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PEFC er et godkendt miljø-mærke
PEFC Danmark har vokseværk! Flere og flere virksomheder vælger at blive
certificeret. PEFC er anerkendt i de offentlige indkøbspolitikker, som et troværdigt
alternativ, hvis der ønskes bæredygtigt træ.
PEFC certificering er din garanti for at kunne byde på offentlige udbud og
for at overholde EU’s tømmerforordning - EUTR.
”Se efter PEFC-logoet
- Det er din garanti for
bæredygtigt træ”

Internationalt udbredt
Der findes PEFC-certificerede leverandører i hele verden.
SUSTAINABILITY
PEFC er internationalt anerkendt og globalt udbredt. PEFC-logoet er et beskyttet
varemærke, og du kan altid tjekke PEFC-certificerede produkter på:
www.pefc.org/find-certified/certified-certificates
Hold dig opdateret om bæredygtigt byggeri på www.pefc.dk.

PEFC Danmark
PEFC Danmark vedligeholder og udvikler det danske PEFC-system for
bæredygtig skovdrift.
Alle landsdækkende organisationer med interesser knyttet til driften af danske
skove kan blive medlem af PEFC.

For yderligere information

PEFC Danmark

Amalievej 20
DK-1875 Frederiksberg C

PEFC/09-01-01

Tlf: + 45 60 60 56 49
Info@pefc.dk
www.pefc.dk
www.facebook/pefcdanmark

Byg bæredygtigt
Brug PEFC certificeret træ
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Sporbarhed i PEFC-systemet
PEFC stiller krav til både skovdriften og til, at træet skal kunne spores
hele vejen fra skoven til slutbrugeren. Derfor skal alle, der forarbejder eller
forhandler PEFC-certificeret træ, have et sporbarhedscertifikat.

7 FOrDELE vED PEFC:
Beskytter verdens skove – Presset på skovenes ressourcer
er stigende. Skovcertificering giver garanti for, at skovene
forvaltes bæredygtigt og hjælper med at standse illegal
hugst.
Giver markedsadgang – Med ny udbudslov er PEFC-certificering din garanti for at kunne byde på offentlige udbud.
Du får adgang til markeder, der efterspørger produkter
produceret med ansvar for miljøet.

CErTIFICErET SkOv

Risikostyring – Stiller krav om at de ansattes fundamentale
rettigheder beskrevet af ILO sikres også i sporbarhedskæden.

CErTIFICErET TØMMEr

CErTIFICErET Savværk

Tilgængelighed og valg – Over to tredjedele af verdens
certificerede skovareal er PEFC-certificeret. Det giver det
bredest mulige udbud af certificeret træ.
Garanti for lovlighed – Med PEFC-certificering opfylder du
kravene i EU’s tømmerforordning.

CErTIFICErET FabrIkanT
CErTIFICErET TØMMErhanDEL
SLUTbrUGEr
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Sporbarhed – Sikrer at det certificerede træ og fibre i et
produkt kan spores tilbage til bæredygtige kilder.
Øget opmærksomhed – Det offentliges øgede fokus på
bæredygtighed.

PEFC’s sociale- og
miljømæssige ansvar
PEFC arbejder for at fremme en bæredygtig skovdrift, som sikrer, at de produkter
der kommer fra skoven - både træ og andre produkter - er produceret med respekt
for både naturen og de sociale og økonomiske interesser.

