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FSC’s bidrag til 14 ud af 17 af FN’s Verdensmål
Virksomheder spiller en nøglerolle i den grønne
omstilling mod en mere bæredygtig fremtid og
ansvarlig brug af naturressourcer.
Det blev understreget i 2015, hvor FN’s
verdensmål blev vedtaget af stats- og
regeringsledere fra hele verden. Verdensmålene
bliver kaldt den mest ambitiøse plan for klodens
fremtid nogensinde.
Både regeringer, virksomheder, den offentlige
sektor og helt almindelige forbrugere skal
bidrage, hvis vi skal nå målene og sikre en
bæredyg-tig udvikling.
FSC er en global og bredt anerkendt non-profit
certificeringsordning til træprodukter fra bæredygtigt skovbrug og andre ansvarlige kilder. FSC
sikrer social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig
brug af verdens skove til gavn for nuværende og
kommende generationer. Samtidig bidrager FSC til at
sikre sikkerhed og sundhed i FSC-certificerede
leverandørkæder i hele verden. FSC støttes af
økonomiske, sociale og miljømæssige interessenter
over hele verden og anses af WWF for at være den
mest troværdige og robuste certificeringsordning.

FSC er et solidt værktøj, som bidrager direkte eller
indirekte til 14 ud af 17 verdensmål. Det er FSC, fordi
vores certificeringskrav, der blandt andet vedrører
biodiversitet, skovarbejdernes vilkår og relationer til
lokalsamfund, og certificeringssystem og styreform
som helhed bidrager til at opfylde målene.
Du kan læse mere om FSC’s konkrete bidrag
til de enkelte verdensmål på de følgende sider.
Når der er direkte dokumentation for FSC’s
bidrag til verdensmålene i FSC’s standarder for
bæredygtig skovforvaltning har vi indsat en specifik
henvisning. F.eks. ”Kriterie 2.2: Skovejeren skal
fremme kønsligestilling i forhold til beskæftigelse,
uddannelsesmuligheder, tildeling af kontrakter,
ansættelsesprocedurer og driftsaktiviteter”.
Du kan også læse mere om FSC og verdensmålene
her

Mål 1: Afskaf fattigdom

Afskaf fattigdom i alle dens former overalt.
FSC stiller stærke sociale krav til
skovarbejdernes vilkår og relationer til
lokalsamfund og bidrager herigennem til
opnåelse af det første verdensmål. F.eks. stiller
FSC krav til, at skovejeren bidrager økonomisk
til lokale projekter (f.eks. adgang til lægehjælp,
adgang til vand og uddannelsesmuligheder/
skolegang) - f.eks. i udviklingslande.
FSC kræver også, at skovarbejderne får en
ordentlig løn og er uddannede i de opgaver de
udfører. Herudover er det et helt grundlæggende
krav, at træ fældes lovligt, og at der betales
lovpligtige afgifter og skatter.
FSC bidrager særligt til delmål 1.1 (udryddelse af
ekstrem fattigdom) og 1.2. (halvering af antallet
af mennesker som lever i fattigdom).
Skove kan bidrage positivt til national, økonomisk
vækst, menneskers levevilkår og udvikling i landlige
områder. 1.6 mia. menneskers hverdagsliv afhænger
af skovenes eksistens, og mere end 300 mio.
mennesker bor i skovene. Herudover giver skovene
arbejde og skovbaserede produkter har en værdi på
327 milliarder dollars (USD) årligt.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 1:
• PRINCIP 1: OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING:
Skovejeren* skal overholde alle gældende
love, forordninger og nationalt ratificerede*
internationale traktater, konventioner og aftaler.
• Kriterie 1.3: … Skovejeren skal betale alle
lovformelige afgifter og skatter forbundet med
førnævnte rettigheder og forpligtelser.
• Kriterie 2.4: Skovejeren skal udbetale lønninger,
der svarer til eller overstiger skovbrugsindustriens
minimumsstandarder, andre overenskomster eller
indkomstniveauer for skovbrugsindustrien, hvor
disse er højere end den lovpligtige mindsteløn.
Hvor ingen af disse findes skal skovejeren,
med inddragelse af arbejdstagerne, udvikle
mekanismer til fastsættelse af indkomstniveauer.

• Kriterie 4.3: Skovejeren skal give rimelige (i forhold
til driftens omfang og intensitet) muligheder for
beskæftigelse, uddannelse og andre ydelser til
lokalsamfundet, entreprenører og leverandører.
• Kriterie 4.4: Gennem inddragelse af
lokalsamfundet skal skovejeren gennemføre
yderligere aktiviteter, der bidrager til
lokalsamfundets sociale og økonomiske udvikling.
Disse skal stå i forhold til driftens omfang,
intensitet og socioøkonomiske effekt.
FSC’s bidrag ligger også uden for standarden, hvor
det blandt andet afhænger af markedet. I nogle
tilfælde får skovejere en merpris for deres træ, fordi
de er FSC-certificerede, hvilket også bidrager til
afskaffelse af fattigdom.
Eksempelvis har en undersøgelse vist, at
landsbyskove i Tanzania får flere penge for deres
FSC-certificerede træ sammenlignet med ikke-FSCcertificerede skove

