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Hvad er

BÆREDYGTIGT

TRÆ?

Bæredygtigt træ stammer fra skove, hvor der ikke bliver fældet
mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Det betyder, at
bæredygtigt træ fældes, uden at skoven tager skade af det.
Produktionen af træet foregår under forhold, der sikrer,
at de mennesker, der arbejder i skoven, får den
nødvendige uddannelse, sikkerhedsudstyr og
en rimelig løn. Trods skovhugst bibeholdes
skovens biodiversitet, så levesteder til
skovens planter og dyr bevares.
Dette sikres gennem bred og
skånsom fældning, hvor
skovdækket holdes så
konstant som muligt.

Hvilke

MÆRKER
SKAL DU SE EFTER NÅR DU HANDLER I

STARK

FSC® (Forest Stewardship Council®) og PEFC™ (Programme for Endorsement of Forest Certification™)
er de to største og mest anerkendte certificeringsordninger for bæredygtigt træ. Mærkerne sporer
træet fra skov til forbrugeren. Begge certificeringer foretages af uafhængige certificeringsfirmaer,
og de er derfor din garanti for bæredygtigt træ.
Har du brug for at dokumentere, at du har anvendt bæredygtigt træ (fx til DGNB,
svanemærket byggeri og statens byggerier), er det fx FSC og PEFC
certificeringerne, du skal gå efter.

FSC & PEFC
CERTIFICERET TRÆ ER DET MEST
CO2-NEUTRALE BYGGEMATERIALE

1 m3 træ (byggemateriale) indeholder ca. 1 ton CO2
og kan derfor bidrage til at mindske CO2 niveauet
i atmosfæren, hvis skoven forvaltes bæredygtigt. FSC
eller PEFC certificeret træ kan erstatte byggematerialer som beton, stål, aluminium og plastik som er
energikrævende at producere.

FSC

VERDENS MEST TROVÆRDIGE
MÆRKE TIL BÆREDYGTIGT TRÆ*

SAMMEN BYGGER VI EN GRØNNERE FREMTID
Når du vælger FSC-mærkede byggematerialer, er du samtidig med
til at bygge en grønnere fremtid for vores børn og børnebørn.
FSC hjælper dig med at passe på skovene og de mennesker og
dyr, som lever der.

HVAD HAR FSC MED DIG AT GØRE?
Rigtig mange byggematerialer og produkter til hus og have stammer fra verdens skove. Når du vælger FSC, er dit køb med til at
motivere skovejere i Norden såvel som i troperne til at drive deres
skove bæredygtigt.
På den måde tager vi sammen hånd om mennesker og natur
og bekæmper samtidig rydning af skov til f.eks. landbrug og
plantager.

FSC

ER DET ENESTE GLOBALE MÆRKE

TIL BÆREDYGTIGT TRÆ SOM:
▪ Støttes af førende globale organisationer som WWF
Verdensnaturfonden og Greenpeace
▪ Giver lige magt til virksomheder, sociale organisationer
og miljøorganisationer

* Ifølge WWF certification assessment tool 2015

TIP

TIL DIG, DER
ER HÅNDVÆRKER!
Skal du købe byggematerialer af træ
til et projekt, hvor der stilles krav
om bæredygtigt træ? Så kan du
bruge FSC-certificerede
byggematerialer som
dokumentation.
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PEFC-MÆRKET
TRÆ ER DOKUMENTERET
BÆREDYGTIGT
PEFC–MÆRKE PÅ TRÆET – HVORFOR?
For de fleste mennesker er skoven symbolet på selve naturen.
Derfor er det vigtigt, at det træ du bruger kommer fra skove, der
værner om naturen og dens mangfoldighed.

PEFC

PEFC GIVER DIG MULIGHEDEN FOR AT TRÆFFE
DET ANSVARLIGE VALG

TIL SKOVDRIFTEN

PEFC-mærket er din garanti for, at træprodukter kommer fra skove,
som drives bæredygtigt. PEFC-mærket må kun bruges, hvis driften af
skoven foregår efter en række konkrete krav. Også træets videre vej
fra skoven, gennem hele produktionskæden til butikkerne, kontrolleres for at sikre troværdigheden af mærket. Kontrollen og udstedelsen af certifikater udføres af anerkendte certificeringsfirmaer, der er
uafhængige af både skovejere, producenter, træets købere og PEFC.
PEFC er vurderet og bredt anerkendt af regeringen, kommuner og
andre uafhængige institutioner, som et troværdigt certificeringssystem, der sikrer forbrugerne bæredygtige produkter fra skovene.

STILLER STORE KRAV

I 1990'erne definerede 30 Europæiske regeringer, hvad
bæredygtig skovdrift er i Europa. Det er de krav PEFC
certificerede skove skal leve op til.
I Danmark har skovbrug, miljøorganisationer, forskning og
myndigheder i fællesskab konkretiseret disse krav til et sæt
“operationelle retningslinier for bæredygtig skovdrift”. PEFC
Danmark har derefter udviklet et system til kontrol og dokumentation af, at en skov lever op til disse retningslinjer.

