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FSC, byggeri og bæredygtighed 
Gå hjem møde hos Innobyg om FSC og bæredygtigt træ i byggeri. 
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•  Oplægget falder i tre dele: 
•  Hvorfor bruge bæredygtigt træ?  

(Introduktion til FSC – facts og myter) 
•  FSC og social ansvarlighed 

(Cases på hvordan FSC kan hjælpe og gøre det modsatte) 
•  Kaffepause 
•  Hvordan gør man så? 

(EU Lovgivning, Miljøvejledning, BREEAM, praktiske råd, jeres 
rolle)  
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Hvorfor bruge bæredygtigt træ? 
En introduktion til FSC i byggebranchen 
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FSC Denmark 
•  Loa Dalgaard Worm, sekretariatsleder 
•  Non profit organisation 
•  Styrke brand og position  
•  Vi sælger ikke FSC-certificerede 

produkter. 
•  Vi certificerer ikke virksomheder.  
•  Finansiering:  

- Primært medlemskaber  
- Sekundært projektmidler fra DANIDA 

(Ingen midler fra certificering eller 
produktsalg) 
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FSC beskytter verdens skove, dyr og mennesker til fordel for 
nuværende og fremtidige generationer.  

•  Euclides 
•  Har arbejdet 42 år I 

Amazonas 
•  FSC-certificeret 
•  Har set både den gode 

og dårlige side.  
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•  Halvdelen af verdens skove er allerede væk. 
•  Fra 1980 – 2000 er 20%  af verdens tropiske skove forsvundet. 
•  Mere end 300 millioner hektar er forsvundet på de år.  
•  Det er 70 gange Danmarks areal! 

Hvor er vi nu? 
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•  Ingen nedgang i fældningshastighed  
•  7,3 millioner hektar forsvinder hvert år. 
•  30.000 fodboldbaner - hver dag! 
•  Over 100 dyrearter forsvinder hver dag 
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Sociale konsekvenser af skovfældning 

•  1,2 mia. mennesker lever i ekstrem 
fattigdom. 

•  Under 1 USD om dagen at leve for 
•  + 90% af dem er afhængige af skoven. 
•  Ingen skov - ingen livsgrundlag  
•  God skov - bedre livsgrundlag 
•  Indfødte folk tvinges ud af skovene 
•  Ulovlig hugst sænker priserne mellem 5 

-16% 
•  Ulovlig hugst fastholder dårlig spiral - 

ingen afgifter / skat = ingen velfærd.  
•  Allerede i Tyskland og Østeuropa er der 

problemer med arbejderrettigheder og 
ulovlig arbejdskraft! 
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Miljøkonsekvenser af skovfældning 
•  Dyrearter mister deres livsgrundlag.  
•  Ikke kun relevant i troperne 
•  Nordiske skove er ikke per definition 

bæredygtige! 
•  Alene i Danmark er 250 arter på Cites 

røde liste. 93% af dem lever i 
skovene.  

•  Vandløb og søer ødelægges og bliver 
mudrede – fisk og drikkevand 
forsvinder 

•  Pesticider finder vej til grundvandet 
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Klimakonsekvenser af skovfældning 
•  Skovrydning = afbrænding = 

frigivning af CO2 fra jorden 
•  12-15 % af verdens CO2 

stammer fra fældningen eller 
omlægningen af skove. 

•  = 8 millioner mennesker rejste 
med fly fra London til New York 
hver eneste dag. 

•  En FSC-skov er CO2 neutral 
•  Brugte vi skovene bæredygtigt, 

ville det stoppe den globale 
opvarmning! 
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•  Dovenskab? 
•  Besværligt? 
•  Omkostninger? 
•  Tilgengængelighed? 

Hvorfor gør vi så ikke det? 
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•  Dovenskab? 
•  Besværligt? 
•  Omkostninger? 
•  Tilgengængelighed? 

