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PEFC bidragEr til at FrEmmE bærEdygtigt skovbrug
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Markedet for bæredygtige løsninger 

vokser. Klimaudfordringer stiller 

krav om at erstatte fossile 

kilder. Den bevidste forbruger er i 

fremgang. Det er alt sammen noget, 

som er med til at sætte miljøvenlige 

produkter på dagsorden.  

En del af løsningen på dette 

problem kan findes i brugen af træ 

som en bæredygtig og fornybar 

ressource. Forudsætningen er at 

skoven forvaltes bæredygtigt. 

Certificering af skov er en effektiv 

måde at sikre bæredygtighed.

PEFC (Programme for Endorsement 

of the Forest Certification) er 

en international non-profit 
paraplyorganisation, som arbejder 

dedikeret for at fremme bæredygtigt 

skovbrug i hele verden efter 

miljømæssige, sociale og økonomiske 

interesser. PEFC er baseret på 

internationale anerkendte standarder  

og uafhængig tredjepartscertificering. 

Med over 50 medlemslande og mere 

end 300 millioner hektar er PEFC 

verdens største skovcertificeringssystem. 

PEFC blev etableret i 1999 for at 

give familieskovbruget i Europa 

en mulighed for at dokumentere 

bæredygtigt skovbrug. Baggrunden 

var et ønske om at udvikle et system, 

der var tilpasset strukturen i det 

private skovbrug, som er central i de 

nordiske lande. PEFC er dominerende 

i skovbruget i Danmark, og står for 

næsten 100% af de certificerede  

skove i Danmark.

PEFC Danmark har været medlem af 

PEFC International siden 1999, og 

har som hovedopgave at udvikle og 

vedligeholde et system for bæredygtigt 

skovbrug i Danmark. Skovejere med 

et PEFC-certifikat kan sælge PEFC-

certificeret træ videre i værdikæden via 

sporbarhed (Chain of Custody).  

Alle led frem til slutbrugerne skal 
have et PEFC-certifikat for at kunne 
sælge træet som PEFC-certificeret og 

med PEFC-logo.
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Hensigten med denne guide er at  

give et overblik over de forskellige  

dele af PEFC Sporbarheds- 

certificering. 

Guiden er velegnet til både 

virksomheder som allerede er  

PEFC certificeret og for nye, som er 

på vej ind i ordningen. 

Guiden dækker ikke alle områder  

og krav i Sporbarhedsstandarden 

(Chain of Custody).

For specifikke krav og vejledning se:

PEFC Chain of Custody of Forest- 

Based Products – Requirements 

(PEFC ST 202:2013)

PEFC Logo Usage Rules – 

Requirements (PEFC ST 2001:2008)

PEFC Chain of Custody of Forest- 

Based Products – Guidance for Use 

(PEFC GD 2001:2014)

PEFC SPorbarhEdSCErtiFiCEring 4
Certificering af alle led i værdikæden for at sikre tillid

anSvarSFordEling i CErtiFiCEring 5
PEFC er baseret på uafhængigheed og tredjepartsverificering

tyPEr aF CErtiFiCEring 6-7 
Certificering er for alle typer af virksomheder  

ProjEktCErtiFiCEring 8-9
Certificering som er særlig egnet for byggebranchen

krav til lEdElSSyStEmEt 10
De grundlæggende krav til organisering og gennemføring

PåPaSSElighEd og riSikovurdEring  11
Producedure for at undgå materialer fra kontroversielle kilder

mEtodEr For rEgnSkab 12-14
Kontrol af certificeret materiale i produktionsprocessen

krav til dokumEntation 15-16
Nødvendig information ved køb og salg

brug aF PEFC logo             17-18
Let brug af PEFC logo i markedsføring

CErtiFiCEringSProCESSEn 19
Vejen frem til en PEFC-certificering er enkel

lær PEFC sPorbarhEdsCErtiFiCEring 
at kEndE
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PEFCs sporbarhedsstandard  

er et system som følger råtræet  

fra skoven gennem hele 

værdikæden frem til slutproduktet 

og kunderne. For at et produkt  

kan sælges som certificeret,  

skal alle forudgående led 

i værdikæden være PEFC-

certificerede.

Der er i samfundet øget fokus  

på træ som en fornybar ressource, og 

dette er mere udtalt end nogensinde 

før. Behovet for at dokumentere 

bæredygtige ressourcer bliver vigtigere  

i mange sektorer. Dette gælder 

fx bygge-, energi-, møbler- og 

emballagesektoren.

Sådan FungErEr PEFCS 
SPorbarhEdSCErtiFiCEring
Virksomheder efterspørger og køber 

PEFC-certificerede produkter fra en 

PEFC-certificeret leverandør. Produktet 

skal leveres med den nødvendige 

dokumentation, og måske har produktet 

også et PEFC logo. Virksomhederne 

skal selv være sporbarhedscertificerede 

og blandt andet føre regnskab over det 

certificerede materiale, der flyttes ind og 

ud af virksomheden.

SUSTAINABILITY

En SimPEl SPorbarhEdSmEtodE

Leddet, som modtager 
PEFC erklæringen 
fra virksomheden.

kundErnE 

leddet, som laver PEFC 
erklæringer, og som kan 
identificere leverandør og 

kunde.