KRAVENE
HANDLER OM BEVARING

OG VEDLIGEHOLDELSE AF:
▪ Skovarealet og træressourcerne – fx ved at anvende
træarter, der er tilpasset det danske klima.
▪ Skovenes sundhed – fx ved at fremme brugen
af blandingsbevoksninger og naturlig opvækst.
▪ Skovenes produktion – fx ved at vælge træarter
med stabil produktion og variere valget af træarter.
▪ Skovenes dyre- og planteliv – fx ved at beskytte
sjældne arter og efterlade dødt ved til insekter.
▪ Skovenes beskyttelse af jord og vand – fx ved at
begrænse jordbearbejdning og brugen af pesticider.
▪ Skovenes kulturelle og sociale værdier, fx ved at
tage hensyn til fortidsminder og sikre stabile
forhold for medarbejdere.
PEFC/09-31-026
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Sådan finder du

CERTIFICERET

BÆREDYGTIGT
TRÆ I STARK

6

▪ I din lokale STARK-forretning står vi altid klar
til at hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp
til at finde et FSC eller PEFC certificeret,
bæredygtigt alternativ.
▪ Det vil altid stå på din faktura og følgeseddel,
når varen er certificeret med FSC eller PEFC.
Du kan bruge din følgeseddel eller faktura
som dokumentation for, at træet er bæredygtigt. FSC/PEFC claims samt STARKs
CoC-kode (sporbarhedscertificering) finder
du på varelinjen eller i klar tilknytning hertil.
▪ Nogle forarbejdede byggematerialer kan
også være mærket med et FSC eller PEFC
logo på emballagen (fx døre, gulve, vinduer).
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FSC OG PEFC CERTIFICEREDE BYGGEMATERIALER TIL

BÆREDYGTIGE
PROJEKTER
SPÆRTRÆ
VINDUER

TROPISK HÅRDTTRÆ
(PERGOLA)

LEGEUDSTYR
(GYNGESTATIV M.M.)
HAVEMØBLER

PÆLE/RUNDTRÆ
(HEGN)
CARPORTE

HÅRDTTRÆSTERRASSEBRÆDDER
FACADEBEKLÆDNING
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IMPRÆGNERET TRÆ
(CYKELSKUR/UDHUS)

STARK

HAR OVER

15.000
certificerede varenumre

LOFTSTRAPPER

PROFILBRÆDDER

INDVENDIGE DØRE

REGLAR OG LÆGTER

HYLDER
LAMINERET TRÆ

MDF
BORDPLADER
(MASSIV/LAMINAT)

LISTER

KRYDSFINER

GULVE
(MASSIV, PARKET OG LAMINAT)

OSB PLADER/SPÅNPLADER
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BÆREDYGTIGHED

ER EN GOD
FORRETNING

Det er udtryk for god og sund forretningssans, når flere og flere
håndværksvirksomheder sætter fokus på bæredygtige byggematerialer. Et stigende antal bygherrer, i den private såvel som den
offentlige sektor, stiller nemlig krav til byggeriets bæredygtighed.

STIGENDE EFTERSPØRGSEL
PÅ BÆREDYGTIGT BYGGERI I DEN PRIVATE SEKTOR

▪ 80% af bygherrer forventer stigende efterspørgsel på
bæredygtigt byggeri.*
▪ 90% af bygherrer vurderer, at bygningens samlede værdi
stiger som følge af en bæredygtighedscertificering.*
▪ Antallet af certificerede bæredygtige projekter er
markant stigende (fx DGNB og Svanemærket).**

OFFENTLIGE KRAV

OM BYGGEMATERIALER AF BÆREDYGTIGT TRÆ
Siden den 1. januar 2016 har alle Statens institutioner (ministerier, direktorater og styrelser) været pålagt at anvende og
indkøbe dokumenterbart bæredygtigt træ til deres byggerier.
Der er en stigning i antallet af kommuner og regioner, der
lægger sig op ad Statens krav til indkøb af certificeret
bæredygtigt træ. Du kan se hvilke kommuner og regioner
samt følge med i udviklingen på www.gronneindkob.dk

STARK

ER DIN SIKRE
SAMARBEJDSPARTNER
Vores sælgere kender de krav, der
stilles fra fx DGNB – vi sørger også for,
at du får den rette dokumentation
for dine materialers bæredygtighed.
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* Green Building Market Survey, Green Building Council, 2016
** www.dk-gbc.dk, www.ecolabel.dk

LEVERANDØR AF BÆREDYGTIGE

BYGGE
MATERIALER
DANMARKS STØRSTE UDVALG AF CERTIFICEREDE VARER

FM

CoC

▪ Over 4.500 certificerede varenumre (FSC eller PEFC).

DEN NØDVENDIGE VIDEN

▪ FSC og PEFC certificeret siden 2008.
▪ Alle vores certificerede underleverandører og produkter gennemgår hvert år ekstern revision.
▪ Vores sælgere uddannes løbende i FSC og PEFC certificerede produkter, herunder krav fra
DGNB, Den offentlige indkøbsvejledning og Svanen.

KORREKT DOKUMENTATION

▪ Det vil altid fremgå tydeligt, hvilke dele af leverancen der er certificerede:
FSC: Ved køb af FSC varer vil STARKs CoC-kode og et FSC-claim (fx FSC 100%) altid fremgå
af fakturaen eller følgesedlen.
PEFC: Ved køb af PEFC varer vil STARKs PEFC certificeringsnummer altid fremgå af faktura
og/eller ordrebekræftelsen.

CoC

▪ Ved oprettelse af en projektkonto vil alle materialer, købt hos STARK, fremgå samlet. Det kan
du fx benytte til dokumentation af mængdeopgørelser til et DGNB certificeret byggeri.
▪ Det er muligt at få dokumentation for certificeret bæredygtighed (FSC/PEFC)
i forbindelse med et tilbud på certificerede trævarer.

CoC

CoC
FM	Forest Management-certifikat
(Skovcertificeringssystem)
CoC	Chain of Custody-certifikat
(Sporbarhedscertificering)
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