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Tag hensyn til miljøet, hvis du printer denne guide.

Guiden opdateres løbende og kan altid hentes på
FSC Danmarks hjemmeside: 
FSC i markedsføring og kommunikation

https://dk.fsc.org/dk-da/brug-af-fscs-varemaerker/fsc-i-markedsfoering-og-kommunikation-licenshavere
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Hvem henvender guiden sig til?

OBS:
Denne guide er vejledende. Virksomheder med en FSC-
varemærkelicens skal til hver en tid overholde 
retningslinjerne, som er anført i FSC’s Varemærkeguide for 
ikke-FSC-certificerede virksomheder. 

Denne guide er til dig, som søger inspiration til 
hvordan du helt konkret kan bruge FSC’s
varemærker til promovering af jeres FSC-
mærkede produkter.

Guiden viser gode eksempler på, hvordan I 
bruger FSC’s varemærker i specifikke 
markedsføringsmaterialer, så det er nemt for jer 
at bruge varemærkerne og få mest muligt ud af 
jeres varemærkelicens.

Guiden indledes med et overblik over FSC’s
forskellige varemærker, herunder FSC-logoet, og 
hvordan du får adgang til dem. Herefter er der en 
kort beskrivelse af, hvilke krav til dokumentation I 
skal overholde for at kunne bruge varemærkerne. 
I den sidste del af guiden finder du de gode 
eksempler på brug af FSC’s varemærker i 
konkrete materialer.  

TIP:
Tekst om FSC og FSC-certificerede produkter

På FSC Danmarks hjemmeside kan du finde eksempler 
på, hvordan du kan beskrive FSC® og FSC®-certificerede 
produkter. 

https://dk.fsc.org/sites/default/files/2022-03/FSC%20Varem%C3%A6rkeguide%20til%20ikke-certificerede%20virksomheder.pdf
https://dk.fsc.org/dk-da/fsc-i-markedsfoering-og-kommunikation-licenshavere/tekster-om-fsc-licens
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Registrerede varemærker

Forest Stewardship Council® AC (FSC) ejer fem 
registrerede varemærker, som din organisation 
kan bruge til promovering af FSC-certificerede 
produkter eller til kommunikation om FSC.

Forkortelsen

Navnet ‘Forests For All Forever’ – fuldt mærke

FSC® logoet

‘Forests For All Forever’ – logo med tekst
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Download af materialer

• ‘Forests For All Forever’ – mærket

• FSC®-logoet

TIP:
Som licenshaver har du adgang til forskellige logoer og 
mærker samt markedsførings- og kampagnematerialer, 
som stilles til rådighed af FSC, via FSC Trademark Portal. 

Kontakt fsclogo@dk.fsc.org, hvis du har brug for hjælp.

• Markedsføringsmærket • Grafiske elementer & markedsføringsmaterialer

• Together We are FSC 
(kampagnematerialer)

FSC Trademark portal 
(trademarkportal.fsc.org)

FSC Marketing Toolkit 
(marketingtoolkit.fsc.org)

mailto:fsclogo@dk.fsc.org
https://trademarkportal.fsc.org/portal/login.php
https://marketingtoolkit.fsc.org/
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Kan mine produkter
promoveres som FSC?

1
Kontrollér at dine produkter overholder 
retningslinjerne for FSC-promovering 
ved at følge to simple trin:

1) Tjek at dine produkter er indkøbt 
som FSC-certificerede

2) Tjek at dine produkter er mærket 
med et officielt FSC on-product 
mærke
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Virksomhed A/S
Vestervej 10
8888 Lilleby
Danmark

FSC ® CoC nr.: ABC-COC-123456 

Kundenr.: 0101
CVR nr.:
Levering:

1234567 35,6mProduct Wood4
Wood4 27x145mm
FSC MIX 70%

Ialt
25% moms

Total inkl. moms

Nr.  Beskrivelse     

Dato: 01-01-2022

Valuta: DKK

Ordrenr.: 1010

Betingelser: Løbende måned

Antal Salgspris     Beløb

Kan mine produkter promoveres?
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TRIN 1: Er produkterne indkøbt som FSC-certificerede?