VirksomhEdEn

Leddet, hvor virksomheden 
modtager materiale med 

en PEFC erklæring 
gennem leverandørens 

dokumentation. 

lEVErandørEn

Faktaboks

PEFCs sporbarhedscertificering 
giver virksomheder mange 
konkurrencefordele:

• Overholder EU’s Tømmerforordning    
  (EUTR)

• En grøn profil som understøtter miljø 
  og bæredygtighed

• Imødekommer kunder, offentlige 
  som private krav

• Giver adgang til certificerede varer

PEFC-sPorbarhEdsCErtiFiCEring 
Certificering af alle led i værdikæden  
for at sikre tillid.

hvornår Skal En 
virkSomhEd værE PEFC 
SPorbarhEdSCErtiFiCErEt? 
Alle virksomheder der producerer 

eller handler med PEFC-certificeret 

materiale, og som ønsker at 

markedsføre, bruge PEFCs logo og 

sælge PEFC-certificerede produkter, 

skal have et PEFC sporbarhedscertifikat. 

Hvis et led brydes, mister produktet 

status som PEFC-certificeret. 

Referencer: PEFC GD 2001:2014,

kapitel 5 (3.20).
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ansvarsFordEling i CErtiFiCEring 
PEFC er baseret på uafhængighed og tredjepartsverificering
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PEFC sætter kravene til 

bæredygtigt skovbrug og hvordan 

certificerede råvarer skal spores 

igennem hele værdikæden. 

Det er kun akkrediterede 

certificeringsvirksomheder som 

kan kontrollere om virksomheden 

efterlever kravene i PEFCs 

sporbarhedsstandard.

aktørEr og anSvarSdEling 
PEFCs primære opgave er at udvikle 

og vedligeholde standarder og krav. 

Dette gøres igennem åbne, bottom-

up, konsensusdrevne processer med 

balanceret repræsentation af forskellige 

grupper af interessenter. PEFCs 

sporbarhedscertificering er udviklet 

og fortolkes af PEFC International, og 

det er virksomhedernes eget ansvar at 

efterleve kravene i standarderne.

Certificering er en proces, der skal 

bekræfte at virksomhederne efterlever 

kravene i PEFCs sporbarhedsstandard. 

For at sikre objektivitet og upartiskhed 

udføres certificeringen ikke af PEFC, 

men af en uafhængig tredjepart 

– en certificeringsvirksomhed. 

Certificeringsvirksomheden er 

akkrediteret og har en kontrakt 

med PEFC Danmark om at udstede 

certifikater.

Sådan ForEgår CErtiFiCEring 
Udstedelsen af et PEFC-certifikat 

fortages af en certificeringsvirksomhed, 

når en virksomhed har bevist, at den 

efterlever de krav, der findes i PEFCs 

sporbarhedsstandard. Et certifikat er 

gyldigt i 5 år, men der skal afholdes 

et årligt eftersyn eller audit – både af 

virksomheden selv (Intern audit) og 

certificeringsvirksomheden (Ekstern 

audit).

hjælP og rådgivning  
Hverken PEFC eller certificerings-

virksomheden kan rådgive virksomheder 

i, hvordan kravene overholdes i sporbar- 

hedsstandarden. PEFC  

Danmark hjælper gerne med  

en introduktion til Sporbarheds-

standarden og fortæller om  

den proces, en virksomhed  

skal igennem fra beslutning til 

udstedelse af certifikat. En  

anden mulighed er at tilknytte en  

ekstern konsulent. PEFC Danmark  

har en liste over konsulenter, som  

kan rådgive omkring PEFC 

systemet.

Indarbejder og efterlever kravene i 
den gældende standard

Reviderer og udsteder certifikater 
efter PEFCs standarder.

PEFC Virksomheder

PEFC certifikatPEFC Kontrakt

PEFC Sporbarhedsstandard

1

Virksomhet

Innarbeider og e�erlever 
kravene i gjeldende standard

Reviderer og utsteder 
ser�fikat e�er standardene

Ser�fiseringsorgan

PEFC notifikasjon

. 

Fastlægger kravene i PEFC standarden og  
underretter certificeringsvirksomhederne.

1

Virksomhet

Innarbeider og e�erlever 
kravene i gjeldende standard

Reviderer og utsteder 
ser�fikat e�er standardene

Ser�fiseringsorgan

PEFC notifikasjon

. 

Kontrakt

Certificeringsvirksomhed



6

tyPEr aF CErtiFiCEring 
Certificering er for alle typer af virksomheder

Alle virksomheder som 

producerer og handler med 

træ og træprodukter kan blive 

PEFC sporbarhedscertificeret. 

Certificering gælder kun den del  

af virksomheden som vedrører træ.  

Der findes flere typer af 

certificering, som er tilpasset 

forskellige virksomhedsstrukturer.

ForSkElligE virkSomhEdEr mEn 
SammE udgangSPunkt 
Alle virksomheder, uafhængig af 

størrelse og organisering, kan PEFC 

sporbarhedscertificeres, fx multinationale 

virksomheder, selskaber, koncerner, 

franchise butikker og små og mindre 

virksomheder. Alle skal blot leve op til 

kravene i PEFCs sporbarhedsstandard.

