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SKABELON TIL INDKØBSPOLITIK FOR  
SKOVBASEREDE PRODUKTER 

 
[Organisationsnavn] er forpligtet til ansvarlig [indkøb/brug] af skov- og 
træbaserede produkter. Vores langsigtede mål er, at træ og papir i pro-
dukter, vi køber eller specificerer, er fra bæredygtigt drevne skove og/eller 
andre ansvarlige kilder som eksempelvis genbrug.  
 
OVERORDNET MÅL 
[Organisationsnavn]s træ- og papirpolitik skal sikre, at alle papir- og træ-
baserede produkter er FSC®-certificerede. [Organisationsnavn] mener, at 
Forest Stewardship Council® (FSC) har markedets højeste standard for 
bæredygtig skovdrift. 
 
MÅLSÆTNING 
[Organisationsnavn] har en præference for FSC-certificeret træ og papir, 
og vores mål er, at opnå [indsæt procent]% FSC-certificeret træ og papir 
inden [indsæt årstal]. 
 
MÆRKNING 
Tryksager og lign. materialer bør være FSC-mærket, når muligt. Mærket 
skal anvendes under et gyldigt chain-of-custody-certifikat (CoC) efter gæl-
dende certificeringsregler. 
 
DOKUMENTATION 
På anmodning skal leverandører kunne fremsende dokumentation til [Or-
ganisationsnavn] for leverede træ- og papirprodukters ansvarlige oprin-
delse. FSC-certificerede produkter skal angives som sådan via et FSC-
claim [FSC 100%, FSC Mix eller FSC Recycled] på fakturaen til [Organi-
sationsnavn] eller [Organisationsnavn]s samarbejdspartnere, som er an-
svarlig for indkøb. Fakturaer for FSC-certificerede produkter skal også in-
deholde leverandørens FSC-certifikatkode.  
 
Ved køb af kontorartikler, tryksager og lign. til intern brug kan dokumenta-
tionen reduceres til produkter af træ og papir mærket med et gyldigt FSC 
on product-mærke. Mærket skal være synligt på produktet eller dets em-
ballage. 
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ALTERNATIVER 
Træ eller papir fra andre certificerede kilder med komplet sporbarhed ac-
cepteres kun i situationer, hvor en bestemt produkttype eller træart ikke er 
tilgængelig som FSC-certificeret efter markedsdialog- og afsøgning. 
 
Andre certificeringsordninger skal leve op til følgende kriterier: 

• Overensstemmelse med gældende love, forordninger og nationalt ratifi-
cerede internationale traktater, konventioner og aftaler 

• Anerkendelse af oprindelige folks rettigheder 
• Opretholdelse af gode sociale og økonomiske forhold for skovarbejdere 

og lokalsamfund  
• Opretholdelse af langsigtede ejendoms- brugsrettigheder 
• Opretholdelse af økosystemet, dets biodiversitet, ressourcer og landska-

ber 
• Dokumenteret, implementeret og monitoreret skovforvaltningsplan 
• Bevarelse af høje bevaringsværdier 
• Langsigtet ansvarligt skovdrift 
• Løbende monitorering og sporbarhedscertificering 

 
[Organisationsnavn] bruger offentligt tilgængelige værktøjer og vejlednin-
ger fra fsc.dk/downloads (Indkøb) til at implementere indkøbspolitikken i 
praksis. 


