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FSC ÆNDRER TEKST PÅ MIX-MÆRKET
I dette faktaark kan du læse om det nye FSC MIX-mærke, hvorfor mærkets tekst er ændret og hvornår 
det nye mærke skal indfases.

Hvad er lavet om?
Teksten på det nye MIX-mærke er ændret fra “[Produkt] fra ansvarlige kilder” til “[Produkt] | Støtter 
ansvarligt skovbrug”. De resterende elementer forbliver, som de er.  

Her kan du se det nuværende mærke og det nye mærke:

FSC Global Development GmbH • ic.fsc.org • FSC® F000100
Adenauerallee 134 • 53113 Bonn • Germany 
Geschäftsführer | Director: Kim Bering Becker Carstensen 
Handelsregister | Commercial Register: Bonn HRB15990

Nuværende 
MIX-mærke

Det nye 
MIX-mærke

Læs om processen forud for ændringen her.

https://fsc.org/en/current-processes/technical-working-group-on-the-mix-label-and-controlled-wood-statements

Hvorfor er det lavet om?
I april 2019 vedtog FSC en strategi for FSC MIX-produkter og FSC Controlled Wood på baggrund af 
offentlige høringer, involvering af mange forskellige interessenter og FSC's internationale bestyrelse. 
Strategien indeholder flere tiltag, blandt andet en ændring af MIX-mærket.

FSC MIX-mærket sidder på produkter, der indeholder en eller flere af følgende materialer: Træ fra FSC-
certificerede skove, genbrugsmaterialer og FSC Controlled Wood / kontrolleret træ. Af den nuværende 
formulering fremgår det, at alle disse materialer repræsenterer "ansvarlige kilder". Nogle FSC-
interessenter er dog bekymrede over, at denne formulering ikke afspejler, at kontrollerede materialer 
ikke nødvendigvis er fra FSC-certificerede skove. Med den nye formulering i MIX-teksten "Støtter 
ansvarligt skovbrug" bliver det tydeligere, at de anvendte materialer bidrager mere bredt til FSC’s 
mission, og det anerkendes, at kontrolleret træ og blanding af materialer spiller en rolle for den mission. 

Papir fra 
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https://fsc.org/en/current-processes/technical-working-group-on-the-mix-label-and-controlled-wood-statements
https://ic.fsc.org/file-download.strategy-for-fsc-mix-products-and-controlled-wood.8113.htm


Hvordan støtter et mix af materialer ansvarligt skovbrug?
Når det er tilladt at blande materialer, kan flere producenter være en del af FSC-systemet og tilbyde 
FSC-certificerede produkter. Det medfører et øget udbud og synlighed, som giver mulighed for en 
stigende efterspørgsel. Den stigende efterspørgsel giver skovejere og -forvaltere et incitament til at lade 
sig FSC-certificere og flere skove, der drives efter FSC's principper og kriterier for bæredygtig 
skovbrug. Hensigten med at tillade blanding af materialer under MIX-mærket er at sikre, at FSC-
certificeret træ, der ellers ikke ville komme på markedet, faktisk gør det.

FSC Controlled Wood-standarden minimerer risikoen for, at materialer fra uacceptable kilder ender i 
FSC MIX-certificerede produkter. Det hjælper med at adressere problemer som illegal skovhugst, brud 
på traditionelle rettigheder og borgerrettigheder og skovrydning. FSC Controlled Wood er derfor et 
vigtigt skridt på vejen mod ansvarlig skovdrift og dokumentation af det.  
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Den lange overgangsperiode skal sikre, at certifikatindehavere har god 
tid til at skifte det nuværende mærke ud med det nye og gøre det ifm. 
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