Virksomheder kan vælge at 

sporbarhedscertificere enkelte 

afdelinger/forretningsområder, men 

alle dele af virksomheden som er 

relevante for certificering, skal være 

omfattet af certificeringen. Det gælder 

fx indkøbsafdelinger, salgskontorer eller 

andre produktionsafdelinger.  

hvad mEd outSourCing  
og agEntEr? 
En virksomhed kan godt få forarbejdet 

deres produkter af eksterne 

samarbejdspartnere, som ikke er PEFC-

certificerede. Det kræver en outsourcing 

kontrakt, og at der fx ikke sker direkte 

salg via outsourcingen. Ved agenter er 

det vigtigt, at leveringen sker fysisk fra 

den enhed, som er PEFC-certificeret, 

sammen med den rette dokumentation.

Referencer:

PEFC ST 2002: 2013, kapitel 8.8

PEFC ST 2002: 2013, Bilag 2

PEFC GD 2001: 2014, Bilag 2
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Gruppecertifikat

Er tilpasset små og mellemstore 

virksomheder, som går sammen 

med det formål at opnå et 

PEFC-certifikat. Det kan fx være 

en brancheforening eller via 

konsulentvirksomheder.

Krav for at kunne indgå et 

gruppecertifikat er i Danmark:

● Maks. 50 fuldtidsansatte 
   (Årsværk)

● Have en omsætning på maks. 
    9 millioner CHF  
    (ca. 62 millioner kroner)

● Være placeret i Danmark

Individuelt certifikat

Er for virksomheder, der har én 

lokation, hvor alt aktivitet sker fra. 

Det kan også være en virksomhed 

med mange afdelinger, som kun 

vælger at PEFC-certificere én 

enhed, fx deres produktion.

tyPEr aF PEFC sPorbarhEdsCErtiFiCEring

Multi-site certifikat

Er for virksomheder med 

aktiviteter på flere lokationer. 

Her har virksomheden valgt, at 

PEFC-certificeringen skal omfatte 

alle aktiviteter. Kravet for at en 

lokation kan blive en del af PEFC-

certifikatet er, at der skal være et 

organisatorisk, ledelsesmæssigt 

eller fælles ejerskab mellem 

lokationerne. En franchise vil 

også kunne omfatte denne type 

certifikat.
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ProjEktCErtiFiCEring
Certificering som er særlig egnet for byggebranchen

PEFCs projektcertificering 

er tilpasset virksomheder, 

som ønsker at certificere et 

tidsdefineret og afgrænset 

projekt, typisk et byggeprojekt. 

Der stilles de samme krav som 

ved en ordinær certificering. 

Leverdøren eller forhandlerne 

af træet skal være PEFC-

certificerede.

tilgængElig For Små og  
StorE ProjEktEr 

PEFCs projektcertificering er beregnet 

til tidsbegrænsede og afgrænsede 

projekter. Udover dette er der ingen 

grænser for, hvad projektcertificering 

kan omfatte. Det kan være enhver 

form for byggeri, anlægsprojekter 

og projekter, som inkluderer træ, fx 

messestand eller skulptur.

Normalt vil sporbarheden stoppe 

ved det første udførende led, som 

ikke er PEFC-certificeret. Men ved 

brug af PEFCs projektcertificering 

behøver de udførende aktører ikke 

være certificerede. Projektcertificering 

tager nemlig hensyn til, at ikke alle 

aktører har et PEFC-certifikat, fx 

underentreprenører.

EkSEmPlEr På PEFC 
ProjEktCErtiFiCEring
• Byggeri, fx kontor, lager

• Boligprojekter og private boliger

• Offentligt byggeri, fx skoler, 
  hospitaler

• Ombygning, renovering, fornyelse

• Transportstationer  
   (Bus, tog, båd fly)

• Infrastrukturer, fx broer

• Idrætsanlæg, legeplads

• Messestande eller kunstprojekter

• Og meget mere….
Projektcertifikat

Passer til virksomheder med en 

kortsigtet og afgrænset karakter, 

fx byggeri og anlægsprojekter, 

arrangementer, messer, 

kunstinstallationer, osv. Projektet 

skal definere en ansvarlig/

projektleder for certificeringen.

Første projektcertificering i Norden. Huset Mäihä blev bygget i Finland i 2017.
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dEFinitionEr

Projekt 

Et projekt er et konkret produkt 

(fx et hus) eller en del af projektet, 

som har en funktionel rolle  

(fx taget på huset). Produktet skal 

være afgrænset både i form af tid 

og sted.

Projektleder 

Projektlederen er den som har det 

overordnede ansvar og kontrollen 

over projektet (fx bygherre, 

hovedentreprenør, rådgivende 

ingeniør). Projektlederen får det 

PEFC-sporbarhedscertifikat, 

som gælder for projektet. Hvis en 

projektleder har flere projekter, kan 

det med fordel få et almindeligt 

PEFC-certifikat.

