
”Fors A/S’ strategi om at samarbejde med det lokale 
erhvervsliv om bedre udnyttelse af restprodukter 
er kernen i vores værksteds forretningsidé. Derfor 
giver det rigtig god mening for os at være med i 
symbiosenetværket.”

Niels Bache Larsen, ejer af Det Lille Orø-værksted

Fuglehus- 
symbiosen
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Miljømæssig gevinst

Økonomisk potentiale

Fra genbrugstræ  
til nye fuglehuse Det er i overensstemmelse med regerin-

gens strategi at flytte et restprodukt som 
træ op i affaldshierarkiet ved at genan-
vende det. Samtidig skal der ikke anvendes 

nye materialer i produktionen af fuglehuse 
hos Det Lille Orø-værksted, hvilket også 
giver en miljømæssig gevinst.

I 2016 indsamlede Fors A/S 2.821 ton 
træ til genanvendelse. Samarbejdet med 
Det Lille Orø-værksted er igangsat i an-
det halvår af 2017. Det er derfor endnu 
ukendt, hvor stor en procentdel af det 
indsamlede træ til genbrug, der er egnet 
til at producere fuglehuse.
 
Såfremt træet bliver afsat til spånplade-
produktion, har Fors A/S en omkostning 

per ton. For hvert ton træ, som afsættes 
direkte til Det Lille Orø-værksted, opnår 
Fors A/S derved en besparelse. Denne 
besparelse skal dog sammenlignes med 
omkostningerne ved opsætning af endnu 
en container på genbrugspladsen –  
herunder den arbejdsindsats det kræver 
at levere en ren og brugbar fraktion til 
Det Lille Orø-værksted.

Fors A/S har i en årrække indsamlet rent 
træ fra alle genbrugspladser i Holbæk 
Kommune. Tidligere er træet blev afsat 
til en oparbejdningsvirksomhed, der har 
knust træet og bearbejdet det til anven-
delse i spånplader. En stor andel af træet 
er imidlertid stadig i så god stand, at det 
er muligt at producere nye produkter af. 
Det drejer sig eksempelvis om alle typer 
brædder og krydsfinér plader helt ned til 
50 cm.
 
Fors A/S har indgået en forsøgsaftale 
med Det Lille Orø-værksted, som laver 
fuglehuse af brugbart træaffald. Det Lille 
Orø-værksted drives af Niels Bache Larsen  

og hans to sønner Malthe og Silas. Værk-
stedet er en del af det familieejede 
Bachehuset, der har specialiseret sig i 
lokale kvalitetsprodukter.

Samarbejdspartnere 

Det Lille Orø-værksted
Fors A/S
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