Gyldig dokumentation:
Dokumentationen (faktura) skal være stilet til din 
organisation og følgende information skal fremgå:

ü Leverandørens certifikatkode (CoC-code)

ü FSC-claim for hvert produkt (f.eks. FSC Mix, 
FSC 100% eller FSC Recycled)

ü Tydelig markering af certificerede produkter

Husk, at du også skal tjekke, om leverandørens certifikat 
er gyldigt, og om produkttypen, du ønsker at købe, er 
omfattet af leverandørens certifikat (www.info.fsc.org).

Ikke-certificeret leverandør:
Under bestemte omstændigheder kan der gives dispensation 
til at indkøbe fra en ikke-FSC-certificeret leverandør.
Hvorvidt der er grundlag for at lave en undtagelse fra reglen 
om at indkøbe direkte fra en FSC-certificeret leverandør, 
vurderes fra sag til sag. Kontakt venligst FSC Danmark for 
yderligere rådgivning.

ü

ü

Links:
Guide til indkøb
Guide til database

Kontrol af dokumentation:
Produkter, som promoveres med FSC-varemærker, skal 
være indkøbt som FSC-certificerede direkte hos en FSC-
certificeret leverandør.

https://dk.fsc.org/sites/default/files/2021-08/FSC_INDK%C3%98B_Trinvis%20guide%20til%20bestilling%20og%20k%C3%B8b%20af%20FSC-produkter.pdf
https://dk.fsc.org/sites/default/files/2021-08/FSC_DATABASE_Guide%20til%20FSC-certifikatdatabase_da.pdf
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TRIN 2: Er produkterne FSC-mærkede?

On-product mærke:
Produkter, som promoveres med FSC-varemærker, skal 
være synligt mærket med et officielt FSC on-product 
mærke. Mærket kan fx sidde på selve produktet, et 
hangtag eller på produktets emballage.

Tjek om mærket refererer til produktet, emballagen eller 
begge dele.

I tvivl om dit produkt er mærket korrekt? Tag fat i FSC 
Danmark

OBS:
En varemærkelicens giver ikke din organisation ret til at ændre 
på de FSC-mærkede produkter, herunder bearbejde, mærke 
eller emballere produkterne før slutbrug eller salg.

Kontakt FSC Danmark hvis du er i tvivl om hvorvidt dit produkt 
kan promoveres med FSC’s varemærker.

Links

Eksempler på FSC-mærker

Guide til korrekt mærkede produkter
FSC’s produktmærker

https://dk.fsc.org/sites/default/files/2022-01/FSC_M%C3%86RKER_Trinvis%20guide%20til%20korrekt%20FSC-m%C3%A6rkning.pdf
https://dk.fsc.org/dk-da/brug-af-fscs-varemaerker/fsc-maerkning-af-produkter-certificerede-virksomheder
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2
FSC varemærkebrug 
– retningslinjer

Sørg for, at din organisation har styr på:
1) Obligatoriske markedsføringselementer

2) Sådan bruges varemærkesymboler
3) Grafiske retningslinjer

4) Godkendelse af FSC-varemærkebrug
5) Kommunikation om FSC og FSC-mærkede 

produkter
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1: Obligatoriske markedsføringselementer

Licenskode:
FSC-promovering skal altid inkludere jeres licenskode, 
som sikrer en reference til din organisations status som 
licenshaver. Den anbefalede måde at vise licenskoden 
på er ved at vise FSC’s markedsføringsmærke 
(promotional panel).

Du kan også skrive licenskoden i tekstform:
FSC® N000000

Varemærkesymbol – ® eller TM ?
FSC’s varemærker skal også altid følges af et 
varemærkesymbol – det kan være ® eller TM.
Hvilket symbol, du skal vælge, afhænger af, hvor dit 
materiale skal distribueres. Se næste side for mere 
information.