Projektdeltagere 

Projektdeltagerne er organisation 

som er involveret i at bygge/

producere/gennemfører projektet 

(fx leverandører, håndværkere, 

m.fl.).

rEgnSkab For CErtiFiCEring 
Ethvert projekt involverer en række 

forskellige leverandører, som leverer 

certificerede og ikke-certificerede 

materialer. For at gøre det håndgribeligt 

at arbejde med for alle involverede parter, 

benytter PEFCs projektcertificering sig 

af en enkel, procentbaseret metode til 

regnskab, for at udregne andelen af 

det PEFC-certificerede materiale, som 

bruges i projektet.

Udregningen viser procentandelen af 

det certificerede træ ud fra den samlede 

andel af træ brugt i projektet. Det er 

valgfrit om procentandelen beregnes 

i kubikmeter, vægt, kvartmeter eller 

økonomiske enheder. 

Sådan FungErEr PEFCS 
ProjEktCErtiFiCEring 
Det er de samme krav til en 

projektcertificering, der findes ved en 

normal PEFC-certificering. Den eneste 

forskel er, at projektet bliver anset 

som produktet. Der skal udpeges en 

ansvarlig for projektet, det vil typisk 

være en projektleder eller en bygherre, 

hovedentreprenør, rådgiver eller lignede. 

Projektlederen er ansvarlig for projektet 

og skal ansøge om at få en PEFC-

certificering. De øvrige projektdeltagere 

i form af underleverandører, håndværker, 

osv. skal ikke være PEFC-certificeret. 

Projektlederen skal leve op til de 

relevante krav i sporbarhedstandarden 

og have et tilstrækkeligt ledelsessystem 

ved fx manualer eller procedure. 

Ledelsessystemet skal være med til 

at lette kontrollen af vareregnskabet, 

uddannelse af relevante medarbejdere, 

intern kontrol og klagehåndtering. 

Ledelsessystemets skal også 

omfatte aktiviteter, som udføres af 

projektdeltagerne, for at sikre at det træ 

som ankommer og bliver brugt i projektet, 

bliver kontrolleret.

Det er altid en god ide at planlægge 

projektprocessen i god tid. Til at starte 

med bør projektet defineres, og det skal 

besluttes, hvad projektcertificeringen 

skal omfatte. Det er derfor vigtigt at 

involvere certificeringsvirksomheden 

før byggeprojektet starter, og gøre 

grundige interne forberedelser før 

certificeringsvirksomhedens første 

eksterne kontrol. 

sporbarhetssertifiseringen og ha et tilstrekkelig 

ledelsessystem. Dette 
skal legge til rette for 
kontroll av 
vareregnskapet, 
opplæring av involverte, 
internkontroll og 
klagehåndtering. 
Ledelsessystemet skal 
også omfatte aktivitetene 
som utføres av 
prosjektdeltagerne for å 
holde kontroll på trevirke 
som ankommer og blir 
brukt på bygge- og 
anleggsplassen. Det vil 
være lurt å planlegge 
prosessen godt på 
forhånd. Dette bør starte 
med å definere prosjektet 
og hva av prosjektet som 
skal omfattes av PEFC 
prosjektsertifiseringen. 
Det er viktig å involvere 
et sertifiseringsorgan før 
byggeprosessen starter 
og gjøre grundig internt 
forberedelser før 
revisjonen. 

  

 

 

 

 
[Red: må oversettes] 

 

 

Regnskap for sertifisert 
trevirke 

Ethvert prosjekt vil 
involvere en rekke ulike 
leverandører som leverer 
ulik andel av sertifisert 
materiale. For å gjøre det 
enkelt å forstå for alle 
involverte benytter PEFC 
prosjektsertifisering enkel 
prosentmetode for å 
holde regnskap med 
andelen av PEFC 
sertifisert materiale 
benyttet i prosjektet.  

Dette reflekterer 
prosentandelen av 
sertifiserte trevirke av 
totalt trevirke som er 
benyttet i den delen av 
prosjektet som 
prosjektsertifiseringen 
gjelder. Det er valgfritt 
om prosentandelen 
beregnes i kubikk, vekt, 
kvadratmeter eller som 
økonomisk størrelse.  

 

Kommentar fra Nina: Illustration 
-  «Jeg synes vi skal bruge nogle billeder, fra det første nordiske projektcertificering: 
https://www.pefc.dk/nyheder-og-presse/nyheder-alle/410-forste-nordiske-pefc-certificerede-
byggeprojekt?highlight=YToxOntpOjA7czo3OiJwcm9qZWt0Ijt9«

 
 

 

 

80%
CErtiFiCErEt

Australiens største infrastrukturelle projekt, Sydney Metro Norrthwest, er PEFC Projekt-
certificeret. (Foto: Cate Bowen, SCS Global Service)

Referencer:

PEFC GD 2001:2014, Bilag 11
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krav til lEdElsEssystEmEt
De grundlæggende krav til organisering og gennemføring

Der stilles krav til at virksomhederne har 

et ledelsessystem. Dette er for at sikre 

korrekt gennemføring og håndtering 

af PEFC sporbarhedsprocesser. Hvis 

virksomheden har et ledelsessystem for 

kvalitet (ISO 9001) eller miljø (ISO14001) 

kan dette benyttes. Derudover stilles 

der krav til de ansattes vilkår, som 

er baseret på ILO’s grundlæggende 

principper. 

