
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.nepcon.org/legalsource 

EUTR Overvågningsorgan  

NEPCon er anerkendt af EU som et 

overvågningsorgan (Monitoring 

Organisation/MO). Vi tilbyder EUTR MO-

services baseret på LegalSource standarden. 

  

  LegalSourceTM Programmet  
Kontroller din risiko for ulovligt træ 

” 
“ 

Tag strategiske tiltag for at udelukke ulovligt tømmer fra 

dine produktions- eller forsyningskæder. 

Markedet for skovprodukter er under hastig forandring 

især på grund af lovgivning, som skal forhindre ulovligt 

tømmer i at komme ind på forbrugermarkederne. 

Offentlige og private indkøbspolitikker fokuserer også i 

stigende grad på lovlighed af træprodukter.  

LegalSource lovlighedscertificering og due diligence 

services er relevant for skovforvaltere og efterfølgende 

produktionstrin i træindustrien, såvel som for 

detailhandlere og forhandlere.  

Begræns din risiko   

Afhængigt af jeres konkrete forhold – bl.a. antallet af 

leverandører, produkter og oprindelseslande – kan det 

være en vanskelig opgave at identificere og håndtere 

risikoen for at købe ulovligt træ.  

Vores LegalSourceTM Program indeholder et EU-anerkendt 

due diligence system (DDS) og brugervenlige værktøjer, 

som hjælper dig med at løse udfordringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En global løsning 
LegalSource Programmet er tilpasset lovmæssige rammer 

såsom EU’s Tømmerforordning, USA’s Lacey Act og den 

australske Illegal Logging Prohibition Act. Det er designet 

til at give dig mulighed for at opfylde de forpligtelser der 

påhviler virksomheder, der opererer på regulerede 

markeder. 

Programmet indeholder flere serviceområder:  

1. Gap-analyser og handlingsplan 

2. Kapacitetsopbygning  

3. Bistand til udvikling af due diligence systemer  

4. Teknisk analyse  

5. Platform til leverandørstyring 

6. Verifikation af leverandører 

7. LegalSource certificering   

8. EUTR Overvågningsservices* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kun tilgængelig for LegalSource certifikatindehavere. 

 

Vores due diligence system har bidraget til 

udvikling af vores indkøbspolitik, der 

gælder leverandører verden rundt. Vi 

valgte ekstern evaluering af vores system 

for at sikre den risikostyring i forhold til 

lovlighed, som vores kunder efterspørger. 

Ave Saksen, JELD-WEN Europe 

 

 

 

  

  

 

 

  

Fordele ved LegalSourceTM Programmet 

✓ Eksperthjælp til udvikling og implementering af   
due diligence ved køb af træprodukter 

✓ Overblik over styrker og svagheder forbundet med 
jeres procedurer eller due diligence system 

✓ Global løsning til jer og jeres leverandører 

✓ Services, der er skræddersyet dine behov 

✓ Professionel tredjepartsverifikation giver 

troværdighed til jeres købere og investorer  

✓ Adgang til at anvende LegalSourceTM betegnelsen* 

✓ EU-anerkendt EUTR Overvågningsservices 

 



    
 
 
 
 
 
 

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

www.nepcon.org/newsletter 

 

Gap-analyse og handlingsplan 

Hvis I endnu ikke har startet jeres DDS, anbefaler vi at 

begynde processen med at udarbejde en simpel gap-

analyse. Dette vil gøre det muligt for jeres legality-

eksperter at evaluere jeres operationelle procedurer og 

danne et overblik over nøgleområder, der kan forbedres. 

Hovedformålet er en detaljeret handlingsplan, der kan 

lede jer til et effektivt DDS af høj kvalitet samt lovlig 

produktion og indkøb af tømmer.     

Kapacitetsopbygning 

At klæde medarbejdere, entreprenører eller leverandører 

grundigt på, hjælper jer til at sikre et funktionelt DDS. 

Vores eksperter giver deres viden og færdigheder videre 

til jeres medarbejdere eller leverandører, så de kan sikre 

lovlig træproduktion og handel. Dette omfatter forståelse 

af gældende lov vedrørende træproduktion og handel. 

Bistand til udvikling 

LegalSource-værktøjer og services hjælper jer med at 

opfylde juridiske forpligtelser og due diligence på en 

effektiv måde. Vores DDS omfatter kvalitetsstyring, 

informationsstyring på produkter/leverandører samt 

evaluering og begrænsning af risiko. I kan anvende vores 

system direkte eller bruge det til benchmarking.   

Vi kan støtte jeres due diligence proces gennem træning, 

information, rådgivning og evalueringer. Dette kan 

omfatte evaluering eksisterende indkøbspolitik mod 

specifikke regler. 

Teknisk analyse  

NEPCon faciliterer en række tekniske analyser, der kan 

bruges til at bestemme arten eller oprindelsen af 

træbaserede materialer. I samarbejde med førende 

globale laboratorier, tilbyder vi mikroskopisk fiberanalyse 

og isotopanalyser.  

Platform til leverandørstyring  

I samarbejde med udbydere af IT-platforme, f.eks. Global 

Traceability Systems, kan NEPCon støtte udviklingen af 

jeres due diligence system med implementering af IT 

platforme, der kan styre leverandør- og 

produktinformationer.  

Verifikation af leverandører 

Det kan være nødvendigt at gennemføre revisioner af 

leverandører for at vurdere og reducere risici i 

forsyningskæden. Vi kan tilbyde auditering af jeres 

leverandører verden over, på skov- eller fabriksniveau. 

Certificering & EUTR MO services 

LegalSource certificering af jeres DDS giver et stærkt 

grundlag for styring af leverandørkæden og fremtidig 

kommunikation.  

EU-baserede virksomheder kan benytte vores EUTR 

Overvågningsservices. Disse leveres inden for 

LegalSource-certificeringsrammen.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Globale services 

Vi leverer vores legality-services globalt gennem vores 

netværk af NEPCon-medarbejdere og konsulenter. Et 

omfattende netværk af uddannede LegalSource-eksperter 

danner grundlaget for vores levering af LegalSource-

services verden over.  

 

Kontakt 

Christian Sloth 

Forest Legality Programme Manager  

cs@nepcon.org | +45 31 58 79 81 

Facilitering af robust due diligence   

Vi leverer due diligence værktøjer og 

kursus, som letter og strømliner jeres 

due diligence proces 

  

Baseret på vores due diligence 

retningslinjer, indsamler I oplysninger, 

vurderer risikoen for ulovligt tømmer og 

planlægger risikoreduktion  

Vi evaluerer jeres due diligence inkl. 

Styrker og svagheder i jeres system samt 

kvaliteten af jeres risikostyring. 

  

Gå videre ti LegalSource certificering     

– en formel tredjepartsverifikation af 

kvaliteten af jeres due diligence. 
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