Vejledende tekst
Hvis markedsføringsmaterialet viser både FSC-
certificerede og ikke-certificerede produkter, skal  der 
tilføjes en vejledende tekst i stil med: 

“Se efter vores FSC®-mærkede produkter”.
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2: Varemærkesymboler

TIP:
Hvis du kun promoverer produkter i Danmark skal 
du bare bruge ®
Find listen over landenes registreringsstatus på 
FSC Trademark Portal.

Sådan bruges varemærkesymbolerne

®/ TM skal altid bruges:
• Sammen med FSC-logoet, 

markedsføringsmærkerne og ‘Forests For All 
Forever’-mærkerne. Bemærk, at I selv kan vælge, 
hvilket varemærkesymbol der skal bruges, når I 
henter logoet/mærkerne på FSC’s portaler.

• Første eller mest fremtrædende sted, hvor 
forkortelsen FSC® og navnet Forest Stewardship 
Council® skrives.

• Sammen med licenskoden i denne form 
FSC® N000000

Bruges i materialer, som 
distribueres i lande, hvor 
det relevante varemærke 
er registreret.

Tjek listen over registrerede
varemærker, for at se 
registreringsstatus i
landet/landene, hvor
produkterne/materialerne
skal distribueres.® TM

For et registreret 
varemærke

For et uregistreret 
varemærke

Bruges, når materialet skal 
distribueres i flere lande, hvor 
nogle er registreret med ® og 
nogle med TM.

Bruges, når det er ukendt hvor 
materialet skal distribueres på 
det tidspunkt, hvor 
varemærkerne bruges, eller hvis 
materialet distribueres globalt.
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3: Grafiske retningslinjer

Mindstestørrelse:

Minimum afstandszone:
Sørg for, at der er afstand ‘clear space’ omkring 
varemærket, så det fremstår klart og tydeligt. 
Afstandszonen beregnes som højden på FSC-
bogstaverne i logoet. 

10 mm

6 mm

6 mm6 mm

Baggrund:
Logoet og markedsføringsmærkerne kan placeres 
på en farvet baggrund, så længe denne giver 
tilstrækkelig kontrast, så designet og læsbarheden 
ikke forstyrres.

De viste størrelser er mindstestørrelser –
godkendelse forudsætter, at alle elementer 
fremstår tydeligt og læsbare (også i tryk/print).



FSC®-varemærkebrug: Eksempler og inspiration (for ikke-certificerede virksomheder med en licens)

FSC-Varemærkebrug

13

4: Godkendelse af varemærkebrug

Godkendelsesprocessen: TIP:
Alle materialer, hvor I bruger FSC’s varemærker (logo, fulde 
navn eller forkortelsen ”FSC”), skal godkendes af FSC 
Danmark inden tryk/offentliggørelse, medmindre andet er 
aftalt med FSC Danmark.

Følg disse simple trin:

ü Send materialer til godkendelse sammen med 
dokumentation for produkterne                                     
Materialer med FSC’s varemærker og tekster om FSC, 
skal sendes til godkendelse via fsclogo@dk.fsc.org
sammen med indkøbsdokumentation for de produkter I 
ønsker at promovere med FSC-varemærker.

ü Ret evt. fejl og mangler og send til godkendelse igen                                                               
Hvis ikke jeres varemærkebrug blev godkendt i første 
omgang, skal I sende korrigerede versioner, indtil I har 
fået den endelige godkendelse.

ü Brug dine FSC-materialer                                                               
Når materialet er godkendt, kan I offentliggøre 
materialet eller sende det til produktion (f.eks. tryk).

Ved et stort behov for FSC-promovering eller ønske om 
fleksibilitet i godkendelsesprocessen, er det muligt at 
ansøge om godkendelse til egengodkendelse af 
varemærkebrug.

Godkendelse forudsætter et implementeret
ledelsessystem for egengodkendelse af varemærkebrug. 

Kontakt FSC Danmark for mere information.

Hvorfor skal mit varemærkebrug 
godkendes?

Hos FSC Danmark hjælper vi med at sikre, at de 
produkter, som promoveres med FSC-varemærker, rent 
faktisk ER FSC-certificerede. Vi sikrer også, at FSC’s
beskyttede varemærker bruges korrekt, og at 
kommunikation om FSC og FSC-certificerede produkter 
er specifik og relevant for produktet i overensstemmelse 
med licensbetingelserne. 

