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Hvad er FSC?

FSC® er verdens mest troværdige certificeringsordning til bæredygtig skovdrift.

Vores Chain-of-Custody-certificeringssystem (CoC) giver virksomheder 
mulighed for at dokumentere og kommunikere, at de bruger træ og andre 
skovbaserede produkter fra bæredygtige skove og andre ansvarlige kilder.

I en FSC-skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter 
generation. Samtidig sikrer FSC, at skoven drives med respekt for dyr, planteliv 
og mennesker.

FSC anbefales af Forbrugerrådet og anerkendte miljøorganisationer som WWF 
Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

Hvad laver 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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Før købet

• Specificer, at du vil have FSC-
certificerede byggematerialer og få 
det gerne på skrift. Certificerede 
leverandører kan angive et FSC-claim 
på tilbuddet eller ordrebekræftelsen 
(oftest FSC Mix 70%, FSC Mix Credit 
eller FSC 100%).

• Kun FSC-certificerede leverandører, 
kan sætte FSC-claims på følgeseddel 
og faktura. 

Byggematerialer, der ikke er individuelt 
pakket og mærket med FSC-logo, 
kan kun sælges som FSC af FSC-
certificerede leverandører.

Efter købet

Dokumentation for, at et produkt er 
FSC-certificeret, er: 

• En faktura og følgeseddel 
for produktet, der indeholder 
leverandørens certificeringskode (fx 
ABC-CoC-123456) og et FSC-claim 
(oftest FSC MIX Credit, FSC 100% eller 
FSC MIX 70%)  
 
eller:

• Et produkt, der er mærket med FSC’s 
logo og en licenskode på produktet 
eller produktets emballage, samt at 
produktet bibeholder sin mærkning 
indtil varemodtagelse.

Vigtig viden

• Skal du købe byggematerialer til et DGNB eller Svanemærket byggeri eller 
lignende, er det ofte et krav, at produkterne er f.eks. FSC-certificerede. Du skal 
kunne fremvise dokumentation via faktura og følgeseddel.

• Et certifikat på papir eller i elektronisk form er ikke dokumentation for, at et produkt 
er FSC-certificeret.

• Du skal gemme faktura, følgeseddel eller billeder af produktmærkning med FSC-
logoet og licensnummer.

• Hvis et tømrer- eller entreprenørfirma ikke selv er FSC-certificeret, skal man sørge 
for, at de FSC-certificerede produkter leveres direkte fra produktleverandøren til 
byggeriet*. Produkterne skal være i ubrudt emballage/pakning, og de skal kunne 
knyttes til følgeseddel og faktura.

• Hvis et firma eller organisation ønsker at bruge FSC’s logo i markedsføring og/eller 
angive FSC-claims på fakturaer og følgesedler, så kan FSC Danmark kontaktes for 
en snak om mulighederne.

* Tages FSC-certificerede produkter på lager af en ikke-FSC-certificeret entreprenør eller håndværker, 
mister produkterne deres FSC-status. Er projektet underlagt kravene i den offentlige indkøbsvejledning 
eller lignende, kan produkternes FSC-indkøbsdokumentation anvendes som en del af den alternative 
dokumentation for dokumenterbart bæredygtigt træ. 

Skal du sikre, at byggematerialer er lavet af bæredygtigt træ, og at det kan dokumenteres?

Køb af FSC-certificerede byggematerialer er den nemmeste vej til at dokumentere 
bæredygtig oprindelse.

Vær særligt opmærksom på:

Få hjælp til at finde en FSC-certificeret leverandør 
og kontrollere et FSC-certificeret produkt på
fsc.dk/indkoeb

Læs mere om FSC på www.fsc.dk eller
kontakt FSC Danmark på 8870 9518