Mål 2: Stop sult

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret
ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.
FSC stiller krav til bæredygtig og ansvarlig
skovforvaltning og bidrager dermed indirekte til
det andet verdensmål.
FSC stiller f.eks. krav, som forhindrer afskovning
og, at skove ødelægges og forringes samt
beskytter biodiversitet og økosystemtjenester.
FSC bidrager særligt til delmål 2.1
(udryddelse af sult og adgang til mad) og 2.4
(bæredygtige fødevareproduktionssystemer og
modstandsdygtige landbrugspraksisser).
Millioner af hjem i udviklingslandene bruger skovene
til at finde føde til deres egen kost og foder til
deres dyr. Skovene giver dem et essentielt bidrag
til deres daglige kost. Samtidig bidrager skovene
positivt til vandkredsløbet og til at opretholde
sunde landsbrugssektorer. Afskovning og
forringelse af verdens skove kan true skoven som
fødevareressource og dens økosystemtjenester, der
understøtter jordbrug.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 2:
• Kriterie 5.1: Skovejeren skal identificere, producere
eller muliggøre produktion af forskelligartede
goder og/eller produkter med udgangspunkt i de
ressourcer og økosystemtjenester, som eksisterer
inden for skovejendommen. Formålet skal være at
styrke og diversificere den lokale økonomi i forhold
til driftens omfang og intensitet.
• Kriterie 5.2: Skovejeren skal så vidt muligt
tilrettelægge driften af skovejendommen,
således at produktionen og tjenesterne kan
opretholdes og ikke påvirker det langsigtede
dyrkningspotentiale.
• Indikator 5.2.1: Planhugsten* er baseret på; et
konservativt og veldokumenteret estimat, en
opdateret vedmasseopgørelse samt en vurdering
af tilvækst og mulig hugst.

• Indikator 5.2.3: Det sikres, at hugstmængden ikke
overskrider et bæredygtigt niveau jf. 5.2.1.
• Indikator 5.2.5: Over 10 år overstiger den faktiske
hugst ikke planhugsten jf. 5.2.1.
• PRINCIP 6: MILJØVÆRDIER OG PÅVIRKNING.
Skovejeren skal vedligeholde, bevare og/eller
genoprette skovejendommens økosystemtjenester
og miljøværdier og undgå, genoprette eller afbøde
negative miljøpåvirkninger.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel
for alle aldersgrupper.
FSC stiller stærke sociale krav, der indirekte
bidrager til opnåelse af det tredje verdensmål.
FSC stiller f.eks. krav om, at der skal tages hånd
om skovarbejdernes sundhed og sikkerhed.
FSC kræver også, at skovarbejderne er
uddannede og trænes, og at de kompenseres i
tilfælde af arbejdsrelaterede sygdomme.
Træer og skove kan bidrage positivt til menneskers
sundhed og trivsel. Generelt er naturens enorme
artsrigdom grundlag og inspiration for moderne
medicin. Skovene rummer potentielt den genetiske
løsning på mange af nutidens og fremtidens
sundhedsudfordringer. Bæredygtigt drevne skove
kan sikre gode forhold for skovarbejderne og deres
familier, medvirke til at reducere forurening samt
sikre skovenes vigtige funktioner og ressourcer for
mennesker.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 3:
• Kriterie 2.3: Skovejeren skal tage forholdsregler
for at beskytte arbejdstagerne imod
erhvervsmæssige sikkerheds- og sundhedsrisici.
Disse foranstaltninger skal opfylde eller overstige
anbefalingerne fra ILO’s kodeks for sikkerhed og
sundhed for arbejde i skoven og stå i forhold til
driftsaktiviteternes omfang og intensitet* samt
risikoen forbundet hermed.
• Kriterie 2.5: Skovejeren skal kunne vise, at
arbejdstagerne har en jobspecifik træning og
får vejledning, således at de kan gennemføre
driftsaktiviteter iht. driftsplanen på en sikker og
effektiv måde.
• Kriterie 2.6: Skovejeren skal med inddragelse
af arbejdstagerne indføre procedurer til
problemløsning og rimelig kompensation af
arbejdstagere i forbindelse med tab af eller
skade på ejendele, erhvervssygdomme eller
arbejdsskader, som de har pådraget sig, mens de
arbejder for skovejeren.

• Kriterie 4.3: Skovejeren skal give rimelige (i forhold
til driftens omfang og intensitet) muligheder for
beskæftigelse, uddannelse og andre ydelser til
lokalsamfundet*, entreprenører og leverandører.
• Kriterie 4.4: Gennem inddragelse af
lokalsamfundet skal skovejeren gennemføre
yderligere aktiviteter, der bidrager til
lokalsamfundets sociale og økonomiske udvikling.
Disse skal stå i forhold til driftens omfang,
intensitet og socioøkonomiske effekt.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for
alle aldersgrupper.
FSC adresserer ikke det fjerde verdensmål
direkte i sine standarder, men bidrager alligevel
via afledte effekter til at sikre alle lige adgang til
kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder
for livslang læring.
F.eks. er en af de afledte effekter af FSCskovcertificering på den sydlige halvkugle, at
skovarbejdernes børn har bedre adgang til
skoler og undervisning.
Samtidig er træning og uddannelse for skov- og
produktionsarbejdere en integreret del af FSCsystemet og kravene til FSC-certificerede skove.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 4:
• Kriterie 2.5: Skovejeren skal kunne vise, at
arbejdstagerne har en jobspecifik træning og
får vejledning, således at de kan gennemføre
driftsaktiviteter iht. driftsplanen på en sikker og
effektiv måde.
• Kriterie 4.4: Gennem inddragelse af
lokalsamfundet skal skovejeren gennemføre
yderligere aktiviteter, der bidrager til
lokalsamfundets sociale og økonomiske udvikling.
Disse skal stå i forhold til driftens omfang,
intensitet og socioøkonomiske effekt.

