
Det er ikke så svært, som det måske lyder – at sikre sig, at man får købt træprodukter 
af bæredygtigt træ, hvad enten det er byggematerialer, kontormøbler eller tryksager. Du 
skal blot kunne svare ja til et af de tre spørgsmål herunder og følge anvisningerne.

MINIGUIDE TIL INDKØB OG 
DOKUMENTATION AF PRODUKTER AF 
BÆREDYGTIGT TRÆ I DET OFFENTLIGE

Så har du dokumentation for, at produktet er lavet af bæredygtigt og ansvarligt træ. Se bagsiden 
af guiden for flere informationer om denne type dokumentation.

Så har du dokumentation for, at produktet er lavet af bæredygtigt og ansvarligt træ. Se bagsiden 
af guiden for flere informationer om denne type dokumentation.

Du skal være opmærksom på, at der stilles en række krav til alternativ dokumentation. Kontakt 
ordregiver eller indkøbsafdelingen for informationer om kravene til alternativ dokumentation.

Vejledning fra FSC Danmark
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FSC Danmark • info@fsc.dk • +45 8870 9518 • www.fsc.dk
*Dokumentationsvejene ovenfor og begrebet “bæredygtigt træ” i dette informationsmateriale referer til Sikring af bæredygtigt 
træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge og anlægsarbejder. Vejledning. Vejl. Nr. 9467 af 25. juni 2014.

Kontakt ordregiver eller indkøbsafdelingen i den organisation, du arbejder i.

JA

JA

JA
Er produktet købt af en leverandør med et certifikat fra en godkendt 
certificeringsordning som eksempelvis FSC®, og angiver leverandøren produktet 
som certificeret på faktura eller følgeseddel?

 Er produktet eller produktets emballage mærket med et logo fra en godkendt 
certificeringsordning som eksempelvis FSC og indeholder mærket et 
licensnummer?

Har du fået alternativ dokumentation for, at produktet er lavet af bæredygtigt træ?

NEJ

NEJ

NEJ



DOKUMENTATION GENNEM FSC®

Hvad er FSC?

FSC er verdens mest troværdige og ambitiøse certificeringsordning til 
bæredygtig skovdrift og produkter af ansvarligt træ. FSC skaber værdi for 
erhvervslivet, lokalsamfund og skove til gavn for nuværende og kommende 
generationer.  

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

Læs mere om, hvordan du kan 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.

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

Den nemmeste vej til at dokumentere at træ- og papirprodukter er lavet 
af bæredygtigt og ansvarligt træ, er at købe FSC-certificerede produkter. 
Og vælger du den vej, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. 
Dokumentation for, at et produkt er FSC-certificeret, er:

• En faktura og følgeseddel, der indeholder din leverandørs CoC-kode og et 
FSC-claim på varelinjen eller i klar tilknytning til den (FSC 100%, FSC Mix 
Credit, FSC Mix 70%, FSC Recycled Credit eller FSC Recycled 70%) og/eller:

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

Husk for øvrigt, at:
• et certifikat på papir eller i elektronisk form ikke er dokumentation for, at et 

produkt er FSC-certificeret.

• gemme fakturaen og følgesedlen eller billeddokumentation af 
produktmærkning, hvis du skal kunne fremvise dokumentation.

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

• at du altid kan kontakte FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til indkøb og 
dokumentation af FSC-certificerede produkter.
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