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FSC-CERTIFICERING
Skovcertificering
UDFORDRINGER
Der er stigende krav om dokumentation for, at træbaserede produkter kommer fra bæredygtige kilder.
Fra detailhandlen, forbrugere, myndigheder, NGO’er m.fl.
FSC-mærket (Forest Stewardship Council) er en garanti
for træ og papir, man kan købe med god samvittighed. I
en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven
kan nå at reproducere.
Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver
beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Træet skal kunne spores helt tilbage til den skov, det
stammer fra - uanset hvor mange led, der er imellem skoven og butikken, det bliver solgt i.
Derfor skal alle FSC-certificeringer foretages af uvildige certificeringsfirmaer, som
Bureau Veritas Certification. For at videresælge eller producere et FSC-certificeret
produkt skal virksomheden have et CoC-sporbarhedscertifikat, der viser, at den
kan spore træet, fra den køber det, til den sælger det igen.
Alle med en certificering kontrolleres minimum en gang årligt ved et kontrolbesøg.
Certificerede virksomheder skal til alle tider kunne bevise, at de holder FSC-træ og
træ fra kontrollerede kilder adskilt fra andet træ i produktionen og på lageret.
Brugen af FSCs logo kontrolleres hele tiden. Hvert firma har sin egen kode, som
det bruger sammen med logoet, og du kan til enhver tid slå oprindelsen af netop
dit produkt op. Derfor kan du være sikker på, at træ med FSCs logo er helt igennem ansvarligt.

FORDELE VED EN FSC-CERTIFICERING





Dokumentation for sporbarhed fra skov til forbruger
Adgang til nye kunder og markeder
FSC's Chain-of-Custody (CoC)-certificering den mest troværdige og anerkendte
mærkningsordning for træ i verden.
Med FSC træbaserede produkter er du sikker på, at der er taget hensyn til både
mennesker, dyre- og planteliv i skovene.



Tredeling mellem dem, der fastsætter retningslinjerne (FSC), dem der foretager
vurderingen efter retningslinjerne (Bureau Veritas Certification), og
producenten, som sikrer uafhængighed og uvildighed i certificeringssystemet

BUREAU VERITAS CERTIFICATION TILBYDER
Bureau Veritas Certification er Danmarks største certificeringsvirksomhed og servicerer godt 1.000 kunder med en
lang række ydelser inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø
og sikkerhed. Inden for produktcertificering har vi en særlig kompetence, og vi har erfaringer fra mange produkter
inden for byggevaredirektivet og CE-mærkning. Vi tilbyder
certificering efter både FSC og PEFC, og vi kan tilbyde at
kombinere det med andre certificeringsydelser inden for
kvalitet (ISO 9001), arbejdsmiljø (OHSAS 18001), miljø
(ISO 14001) m.v.
Vores dansktalende auditorer gennemfører hvert år mere
end 5.000 virksomhedsbesøg, og har derigennem et stort erfaringsgrundlag at
trække på, og de kender til produktionsforløbet gennem hele produktionskæden
fra skov til forbruger.
Bureau Veritas Certification er også verdens største certificeringsvirksomhed, og
et certificeringsmærke fra os er kendt og anerkendt i hele verden.
Vi er en del af Bureau Veritas, som med 39.000 kompetente medarbejdere i 140
lande er en af verdens største virksomheder inden for uafhængig gennemgang af
produkter, systemer og ydelser.
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