Eksempler på cases, hvor FSC har haft en afledt
positiv effekt i forhold til verdensmål 4:
• https://fsc.org/en/news/little-african-tree-bigimpact-peoples-lives
• https://marketingtoolkit.fsc.org/campaign/turningsustainable-charcoal-money
• https://marketingtoolkit.fsc.org/campaign/betterliving-conditions

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke
kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
FSC stiller en række krav til ligestilling, som
betyder, at FSC bidrager væsentligt til det femte
verdensmål.
FSC kræver f.eks., at kvinder og mænd har
adgang til samme jobs på samme vilkår, betales
den samme løn for det samme arbejde, og
kvinder opfordres til at deltage aktivt i alle typer
arbejde.
Herudover kræver FSC, at der er systemer på
plads, der fremmer ligestilling og forhindrer
diskrimination i beskæftigelsespraksis,
uddannelsesmuligheder, tildeling af kontrakter,
inddragelse og ledelsesaktiviteter.
FSC bidrager særligt til delmål 5.1 (stop alle
former for diskrimination af kvinder og piger),
5.5 (effektiv deltagelse og lige muligheder for
lederskab på alle niveauer af beslutningstagning)
og 5.a. (lige rettigheder til økonomiske
ressourcer og ejerskab og kontrol for kvinder).
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 5:
• Kriterie 2.2: Skovejeren skal fremme
kønsligestilling i forhold til beskæftigelse,
uddannelsesmuligheder, tildeling af kontrakter,
ansættelsesprocedurer og driftsaktiviteter.
• Indikator 2.2.1 L: Der er implementeret systemer,
som fremmer ligestilling mellem mænd og
kvinder og forhindrer kønsdiskrimination i
beskæftigelsespraksis, uddannelsesmuligheder,
tildeling af kontrakter, inddragelse og
ledelsesaktiviteter.
• Indikator 2.2.2 L: Stillinger er åbne for både mænd
og kvinder på lige vilkår, og kvinder opfordres til at
deltage aktivt i alle typer arbejde.
• Indikator 2.2.3 L: Arbejde, der typisk varetages
af kvinder (planteskoler, skovbrug, høst af ikketræbaserede skovprodukter, vejning, pakning mv.)
indgår i uddannelses- og sundhedsprogrammer i

samme omfang som arbejde, der typisk udføres af
mænd.
• Indikator 2.2.4 L: Kvinder og mænd betales
den samme løn for det samme arbejde.
Indikator 2.2.5 L: Kvinder betales direkte, og der
benyttes gensidigt aftalte metoder (f.eks. direkte
bankoverførsel, direkte betalinger til skolegebyrer
mv.) for at sikre, at de sikkert modtager og
beholder deres løn.
• Indikator 2.2.6 L: Barselsorlov er ikke på mindre
end seks uger.
• Indikator 2.2.7 L: Barselsorlov er til rådighed for
mænd, og der er ingen straf for at tage den.
• Indikator 2.2.8 L: Møder, ledelsesudvalg og
beslutningsfora er organiseret til at omfatte kvinder
og mænd og lette den aktive deltagelse af begge
køn.
• Indikator 2.2.9 L: Fortrolige og effektive
mekanismer eksisterer for rapportering og
eliminering af tilfælde af seksuel chikane og
diskrimination baseret på køn, civilstand,
forældremyndighed eller seksuel orientering.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og
at dette forvaltes bæredygtigt.
FSC stiller en række krav til beskyttelse af
økosystemtjenester i skoven og skovens basale
funktioner, som betyder, at FSC bidrager til det
sjette verdensmål. Overordnet set bidrager FSC
til en bæredygtig forvaltning af vandressourcer.
FSC kræver f.eks., at skovejeren beskytter og
genopretter naturlige vandløb, vådområder og
bredområder. Skovejeren skal også passe på
vandkvaliteten og mængden af vand og i tilfælde
af negativ påvirkning rode bod på den.
FSC bidrager også indirekte til målet om
rent vand og sanitet ved at stille krav om, at
maskinkørsel i skovene, etablering af veje
og affaldshåndtering sker under hensyn til
vandressourcer og jord og eventuelle negative
påvirkninger forebygges, mindskes og/eller
udbedres.
FSC bidrager særligt til delmål 6.4 (effektiv og
bæredygtig forvaltning af vandressourcer),
6.5 (integreret forvaltning af vandressourcer)
og 6.6 (beskyttelse af vandrelaterede
økosystemtjenester).
Adgang til vand er en af de mest basale
menneskerettigheder og vitalt for menneskets
overlevelse. Hvert år dør millioner af mennesker,
særligt børn, af sygdomme, der kan relateres til
utilstrækkelig adgang til vand, sanitet og hygiejne.
Skove spiller en vigtig rolle for vandets kredsløb,
da de stabiliserer klimaet, skaber regn og giver
afvandingsområder. Mangel på vand er oftere og
oftere centrum for kriser og konflikter fremskyndet
af klimaforandringer samt øget befolkningsvækst og
forbrug.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 6:
• Kriterie 2.5: Skovejeren skal kunne vise, at
arbejdstagerne har en jobspecifik træning og
får vejledning, således at de kan gennemføre
driftsaktiviteter iht. driftsplanen på en sikker og
effektiv måde.

• PRINCIP 5: SKOVENS GODER. Skovejeren skal
forvalte skovejendommens mange produkter
og tjenester på en effektiv måde for at sikre eller
styrke den økonomiske bæredygtighed og de
miljømæssige og sociale fordele.
• Kriterie 6.7: Skovejeren skal beskytte eller
genoprette naturlige vandløb, vådområder,
bredområder og deres indbyrdes forbindelser.
Skovejeren skal undgå negative konsekvenser for
vandkvalitet og kvantitet og i givet fald afbøde og
afhjælpe disse.
• PRINCIP 7: DRIFTSPLANLÆGNING. Skovejeren
skal have en driftsplan, der afspejler skovejerens
politikker og målsætninger. Planen skal stå i
forhold til driftens omfang og intensitet samt
risikoen forbundet hermed. Driftsplanen
skal holdes opdateret med information fra
overvågningen, således at der sikres en fleksibel
drift, som løbende kan tilpasses de faktiske
forhold. Dokumentation omkring planlægning
og procedurer skal være tilstrækkelig til at
kunne instruere personale, informere berørte
interessenter og begrunde driftsmæssige
beslutninger.
• Kriterie 10.10: Skovejeren skal forvalte
infrastruktur, transport og skovdrift, således
at vandressourcer og jord beskyttes, og
så forstyrrelser af og skader på sjældne og
truede arter, levesteder, økosystemer og
landskabsværdier forebygges, mindskes og/eller
udbedres.