Det er en sikkerhed både for din virksomhed og for 
forbrugerne som køber produktet. 
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5: Kommunikation om FSC-mærkede produkter

Her finder du eksempler på, hvordan du kan beskrive FSC-
mærkede produkter. Listen er ikke udtømmende, og andre 
alternativer kan bruges, så længe de kommunikerer FSC korrekt. Se 
flere eksempler på FSC Danmarks hjemmeside.

Bemærk, at der er forskel på hvad man kan skrive om produkterne, 
alt efter om de er mærket med et FSC 100%-, FSC MIX- eller FSC 
RECYCLED-mærke.

OBS:
Husk at du også skal indsende tekst om FSC og FSC-
certificerede produkter til godkendelse hos FSC Danmark, med 
mindre andet er aftalt.

Om FSC-mærkede produkter (ikke-mærke specifik)
• Dette produkt er FSC-mærket

• FSC®-mærket på dette produkt betyder, at de 
skovbaserede materialer i produktet er ansvarligt 
indkøbt.

FSC 100%
• Dette produkt er lavet af FSC®-certificeret [materiale].

• [Materialet] i dette produkt kommer fra ansvarligt drevne 
FSC®-certificerede skove.

FSC Mix
• Dette produkt er lavet af FSC®-certificeret og andet 

kontrolleret materiale.

• Dette produkt er lavet af materiale fra ansvarligt drevne 
FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder.

• Skriv ikke, at produkter mærket som FSC Mix er lavet 
af materialer fra ansvarligt drevne skove (fx FSC-
certificeret træ) uden også at referere til de andre 
materialer, der indgår i produkterne.

FSC Recycled
• Det skovbaserede materiale i dette produkt er genbrug.

• FSC®-mærket på dette [produkt] sikrer ansvarlig brug 
af verdens skovressourcer.

• Skriv ikke, at et produkt mærket FSC Recycled er lavet 
af materialer fra ansvarligt drevne skove

TIP:
Du kan bruge FSC® til at kommunikere budskabet om FSC og FSC’s
betydning til dine kunder i uddybende korte tekster

• Vælger du FSC®? Så vælger du skove fulde af liv for 
nuværende og kommende generationer.

• Når du køber FSC®-mærkede produkter, er du med til at sikre 
gode sociale vilkår og biodiversitet i skove verden rundt.

• Når du vælger FSC®-mærkede produkter, hjælper du med at 
passe på verdens skove. Vil du vide mere, så besøg www.fsc.dk.

https://dk.fsc.org/dk-da/fsc-i-markedsfoering-og-kommunikation-licenshavere/tekster-om-fsc-licens
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3
Webshop

På de næste sider viser vi gode eksempler på, 
hvordan din organisation kan bruge FSC’s
varemærker til promovering af FSC-mærkede 
produkter i jeres webshop.

Eksempel: ILVA
Eksempel: Albe Emballage
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Eksempel ILVA: Obligatoriske markedsføringselementer

TIP:
• Det er tilstrækkeligt at vise de obligatoriske 

markedsføringselementer én gang i et 
markedsføringsmateriale.

• Som eksemplet viser, kan I samle elementerne på en 
centralt placeret side, hvor jeres kunder kan finde 
informationen – det kan f.eks. være en side om FSC®, 
ansvarlighed, CSR eller lign. 

• Hvis I henviser jeres kunder til at “se efter FSC®-mærkede 
produkter”, kan I markere de certificerede produkter i 
webshoppen med et simpelt logo, FFAF-mærket eller ved 
at skrive FSC® eller FSC®-mærket produkt i 
produktbeskrivelserne.

