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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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Hvorfor specificere FSC?

Formuler en klar politik

Vi giver jer dokumentation
Vi giver din organisation en troværdig og efterspurgt dokumentation, som er verificeret
af en uafhængig tredjepart.

Som forbruger og køber af træbaserede
produkter kan man uvidende medvirke til
skovrydning og -forringelse. Mange
organisationer har eller er i gang med at
implementere indkøbspolitikker for at
forhindre dette.

Vi har de højeste standarder
Vi sætter højere standarder end nogen anden certificeringsordning til skov og handel
med skovbaserede produkter. Det giver den største sikkerhed for, at de certificerede
skove drives ansvarligt.
Vi er respekterede og troværdige
Vi er den foretrukne certificeringsordning blandt virksomheder og den mest brugte
blandt medlemmerne af Fortune 500 (de største amerikanske virksomheder).
Vi er anerkendte
FSC er den eneste skovcertificeringsordning, der har opbakning fra globale anerkendte
NGO’er som WWF og Verdens Skove. Vi er også medlem af ISEAL Alliance, den
globale sammenslutning for bæredygtighedsstandarder.

En indkøbspolitik for træ og papir er et
godt redskab til at sikre, at alle i din
organisation ved, hvilke indkøbskrav træ
og papirprodukter skal leve op til hos jer.
Den anviser også, hvordan man sikrer sig
dokumenterbart bæredygtige træprodukter,
når man køber ind.
En politik kan desuden bidrage til, at I lever
op til jeres CSR-strategimål, når
det f.eks. gælder ansvarligt indkøb, biodiversitet, fremme af bæredygtig
skovforvaltning og bidrag til FN’s verdensmål.
Skabeloner for indkøbspolitikker for træ og papir kan rekvireres gratis hos FSC
Danmark.

FSC-indkøb i praksis
•

Køb fra FSC-certificerede leverandører eller forhandlere, som sælger
produkter mærket med FSC’s logo og et licensnummer. Find leverandører
eller forhandlere via info.fsc.org.

•

Følg instruktionerne til indkøb og dokumentation af FSC-certificerede
produkter på fsc.dk/indkoeb.

•

Specificer over for din leverandør, at du vil have FSC-certificerede
produkter og få bekræftelse herpå.

•

Tjek, at følgeseddel og faktura indeholder leverandørens CoC-nummer og
et FSC-claim, og/eller at produktet eller dets emballage er mærket med
FSC’s logo og en licenskode.