Mål 7: Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og
moderne energi til en overkommelig pris.
FSC-certificerede træpiller og træflis har en
bæredygtig oprindelse, og FSC bidrager dermed
væsentligt til verdensmål 7 om bæredygtig
energi.
FSC stiller f.eks. krav, som forhindrer afskovning
og at skove ødelægges og forringes samt
beskytter biodiversitet og økosystemtjenester.
FSC bidrager særligt til delmål 7.1 (sikre adgang
til pålidelig og moderne energiforsyning) og 7.2
(øge vedvarende energi i det globale energimix).
Efterspørgslen efter træbaseret biomasse til
energi er stærkt stigende. Restprodukter fra en
bæredygtig skovforvaltning og træindustrien i form
af træpiller og flis kan typisk være et godt alternativ
til fossile brændstoffer og potentielt reducere
energiproduktionens klimapåvirkning. Bæredygtig
skovdrift hjælper med at reducere udledningen af
drivhusgasser forbundet med produktion af træbaseret
biomasse.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 7:
• Kriterie 5.2: Skovejeren skal så vidt muligt
tilrettelægge driften af skovejendommen,
således at produktionen og tjenesterne kan
opretholdes og ikke påvirker det langsigtede
dyrkningspotentiale.
• Indikator 5.2: Planhugsten er baseret på; - et
konservativt og veldokumenteret estimat, - en
opdateret vedmasseopgørelse samt en vurdering
af tilvækst og mulig hugst.
• Indikator 5.2.1: Planhugsten* er baseret på; et
konservativt og veldokumenteret estimat, en
opdateret vedmasseopgørelse samt en vurdering
af tilvækst og mulig hugst.
• Indikator 5.2.2 Der korrigeres løbende for
naturgivne forstyrrelser såsom stormfald, brand,
insektangreb og sygdomme og bevarelse af
økosystemets funktioner.

• Indikator 5.2.3: Det sikres, at hugstmængden ikke
overskrider et bæredygtigt niveau jf. 5.2.1.
• Indikator 5.2.5: Over 10 år overstiger den faktiske
hugst ikke planhugsten jf. 5.2.1
• PRINCIP 6: MILJØVÆRDIER OG PÅVIRKNING.
Skovejeren skal vedligeholde, bevare og/eller
genoprette skovejendommens økosystemtjenester
og miljøværdier og undgå, genoprette eller afbøde
negative miljøpåvirkninger.

Mål 8: Anstændige jobs
og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig
økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse
samt anstændigt
arbejde til alle.
FSC bidrager til mål 8 på flere måder. FSC har
et specifikt mærke for produkter lavet af 100%
genbrugsmaterialer, FSC Recycled, og tillader
brug af genbrugsmaterialer i mærket FSC Mix.
På den måde bidrager FSC til at minimere affald,
sikre genbrug og synliggøre genbrugsprodukter
som et bæredygtigt valg og dermed til at
opfylde delmål 8.4 (forbedring af den globale
ressourceudnyttelse inden for forbrug og
produktion).
FSC stiller også krav om, at arbejdstagerne
har ordentlige arbejdsforhold og rettigheder,
når det f.eks. gælder ligestilling, sundhed
og sikkerhed, overholdelse af ILO’s
kernekonventioner, jobtræning, løn der muliggør
et eksistensminimum og konflikthåndtering.
Herigennem bidrager FSC til delmål 8.5
(opnåelse af fuld og produktiv beskæftigelse og
anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd,
ligeløn for arbejde af samme værdi) og delmål 8.8
(beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og
fremme af et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for
alle arbejdstagere skal fremmes).
Ca. halvdelen af verdens befolkning lever for under 2
dollars (USD) om dagen. Og mange steder garanterer
et job ikke, at folk kan slippe ud af fattigdommen.
Skove og skovbaserede produkter, der kan bidrage til
bæredygtige økonomisk vækst og anstændige jobs.
I den grønne omstilling er træ blevet et bæredygtigt
alternativ til andre materialer. Samtidig er genbrug og
minimering af affald blevet centrale værktøjer til at sikre
bæredygtig økonomisk vækst.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 8:
• FSC’s Chain-of-Custody-standard og standard for
brug af genbrugsmaterialer.
• Kriterie 2.2: Skovejeren skal fremme
kønsligestilling i forhold til beskæftigelse,
uddannelsesmuligheder, tildeling af kontrakter,
ansættelsesprocedurer og driftsaktiviteter.

• Kriterie 2.3: Skovejeren skal tage forholdsregler
for at beskytte arbejdstagerne imod
erhvervsmæssige sikkerheds- og sundhedsrisici.
Disse foranstaltninger skal opfylde eller overstige
anbefalingerne fra ILO’s kodeks for sikkerhed
og sundhed for arbejde i skoven og stå i forhold
til driftsaktiviteternes omfang og intensitet samt
risikoen forbundet hermed.
• Kriterie 2.4: Skovejeren skal udbetale lønninger,
der svarer til eller overstiger skovbrugsindustriens
minimumsstandarder, andre overenskomster eller
indkomstniveauer for skovbrugsindustrien, hvor
disse er højere end den lovpligtige mindsteløn.
Hvor ingen af disse findes skal skovejeren,
med inddragelse af arbejdstagerne, udvikle
mekanismer til fastsættelse af indkomstniveauer.
• Kriterie 2.5: Skovejeren skal kunne vise, at
arbejdstagerne har en jobspecifik træning og
får vejledning, således at de kan gennemføre
driftsaktiviteter iht. driftsplanen på en sikker og
effektiv måde.
• Kriterie 2.6: Skovejeren skal med inddragelse
af arbejdstagerne indføre procedurer til
problemløsning og rimelig kompensation af
arbejdstagere i forbindelse med tab af eller
skade på ejendele, erhvervssygdomme eller
arbejdsskader, som de har pådraget sig, mens de
arbejder for skovejeren.
• Kriterie 4.3: Skovejeren skal give rimelige (i forhold
til driftens omfang og intensitet) muligheder for
beskæftigelse, uddannelse og andre ydelser til
lokalsamfundet*, entreprenører og leverandører.

