemde bronnen
uit te sluiten:
1. Hout dat illegaal gekapt is;
2. Hout uit gebieden, waar tradities of burgerrechten niet gerespecteerd worden;
3. Hout, dat uit niet-gecertificeerde bossen met een grote beschermingswaarde afkomstig is;
4. Hout van bomen die genetisch gemodificeerd zijn;
5. Hout uit bossen, die in plantages of voor andere doeleinden dan bos omgezet zijn.
6. Hout met schending van een van de ILO kernconventies, zoals ze in de ILO-verklaring over
fundamentele rechten en beginselen bij het werk omschreven zijn.

We gaan met verantwoordelijkheidsbesef om met bos en milieu en zijn in het kader van de keten voor duurzaam
beheer al naar gelang de beschikbaarheid van het hout volgens „Forest Stewardship Council®“ (FSC®, FSCC017963) en „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFC) gecertificeerd.




FSC COC certificaat: SGSCH-COC-110039
FSC CW certificaat: SGSCH-CW-110039
PEFC COC certificaat: CH17/0386

In de EU-houtverordening EUTR VO(EU) 995/2010 worden onze Europese EGGER fabrieken niet als partij
gekwalificeerd die hout als eerste in omloop brengt. De fabrieken kopen uitsluitend hout uit de regio van
gecontroleerde leveranciers aan, die overeenkomstig de regels voor de plicht tot zorgvuldigheid aangetoond
hebben dat het om legaal gekapt hout gaat.
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