Hvorfor gør vi så ikke det? 
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FSC kræver ikke omlægning af virksomhed! 
•  FSC er et sporbarhedssystem. 
•  Alle led i kæden har egen certificering.  
•  FSC bruger de systemer, man allerede 

har i virksomheden. 
•  Man sætter selv sit system op. 
•  Efter skovniveau handler det kun om 

adskillelse og adskillelse alene. 
•  FSC kræver ikke 100% indenfor en 

virksomheds sortiment.  
•  Specielle ordninger for byggerier og 

entreprenører 
•  Det er ikke besværligt i jeres ende af 

kæden! 
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FSC gør forskellen på skovniveau 

Før Efter 

FSC certificeret regnskov i Brasilien 
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FSC gør forskellen på skovniveau 

Ikke-certificeret skov   FSC certificeret skov 
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Hvad er det helt præcist, vi gør? 
En skov kan FSC-certificeres når… 
•  Træ fældes i en hastighed, hvor 

skoven kan nå at følge med, 
•  Ingen brug af pesticider og 

kemikalier,  
•  Ordentlige arbejdsvilkår, løn og 

sikkerhedsudstyr, 
•  Overskuddeling med lokalsamfundet 
•  Bedre priser for produktet i kraft af 

certificering. 



Forest Stewardship Council 
FSC Danmark 

® FSC, A.C. All rights reserved  FSC-SECR-0104             Presentation 13.04.2011 – loa@fsc.dk 

Hvad er FSC så ikke? 
•  Cradle to Cradle: Vi kræver ikke 

100%. Alt er bedre end intet.  
•  Et CO2 mærke: Vi kan nemt spare 

en masse CO2 og regne i klimahuse 
men det siger intet om kvaliteten af 
naturen. FSC vil mere end blot at 
spare CO2 

•  Vi kunne plante eucaplytus 
plantager over hele kloden og 
dermed komme i mål. Men ønsker vi 
det? 

•  Hvorfor ikke bevare de skove vi har, 
og lade mennesker leve af det 
samtidig? 
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Licens kode. Dette 
nummer er unikt for alle 
virksomheder og 
identificerer 
producenten af varen.  

Angiver mængden af 
FSC-certificeret træ i 
produktet. Der findes 
FSC Pure (100%) og 
FSC Mixed (70+ %) 

Hvordan virker FSC? 

Varetypen. Sikrer at alle 
ved, hvad i varen, der er 
certificeret. 
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Hvorfor gør vi så ikke det? 
•  Dovenskab? 
•  Besværligt? 
•  Omkostninger? 
•  Tilgengængelighed? 
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Hvad er omkostningerne til FSC? 
FSC omkostninger kommer på to niveauer: 

1.  Prisen for certificering af ens egen 
virksomhed, hvis man handler med træ.  
•  En typisk dansk virksomhed, kan CoC-

certificeres på 3-4 uger. 
•  Omkostning 20.000 – 30.000 kr 

2.  Merpris på træ 
•  Premium på tempereret træ: 2-5% 
•  Premium på tropisk træ  

(Kendte sorter): 5-7% 
(Ukendte sorter): 0-2% 

•  Teak, Wenge, Ipe: +200% 
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Hvorfor gør vi så ikke det? 
•  Dovenskab? 
•  Besværligt? 
•  Omkostninger? 
•  Tilgengængelighed? 
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Hvordan er supply situationen på byggematerialer? 
•  Der er forskel fra produkt til produkt i forhold til, 

hvor nemt FSC er at få: 

•  Konstruktionstræ  ✔


•  Terrasse og decking  ✔


•  Køkkener / møbler ✗ (2012 ✔ - 2015 ✔) 
•  Spånplader ✔ 
•  Lister, døre, vinduer  ✔ 
•  Gulve  ✔ 
•  Isolering  ✔ 
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Hvorfor gør vi så ikke det? 
•  Dovenskab? 
•  Besværligt? 
•  Omkostninger? 
•  Tilgengængelighed? 
•  Vaner? 
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Spørgsmål? 
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FSC og Social ansvarlighed 
Hvad kan FSC gøre for dig? 
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Hvad er CSR? 
•  CSR: En virksomheds sociale ansvarlighed 
•  Foregår på tre parametre: Økonomisk, socialt 

og miljømæssigt 
•  De tre kan vægtes forskelligt 
•  CSR-tiltag: Danmarks Indsamlingen, Danske 

hospitalsklovne, FSC, Fairtrade, støtte til den 
lokale fodboldklub osv. 

