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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.  

OFFENTLIGE KRAV
OM BÆREDYGTIGT
TRÆ OG PAPIR
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Mange offentlige organisationer har forpligtet sig til at bruge og indkøbe dokumenterbart 
bæredygtige træprodukter. FSC®-certificerede produkter opfylder dette krav. Nogle 
organisationer har meldt deres krav offentlig ud, og andre stiller kravene uden at skilte med 
dem.

Den danske stats egne institutioner er forpligtet til at bruge og indkøbe dokumenterbart 
bæredygtig træ til en lang række træbaserede produkter såsom møbler, kontorartikler, 
byggematerialer og tryksager1. Det gælder eksempelvis ministerier, direktorater og styrelser. 

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), der laver indkøbsaftaler på tværs af det 
offentlige, stiller krav om certificeret træ eller papir i alle aftaler, hvor der indgår træbaserede 
materialer2.

Følgende organisationer er med i Partnerskabet for 
Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og stiller krav til 
bæredygtigt eller miljørigtigt træ inden for produkt-
grupperne byggeri og anlæg, møbler, legepladser og 
nagelfast inventar3:

FSC-certificerede produkter dokumenterer, at krav om bæredygtigt træ og papir 
er overholdt og giver den nemmeste form for dokumentation.

• Albertslund Kommune
• Egedal Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Gladsaxe Kommune
• Ishøj Kommune
• Kolding Kommune
• Københavns Kommune
• Middelfart Kommune
• Miljø- og Fødevareministeriet

• Odense Kommune
• Region Midtjylland
• Region Syddanmark
• Roskilde Kommune
• Syddjurs Kommune
• Sønderborg Kommune
• Aalborg Kommune
• Aarhus Kommune

1. https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentlige-myndigheder/offentligt-indkoeb-af-trae/ 
2. https://www.ski.dk/Viden/Sider/liv-paa-land.aspx 
3. http://www.gronneindkob.dk/indkoebsmaal/baeredygtigt-trae/


