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Hvad er FSC?
FSC står for Forest Stewardship Council®.
FSC er et miljømærke, der beskytter
mennesker, dyr, natur og alle typer
af skov over hele kloden.

Beskytter naturen
FSC-mærket sikrer, at skove drives bæredygtigt.
Samtidig bliver truede dyr, vandløb og planteliv beskyttet.
FSC er det eneste mærke til bæredygtigt træ, som anbefales
af globale miljøorganisationer som WWF Verdensnaturfonden
og Greenpeace.

Socialt ansvar
FSC beskytter oprindelige folk og lokalbefolkninger i skove
verden over og sikrer dem retten til at bruge skovene.

Bag om FSC

®

FSC er en international non-profit
medlemsorganisation, der arbejder for
at sikre bæredygtigt produceret træ
og papir til forbrugere verden over.
FSC bygger på 10 globale principper med
tilhørende kriterier. Kriterierne bliver tilpasset
hvert lands særlige forudsætninger.

FSC er en sikkerhed for, at dyr og planteliv
bliver beskyttet, og at de mennesker,
der arbejder i og omkring skoven, har en
uddannelse, sikkerhedsudstyr og får en
ordentlig løn.
FSC blev stiftet i 1993 af skovbranchen, en
række virksomheder, miljøorganisationer
og sociale organisationer. Alle så et behov
for et nyt, gennemarbejdet og troværdigt
system til sikring af bæredygtig skovdrift.
Derfor er FSC opdelt i tre kamre med lige
stor magt - et økonomisk, et miljørettet og
et socialt kammer. Blandt medlemmerne er
WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace.

Hvor findes FSC-skov?

Samtidig sikres det at skovarbejdere får ordentlig løn, har en
uddannelse og det rette sikkerhedsudstyr.

God forretning
Fra regnskov til nåleskov skaber FSC adgang til nye
markeder for skovejere, fordi der er en global efterspørgsel
på bæredygtigt træ.
I tropiske egne betyder det for eksempel, at skovejere ikke
fristes til at fælde og brænde skoven for at lave plantager
eller kvægdrift. Samtidig giver FSC virkomheder et vigtigt
salgsargument.

Læs mere på www.fsc.dk

Hvorfor FSC?
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Ansvar
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Når man vælger FSC,
er man med til at
tage ansvar for skov,
dyr og mennesker
verden over.

2

Nye markeder
Over 44 % af FSCcertificerede virksomheder
oplever, at certificering
giver adgang til nye
markeder og kunder.
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Sikkerhed
FSC er en sikkerhed for,
at træ og papir har en
bæredygtig oprindelse
og ikke stammer fra
ulovlig tømmerhugst.

Hvorfor støtter de?

“IKEA ser træ som en værdifuld
ressource. IKEA gruppen har været
et aktivt medlem af FSC siden
1993. IKEA’s langsigtede mål er kun
at bruge træ fra certificerede skove,
hvor skovdriften er bæredygtig.
FSC-standarden er den eneste
standard i dag, som er anerkendt
af IKEA.”

“Munio vil aldrig bruge træ, som
ikke er FSC-certificeret. Dette
skyldes, at FSC-certificeringen er
vores og vores kunders garanti for,
at træet er fældet ansvarligt og er
en del af en overordnet målsætning
om at sikre skovenes overlevelse til
glæde for fremtidige generationer.”

- Jonas Engberg, Sustainability
Manager i IKEA

- Morten C. Nielsen,
medstifter af Munio

“FSC er det mest anerkendte
initiativ til bekæmpelse af skovdød.
En af stifterne er Greenpeace,
og Verdensnaturfonden (WWF)
anbefaler FSC. Selv kritikerne
af FSC anerkender, at FSC
er det bedste certifikat. Det
er baggrunden for, at LEGO®
Koncernen er engageret i FSC,
da vi har et stærkt ønske om
at bidrage aktivt til en positiv
indvirkning på samfundet og vores
planet.”

