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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.  

Vejledning fra FSC Danmark

FSC Danmark • info@fsc.dk • +45 8870 9518 • www.fsc.dk

KOM I GANG MED
FSC® CERTIFICERING



Hvilke krav stiller FSC?

For at blive FSC CoC-certificeret 
skal I kunne leve op til FSC’s 
sporbarhedsstandard. Den indeholder 
krav til, at I har beskrevne procedurer 
og processer for eksempelvis: 

• CoC-ledelsen (f.eks. en beskrivelse af 
oplæring af personale, dokumenterede  
procedurer og definition af ansvarlige) 

• Indkøb af materialer (f.eks. kontrol af 
leverandørers certifikater og kontrol af 
salgs- og leveringsdokumenter) 

• Håndtering af materialer (f.eks. 
adskillelse og fysisk sporbarhed)

• Registrering af FSC-materiale og   
-produkter (f.eks. materialeregistreringer 
og volumenoversigter)

• Salg (krav til info på fakturaer og 
følgesedler)

• Overensstemmelse med lovgivning om 
træprodukters lovlighed

Se alle krav på fsc.dk/certificering

Hvem kan hjælpe dig med
at blive FSC-certificeret?
 
Dit certificeringsorgan må ikke hjælpe dig 
med at udvikle certificeringsprocedurer 
eller fortælle dig, hvordan din virksomhed 
kan leve op til certificeringskravene.  
 
Heldigvis kan du få hjælp andre steder fra:  
 
Melder du dig ind i FSC Danmark, 
får du en gratis introduktion til FSC’s 
certificeringskrav, og vi hjælper dig i 
gang med udvikle din virksomheds 
certificeringsprocedure. 
Se mere på fsc.dk/medlemsservices

I Danmark er der en række konsulenter, 
som har erfaring med at hjælpe 
virksomheder med at blive FSC-certificeret. 
Se mere på fsc.dk/konsulenter.

På fsc.dk/downloads (FSC-certificering) 
kan du finde diverse materialer, som 
kan hjælpe dig i gang, blandt andet 
en skabelon, der guider dig igennem 
certificeringskravene og udarbejdelsen af 
skriftlige procedurer for hvert krav.

Hvis din virksomhed har 15 ansatte 
(svarende til fuldtid) eller derunder, 
kan I blive certificeret gennem et 
gruppecertifikat. Det kan være en billigere 
og nemmere løsning for jer. 
Se oversigt over de danske CoC-
gruppecertifikater på fsc.dk/gruppecoc.

Hvordan ser et typisk certificeringsforløb ud?

1. Du kontakter et FSC-godkendt certificeringsorgan eller en gruppeadministrator og 
indhenter tilbud (oversigt over certificeringsorganer: fsc.dk/certificeringsorganer – 
oversigt over gruppeadministratorer: fsc.dk/gruppecoc). Indhent altid mere end ét 
tilbud.

2. Du vælger et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator og laver en aftale.

3. Du udarbejder en procedure, som beskriver, hvordan din virksomhed overholder 
FSC’s krav til sporbarhed, og du implementerer proceduren i virksomheden 
(oplærer personale osv.).

4. Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretager en evaluering i din 
virksomhed.

5. Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren udarbejder en 
certificeringsrapport, som du får tilsendt.

6. Du modtager dit FSC-certifikat, hvis du lever op til FSC-CoC-kravene.

Efter du har modtaget dit FSC-certifikat, vil dit certificeringsorgan/din gruppeadministrator  
foretage en årlig revision (audit), samt en hovedrevision (assessment) hvert femte år.

Skal din virksomhed FSC CoC-certificeres?

Har din virksomhed juridisk ejerskab over FSC-certificerede produkter, skal I FSC 
sporbarhedscertificeres (CoC), hvis I udfører mindst én af de følgende aktiviteter:

1. sælger FSC-certificerede produkter med FSC-claims i salgsdokumenterne

2. mærker produkter med FSC’s on product-mærke

3. producerer eller ændrer sammensætningen (f.eks. iblander eller tilføjer 
skovbaserede materialer til produktet) eller den fysiske integritet (f.eks. ompakker, 
ommærker) af produkter solgt med FSC-claims

4. promoverer FSC-certificerede produkter - bortset fra færdige og synligt FSC-
mærkede produkter, der må promoveres af ikke-certifikatindehavere (f.eks. 
detailhandlere) i henhold til FSC-STD-50-002

Hvis du er i tvivl, om din virksomhed skal CoC-certificeres, er du altid velkommen til at kontakte et FSC-
godkendt certificeringsorgan eller FSC Danmark.

Find mere hjælp og vejledning på:
fsc.dk/certificering