•  CSR kan være tæt forbundet med 
virksomhedsfilosofi og være perifert 

•  CSR rapportering er blevet lovpligtigt for alle 
større danske virksomheder.  

•  Man behøver ikke at være stor for at have en 
CSR profil! 
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Hvorfor skal I være socialt ansvarlige virksomheder? 
•   "The business of business is business“ 
eller hvad? 

•  Virksomheder bør tage ansvar - internt og 
eksternt pres (medarbejdere, investorer, 
NGO’er, medier, regeringer osv.) 

•  CSR’s virkning:  
•  Beskyttet image 

•  Glade medarbejdere 

•  God PR 

•  Økonomisk gevinst 

•  Mersalg 

•  Flere kunder 

•  Adgang til flere markeder 
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Hvorfor er FSC god CSR? 
•   FSC er grundlagt ud fra CSR-tankegangen 

•  FSC tager hånd om mennesker, skove og 
forretning 

•  Dvs. Socialt, miljømæssigt og økonomisk 
hensyn 

•  FSC kan være den nemme løsning på en CSR 
profil. 

•  Gennem FSC kan man fortælle de gode historier 
om ansvar for skovarbejdernes forhold, dyr og 
planter og skovenes tilstand 

•  Et stærkt CSR gør det nemmere at skabe god 
presse og at tysse dårlige historier ned.  
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Faldgruber i CSR-arbejde 

•  CSR handler om ansvarlige handlinger – 
ikke hensigtserklæringer. 

•  Troværdigheden er på spil – I vurderes 

•  Typiske fejl: 
•  Overambitiøse grønne målsætninger 

•  Flere FSC-logoer end FSC-produkter – 
“Greenwashing” 

•  Certifikatet bliver et 
“skuffecertifikat” (fortæl at I er FSC-
certificeret) 

•  At CSR- og virksomhedprofil ikke 
matcher 

•  Dårlig CSR-kommunikation  
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Dårlig opfølgning på strategier opdages! 
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Gevinsten ved god CSR 
•  Virksomheder, der bevist arbejder 

med etik og etiske investeringer, har 
33% større afkast, end virksomheder 
uden etisk politik.  
(kilde: Konsulenthuset Morgan Stanley) 

•  Dow Jones Sustainability Index : 
virksomheder, der arbejder med etik, 
(f.eks. Global Compact), har et større 
afkast.  

•  Grund: Virksomheder med en klart 
formuleret CSR har lettere ved at 
tiltrække og fastholde arbejdskraft, 
investeringskapital osv.  
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Det konkrete bevis: Tal fra danske virksomheder 

FSC giver økonomisk vækst 
•  70 % mener at FSC styrker deres brand 
•  55 % har fået flere kunder på  

grund af certificering 
•  60 % oplever FSC som et ultimativt  

krav fra kunder 

Og tendensen vokser:  
•  53 % har oplevet stigende efterspørgsel  

på FSC-varer 
•  64 % omsætter efterspørgslen til reelt salg 

SÅ MANGE 
KENDER FSC 

Schweiz 67% 
Danmark 51% 
Skotland 45% 
England 43% 
Tyskland 42% 
Brasilien 20% 
Forbrugerundersøgelser 2010 
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•  Et eksempel på, hvordan et stærkt CSR kan ændre måden 
forbrugere tænker på og husker en virksomheden.  

•  Juni 2006: DR viste en dokumentar omkring hvordan nordiske 
virksomheder får fremstillet tekstil varer i Indien.  

•  To store virksomheder bliver især fremhævet i dokumentaren.  

Hvor CSR kan hjælpe igennem en dårlig pressesag 
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Hvor CSR kan hjælpe igennem en dårlig pressesag 
•  Et eksempel på, hvordan et stærkt CSR kan ændre måden 

forbrugere tænker på  og husker en virksomheden.  
•  June 2006: DR viste en dokumentar omkring hvordan nordiske 

virksomheder får fremstillet tekstil varer i Indien.  
•  To store virksomheder bliver især fremhævet i dokumentaren.  