➞

➞

➞ ➞

➞

➞

➞

➞

➞

➞

Defineret ansvar og myndighed (8.2)
Beskrevne procedurer (8.3)

Dokumentation af aktiviteter (8.4)
Revision og kontrol (8.6)

Rutiner og klagebehandlinger (8.7)
Krav ved brug af underleverandører (8.8)

Generelle krav (8.1)

Sporbarhedsproces (8.1) Dokumentation 
til kunden

Dokumentation 
fra leverandøren 

outSourCing  
Hvis virksomheden outsourcer dele 

af produktionen/forarbejdningen til 

eksterne virksomheder, må dette indgå i 

virksomhedens ledelsessystem og være 

inkluderet i den interne revision. Det 

kan fx være imprægnering af et bord, 

pakning af trykt materiale eller lager. 

Dertil skal der forelægge en skriftlig 

aftale med underleverandøren om at 

virksomhedens materialer/produkter 

holdes adskilt.

Referencer: PEFC ST 2002:2013, 

kapitel 8

krav til arbEjdSvilkår For anSattE

PEFCs sporbarhedsstandard stiller krav til virksomhedens sociale forhold, 

sundhed og sikkerhed baseret på ILO’s grundlæggende principper og ret-

tigheder i arbejdslivet. Virksomhederne må vise at de opfylder krav knyttet til:

• Retten til at organisere sig 
• Ikke at bruge tvangsarbejde  
• Minimumsalder ved ansættelse 
• Lige muligheder og lige behandling 
• Arbejde uden for helbred og sikkerhed

hovEdkrav til lEdElSESSyStEmEt
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Virksomheden som håndterer og 

blander både certificerede og 

ikke-certificerede materialer, må 

fortage en vurdering af det ikke-

certificerede materiale. Dette 

skal sikre, at de certificerede 

produkter ikke indeholder 

materiale fra kontroversielle 

kilder. Risikovurderingen opfylder 

samtidig kravene til EU’s 

Tømmerforordning (EUTR).

PEFC’s påpasselighedsordning (due 

diligence-ordning) skal understøttes 

af virksomhedens ledelsessystem og 

består af tre trin: 

PåPassElighEd og risikovurdEring
Procedure for at undgå materialer fra kontroversielle kilder 

• Produkttype
• Benyttet træsort
• Oprindelsessted/land
(Informationen skal også være tilgængelig for certificeret træ)

1.
informations-
indsamling

• Vurdere risikoen på træets oprindelse og 
  leverandørkæde
• Risiko klassificeres enten som ubetydelig  
  eller signifikant

2.
risiko-

vurdering

For træ med signifikant risiko:
 • Indhente yderlige information om 
   leverandørkæden
 • Inspektion på stedet
 • Korrigerende tiltag

3.
risiko-

minimering

Eu’S tømmErForordning  
og PEFC 

EU’s Tømmerforordning (EUTR) 

skal forhindre omsætning af ulovligt 

træ og indebærer et forbud mod at 

indføre ulovligt træ i form af tømmer 

og forarbejdede produkter på det 

europæiske marked. Tømmerforordningen 

stiller krav om, at virksomheder skal 

dokumentere lovligheden. PEFCs 

sporbarhedscertificering imødekommer 

disse krav.

Der er dog forskel på det træ, som kan 

indgå i PEFC sporbarhedscertificering, 

og det som sættes på markedet i EU via 

Tømmerforordningen. Forskellen ligger 

i PEFC-definitionen af kontroversielle 

kilder, da PEFC går længere end EU’s 

Tømmerforordning.
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Faktaboks

Hvad er kontroversielle kilder?
A) Ulovlig hugst i strid med lokale 
     og nationale regler i særlig grad    
     knyttet til:

• Forvaltning og drift
• Høj miljømæssig værdi
• Fredede og truede arter 
• Arbejdsvilkår, sundhed, sikkerhed  
  og miljø
• Den oprindelige befolkning
• Betaling af skat

B)  Genetisk modificeret træsort  
     (GMO)

C)  Omlægning af skov til andet formål

Referencer:  

PEFC ST 2002:2013, kapitel 5

PEFC GD 2001:2014, kapitel 5
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mEtodEr For rEgnskab
Kontrol af certificeret materiale i produktionsprocessen 

Der er to måder at spore 

PEFC-certificeret materiale 

i en virksomhed: Ved fysisk 

adskillelse eller ved et 

procentbaseret system. Det 

procentvise system indeholder 

både en måde til at fastslå 

andelen af det certificerede 

materiale i virksomheden, og 

en måde for hvordan dette skal 

videreføres til kundes salg af 

certificerede produkter.

FySiSk adSkillElSE  
Fysisk adskillelse indebærer at 

virksomheden separerer certificeret 

materiale fra ikke-certificeret materiale. 

Det kan gøres ved:

Lokation som indebærer at certificeret 

og ikke-certificeret materiale 

produceres og lageres forskellige 

steder.

Tid som indebærer at certificeret 

materiale håndteres i definerede 

perioder uden ikke-certificeret  

materiale er tilstede. 

Identifikation som indebærer at 

certificeret og ikke-certificeret materiale 

mærkes tydeligt fra hinanden (fx ved 

koder, mærker).