Mål 12: Ansvarligt forbrug
og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
FSC er et redskab til at sikre ansvarligt forbrug
og produktion og bidrager derfor til mål 12 og de
fleste af delmålene. FSC stiller krav, der sikrer,
at skovarealet i FSC-certificerede skove er det
samme generation efter generation, samtidig
med at skoven kan levere træ og andre ydelser.
Dermed bidrager FSC til delmål 12.2 (opnåelse af
bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af
naturressourcer).

en række udviklingslande, hvor virksomheder,
organisationer og enkeltpersoner er med til at
kapacitetsopbygge og bidrage til bæredygtigt
forbrug og produktion. Herved bidrager FSC til
delmål 12.a (støtte udviklingslande i at styrke
deres videnskabelige og teknologiske kapacitet
til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige
forbrugs- og produktionsmønstre).

FSC har et specifikt mærke for produkter lavet
af 100% genbrugsmaterialer, FSC Recycled, og
tillader brug af genbrugsmaterialer i mærket
FSC Mix. På den måde bidrager FSC til delmål
12.5 (væsentlig reducering af affaldsmængden
gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og
genbrug).

Ansvarligt forbrug og produktion kræver, at vi
bruger vores ressourcer effektivt, og at vi har høj
energieffektivitet. Men det kræver også bæredygtig
infrastruktur, adgang til basale services, grønne og
anstændige jobs og bedre livskvalitet for alle.

FSC giver virksomheder et effektivt redskab til at
købe og dokumentere skovbaserede materialer
fra bæredygtige skove og andre ansvarlige kilder.
Alle skovbaserede produkter kan i princippet
FSC-certificeres, og derfor finder man i dag
en lang række FSC-certificerede produkter
såsom byggematerialer, møbler, tryksager og
emballage. Herved bidrager FSC til delmål
12.6 (opmuntre virksomheder, især store og
transnationale virksomheder, til at arbejde
bæredygtigt og til at integrere oplysninger om
bæredygtighed i deres rapporteringscyklus).
Flere og flere offentlige organisationer stiller
krav om bæredygtige indkøb gennem f.eks.
politikker og anerkender FSC som garant for
bæredygtigt træ og papir. På den måde bidrager
FSC til delmål 12.7 (fremme bæredygtig offentlig
indkøbspraksis).
Som global certificerings- og mærkningsordning
giver FSC virksomheder og forbrugere mulighed
for nemt at vælge bæredygtige produkter og få
information om dem. Herigennem bidrager FSC
til delmål 12.8 (adgang til relevant information
og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i
harmoni med naturen for mennesker alle steder).
Der findes FSC-certificerede virksomheder
og skove i 122 lande og over 50 FSC-kontorer
eller kontaktpunkter. FSC er dermed til stede i

Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 12:
• FSC’s Chain-of-Custody-standard, standard
for brug af genbrugsmaterialer samt FSC’s
varemærkestandard og -retningslinjer.
• FSC’s Internationale Principper og Kriterier.
• Kriterie 5.2: Skovejeren* skal så vidt muligt
tilrettelægge driften af skovejendommen*,
således at produktionen og tjenesterne kan
opretholdes og ikke påvirker det langsigtede
dyrkningspotentiale.
• Indikator 5.2.1: Planhugsten* er baseret på; et
konservativt og veldokumenteret estimat, en
opdateret vedmasseopgørelse samt en vurdering
af tilvækst og mulig hugst.
• Indikator 5.2.3: Det sikres, at hugstmængden ikke
overskrider et bæredygtigt niveau* jf. 5.2.1.
• Indikator 5.2.5: Over 10 år overstiger den faktiske
hugst ikke planhugsten* jf. 5.2.1.
• PRINCIP 6: MILJØVÆRDIER OG PÅVIRKNING.
Skovejeren* skal vedligeholde, bevare og/
eller genoprette* skovejendommens*
økosystemtjenester* og miljøværdier* og
undgå, genoprette* eller afbøde negative
miljøpåvirkninger*.