Tjekliste:

ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ® 

ü Vejledende tekst ”Se efter FSC-mærkede produkter”

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt
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Webshop
Eksempel ILVA: Produktoversigt

Tjekliste:

ü FSC-logo markerer de FSC-mærkede produkter

ü Grafiske retningslinjer 
ü Alle obligatoriske elementer er vist på en centralt 

placeret side (Møbler i FSC®-certificeret træ)
ü Varemærkebruget er godkendt
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Webshop
Eksempel ILVA: Produktside

Tjekliste:
ü Obligatoriske markedsføringselementer (licenskode mv.) 

er tilstede på en centralt placeret side (Møbler i FSC®-
certificeret træ) 

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt
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Eksempel ALBE Emballage: Obligatoriske markedsføringselementer

Tjekliste:
ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ®
ü Vejledende tekst ”Se vores store 

udvalg af FSC certificerede 
emballager – klik her”

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt

TIP:
Albe Emballage har brugt en FSC-video 
til at kommunikere FSC’s bidrag til FN’s 
verdensmål. 
Det kan din virksomhed som licenshaver 
også gøre.

Se flere FSC-videoer her

https://dk.fsc.org/dk-da/viden-og-downloads/videoer
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Eksempel: ALBE Emballage: Produktside

Tjekliste:
ü Obligatoriske markedsføringselementer (licenskode mv.) 

er tilstede på en centralt placeret side, hvor kunderne 
kan søge informationen (se forrige side)

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget godkendt

TIP:
• I kan beskrive jeres FSC-mærkede produkter ved at 

skrive FSC® eller FSC®-mærket produkt i 
produktbeskrivelsen.

• Bemærk, at der er forskel på hvad man kan skrive om 
produkterne, alt efter om de er mærket med et FSC 
100%-, FSC MIX- eller FSC RECYCLED-mærke. 
Se s.14 for eksempler på kommunikation om FSC-
mærkede produkter.

• Eksemplet viser en generisk tekst, som ikke er 
mærkespecifik.
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21FSC® Varemærkeguide til ikke-certificerede virksomheder

Her finder du forskellige eksempler på nyhedsbreve:

• Markedsføringsmærket
• Adskillelse af markedsføringsmærkets elementer
• Grafik med alle obligatoriske elementer

• Simpel brug af varemærket ”FSC” (uden logo)

4
Nyhedsbreve



FSC®-varemærkebrug: Eksempler og inspiration (for ikke-certificerede virksomheder med en licens)

Nyhedsbrev

22

FSC-markedsføringsmærket

Tjekliste:

ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt

TIP:
Indeholder nyhedsbrevet både certificerede og ikke-
certificerede produkter skal du huske at henvise kunderne 
til at se efter de FSC-mærkede produkter:

F.eks.:
• ”Se efter FSC-logoet ved de FSC-mærkede produkter”
• el. link til produktoversigt ”Se alle havemøbler”

Hvis nyhedsbrevet kun indeholder FSC-mærkede 
produkter, er der ikke krav om en vejledende tekst ”se efter 
FSC-mærkede produkter” (se s. 10).
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Adskillelse af FSC-markedsføringsmærkets elementer

Tjekliste:
ü Licenskode (tekstform)

ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt

TIP:
I kan bruge FSC-varemærkerne til at:

• beskrive jeres arbejde med at sikre træprodukter af 
ansvarligt træ

• at hjælpe jeres kunder med at træffe et ansvarligt valg, 
når de køber produkter af træ og papir

• oplyse om FSC, og hvorfor det er vigtigt at kigge efter 
mærket, når man køber produkter af træ/papir og andre 
skovbaserede materialer. 
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Grafik med alle obligatoriske elementer

Tjekliste:
ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt

TIP:
I kan lave en grafik, som sikrer, at de 
obligatoriske elementer altid er tilstede.

Brug grafikken i starten af nyhedsbrevet 
og marker de FSC-mærkede produkter 
tydeligt med FSC-logoet eller ved at 
skrive ”FSC” i produktbeskrivelserne, så 
overholder du alle retningslinjer for FSC-
varemærkebrug.

Grafikken skal du selv lave – husk at få 
den godkendt hos FSC Danmark.
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Simpel brug af varemærket ”FSC”

Tjekliste:

ü Licenskode (tekstform)

ü Varemærkesymbol ®

ü Varemærkebruget er godkendt

OBS:
Brug af forkortelsen ”FSC” i promovering af FSC-
produkter og kommunikation om FSC er underlagt 
samme retningslinjer som brugen af FSC’s logoer og 
mærker.