Lokation IdentifikationTid

JANUARY
M T W T  F

PEFC/XX-XX-XX

JANUARY
M T W T  F

PEFC/XX-XX-XX

JANUARY
M T W T  F

PEFC/XX-XX-XX

j anuar
o

Referencer:  

PEFC ST 2002:2013, kapitel 6

PEFC GD 2001:2014, kapitel 6
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ProCEntbaSErEt mEtodE  
Procentbaseret metode bruges når 

virksomheden håndterer certificeret 

og ikke-certificeret materiale sammen. 

Procentandelen af certificeret materiale 

beregnes ud fra følgende formel:

andElEn aF CErtiFiCErEt 
matErialE i virkSomhEdEn    
”Enkel procent” er den andel af 

certificeret materiale som indgår i 

virksomhedens produktionsproces, 

typisk ved produktion af et certificeret 

produkt.

”Rullede procent” indebærer at andelen 

af indkøbt certificeret materiale, 

beregnes over en længere tidsperiode 

(max 12 mdr.) for at bruges i den 

efterfølgende periode (max 3 mdr.).

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL

+ + =} 40%
CERTIFIED80%

CERTIFIED

Enkel procentmetode Rullende procentmetode

Procentandel =                           
Volume

certificerede råvarer
Volume ikke-

certificerede råvarer

Volume certificerede råvarer
x 100

+

F E bruar martsj anuar
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} PRODUCT 
GROUP

80% CERTIFIED } 21TONNES
VOLUME CREDIT

PROCURED CERTIFIED MATERIAL

}80%
CERTIFIED

TIME

MATERIAL INPUT PERIOD CLAIM PERIOD

PERCENTAGE CALCULATION

PRODUCT 
GROUP80%

CErtiFiCErEt
40%
CErtiFiCCErEt

a Pr i l

Eksempel med enkelt procentsats
Et savværk køber 40 kubikmeter 
PEFC-certificerede råvarer og  
10 kubikmeter ikke-certificerede 
råvarer til produktion af paneler. 
De totale kubikmeter er 50, kan 
da anses for at være 80% PEFC-
certificeret [40/(40+10)*100 = 80]

Eksempel med rullende 
procentsats
En papirproducent anskaffer 
20.000, 30.000 og 10.000 
tons PEFC-certificeret masse 
over en tremåneders periode. 
Indenfor samme periode anskaffer 
papirproducenten 90.000 tons 
ikke-certificeret masse. I den 
efterfølgende periode anses 
den samlede masse for at 
være 40% PEFC-certificeret. 
[60.000/60.000+90.000)*100=40] 
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Eksempel på gennemsnit 
procentbaseret metode
Et trykkeri har beregnet at det 
anskaffede papir er 80% PEFC-
certificeret. Alle produkter indenfor den 
angivne produktgruppe kan dermed 
blive solgt som 80% PEFC-certificeret. 

Eksempel på volumen kreditmetode 
Et byggecenter køber 33,3% PEFC-certificeret træ med en total volumen  
på 1.200 kubikmeter. Ud af dette kan byggecenteret vælge at sælge  
400 kubikmeter som 100% PEFC-certificeret, 500 kubikmeter som  
80% PEFC-certificeret eller 570 kubikmeter som 70% PEFC-certificeret.

vidErEFøring aF CErtiFiCErEt 
matErialE til kundE 
PEFCs sporbarhedsstandard har 

to måder at videreføre andelen af 

certificeret materiale til kunden.

Gennemsnit procentmetode indebærer 

at virksomheden leverer kunden den 

samme andel af certificeret materiale, 

som virksomheden har.

Volumen kreditmetode giver 

virksomheden mulighed for at 

føre regnskab over mængden af 

certificerede produkter, hvor salg ikke 

må overstige den mængde certificeret 

materiale, som virksomheden har.

dEFinition aF ProduktgruPPEr  
Brug af procentbaseret metode 

kræver, at virksomheden definerer 

produktgrupper. En produktgruppe kan 

enten være samme type produkt eller 

en gruppe af produkter med samme 

eller lignede trævarer, for eksempel 

træsort eller art. Alle produkter i 

samme produktgruppe må have samme 

måleenhed. Hvis en virksomhed har 

samme produktgruppe på forskellige 

adresser, skal der holdes regnskab for 

hvert sted.