Mål 13: Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og
deres konsekvenser.
FSC bidrager til opfyldelse af verdensmål 13
på flere måder. Træ lagrer CO2, og FSC giver
forbrugere og virksomheder mulighed for
nemt at identificere og købe træprodukter fra
bæredygtigt drevne skove og andre ansvarlige
kilder.
Samtidig giver FSC træforbrugende
virksomheder et incitament til at anvende
genbrugstræ og -papir og reducere presset
på verdens skove, da FSC anerkender
genbrugsmaterialer i de to mærker FSC
Mix og FSC Recycled. FSC’s krav sikrer, at
skovarealet i FSC-certificerede skove er det
samme generation efter generation. FSC stiller
f.eks. krav, som forhindrer afskovning og at
skove ødelægges og forringes samt beskytter
biodiversitet og øko-systemtjenester.
FSC kræver også, at skovejeren sikrer,
at vandressourcer og jorden beskyttes i
forbindelse med etablering af veje, transport og
skovdrift. FSC tillader ikke væsentlige negative
påvirkninger på skovjorden. På den måde sikrer
FSC, at skovene fortsat kan optage og lagre CO2
og ikke bidrager negativt til CO2-udledningen,
og dermed bidrager FSC særligt til delmål 13.1
(Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til
klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle
lande).
Klimaforandringer påvirker alle lande. Vi oplever
ændringer i vejrmønstrene, stigende havvandstande
og flere ekstreme vejrfænomener. Det forstyrrer
nationale økonomier og påvirker folks liv negativt. Og
omkostningerne vil blive større i fremtiden.
Skove spiller en vigtig rolle, når det gælder regulering
af klimaet bådet lokalt og som en del af vandets
kredsløb. Sammen med havene er skove et
vigtigt økosystem, som fjerner CO2 (kuldioxid) fra
atmosfæren og lagrer det i både træet og skovjorden.
Verdens skove indeholder ca. lige så meget kulstof
som atmosfæren, og ødelæggelse af skove bidrager
til en sjettedel af den globale CO2-udledning. Ved at
stoppe afskovning og forringelse af verdens skove og
udbrede bæredygtigt skovbrug og genopretningstiltag
kan vi reducere klimaforandringerne og begrænse
konsekvenserne af dem.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 13:

• FSC’s Internationale Principper og Kriterier
• FSC’s Chain-of-Custody-standard og
standard for brug af genbrugsmaterialer, FSC’s
varemærkestandard og -retningslinjer
• Kriterie 5.2: Skovejeren* skal så vidt muligt
tilrettelægge driften af skovejendommen*,
således at produktionen og tjenesterne kan
opretholdes og ikke påvirker det langsigtede
dyrkningspotentiale.
• Indikator 5.2.1: Planhugsten* er baseret på; et
konservativt og veldokumenteret estimat, en
opdateret vedmasseopgørelse samt en vurdering
af tilvækst og mulig hugst.
• Indikator 5.2.3: Det sikres, at hugstmængden ikke
overskrider et bæredygtigt niveau* jf. 5.2.1.
• Indikator 5.2.5: Over 10 år overstiger den faktiske
hugst ikke planhugsten* jf. 5.2.1.
• PRINCIP 6: MILJØVÆRDIER OG PÅVIRKNING.
Skovejeren* skal vedligeholde, bevare og/
eller genoprette* skovejendommens*
økosystemtjenester* og miljøværdier* og
undgå, genoprette* eller afbøde negative
miljøpåvirkninger*.
• Kriterie 9.1: Ved at inddrage* berørte
interessenter* og gøre brug af tilgængelig
information skal skovejeren* vurdere og
registrere tilstedeværelsen af og status for
nedenstående høje bevaringsværdier* inden for
skovejendommen*. Dette skal stå i forhold til
driftens omfang* og intensitet* samt den risiko*,
som driften udgør for bevaringsværdierne*.
Endvidere skal indsatsen skaleres i forhold til
sandsynligheden for, at høje bevaringsværdier* er
til stede.
• HCV 4 Kritiske økosystemtjenester: Drikkevand
og grundvand, specifikt boringsnære
beskyttelsesområder.
• Kriterie 10.10: Skovejeren* skal forvalte
infrastruktur, transport og skovdrift*, således
at vandressourcer og jord beskyttes, og så
forstyrrelser af og skader på sjældne* og
truede arter*, levesteder*, økosystemer* og
landskabsværdier* forebygges, mindskes og/eller
udbedres.

Mål 14: Livet i havet

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og
deres ressourcer.
FSC bidrager indirekte til opfyldelse af mål 14, da
FSC stiller krav, som forhindrer afskovning og,
at skove ødelægges og forringes samt beskytter
biodiversitet og økosystemtjenester.
FSC kræver også, at skovejeren beskytter og
genopretter naturlige vandløb, vådområder og
bredområder. Skovejeren skal desuden passe på
vandkvaliteten og mængden af vand og i tilfælde
af negativ påvirkning rode bod på den.
Herudover skal maskinkørsel i skovene,
etablering af veje og affaldshåndtering sker
under hensyn til vandressourcer og jord og
eventuelle negative påvirkninger forebygges,
mindskes og/eller udbedres.
Havet er verdens største økosystem. Det regulerer
klimasystemer og bidrager til den globale
økonomi, ernæring, sundhed og trivsel. På grund
af klimaforandringer og menneskelige aktiviteter
forsvinder levesteder i havene. Den generelle nedgang
i havenes tilstand udfordrer fødevaresikkerheden
og andre basale menneskelige behov. Floder og
vandløbsvej til havene går ofte gennem skove.
Mangroveskove fungerer som udklækningssted for en
række fisk og skaldyr og er vigtige for både kyst- og
havfiskeri. På den måde har skove både indflydelse på
deres nærmiljø og miljøet i fjerntliggende områder.
Afskovning og forringelse af skove skaber erosion.
Det sender sedimenter ned i floder og havene, hvor
de kan blokere det lys, som er helt essentielle for
koralrev. Andre aspekter af jordforvaltning kan også
medføre ødelæggelse af levesteder i havene, herunder
forurening fra gødning og pesticider, dræning af
vådområder og kystudvikling.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 14:
• FSC’s Internationale Principper og Kriterier.
• Kriterie 5.2: Skovejeren* skal så vidt muligt
tilrettelægge driften af skovejendommen*,
således at produktionen og tjenesterne kan
opretholdes og ikke påvirker det langsigtede
dyrkningspotentiale.