TIP:
Det er tilstrækkeligt at vises varemærkesymbolet ®/TM én 
gang i en tekst. Det er derfor tilladt at undlade 
varemærkesymbolet i licenskoden, hvis denne vises i 
tekstform (FSC N000000), og varemærkesymbolet er 
tilføjet til forkortelsen FSC® i samme tekst:
Vi har en FSC®-varemærkelicens (FSC N000000)
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5
Sociale medier

Laver I et opslag med tekst* om FSC på de sociale 
medier, er det ikke påkrævet** at:

• Bruge licenskode/markedsføringsmærke

• bruge varemærkesymbol (® eller TM) i 
forbindelse med varemærkerne ”FSC” og 
”Forest Stewardship Council”

*Bruges FSC-logoet eller øvrige FSC-mærker i forbindelse med 
opslaget, skal de følges af de obligatoriske elementer.

** Forudsætter at profilteksten eller opslaget refererer til din 
organisations hjemmeside, hvor de obligatoriske elementer er 
tilstede.

På de næste sider finder du eksempler på, 
hvordan du kan bruge FSC på de sociale medier -
både med og uden brug af FSC-logoet.
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Med logobrug: Promovering af FSC-mærkede produkter

Tjekliste:
ü Licenskode (skal bruges da 

billedmaterialet viser FSC-logoet)
ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer

ü Varemærkebruget er godkendt

OBS:
Bruges FSC-logoet eller øvrige 
FSC-mærker i forbindelse med 
opslaget, skal de følges af de 
obligatoriske elementer.
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Med logobrug: Deltagelse i kampagner

Tjekliste:

ü Varemærkesymbol ®

ü Licenskode

ü Grafiske retningslinjer

ü Varemærkebruget er godkendt

TIP:
• Deltag i FSC-kampagner

Find inspiration til deltagelse i 
kampagner i kapitel 8.
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Med logobrug: Facebook-karrusel

Tjekliste:
ü Licenskode (skal bruges da billedmaterialet viser FSC-logoet)

ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer

ü Varemærkebruget er godkendt
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Uden logobrug

Tjekliste:
ü Kommunikationen er korrekt
ü Varemærkebruget er godkendt

TIP:
Ved opslag med tekst om FSC på 
de sociale medier, er det ikke
påkrævet** at bruge licenskode 
og varemærkesymbol (® eller TM) i 
forbindelse med varemærkerne 
”FSC” og ”Forest Stewardship 
Council”

** Forudsætter at profilteksten 
eller opslaget refererer til din 
organisations hjemmeside, hvor de 
obligatoriske elementer er tilstede.
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6
På de næste sider viser vi gode eksempler på, 
hvordan du kan bruge FSC-varemærkerne til
at promovere FSC-mærkede produkter.

• Kataloger

• Tilbudsaviser
• Annoncer

• Point-of-sale promovering (POS)

Trykte
materialer
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Central placering af obligatoriske elementer

Tjekliste:

ü Licenskode (tekstform)

ü Varemærkesymbol ®
ü Vejledende tekst ”Se efter FSC-logoet ved de 

certificerede produkter”
ü Tydeligt markering af FSC-mærkede produkter 

(FSC-logo)
ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt
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Central placering af obligatoriske elementer

Tjekliste:
ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ®

ü Vejledende tekst ”Se efter FSC-logoet i kataloget”

ü Tydeligt markering af FSC-mærkede produkter (FSC-logo)

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt

TIP:
Når du bruger FSC-logoet til at markere FSC-
mærkede produkter, hjælper du dine kunder til 
at træffe et mere ansvarligt valg – når de køber 
ind.
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Grafik med obligatoriske elementer / FSC-produkter markeret med FSC-logo

ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ®

ü Vejledende tekst ”Se efter FSC®-mærkede varer”
ü Tydeligt markering af FSC-mærkede produkter 