“WWF Verdensnaturfonden ser
FSC som det mest troværdige
certificeringssytem til at varetage
miljømæssige, sociale og
økonomiske interesser inden
for skovbrug. WWF anbefaler
derfor FSC-mærket til forbrugere,
skovejere, politikere og
virksomheder.”

- Maj Manczak,Seniorrådgiver,
Energi og skov i Afrika

“Vi tror på, at en FSC-certificering
er et hjælpende skridt på vejen
mod bedre forhold for verdens
skov- og træarbejdere. Især i de
lande, hvor de ikke er beskyttet af
arbejdsmiljølovgivning som her i
Danmark.”
- Camilla Vakgaard, Politiskøkonomisk konsulent, Bygge-,
Anlægs- og Trækartellet (BAT)

“COOP støtter FSC-mærket, da det
er en troværdig ordning, og fordi
det er en god forretning for både
virksomheder og lokale samfund, at
skovene bevares, og fordi FSC er til
gavn for mennesker og natur.”

Sporbarhed fra skov til forbruger

10 grundprincipper

Sporbarheden af det certificerede træ
er en af grundpillerne i FSC-systemet.

FSC bygger på 10 globale principper for bæredygtig skovbrug. De 10 principper
gælder alle verdens FSC-skove - lige fra nåleskove til regnskove.

Alle FSC-certificeringer foretages
af uafhængige certificeringsfirmaer.
Certificeringer kontrolleres som
udgangspunkt minimum én gang årligt
ved et kontrolbesøg. Der foretages også
uanmeldte kontrolbesøg efter behov.

For at producere eller videresælge et FSCcertificeret produkt skal en virksomhed have
et sporbarhedscertifikat, der blandt andet
viser, at FSC-træ holdes adskilt fra ikkecertificeret træ i produktionen og på lageret.

Er man en slutforhandler, kan man i de fleste
tilfælde nøjes med en varemærkelicens.

Uanset hvor mange led, der er
imellem skoven og virksomheden, der
producerer det færdige produkt eller
sælger det til en slutbruger, skal hvert
enkelt led have sit eget certifikat. På
denne måde sikres sporbarheden.

Hver virksomhed har sin egen kode,
som bruges sammen med logoet og
salgsdokumenter. På den måde kan alle til
enhver tid slå producenten/leverandøren
op. Dette gøres på www.info.fsc.org.

Boghandel

CoC

Savværk
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CoC

Respekt for oprindelige folks
rettigheder

Forbruger

Skovejere skal identificere og
anerkende oprindelige folks juridiske
og kulturelle rettigheder til ejerskab
og brug af land, territorier og
ressourcer, hvis de påvirkes af den
måde, som skoven drives på.

FM

Papirfabrik
CoC

“De FSC-certificerede trykkerier
køber i dag mere end 50 % af
deres papirvolumen som FSCkvaliteter. En ganske imponerende
udvikling som vi fra GRAKOM side
ønsker at støtte og opfodre kunder
til at efterspørge. Det er et højt
prioriteret indsatsområde hos os, at
papir og tryksager bliver produceret
så bæredygtigt som muligt, og at
det netop er en grundig og kritisk
ordning som FSC, der sikrer dette.”

“Verdens Skove støtter op om FSC.
FSC løser ikke alle problemerne,
men skal ses som et skridt i den
rigtige retning. Afskovningen i de
tropiske skove er en kompleks
problemstilling, som kun kan løses
ved at arbejde på mange fronter på
samme tid - og FSC-mærkningen
er en af dem.”
- Jakob Ryding, skovrådgiver i
Verdens Skove

- Carsten Bøg,
GRAKOM, Brancheforeningen
for Kommunikation,
Design og Medieproduktion

“FSC-logoet er for nærværende
den bedste sikkerhed, der findes
for, at træ- og papirprodukter
kommer fra socialt og miljømæssigt
ansvarligt skovbrug.”

af danskerne kender
FSC-mærket.