}80%
CERTIFIED

10 TONNES OF 
PROCURED MATERIAL

10 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

2 TONNES
80% CERTIFIED

2 TONNES
80% CERTIFIED

6 TONNES
80% CERTIFIED

}

4 
TO

NN
ES

 V
OL

UM
E 

CR
ED

IT

12 TONNES OF 
PROCURED MATERIAL

8 TONNES
25% CERTIFIED

4 TONNES
50% CERTIFIED

5 TONNES
80% CERTIFIED

7 TONNES
0% CERTIFIED

+
+

OR

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

4 TONNES
100% CERTIFIED

8 TONNES
0% CERTIFIED

+
OR

CErtiFiErat}80%
CERTIFIED

10 TONNES OF 
PROCURED MATERIAL

10 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

2 TONNES
80% CERTIFIED

2 TONNES
80% CERTIFIED

6 TONNES
80% CERTIFIED

}

4 
TO

NN
ES

 V
OL

UM
E 

CR
ED

IT

12 TONNES OF 
PROCURED MATERIAL

8 TONNES
25% CERTIFIED

4 TONNES
50% CERTIFIED

5 TONNES
80% CERTIFIED

7 TONNES
0% CERTIFIED

+
+

OR

12 TONNES OF 
FINAL PRODUCT

4 TONNES
100% CERTIFIED

8 TONNES
0% CERTIFIED

+
OR

2 ton 80%
CErtiFiCErEt

2 ton 80%
CErtiFiCErEt

6 ton 80%
CErtiFiCErEt

10 ton 
SlutProdukt

4 ton 100%
CErtiFiCErEt

5 tonS 80%
CErtiFiCErEt

7 tonS 0%
CErtiFiCErEt

6,3 tonS 0%
CErtiFiCErEt

5,7 tonS 70%
CErtiFiCErEt

8 ton 0%
CErtiFiCErEt

12 ton
SlutProdukt

12 ton
SlutProdukt

12 ton
SlutProdukt

12 tonS 
indkøb aF råvarEr

4 
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n 
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m
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Ed
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Er

10 tonS 
indkøb aF råvarEr

Gennemsnitlig procentmetode Volumen kreditmetode 
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PEFCs sporbarhedsstandard 

indeholder bestemmelser 

om angivelser af andelen af 

certificeret materiale, og hvordan 

dette dokumenteres. Kun 

træbaseret materiale med korrekt 

dokumentation fra virksomheder 

med et gyldigt PEFC-certifikat, 

anses som PEFC-certificeret 

materiale. Andel skal opgives som 

>>X% PEFC certificeret<<.

hvad Er korrEktE angivElSEr? 
I PEFCs sporbarhedsstandard findes der 

to officielle angivelser/erklæringer: 

• X% PEFC certificeret/X% PEFC 

• PEFC kontrollerede kilder

Procentandelen i >>X% PEFC 

certificeret<< er resultat af faktisk 

regnskab, og hvordan virksomheden 

vælger at viderefører dette videre til sine 

kunder.

Virksomheden kan vælge certificerede 

produkter med en lavere andel end det 

faktiske regnskab viser. For eksempel 

kan en virksomhed med beregnet andel 

certificeret materiale på 95% vælge 

at sælge dette som alt mellem 1-95% 

PEFC certificeret.

Erklæringen/angivelsen PEFC 

>>kontrollerede kilder<< er 

den officielle angivelse af andre 

materialer end PEFC-certificerede, 

og de er underlagt PEFCs risiko- og 

påpasselighedsvurdering.

krav til dokumEntation 
Kravene til dokumentation er det samme 

både for indkøber og sælger. Ved køb 

og salg af PEFC-certificeret materiale 

skal medfølgende dokumentation som 

minimum indeholde:

Andelen af PEFC-certificeret materiale 

skal altid opgives. Virksomheden kan 

vælge at angive dette på faktura, 

leveranceseddel eller anden type af 

dokumenter.

Leverandøren skal opbevare en kopi af 

dokumentationen på en sådan måde, at 

det ikke giver mulighed for ændringer af 

materialet leveret til kunden.

Ved salg af PEFC-certificeret materiale 

skal virksomheden også dokumentere 

gyldig PEFC-certificering, for eksempel 

ved kopi af PEFC sporbarhedscertifikat.

Kun virksomheder som selv er PEFC 

sporbarhedscertificeret, kan sælge 

PEFC certificeret materiale. Det er 

ikke tilstrækkeligt at produkterne har 

PEFC logo eller at dokumentationen fra 

leverandøren er korrekt. 

krav til dokumEntation
Nødvendig information ved køb og salg

➊ Identifikation af sælger

➋ Identifikation af køber

➌ Specificering af produkt

➍ Mængde leveret af hvert produkt

➎ Tid/dato for levering
➏ Formel PEFC erklæring/angivelse

➐ Bevis på certificering

➑ PEFC logo (Frivilligt)

Referencer:

PEFC ST 2002:2013, kapitel 8.3 og

8.4
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(Side 16) 

Eksempel [Red: lage en nordisk/norsk versjon og knytte kommentar til den] 

  

  

(Side 16) 

Eksempel [Red: lage en nordisk/norsk versjon og knytte kommentar til den] 

  

  

EksEmPEl På dokumEntation/Faktura

1

5

2

3
4

6

6

1

8

7

1

2

3

Identifikation af sælger

Identifikation af køber

Specifikation af produkt

4

5

6

Mængde af hvert produkt

Tid/dato for levering

Formel PEFC erklæring/angivelse  
(X% PEFC certificeret eller kontrollerede kilder)

7

8

Bevis på certificering

PEFC logo (Frivilligt)
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PEFC varEmærkE

PEFC logoet og initialerne PEFC 

er beskyttet og et international 

registreret varemærke, som ejes 

af PEFC Council. 

Alt brug af PEFC varemærket 

kræver tilladelse. 

I Danmark har PEFC Danmark 

tilladelse til at udstede 

logolicenser.

brug aF PEFC logo
Let brug af PEFC logo i markedsføring

PEFC logoet er et internationalt 

anerkendt registreret varemærke. 