(FSC-logo)
ü Grafiske retningslinjer

ü Varemærkebruget er godkendt

Tjekliste:
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Grafik med obligatoriske elementer / FSC-produkter markeret med FSC-logo

Tjekliste:
ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ®
ü Vejledende tekst ”Se efter FSC®-

mærkede varer”
ü Tydeligt markering af FSC-mærkede 

produkter (FSC-logo)
ü Grafiske retningslinjer

ü Varemærkebruget er godkendt
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Grafik med obligatoriske elementer / FSC-produkter markeret med forkortelsen FSC®

Tjekliste:

ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ®

ü Vejledende tekst ”Se efter FSC®-mærkede varer”

ü Tydeligt markering af FSC-mærkede produkter (FSC®)

ü Grafiske retningslinjer

ü Varemærkebruget er godkendt
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Brug af FFAF-mærket i kommunikation

Tjekliste:
ü Licenskode

ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt
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Brug af markedsføringsmærke til markering af FSC-produkter

Tjekliste:
ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ®

ü Tydeligt markering af FSC-mærkede produkter

ü Grafiske retningslinjer

ü Varemærkebruget er godkendt
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Bordskilte, hangtags og andre POS-materialer

Licenshavere kan tilføje point-of-sale materialer som fx hangtags 
og bordskilte til produkter, hvis FSC on-product mærket er 
synligt* for kunden.

*Kontakt FSC Danmark, hvis du er i tvivl, om dit produkt opfylder 
betingelserne for promovering med POS-materialer.

OBS:
Jeres certificerede leverandører har adgang til on-
product mærker, og er ansvarlige for, at produkter 
mærkes korrekt og er godkendt.

I må som licenshavere ikke selv tilføje FSC on-product 
mærket til produkter, emballage eller hangtags. 
Produkterne skal leveres mærkede fra leverandøren.
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7
Kommunikation

På de næste sider finder du eksempler på
kommunikation om FSC.

Bemærk, at kommunikation om FSC og FSC-
mærkede produkter er underlagt samme
retningslinjer som brugen af FSC-logoer og mærker.

• Pressemeddelelse
• FSC-beskrivelser (forbrugerrettet)
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Pressemeddelelse
Simpel brug af varemærket ”FSC”

Tjekliste:
ü Licenskode (tekstform)

ü Varemærkesymbol ®

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt
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Simpel brug af varemærket ”FSC”

Tjekliste:
ü Licenskode (tekstform)

ü Varemærkesymbol ®

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt
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Forbrugerrettede tekster

Tjekliste:
ü Licenskode (tekstform)

ü Varemærkesymbol ®

ü Vejledende tekst ”Se efter FSC-logoet"

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt

TIP:
Kommuniker budskabet om FSC og FSC’s
betydning til dine kunder i uddybende korte 
tekster
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8
Kampagnematerialer

Som licenshaver har du mulighed for at deltage 
gratis i en række FSC-kampagner. Med din 
deltagelse kan du være med til at sætte fokus på 
vigtigheden af ansvarlig skovdrift og ansvarlige 
skovprodukter over for samarbejdspartnere, 
kunder mv.
Find information om de forskellige kampagner på 
FSC Danmarks hjemmeside

Inspiration til hvordan du kan bruge 
kampagnematerialerne:

• Nyhedsbrev
• Sociale medier
• Hjemmeside

https://dk.fsc.org/dk-da/kampagner
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Nyhedsbrev

Tjekliste:
ü Licenskode (tekstform)

ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt
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Sociale medier

Tjekliste:

ü Licenskode

ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer
ü Varemærkebruget er 

godkendt
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Hjemmeside

Tjekliste:
ü Licenskode (markedsføringsmærke)

ü Varemærkesymbol ®

ü Vejledende tekst

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt

OBS:
Husk at få varemærkebruget godkendt, 
når du ændrer i kampagnematerialer, 
som er lavet af FSC Danmark.
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Hjemmeside

Tjekliste:
ü Licenskode

ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt
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Hjemmeside

Tjekliste:
ü Licenskode

ü Varemærkesymbol ®

ü Grafiske retningslinjer

ü Kommunikationen er korrekt

ü Varemærkebruget er godkendt
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