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Spor dit træ 
PEFC’s 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. Ved hjælp af logo-
licensnummeret kan du identificere virksomheden, som står bag 
produktet.

Læs mere om PEFC’s sporbarhedssystem på pefc.dk eller  
læs vores anden brochure PEFC Sporbarhedscertificering.

PEFC /09 -01 -01

GuidE For indkøb oG salGaF CErtiFiCErEdE ProduktEr

Vores skove har en helt særlig rolle for klodens fremtid, men skovene er under et stort pres blandt 
andet på grund af ulovlig skovhugst, faldende biodiversitet og mindskede skovarealer. Men med en 
bæredygtig forvaltning af verdensskovene, kan disse problematikker kommes til livs. 

PEFC (The Programme for the Endorsement of 
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 omkring 55 
medlemslande og mere end 320 millioner hektar, er 
PEFC verdens største skovcertificeringssystem. Et 
system der sikrer, at der handles med træ, som stammer 
fra bæredygtige skove, hvor der tages hensyn til 
dyre- og planteliv, samt skovens overlevelse. 

Da skove er mangfoldige, og alle skove er forskellige,  
når det kommer til drift, lokale og kulturelle traditioner  
og systemer, har PEFC besluttet, at skovcertificering 
skal være et nationalt anliggende; en dansk skov 
har behov for et skovcertificeringssystem, 
der tager udgangspunkt i de danske forhold. 
Derfor er PEFC som global organisation funderet 
på nationale medlemmer, der hver især kan lave 
en skovcertificeringsstandard, som er tilpasset de 
nationale skove. Det betyder, at det er PEFC Danmark, 
der har ansvaret for at vi i Danmark, har et system for 
bæredygtigt skovbrug.
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PEFC-logoet
PEFC-logoet er din garanti for at 
produktet stammer fra bæredygtigt 
skovbrug, og at alle led mellem 
dig og skoven er certificeret efter 
PEFC’s bæredygtighedskrav. Når 
du ser PEFC-logoet på en vare, 
betyder det, at træet kommer fra 
en PEFC-certificeret skov. Det 
betyder, at du sikres, at produktet 
stammer fra en skov, der er 
forvaltet i overensstemmelse 
med miljømæssige, sociale og 
økonomiske krav. Du kan altid slå 
nummeret under logoet op på vores 
hjemmeside og se, om virksomheden 
er PEFC-certificeret. 

www.pefc.dk/find-certifikat

Kort om PEFC Danmark
PEFC Danmark blev stiftet i 1999, hvilket er det samme år som PEFC International blev til. I Danmark har 
vi derfor været med fra start, og har arbejdet for en mere bæredygtig fremtid siden 1999. Som nationalt 
medlem af PEFC, har PEFC Danmark som hovedopgave at udvikle og vedligeholde et system for bæredygtigt 
skovbrug i Danmark. Det danske PEFC-system er skabt af danske interessenter med hensyntagen til de 
specielle forhold, der gør sig gældende i dansk skovbrug. PEFC Danmark er medlem af PEFC International, 
og den danske PEFC-ordning skal godkendes af PEFC international, ligesom alle de øvrige nationale PEFC-
medlemmer. Det er med til at sikre at den globale PEFC-alliance arbejder for det samme mål – at sikre 
bæredygtig drift af skovene, og sikre at det træ, der bruges, er bæredygtigt forvaltet.

Følg med i PEFC Danmarks arbejde på www.pefc.dk

Foto: PEFC Germany

3



PEFC Danmark er medlemsstyret, non-profit forening, som er en forgrening af PEFC International. 
Vores medlemmer omfatter virksomheder, organisationer, foreninger og andre interessenter, med 
interesse indenfor bæredygtigt dansk skovforvaltning. Medlemmerne af PEFC Danmark har en 

afgørende rolle i at understøtte og udvikle vores arbejde.  