- Jan Søndergård,
politisk rådgiver i
Greenpeace Norden

Økonomisk kammer
Socialt kammer
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65%

af danske FSC-certificerede
virksomheder oplever, at
FSC-mærket er blevet et
ultimativt kundekrav.

Forest Management-certifikat

CoC

Chain of Custody-certifikat
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FSC’s demokratiske struktur og omfattende
hensyn til mennesker, dyr og natur er
grunden til, at mange støtter op om FSC.
Miljøorganisationer ser FSC som en
måde at bevare biologisk mangfoldighed
og skovområder med høj bevaringsværdi.
Sociale organisationer ser FSC som
et konkret redskab til at give skovejere
adgang til et bredere marked gennem
en internationalt anerkendt certificering
og til at sikre skovarbejdere ordentlige
ansættelsesvilkår og rettigheder.
FSC giver producenter af tømmer, papir
og træprodukter en markedsfordel på et

Overvågning og vurdering
Skovejere skal kunne vise, at
skovdriften er under overvågning,
og at der er fremgang i skovdriften
og i forholdene for skoven. Dette
skal ske under hensyn til skovens
størrelse, intensitet og risiko
for at sikre en tilpasset drift.

Beskyttelse af
høje bevaringsværdier

Varemærkelicens

Opbakning til lokalsamfundet

Hvem støtter og hvorfor?

Miljøkammer

50%

FM

Skovejere skal have en driftsplan,
der er i overensstemmelse med
deres politikker og formål, og som
er tilpasset skovens størrelse,
intensitet og risiko. Driftsplanen
skal dokumenteres tilstrækkeligt til
at vejlede personalet og informere
dem, som må være berørte af den.
Den skal desuden kunne bruges
af alle interesserede og begrunde
driftsmæssige beslutninger.

Skovdriften skal opretholde
eller forbedre de sociale og
økonomiske forhold for dem,
der arbejder i skoven.
Trykkeri

- Jes Faltum, Director i LEGO
Environmental Sustainability

Driftsplanlægning

Skovdriften skal overholde
gældende lovgivning, regulativer og
nationalt ratificerede internationale
traktater, konventioner og aftaler.

Sikring af arbejderes rettigheder og
ansættelsesvilkår

Eksempel:

- Signe D. Frese, Programchef
for miljø og klima i COOP

Overholdelse af lovgivningen

stigende miljøbevidst marked og hjælper til
at dokumentere lovligt og bæredygtigt træ.
Butikskæder viser forbrugere, at
de tager miljømæssigt og socialt
ansvar ved at markedsføre og sælge
FSC-mærkede produkter.
FSC giver lokale og statslige myndigheder
et værktøj til at begrænse illegal handel
med tømmer og ulovlig skovhugst.

Skovejere skal bidrage til
at fastholde eller forbedre
de sociale og økonomiske
forhold for lokalsamfundet.

Skovejere skal beskytte områder af
høj bevaringsværdi - eksempelvis
områder med truede sorter eller
sjældne dyr. Dette gøres gennem
forsigtighedsprincippet.

Skovens ydelser

Gennemførelse af driftsaktiviteter

Skoven skal drives på en måde, så
skovens langsigtede økonomiske
levedygtighed og udvalget af
sociale og miljømæssige ydelser
opretholdes eller forbedres.

Driftsaktiviteter skal indføres i tråd
med skovejerens økonomiske,
miljømæssige og sociale politikker
og målsætninger og skal være
i overensstemmelse med de
samlede principper og kriterier.

Miljøværdier og -påvirkninger
Skovejere skal vedligeholde,
bevare eller genetablere ydelser og
miljøværdier fra skovens økosystem
og skal undgå, udbedre eller
mindske negative miljøpåvirkninger.

FSC giver oprindelige folkeslag
et redskab til at hævde deres ret til
skovenes ressourcer og skabe respekt for
områder af religiøs eller kulturel værdi.
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