• Indikator 5.2.1: Planhugsten* er baseret på; et
konservativt og veldokumenteret estimat, en
opdateret vedmasseopgørelse samt en vurdering
af tilvækst og mulig hugst.
• Indikator 5.2.3: Det sikres, at hugstmængden ikke
overskrider et bæredygtigt niveau* jf. 5.2.1.
• Indikator 5.2.5: Over 10 år overstiger den faktiske
hugst ikke planhugsten* jf. 5.2.1.
• PRINCIP 6: MILJØVÆRDIER OG PÅVIRKNING.
Skovejeren* skal vedligeholde, bevare og/
eller genoprette* skovejendommens*
økosystemtjenester* og miljøværdier* og
undgå, genoprette* eller afbøde negative
miljøpåvirkninger*.
• Kriterie 6.7: Skovejeren* skal beskytte eller
genoprette* naturlige vandløb, vådområder*,
bredområder og deres indbyrdes forbindelser.
Skovejeren* skal undgå negative konsekvenser for
vandkvalitet og -kvantitet og i givet fald afbøde og
afhjælpe disse.
• Kriterie 10.10: Skovejeren* skal forvalte
infrastruktur, transport og skovdrift*, således
at vandressourcer og jord beskyttes, og så
forstyrrelser af og skader på sjældne* og
truede arter*, levesteder*, økosystemer* og
landskabsværdier* forebygges, mindskes og/eller
udbedres.

Mål 15: Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse
udpining af jorden og tab af biodiversitet.
FSC stiller krav til bæredygtig og ansvarlig
skovforvaltning og bidrager dermed væsentligt
til verdensmål 15. FSC stiller f.eks. krav, som
forhindrer afskovning og at skove ødelægges
og forringes samt beskytter biodiversitet og
økosystemtjenester. Dermed bidrager FSC
særligt, men ikke kun, til delmål 15.2 om at
fremme bæredygtig forvaltning af alle typer
af skove, stoppe skovrydning og genskabe
forringede skove.

• Indikator 5.2.1: Planhugsten* er baseret på; et
konservativt og veldokumenteret estimat, en
opdateret vedmasseopgørelse samt en vurdering
af tilvækst og mulig hugst.

FSC bidrager også til mål 15.5 om at begrænse
forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab
af biodiversitet og forhindre udryddelse af truede
arter. FSC bidrager desuden til mål 15.1 om
bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug
af økosystemer særligt i skove samt delmål 15.3
om bekæmpelse af ørkendannelse.

• PRINCIP 6: MILJØVÆRDIER OG PÅVIRKNING.
Skovejeren* skal vedligeholde, bevare og/
eller genoprette* skovejendommens*
økosystemtjenester* og miljøværdier* og
undgå, genoprette* eller afbøde negative
miljøpåvirkninger*.

Herudover bidrager FSC også til 15.4
(beskyttelse af bjergøkosystemer), 15.7
(afskaffelse af krybskytteri og ulovlig handel med
beskyttede arter), 15.8 (forhindre indførelsen
af naturfremmede arter) og 15.c (støtte til
kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med
beskyttede arter).
Skovene udgør 30% af jordens overflade, og den
største del af jordens landlevende planter, dyr og
andre levende organismer findes i skovene. Skovene
er ikke kun vigtige for dyre- og plantearter, men også
essentielle for flere milliarder mennesker, som blandt
andet bor, finder føde og arbejder i skovene. Samtidig
er skovene vigtige i kampen mod klimaforandringer, da
de optager og lagrer CO2. På nuværende tidspunkt
forsvinder ca. 13 mio. ha. skov om året og flere steder
ødelægges grundlaget for et varieret liv i skovene.
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 15:
• Kriterie 5.2: Skovejeren* skal så vidt muligt
tilrettelægge driften af skovejendommen*,
således at produktionen og tjenesterne kan
opretholdes og ikke påvirker det langsigtede
dyrkningspotentiale.

• Indikator 5.2.3: Det sikres, at hugstmængden ikke
overskrider et bæredygtigt niveau* jf. 5.2.1.
• Indikator 5.2.5: Over 10 år overstiger den faktiske
hugst ikke planhugsten* jf. 5.2.1.

• Kriterie 6.4: Skovejeren* skal beskytte truede* og
sjældne* arter samt deres levesteder* inden for
skovejendommen*.
• Indikator 6.5.1: Minimum 10 % af det certificerede
areal er udpeget til bevaring og fremme af
biodiversitet.
• Indikator 6.5.6: Minimum 5 % af
skovejendommens* skovbevoksede areal skal
indgå i arealet udpeget til bevaring og fremme af
biodiversitet (jf. 6.5.1) og skal forvaltes som urørt
skov*.
• Indikator 6.6.2: Der skal udpeges min. 5 levende
træer pr. ha i produktionsskoven til naturligt
henfald og død.
• PRINCIP 9: HØJE BEVARINGSVÆRDIER:
Skovejeren* skal bevare og/eller fremme høje
bevaringsværdier* inden for skovejendommen*
ved at følge forsigtighedsprincippet*.
Herudover viser en undersøgelse fra Maya Biosphere
Reserve i Guatemala (Hodgdon et al., 2015), at
beskyttelse og genoprettelse af økosystemer er
bedre sikret i FSC-certificerede skovområder end i
nationalparker.

