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NEPCon (Nature Economy and People Connected) er en 

international non-profit organisation. Vi har over 120 

medarbejdere spredt over Europa, Rusland, Asien, 

Australien og USA. 

I over 20 år har vi arbejdet på at fremme bæredygtig 

arealanvendelse og ansvarlig handel med skov-

produkter. Det gør vi gennem innovative projekter, 

kapacitetsopbygning og bæredygtighedstjenester. 

En selvstændig afdeling af NEPCon leverer vores 

certificeringsydelser inden for bæredygtighed. 

Overskud fra disse aktiviteter støtter udviklingen og 

realiseringen af vores non-profit projekter. 

Løsninger der virker 

Markedsbaserede bæredygtighedsredskaber er kun 

troværdige, hvis de har positive virkninger ude i felten. 

Vi tilbyder vores tjenester under velanerkendte 

ordninger, og vi fokuserer på at levere ydelser af høj 

kvalitet. 

Vi bidrager desuden til at videreudvikle og forbedre de 

systemer, vi arbejder med. Som medlem af ISEAL 

Alliancen er vi engagerede i at udvikle troværdige 

sociale og miljømæssige standarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationalt samarbejde 

Vi samarbejder med andre organisationer om at 

udvikle grønne løsninger med maksimal effekt. 

For eksempel deltager vi i udviklingen af certificerings-

systemer såsom Forest Stewardship Council® (FSC®), 

Sustainable Agriculture Network (SAN) og Sustainable 

Biomass Partnership (SBP). Derudover bidrager vi til 

vigtige globale drøftelser på konferencer og møder 

rundt om i verden. 

 

 

 

 

Vidensdeling 

Vi deler til enhver tid vores egenudviklede værktøjer 

og materialer, når andre kan drage nytte af dem. For 

eksempel har vi igangsat www.globalforestregistry.org, 

en gratis online portal for ansvarligt indkøb af træ. I 

dag bestyrer vi sitet i samarbejde med FSC. 

NEPCon-eksperter stemmer ved FSC’s general-

forsamling 2017 

 

NEPCon arbejder på at udvikle engagement og 

kapacitet til at mainstreame bæredygtighed. 

Vi samarbejder med virksomheder, NGO'er og 

regeringer om at udvikle løsninger på store globale 

udfordringer som skovrydning og klimaændringer. 

 

Vores vision er en verden hvor menneskers valg 

sikrer en bæredygtig fremtid. 

– Peter Feilberg, NEPCon CEO  
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 Modtag vores gratis nyhedsbrev NEPCon Update: 

www.nepcon.org/da/nyhedsbrev 

Vores arbejde 
  

 
 

Initiativer der fremmer forandring 

Vi engagerer os i projekter, der udvikler nye grønne 

løsninger, bevarer biodiversitet eller hjælper indkøbere 

til at foretage bæredygtige valg. Vores primære fokus 

er på at overvinde de vigtigste hindringer for 

bæredygtig udvikling. For eksempel udvikler vi 

værktøjer og kurser for små og mellemstore 

virksomheder, som støtter dem i at finde ansvarlige 

fremgangsmåder på trods af begrænsede ressourcer. 

Vores projekter, som er finansierede af donorer, 

regeringer og virksomheder, har støttet oprettelsen af 

over 100 beskyttede områder. Vi gør vores 

risikoevalueringer, værktøjer og andre oplysninger frit 

tilgængelige. Til dato har vi evalueret efterlevelse af 

skovlovgivning i 70 lande. 

Læs mere på www.nepcon.org/da/projekter.  

 

Kapacitetsopbygning 

Viden og færdigheder er nøglen til bæredygtig 

udvikling. Tusindvis af delegerede fra over 30 lande 

har deltaget i kurser, hvor vores eksperter deler deres 

indsigt. 

Skræddersyede bæredygtighedstjenester 

Vi tilbyder skræddersyede tjenester, der trækker på 

vores ekspertise. Dette omfatter analyse, strategisk 

udvikling og kapacitetsopbygning. Vores kunder er 

virksomheder, offentlige styrelser, NGO'er og 

investorer. 

Træ-certificering 

Vi leverer FSC-certificering til mere end 1500 

certificerede virksomheder og 31 millioner hektar FSC-

certificerede skovområder. Derudover tilbyder vi 

PEFC™ Chain of Custody (CoC) og generisk CoC 

certificering, samt skoventreprenør certificering. Vi 

tilbyder også relaterede kurser og information. 

Lovligt træ 

Vores LegalSource™ program er designet til at hjælpe 

firmaer til at købe og levere lovlige træprodukter. Det 

er især nyttigt for virksomheder, der importerer 

træprodukter til regulerede markeder som EU, USA og 

Australien - og for virksomheder, der leverer til disse 

markeder. 

Bæredygtig biomasse 

Vi leverer SBP-certificering til energiproducenter, der 

ønsker at sikre at deres biomasse er af ansvarlig 

oprindelse og har troværdige klimadata. Vi har 

udarbejdet risikovurderinger i forhold til sourcing af 

biomasse for flere europæiske lande. 

Klimaforandringer 

Vores Carbon Footprint Management Standard hjælper 

vores kunder med at måle og reducere deres kulstof-

emissioner år for år. Vores skov/kulstof verifikations-

tjenester omfatter projekter om genskovning, undgået 

skovrydning og forbedret skovforvaltning.  

Bæredygtige landbrugsprodukter 

Vi tilbyder Chain of Custody certificering i henhold til 

Rainforest Alliance Sustainable Agriculture standarder, 

til forarbejdningsvirksomheder og forhandlere 

af landbrugsprodukter såsom te, kaffe,  

bananer og chokolade.  

 

 

 

 

 

Kontakt os 

Hvis du gerne vil vide mere om vores arbejde eller er 
interesseret i at samarbejde med os, vil vi være glade for 
at høre fra dig. Kontakt os venligst på info@nepcon.org    
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