10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE FSC®
1. Ansvarlig virksomhed
Som virksomhed sender du et klart signal om, at du tager et socialt og miljømæssigt ansvar
for verdens skove.

2. Nye samarbejdspartnere og markedsadgang
Virksomheder oplever, at FSC giver dem adgang til nye kunder og partnere og er en
forudsætning for at afsætte træ- og skovbaserede produkter.

3. Dokumentation og sikkerhed
FSC er den mest robuste og troværdige dokumentation og sikkerhed for lovligt og
ansvarligt træ. Det betyder, at man med FSC-certificerede produkter kan levere
dokumentation til at imødekomme krav i tømmerlovgivninger, certificeringsordninger til
mere bæredygtigt byggeri og lignende.

4. Vejen til det offentlige
FSC-certificerede produkter accepteres i Miljøstyrelsens offentlige indkøbsvejledning for
træ- og papirprodukter som dokumentation for dokumenterbart ansvarligt træ. Vejledningen
er obligatorisk for statens egne institutioner og en lang række offentlige organisationer som
regioner og kommuner.

5. Det højeste niveau
FSC sætter højere standarder end nogen anden skovcertificeringsordning. Det giver den
største sikkerhed for, at de certificerede skove drives ansvarligt.

6. Respekteret og troværdig
FSC er den foretrukne certificeringsordning blandt virksomheder i flere brancher og den
mest brugte blandt medlemmerne af Fortune 500.

7. Global effekt
FSC er til stede i 123 lande og har flere certifikater end nogen anden certificeringsordning
til ansvarlig skovdrift. Uanset sted er standarderne baseret på samme principper og
kriterier. Undersøgelser og rapporter viser, at FSC har en positiv effekt på både
mennesker, dyr og natur.

8. Den stærkeste opbakning
FSC har en bred opbakning fra både økonomiske, sociale og miljømæssige interessenter.
FSC støttes desuden af internationale anerkendte NGO'er som WWF Verdensnaturfonden,

Verdens Skove og Red Orangutangen. Derudover anbefales FSC af Forbrugerrådet
TÆNK.

9. Stort bidrag til verdensmål
FSC og FSC-certificerede produkter giver et stort bidrag til FN's Verdensmål for bæredygtig
udvikling. Faktisk bidrager FSC til 14 ud af 17 verdensmål – også kaldet SDG’erne. FSC
bidrager eksempelvis til verdensmål 12 om ansvarlig produktion og forbrug og verdensmål
15 om livet på land.

10. Krav til ikke-certificeret træ
FSC-certificerede virksomheder forpligter sig til ikke at være involveret i handel med træ fra
kontroversielle kilder – og det gælder alle de træprodukter, som de sælger.

Kilde: FSC Danmark og fsc.dk.