Mål 16: Fred,
retfærdighed og stærke institutioner
Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give
alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive,
ansvarlige og inddragende institutioner på alle
niveauer.
FSC stiller stærke sociale krav og bidrager til
verdensmål 16 på flere måder. Håndhævelse
af relevante love er basis for bæredygtig
skovforvaltning. Det første af FSC’s
internationale principper for bæredygtig
skovdrift, som gælder for alle FSC-certificerede
skove verden over, indeholder forskellige
lovlighedskrav.
FSC stiller f.eks. krav om, at skovejeren skal
kunne dokumentere juridisk ejerskab over
sin skovejendom og ret til at fælde træ på
ejendommen. Skovejeren skal også overholde
relevant miljølovgivning, sociale krav og
hævdvundne rettigheder. FSC har særligt fokus
på frit, forudgående og informeret samtykke
(FPIC) for lokalsamfund og oprindelige folk. FPIC
er et internationalt princip fra FN’s Erklæring
om Oprindelige Folks Rettigheder (UNDRIP).
Princippet skal sikre oprindelige folk indflydelse
på beslutninger i projekter, der vilpåvirke dem, i
alle dets faser. Det er ikke nok blot at informere
eller konsultere oprindelige folk, de skal deltage i
beslutningsprocesser på et informeret grundlag i
god tid inden projektet påbegyndes.
FSC kræver desuden, at skovejere overholder
eventuel lovgivning om bekæmpelse af
korruption og i nogle tilfælde erklærer
offentligt, at man ikke tilbyder eller modtager
bestikkelse i form af penge eller anden form for
korruption. FSC forventer, at FSC-certificerede
skovejendomme har mere inkluderende og bedre
styrede institutioner til forhandling mellem lokale
befolkningsgrupper og tømmervirksomheder;
bedre og mere effektive mekanismer til fordeling
af goder og innovative måder til at håndtere
problemer med overtrædelse af hævdvundne
rettigheder. Det faktum, at FSC har stort fokus
på involvering af interessenter i internationale
og nationale beslutningsprocesser (f.eks. ifm.
udvikling af standarder og certifikatbeslutninger)
og organisationens demokratiske styreform,
gør FSC til et godt eksempel for andre multistakeholderbaserede certificeringsordninger.
Hermed bidrager FSC særligt til delmål 16.3
(fremme af retssikkerhed og lige adgang til en

retfærdig rettergang), delmål 16.5 (reduktion af
alle former for korruption og bestikkelse), delmål
16.7 (lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede
og repræsentative beslutningsprocesser) og
delmål 16.10 (offentlig adgang til information og
beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder
i henhold til international lovgivning og
internationale aftaler).
Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
til verdensmål 16:
• PRINCIP 1: OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING:
Skovejeren* skal overholde alle gældende
love, forordninger og nationalt ratificerede*
internationale traktater, konventioner og aftaler.
• Kriterie 1.2: Skovejeren* skal kunne dokumentere
skovejendommens* klart definerede juridiske*
status, herunder ejendomsret, brugsrettigheder*
og ejendommens fysiske afgrænsning.
• Kriterie 1.5: Skovejeren* skal overholde gældende
national lovgivning, lokal og regional regulering,
ratificerede* internationale konventioner
og lovpligtige retningslinjer for transport og
handel med skovprodukter inden for og fra
skovejendommen* og/eller indtil første salgsled.
• Kriterie 1.7: Skovejeren* skal offentligt erklære, at
man ikke tilbyder eller modtager bestikkelse i form
af penge eller anden form for korruption og skal
overholde eventuel lovgivning om bekæmpelse af
korruption. I mangel af en sådan lovgivning skal
skovejeren* tage andre passende forholdsregler
mod korruption i forhold til driftsaktiviteternes
omfang* og intensitet* samt risikoen* for
korruption.
• PRINCIP 3: OPRINDELIGE FOLKS
RETTIGHEDER: Skovejeren* skal identificere
og respektere* oprindelige folks* juridiske* og
hævdvundne rettigheder* til at besidde, anvende
og forvalte jord, territorier og ressourcer, der
berøres af driftsaktiviteter.

Mål 17: Partnerskab for handling

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling
og øg midlerne til at nå målene.
FSC’s sammensætning og virke bidrager særligt
til civilsamfundspartnerskaber. FSC styres af
tre kamre af interessenter med lige stemmer og
beslutningsmagt. De tre kamre repræsenterer
miljømæssige, økonomiske og sociale interesser.
Den indbyrdes afhængighed, som eksisterer
mellem kamrene, fører ofte til samarbejde lige
fra administrative forbindelser, fælles træning og
ledelsesaktiviteter og projektudvikling støttet af
virksomheder.
FSC støtter lovlige og kommercielt bæredygtige
skovforvaltningstiltag, hvilket bidrager til at
øge nationale indtægter gennem afgifter og
skatter. FSC understøtter også overholdelse
af tømmerlovgivning i USA, EU og Australien.
Lovgivningerne er sat i verden for at forhindre
handel med ulovligt fældet træ og produkter
heraf, som modarbejder bæredygtig udvikling.
FSC bidrager også til at forbedre tropisk træs
image på de vestlige markeder, hvor forbrugere
er bekymrede over negative miljømæssige og
sociale konsekvenser ved at bruge tropisk træ.
FSC bidrager dermed særligt til delmål 17.17
(tilskyndelse til og fremme af effektive offentlige
partnerskaber, offentligt-private partnerskaber
og civilsamfundspartnerskaber).
Hvis målene om en global bæredygtig udvikling skal
realiseres, kræver det samarbejde mellem regeringer,
den private sektor og civilsamfundet. Inkluderende
partnerskaber, der bygges på fælles principper,
værdier, vision og mål med mennesket og planeten
i centrum, er essentielle på et globalt, regionalt,
nationalt og lokalt niveau.

Eksempler på FSC-krav eller standarder, der bidrager
verdensmål 17:
• FSC’s Chain-of-Custody-standarder.
• FSC’s Internationale Principper og Kriterier.

Om dette dokument
Dokumentet beskriver bæredygtigt drevne skoves vigtige rolle i forhold til at
opfylde FN’s verdensmål og FSC’s bidrag til 14 ud af 17 verdensmål.
Informationer i dette dokument er baseret på
https://marketingtoolkit.fsc.org/campaign/fsc-sdg (og kilderne på denne
side) og ic.fsc.org. De numeriske standardreferencer (principper, kriterier og
indikatorer) refererer til den danske FSC-skovstandard (fsc.dk/standard).
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