•  Spørger du forbrugerne idag, husker de kun JYSK. 
•  Hvorfor? 
•  Begge virksomheder prøvede efter dokumentaren at tysse historien 

ned og love bod og bedring. Kun Ikea kom ud af historien uden mén, 
fordi de i årevis har promoveret deres CSR. 
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FSC: Verdensomspændende CSR 
•  FSC er ikke kun en investering i god 

samvittighed. Det er en investering i salg.  
•  Store virksomheder går efter FSC 

•  Ikea (50% I 2015) 
•  Marks & Spencer (100% 2010) 
•  Deutsche Bahn (100% 2007) 
•  Tetra Pak (100% 2015) 
•  Mc Donalds (100% 2012) 
•  Wal-Mart (100% 2010) 
•  Gucci, WB, H&M, Zara (100% 2010-2012) 
•  Harry Potter (100% 2009) 
•  Maersk (100% 2011) 
•  Lego (100% 2012 

•  Kræver at man gør det progressivt! 
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Lego og FSC 

•  Lego får produceret 31 milliarder elementer  
og der sælges mere end 7 lego æsker hvert 
eneste sekund. 

•  Det er rigtig meget pap!  
•  Det synes Green Peace også…. 
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Den fangede danske medier naturligvis… 
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Lego og FSC 

•  Lego får produceret 31 milliarder elementer  
og der sælges mere end 7 lego æsker hvert 
eneste sekund. 

•  Det er rigtig meget pap!  
•  Det synes Green Peace også…. 
•  Men er Lego virkelig så onde? 
•  Lego var 99% i mål med en  

100% FSC strategi, da  
Greenpeace ramte.  

•  Effekten vil nu altid være  
rygdækning og ikke progressivitet. 
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Hvorfor ville en FSC strategi have hjulpet Lego? 
•  FSC har opbakning fra NGOerne 
•  Lader NGOerne have en stemme = vi 

har de stærkest standarder 
•  Har som de eneste sociale krav – både 

for arbejdere og indfødte folk 
•  Bruger altid eksterne 

certificeringsfirmaer 
•  Certificerer altid ude i skoven og på 

fabrikken – aldrig fra et skrivebord. 
•  Villighed til at opfylde alle disse krav  

NGOerne lader én være.  

•  Hvis I om lidt spørger mig om 
forskellen på FSC og PEFC – her er 
den! 
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Århus Kommune og FSC 
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Hvad kunne Århus Kommune have gjort anderledes? 
•  Fulgt sine egne udsagn og klart 

krævet FSC i sit udbud! 
•  Spurgt om råd i forhold til, hvad 

der er muligt.  
•  Ikke kun stolet på deres normale  

- og ikke certificerede – 
leverandør.  

•  Fulgt op på træets status på 
faktura og følgeseddel og ikke 
kun på tilbuddet.  

•  Med andre ord: Skabt 
sammenhæng mellem CSR profil 
og handling! 
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Spørgsmål? 
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Hvordan gør man så? 
EU regler, miljøvejledning, BREEAM og praktiske råd  
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Nye regler fra EU 
•  Fra 1. januar 2013 kommer der 

nye regler i EU. 
•  Alt træ, der importeres til EU skal 

nu kunne bevises at være lovligt 
og socialt forsvarligt. 

•  Lige nu er det lovligt at købe 
ulovligt træ! 

•  Bevisbyrden ligger hos 1. gangs 
importøren.  
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Nye regler fra EU 
•  Regler udformes stadig. 
•  Den forventede løsning: 

•  Der udpeges Monitoring 
Organisations (certificeringsfirmaer) 

•  Der opsættes årlig kontrol 
•  FSC og PEFC er forhåndsgodkendt 
•  Flegt er forhåndsgodkendt. 

•  Første skridt på vejen mod bindende 
lovgivning i Danmark.  
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Miljøvejledningen 
•  Blev opdateret i Maj 2010 
•  Rådgivende og ikke bindende. 
•  Skelner mellem bæredygtighed og 

lovlighed.  
•  Anbefaler at købe minimum lovligt 

og helst også bæredygtigt.  
•  Anerkender FSC og PEFC som 

garanter for bæredygtighed og 
lovlighed.  
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Miljøvejledningen 
•  Indeholder konkrete formuleringer 

til udbudsmateriale. 
•  Lovlighed: Alt træ med 

hugsttilladelser verificeret af 3. 
part 

•  Bæredygtighed: Træ der lever op 
til miljø og sociale kriterier.  

