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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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Vejledning fra FSC Danmark

KOM I GANG MED
FSC -PROJEKTCERTIFICERING
®

Hvad er fordelene ved FSC-projektcertificering?

Hvad kræver det?

Hvor er der hjælp at hente?

FSC-projektcertificering er en skræddersyet og enkel certificering til bygge-,
anlægs- og renoveringsprojekter. Den er for virksomheder og organisationer, der
er involveret i projekter med træmaterialer - eksempelvis bygherrer, rådgivere,
typehus- og modulproducenter, håndværkere, entreprenører, anlægsvirksomheder
og andre byggefirmaer. FSC-projektcertificering giver følgende fordele:

FSC’s krav til projektcertificering kan i
store træk reduceres til indkøbet af de
byggematerialer, I har specificeret som
FSC til projektet. Der er f.eks. krav til:

Dit certificeringsorgan må ikke hjælpe
dig med at lave en skriftlig procedure og
klargøre din virksomhed/organisation til
certificering. Men du har mulighed for at få
en masse gratis hjælp fra FSC Danmark.

1. Bevis på, at der er brugt bæredygtigt og ansvarligt fældet træ
2. En udbredt certificerings- og mærkningsordning, som 56% af danskerne kender
3. Et konkret tiltag inden for bæredygtigt byggeri, som man kan forholde sig til
4. Et bidrag til FN’s verdensmål, blandt andet mål 15 om livet på land og mål 12 om
ansvarligt forbrug
5. God markedsføring og kommunikation underbygget med dokumentation

•

Udpegelse af certificeringsansvarlig

•

Skriftlige instrukser/procedurer

•

Træning af medarbejdere

•

Valg af certificeringstype (fuld, delvis
eller procentcertificering)

•

Overblik over FSC-materialer

•

Kontrol af leverandørers FSCcertifikater og fakturaer

•

Aftaler med eksterne
samarbejdspartnere, som udfører
træarbejde i projektet

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
med det/den.
3. Du udarbejder en procedure, som beskriver, hvordan din virksomhed/organisation
overholder FSC’s krav til projektcertificering, og du implementerer proceduren i
virksomheden/organisationen (oplærer personale osv.).

•

Eksterne partnere, som køber FSCmaterialer til projektet, skal selv være
FSC-certificeret

•

FSC-projektbevis til kunden

På fsc.dk/projektcertificering kan
du bl.a. finde en præsentation om
projektcertificering, en dansk guide,
der gennemgår kravene, en tjekliste til
projektcertificering og en proceduremanual,
som kan bruges til at lave jeres egen
skriftlige procedure.
Du er altid velkommen til at kontakte os for
en introduktion til FSC-projektcertificering
og vejledning.
Har du mulighed for at blive FSCprojektcertificeret gennem et
gruppecertikat, får du hjælp til alt det
praktiske af gruppeadministratoren. Se
mere om gruppecertificering på fsc.dk/
gruppecoc.

Det er både muligt at blive certificeret
til et enkeltstående projekt og til at
lave projekter kontinuerligt under
samme certifikat. Se alle krav i
vejledningsmaterialerne på fsc.dk/
projektcertificering.

4. Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretager en evaluering af
projektet/projekterne og din virksomhed/organisation.
5. Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren udarbejder en
certificeringsrapport, som du får tilsendt.
6. Du modtager dit FSC-certifikat, hvis du lever op til certificeringskravene.
Hvis du er blevet certificeret til at lave FSC-projekter løbende, så vil dit certificeringsorgan/din
gruppeadministrator foretage en årlig revision (audit), samt en hovedrevision (assessment) hvert femte år.

Find mere hjælp og vejledning på:
fsc.dk/projektcertificering eller
kontakt FSC Danmark på 8870 9518

