
Grøn strategi og forankring
Vi hjælper jer med at forankre FSC-engagementet i jeres grønne strategi og 
i alle hjørner af virksomheden. På den måde sikrer I, at FSC får værdi for 
mange dele af jeres forretning.

Netværk
FSC Danmark er et netværk, som I kan drage nytte af. Her møder I andre 
virksomheder og måske jeres nye kunder, forhandlere, producenter eller 
forretningspartnere. Vi faciliterer gerne møder og forespørgsler.

NGO-dialog
FSC Danmark samler både NGO’er og virksomheder. Derfor er det også 
muligt at bruge os som talerør til grønne og sociale organisationer f.eks. 
i forbindelse med nye strategier, samarbejdsmuligheder eller ved offentlig 
kritik. Vi faciliteter gerne henvendelser eller møder.

Mediehåndtering
I forbindelse med kriser og mediehåndtering omhandlende CSR, miljø og 
træ/papir kan FSC Danmark støtte. Vi kan formulere jeres FSC-indsats klart 
og samtidig støtte med rådgivning.

Politisk arbejde
Vi arbejder for flere indkøbspolitikker med krav til bæredygtigt træ og 
papir. Samtidig følger vi lovgivningsprocesser med relevans for træ- og 
papirbranchen. Vi laver branchestatements, oplysning og følger lovforslag 
op med spørgsmål og konkrete ændringsforslag. Kontakt os, hvis din 
virksomhed ønsker at sætte fokus på et vigtigt politisk område.

Din virksomhed er medlem af FSC Danmark, og det betyder, at vi kan 
hjælpe dig. Vi hjælper bl.a. vores medlemmers ledende medarbejdere med 
at sikre, at FSC® får værdi for alle dele af deres forretning. Her er nogle 
eksempler.

HAR DU LEDELSESANSVAR? 
SÅ KAN FSC DANMARK 
HJÆLPE DIG!

OM FSC DANMARK

FSC Danmark er en aktiv non-profit 
medlemsorganisation og et stærkt netværk.

Vores fornemmeste opgave er at fremme 
FSC-mærket og øge efterspørgslen efter 
FSC-certificerede materialer helt tilbage til 
skoven. Det gør vi i samarbejde med vores 
medlemmer, som både tæller anerkendte 
NGO’er og et bredt udsnit af dansk 
erhvervsliv. 
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FSC Danmark • info@fsc.dk • +45 8870 9518 • www.fsc.dk

VIL DU VIDE MERE?

Besøg www.fsc.dk/medlemskab eller kontakt 
Søren Dürr Grue • s.grue@dk.fsc.org • 
21694145