•  Kun FSC Pure og PEFC Pure 
anses som både bæredygtigt og 
lovligt. 

•  FSC Mixed anses som lovligt og 
delvist bæredygtigt. 
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BREEAM   
•  Cert. af bygningers miljøpåvirkning.  
•  Viser, at de bedst mulige 

miljømæssige valg er foretaget  
•  Ofte over krav fra offentlige regler 
•  BREEAM tager stilling til træets 

oprindelse i Tier levels – der gives 
forskellige point for forskellige 
certificeringer. 

•  FSC og PEFC gives samme rating. 
“Excellent” eller “Very Good” 
(SFI og CSA ligger her under PEFC 
paraplyen.)  
Kræver dog CoC af leverandør.  



Forest Stewardship Council 
FSC Danmark 

® FSC, A.C. All rights reserved  FSC-SECR-0104             Presentation 13.04.2011 – loa@fsc.dk 

BREEAM   
•  For at opnå BREEAM point: 

•  Under design/planlægningsfasen 
accepteres: 
•  Letter of intent fra leverandør eller 
•  Indkøbsordre med CoC eller 
•  CoC certifikat for materale, der 

allerede er leveret. 
•  Efter konstruktionen: 

•  Kopi af CoC certifikatet fra 
leverandøren og 

•  Købsdokumenter med alle 
krævede FSC info (CoC kode, 
FSC på varelinieniveau, antal) 
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Hvordan stiller man krav om FSC? 
•  Man specificerer FSC sammen 

med valg af træsort. 
•  Man beder om et tilbud på FSC. 

Mange af de normale 
leverandører er certificeret 
allerede. (DLH, Stark, Bygma) 

•  Man tjekker at tilbudet hedder 
FSC på varelinie-niveau 

•  God tid giver bedre muligheder 
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Alternative træsorter 
•  Alternative træsorter: Lesser 

Known Species (LKS) 
•  Vi bruger kun 2-5% af de 

træsorter, der findes i verden! 
•  Mere spredning på sorter = bedre 

priser 
•  Vær åben overfor alternative 

træsorter med samme tekniske 
specifikationer og farveskala. 



Forest Stewardship Council 
FSC Danmark 

® FSC, A.C. All rights reserved  FSC-SECR-0104             Presentation 13.04.2011 – loa@fsc.dk 

Projektcertificering 
•  En bygning eller et byggeprojekt 

kan blive FSC-certificeret 
•  Normalt ville alle tømrer og 

entreprenører skulle have hver 
deres certificering. 

•  Man kan certificere projektet i 
stedet billigere og nemmere. 

•  Kravet er, at alt indkøbt træ er 
verificerbart FSC. 

•  Projektets indkøb og 
byggepladsen kontrolleres af et 
uafhængigt certificeringsfirma.  
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Hvor går det normalt galt? 
•  Der gives for kort deadline 
•  En bestemt og svært tilgængelig 

træsort er valgt 
•  Leverandøren er ikke certificeret 

men sælger certificeret træ – tror 
man…  

•  Der gives tilbud på FSC men 
afleveres noget andet. Det er vigtigt 
at tjekke faktura og følgeseddel 
også! 

•  Certificeringsstatus negliceres “Det 
er ikke vigtigt her…”, “Det kan man 
jo købe på enhver havn…” 
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Tjeklisten til næste gang 
1.   Skriv FSC ind som et krav! 
2.  Tillad alternative træsorter med 

samme tekniske kvaliteter og 
udseende.  

3.  Undersøg af leverandøren er 
certificeret. Det er den eneste 
garanti 

4.  Tjek at certifikatet er gyldigt.
(www.fsc-info.org) 

5.  Tjek at faktura og følgeseddel også 
siger FSC og ikke kun tilbud 

Ring til os, hvis du har brug for hjælp! 



Forest Stewardship Council 
FSC Danmark 

® FSC, A.C. All rights reserved  FSC-SECR-0104             Presentation 13.04.2011 – loa@fsc.dk 

Spørgsmål? 


