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FSC og PEFC certificering af De Danske Skovdyrkerforeninger 

4. juni 2019 
 

Indledning - NEPCon gennemfører skovforvaltnings- og sporbarhedscertificering evaluering af skove 
under De Danske Skovdyrkerforeningers FSC og PEFC gruppecertificeringsordning. Revisionen vil blive 
gennemført i perioden 9. – 19. juli 2019 
 

Omfanget af certificeringsevalueringen - Certificeringsevalueringen vil vurdere de miljømæssige, 
skovdyrkningsmæssige og socioøkonomiske aspekter af de skov, der er omfattet af De Danske 
Skovdyrkerforeningers gruppecertificeringsordning under FSC standard for skovforvaltning i Danmark og 

PEFC standard for skovforvaltning i Danmark. 
 
NEPCon er akkrediteret af Forest Stewardship Council®  og det Estiske Akkrediteringsorgan EAK og 

denne revisionsproces skal følge de godkendte procedurer. 
 
Certificeringsholdet – Certificeringsprocessen vil blive gennemført af Lead Auditor Steffen Just og Auditor 
Christian Rahbek.  

 
Certificeringsprocessen – Nedenstående er en kort beskrivelse certificeringsprocessen: 
   

 Feltarbejde – Certificeringsholdet besøger en udvalgt stikprøve af de skove der er omfattet af De 
Danske Skovdyrkerforeningers FSC og PEFC gruppecertificeringsordninger.  
 

 Høringsproces – I forbindelse med feltarbejdet gennemføres en høring af lokale interessenter. 
Certificeringsholdet tager kontakt til disse, og kan gennemføre interviews og drøftelser med enkelte 
interessenter eller offentlige høringer. 
 

 Afslutningsmøde – I forbindelse med afslutningen af revisions feltarbejde afholdes et afslutningsmøde 
med De Danske Skovdyrkerforeninger. Her vil certificeringsholdet afslutte sin dataindsamling og 
præsentere sine foreløbige konklusioner på revisionsprocessen.   

 
 Udkast til revisonsraporten – Certificeringsholdet skriver en fortrolig revisionsrapport der fremsendes 

til kommentering hos De Danske Skovdyrkerforeninger og en NEPCon ansat der er uafhængig af 

revisionsprocessen. Detter forventes at ske indenfor 30 dage efter afslutningen af feltarbejdet. 
 
 Certificeringsbeslutningen – Efter at have modtaget kommentarer til udkastet til 

certificeringsrapporten fra De Danske Skovdyrkerforeninger og den uafhængige reviewer og efter at 

have taget interessentkommentarer i betragtning vil NEPCon nå en certificeringsbeslutning. Såfremt 
der ikke tilstøder uforudsete forhindringer, forventes dette at ske før d. 19. oktober 2018. 

 

Dit input er ønsket - Som led i revisionsprocessen for skovcertificering inviterer vi interesserede parter til 
at give kommentar og feedback på skovforvaltningen i skove under De Danske Skovdyrkerforeningers 
gruppecertificeringsordninger i forhold til overholdelse af kravene i FSCs og PEFCs standarder for 

skovforvaltning.  

 
Dit input vil være værdifulde på alle tidspunkter i revisionsprocessen, men vi foretrækker at modtage 
dine kommentarer enten før eller under revisionen, så vi kan tage dem i betragtning inden certificerings-

afgørelsen i forbindelse med revisionen. Dine muligheder for at kommunikere med os er som følger: 
 
1. Møde med en NEPCon medarbejder fra revisionsteamet før, under eller kort efter feltarbejdet. 

 
2. Ring og giv dine kommentarer til Steffen Just på 31 58 79 74. Steffen er ansvarlig for at koordinere 
denne certificeringsproces hos NEPCon. 

https://dk.fsc.org/download.standard-for-fsc-fm-certificering-i-danmark.a-288.pdf
https://www.pefc.dk/images/ressourcer/dokumenter/beskrivende_dokumenter/PEFC_Danmarks_skovstandard/PEFC_DK_001-3_Skovstandard.pdf
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3. Send skriftlige kommentarer via post eller e-mail til Steffen Just (se kontaktoplysninger nedenfor).  
 

Medmindre du beder om andet, vil disse bemærkninger blive behandlet fortroligt og udelukkende med 
det formål at evaluere De Danske Skovdyrkerforeningers gruppecertificeringsordning. Kilden til 
oplysningerne vil blive behandlet fortroligt, og er kun tilgængelig for NEPCons personale, FSC og PEFC. 

 
Interessenter, der måtte ønske at bestride ethvert aspekt af certificeringsprocessen eller 
certificeringsbeslutningen kan få adgang NEPCons Dispute Resolution Policy på www.nepcon.net.  

 
Kontakt NEPCon: 
 
Email: Steffen Just - sjust@nepcon.org 

 
Hjemmeside: www.nepcon.org 
 

Telefon: + 45 31 58 79 74 
 
Postadresse:  
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