Alle certificerede virksomheder 

har mulighed for at bruge 

PEFC logoet i markedsføring af 

produkter. Ved at bruge PEFC 

logoet gør du det enkelt for 

markedet at vælge dine PEFC 

certificerede produkter.

ForbrugErnE vil havE 
miljømærkEr 
Forbrugerne ser miljømærkning 

baseret på certificering som den 

mest pålidelige kilde for information. 

Undersøgelser viser at 80% af 

alle forbruger ønsker miljømærker. 

Forbrugerne er specielt optaget af 

PEFC mærket på papirbaserede 

produkter, som emballage, kontorpapir, 

mm.

brug aF PEFC logoEt krævEr  
En liCEnS   
Virksomheder der ønsker at bruge 

PEFC logoet skal have en PEFC 

logolicens. Licensen udstedes af 

PEFC Danmark, kontakt derfor PEFC 

Danmark, hvis der ønskes en licens. 

PEFC logolicens giver virksomheder 

adgang til en labelgenerator. Her kan 

virksomheden selv hente logoer til det 

valgte formål. Mere info på: https://

www.pefc.dk/markedsforing-og-logo

Brug af PEFC logo er gratis for PEFC-

certificerede virksomheder.

logo og mærkning i PrakSiS 
Der er to måde at bruge PEFC logoet:

1) Produktet (on-product) 

Mærkning med PEFC logoet på selve 

produktet, emballagen, dokumentationen 

eller beskrivelsen knyttet til det 

certificerede produkt (fx en faktura, 

produktark, brochure, produkt annonce).

2) Markedsføring (off-product) 

Mærkning i forbindelse med 

markedsføring uden direkte kobling til 

certificerede produkter (Fx årsrapporter, 

butiksmateriale, hjemmeside, kursus 

eller uddannelse)

Med mærkning ”PEFC certificeret” må 
produktet indeholde mindst 70% PEFC 
certificeret materiale.

PEFC /09 -01 -01

PEFC Certificeret

Dette produkt er fra 
bæredygtigt forvaltede 
skove og godkendte 
kilder.

www.pefc.dk

Mærkningen ”PEFC Genanvendt” 
benyttes til produkter som indeholder 
genbrugsmaterialer.

PEFC /09 -01 -01

PEFC genanvendt

Dette produkt er fra 
genanvendte materialer 
og godkendte kilder.

www.pefc.dk

Mærkning med promoveringslogoet, må 
ikke bruges på produkter.

PEFC /09 -01 -01

Støtter bæredygtig 
forvaltning af skove.

www.pefc.dk

PEFC /09 -01 -01

Referencer:

PEFC ST 2002:2013, kapitel 7.2

PEFC GD 2001:2014, kapitel 7.2
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Vejen til et PEFC-certifikat kan variere, 

men kort sagt kan processen beskrives 

gennem seks hovedelementer:

CErtiFiCEringsProCEssEn
Vejen frem til en PEFC-certificering er enkel

For at blive PEFC sporbarhedscertificeret må virksomheden revideres 

af en tredjepart, som er en uafhængig certificeringsvirksomhed, der 

er akkrediteret til at kontrollere virksomheder. Lever virksomheden op 

til kravene i PEFCs sporbarhedssystem, vil certificeringsvirksomheden 

udstede et PEFC sporbarhedscertifikat. 

       Sæt dig godt ind i kravEnE 
og StandardErnE dEr gældEr 
For din virkSomhEd

Tips! Søg gerne råd hos PEFC 

Danmark, andre virksomheder med 

erfaringer eller konsulenter.

1        tag kontakt mEd En 
EllEr FlErE akkrEditErEdE 
CErtiFiCEringSvirkSomhEdEr

Tips! Spørg om tilbud hos flere, så 

du kan vælge det som passer din 

virksomhed bedst.

2        CErtiFiCEringSvirkSomhEd 
kommEr På bESøg

Tips! Forbered dig godt og sørg for at 

relevante ansatte ved hvad der skal ske.

3

       CErtiFiCEringSvirkSom-
hEdEn har En årlig rEviSion  
aF virkSomhEdEn

Tips! Klargør dokumenter i forvejen og 

informer alle ansatte .

6       PEFC danmark rEgiStrErEr 
dit CErtiFikat og udStEdEr En 
PEFC logoliCEnS

Tips! Lad os fejre certificeringen og 

finde ud af, hvordan I kan bruge jeres 

certificering i markedsførings- og 

miljøarbejde.

5       gEnnEmgå CErtiFiCEringS-
raPPortEn og aFSlut EvEntuElt 
allE aFvigElSEr Før dEr blivEr 
udStEdt Et CErtiFikat

Tips! Benyt eventuelle afgivelser, som 

mulighed for at forberede dit system og 

dine rutiner for at sikre sporbarhed.

4
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PEFC Danmark

Amalievej 20

1875 Frederiksberg C

Telefon:  60 60 56 49

E-mail: info@pefc.dk

Følg os

Ve
rs

io
n:

 2
01

9 
©

 P
EF

C 
No

rd
ic

PEFC /09 -01 -01


