
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stilrent design, flot arkitektur og godt håndværk får 

en ekstra dimension, når man ved at materialet er 

bæredygtigt. Et FSC-certificeret byggeprojekt 

fortæller en god historie om bygherrens omtanke 

og træets ansvarlige oprindelse.     

FSC® Projektcertificering 
Certificering af ansvarligt træ i byggeriet 

www.preferredbynature.org 

Med projektcertificering kan du synliggøre og 

dokumentere, hvordan et byggeprojekt støtter 

bæredygtig forvaltning af verdens skove. 

Bæredygtighed er et vigtigt tema for byggesektoren, og 

træ er på vej frem som et klima- og miljøvenligt 

byggemateriale. Et voksende antal arkitekter og 

bygherrer har øje for træets muligheder i moderne og 

miljøvenlige byggerier.  Det giver en naturlig øget fokus 

på, hvor træet stammer fra. 

Hvad er projektcertificering?    

FSC projektcertificering er en særlig form for FSC chain 

of custody certificering, hvor det er et enkelt 

byggeprojekt, der certificeres. Alle bygge- og 

anlægsprojekter kan certificeres – lige fra en kulisse i et 

TV-studie til et stort boligkompleks.  

Der findes flere typer af projektcertificering: 

√ Engangs-projektcertificering: Projektcertificering for 

et enkelt projekt. 

 

√ Kontinuerlig projektcertificering: Projekt-

certificeringer, der giver organisationer mulighed for 

løbende at opnå FSC-projektcertificering til flere 

projekter. 

 

√ Fuld projektcertificering: Påviser, at alt træbaseret 

materiale, der bruges til bygge-projektet, enten er 

FSC-certificeret, post-consumer genbrugsmateriale 

eller pre-consumer genbrugsspapir. 

 

√ FSC-claims på specifikke dele i et projekt: Når fuld 

projektcertificering ikke er en mulighed, kan 

organisationen gøre brug af certificering på bestemte 

dele af projektet, såsom døre, vinduer eller trapper. 

 

√ Procentcertificering: Når fuld projektcertificering ikke 

er en mulighed, giver denne mulighed organisationen 

mulighed for at fremsætte claim om andelen af 

certificeret træ, der bruges i projektet. 

Hvorfor vælge FSC-certificering af byggeri? 

 

FSC er bredt anerkendt som en troværdig mærkning for 

ansvarligt træ. Vil du vise dine kunder, investorer og den 

brede omverden, at et byggeri tager ansvarligt indkøb af 

træ alvorligt, er FSC projekt-certificering derfor et godt 

valg. 

Samtidig får du mulighed for at: 

√ At dokumentere andelen af certificeret træ anvendt i 

et byggeprojekt, og dermed hvordan byggeriet 

støtter op om verdens skove. 

√ At kommunikere offentligt om  brugen af certificeret 

træ i projektet 

√ At anvende systemets logo og varemærker i offentlig 

kommunikation hele vejen igennem projektet.  

Hvem ejer projektcertifikatet? 

 

Der skal defineres en projektleder, som tager ansvar for, 

at projektet følger FSC’s regler. Projektlederen vil typisk 



 
 
 
 
 

 
 

Modtag vores nyhedsbrev 

www.preferredbynature.org/newsletter 

Sådan foregår projektcertificering 

1) I samråd med Preferred by Nature beslutter I, hvad 

certifikatet skal dække. Vi tildeler en kontaktperson til din 

organisation. 

2) I sikrer, at alle leverandører af FSC-input til projektet har 

skriftlige instrukser om, hvordan de skal håndtere 

materialet. Alle uddannes i at følge procedurerne.  

3) Ved projektets opstart gennemfører vi en audit med fokus 

på, om der er systemer på plads til at sikre sporbarheden. 

Hvis vi godkender projektet, får I mulighed for at bruge 

FSC’s logo og varemærker i markedsføring af projektet. 

4) Ved projektets afslutning gennemfører vi en audit og 

udarbejder en rapport. 

5) Ved et positivt resultat udsteder vi et FSC projektcertifikat. 

Certifikatet har ingen udløbsdato og forbliver gyldigt, så 

længe byggeriet består. En senere ombygning kræver dog 

et nyt certifikat. 

være et byggefirma eller bygherren, og kan være enten 

en virksomhed eller en person.  

Entreprenører, som arbejder med FSC-certificeret træ, 

der bruges til projektet, er inkluderet som 

”projektmedlemmer”. Projektlederen sikrer, at 

projektmedlemmerne lever op til FSC's krav. 
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Vi er eksperter i ansvarligt træ   
 

Preferred by Nature  er  en international non-profit 

organisation, der arbejder for at gøre bæredygtighed til 

mainstream. Det gør vi blandt andet ved gennem 

projekter og ved at hjælpe virksomheder med at tage et 

større ansvar for verdens skove, natur og klima.  

Vi har arbejdet med bæredygtigt skovbrug og FSC-

systemet i 25 år hvor vi har leveret revisions- og 

uddannelsesydelser. Vores nuværende FSC-portefølje 

udgør i alt over 66 millioner hektar, og vi henvender os 

til over 3500 FSC-certificerede virksomheder over hele 

verden. Vi trækker på vores ekspertise i at udvikle 

samarbejdsprojekter for at gøre FSC-systemet mere 

tilgængeligt for erhvervslivet og troværdigt for 

interessenter. 

Grønne serviceydelser til byggebranchen 

 

Ud over FSC-certificering leverer vi også PEFC-

certificering af dit byggeprojekt. Et projekt kan 

certificeres efter én af de to ordninger eller dem begge.   

Vi er desuden eksperter i træprodukters lovlighed og 

hjælper virksomheder med at håndtere deres 

forpligtelser under EU’s Tømmerforordring. Hvis I 

importerer træ eller træprodukter fra lande udenfor EU, 

kan det være relevant for jer at have kendskab til 

Tømmerforordringen, og hvordan I kan håndtere lovens 

krav.  

Vi kan også hjælpe med at sætte jeres klimaarbejde i 

system, så I effektivt måler og reducerer jeres CO2-

aftryk over tid. 

 

Kontakt 

Vil du høre mere om projektcertificering er du altid 

velkommen til at kontakte os: 

Kent Skovgaard   

Director, Supply Chain Assurance 

email: kskovgaard@preferredbynature.org 
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