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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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FSC 100%
Alt træ eller alle træfibre i et FSC 100%-produkt kommer fra
FSC-certificerede skove. FSC 100%-produkter håndteres under FSC’s
”transfersystem”.

FSC-certificerede skove
FSC-certificerede skove forvaltes med omtanke for mennesker, dyr og miljøet.
De auditeres af en ekstern tredjepart, som kontrollerer, at de lever op til FSC’s
Principper og Kriterier for bæredygtig skovdrift.

FSC Mix
Træ eller træfibre i et FSC MIX-produkt er en blanding af et eller flere af
følgende materialer:

FSC Controlled Wood

- Træ/træfibre fra FSC-certificerede skove.
- Genbrugstræ/træfibre.
- Træ fra kontrollerede kilder (Controlled Wood).

FSC Controlled Wood er træ og træbaserede materialer fra acceptable kilder,
der kan blandes med FSC-certificerede materialer i FSC MIX-produkter.
For at blive klassificeret som FSC Controlled Wood skal et materiales
oprindelse risikovurderes og leve op til FSC Controlled Wood-standarden.
Det indebærer, at træet ikke må være:

Hvis produktet er produceret under ”procentsystemet”, skal det minimum
indeholde 70% FSC-certificeret træ/træfibre og/eller post-consumer
materiale og maksimum 30 % Controlled Wood og/eller pre-consumer
materiale. I FSC MIX-papirprodukter er både post- og pre-consumer
materiale tilladte FSC-inputs i et hvilket som helst blandingsforhold. Hvis
produktet produceres under “kreditsystemet”, er der ingen
minimumskrav om FSC/post-consumer inputs, men kun en vis mængde
produkter (svarende til FSC/post-consumer inputtene - og for

•

Ulovligt fældet

•

Fældet i områder, hvor traditionelle rettigheder og borgerrettigheder
overtrædes

•

Fældet i skove, hvor høje bevaringsværdier trues af skovdriften

•

Fældet i områder, der omlægges fra skov til plantage eller andet
ikke-skovbrug

•

Fældet i skove, hvor der plantes genmodificerede træer

papirprodukter også pre-consumer inputtene), kan FSC-mærkes og/eller
promoveres/sælges som FSC-certificeret.

FSC Genbrug

Genbrug

Alt træ eller alle træfibre i et FSC Genbrug-produkt skal være
pre-consumer eller post-consumer genbrug. Træprodukter produceret
under FSC’s “procentsystem” skal minimum indeholde 70%
post-consumer materiale. Der er ingen minimumstærskel for
papirprodukter, men alle inputs skal være kontrolleret genbrug. FSC
Genbrug-produkter kan også produceres under “kreditsystemet” eller
”transfersystemet”.

Post-consumer genbrug: Materiale, som genbruges fra produkter, der har
været brugt til sit oprindelige formål af individer eller virksomheder.
Pre-consumer genbrug: Materiale, som genbruges fra en sekundær
produktionsproces eller senere i leverandørkæden, hvor materialet ikke er blevet
bevidst produceret; er uanvendeligt til slutbrug; ikke kan genbruges på stedet i
den samme produktionsproces, der genererede det.
Eksempler: savsmuld, defekte varer og afskær.