PEFC Danmark  
– en medlemsstyret, non-profit forening
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Banevej 3 · Haastrup · 5600 Faaborg  ·  Tlf. 70 251 251 · www.dte.dk · dte@dte.dk

Når du vælger en transportemballage i træ, 

vælger du naturens eget geniale materiale. 

Træet er let at forme til dit formål, og det 

har hygiejniske egenskaber, der gør det 

velegnet til fødevarer. Træ er også i balance 

med vores klima, og der er nok af det.  

Men - det er ikke lige meget, hvor det kommer 

fra.

Din træemballage har  
en bæredygtig historie 
Hvordan kan du vide, om 
træemballagen har lokale 
rødder?  
Det er vores certificeringer din garanti for. Vi benytter ude-
lukkende skandinavisk grantræ fra bæredygtige skove - og 
langt størsteparten vokser i nærheden. 

Træ er i balance med vores klima 
Frigiver træet da ikke CO2, når det rådner eller bliver brændt 
af, kan du indvende. Jo - men det har optaget nøjagtig sam-
me mængde CO2, mens det voksede op. Og når din træem-
ballage bliver brændt af efter brug, fortrænger den fossile 
brændstoffer som gas, olie og kul. På den måde giver den sit 
positive aftryk på CO2-regnskabet. Og træ er der heldigvis 
nok af: Skovene vokser støt i vores del af verden. 

Bakterier trives ikke i træ 
Man skulle måske tro, at stål og plast er de mest velegnede 
materialer til fødevarer. Men teknologiske undersøgelser 
viser noget andet: Bakterier trives typisk dårligere i træ. Så  
det er ikke kun for syns skyld, at mange får leveret deres 
grønsager i trækasser fra DTE.

Ring 70 251 251 og få klar besked 
Har du en opgave eller et spørgsmål, så ring og få et svar.  
Du får et levende menneske i røret - og en direkte linje til 
den specialist, du har brug for.

Dansk Træemballage A/S er vokset ud af veldrev-
ne lokale savværker i Danmark, Norge og Sverige. 
Vi beskæftiger ca. 500 medarbejdere på 12 pro-
duktionssteder, så vi er også i nærheden af dig.
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KRAV TIL BÆREDYGTIGT SKOVBRUG

 Bevarer og forøger skovressourcen

  Bevarer og forøger skovenes  
sundhed og vitalitet

  Bevarer og forbedrer skovenes produktion

  Bevarer og forbedrer skovenes biodiversitet

  Bevarer og forbedrer skovenes 
beskyttelsesfunktion

  Bevarer skovenes andre  
socioøkonomiske funktioner

Bæredygtig skovforvaltning handler kort sagt om at skabe en balance i driften af  
skoven med hensyn til at være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk  
levedygtig for nuværende og fremtidige generationer.

Hvad er en bæredygtig skov? 
PEFC Danmarks standard for bæredygtigt 
skovbrug opstiller krav til, hvordan en bæredygtig 
skov skal forvaltes. Kravene er udviklet i en åben 
konsensusproces, hvor alle med interesse for 
bæredygtigt skovbrug kan deltage. Med vores 
standarder for bæredygtigt skovbrug, som er 
tilpasset lokale forhold, kan vi undgå skovrydning 
arbejde for at bevare biodiversiteten og sikre 
rettigheder for de mennesker, som lever af skovens 
ressourcer – i hele verden.

I en PEFC-certificeret skov er der taget højde for  
de gode naturoplevelser sker med respekt for 
skoven. Alle har adgang til en PEFC-certificeret 
skov, men gæster skal følge de anvisninger som 
gives af skovejerne. Se f.eks. efter skovskilte, så er 
du også med til at beskytte de steder i skoven, som  
har særlige høj naturværdi.

Europas ministre har sat sig sammen og defineret 
hvilke krav, der skal opfyldes før, man kan sige, 
at skovdriften er bæredygtig. Disse seks krav er 
inkluderet i PEFC Danmarks skovstandard.  
Se kravene nedenfor.

Bæredygtig skovforvaltning 
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75 % af de certificerede skove på verdensplan er PEFC-certificerede.  
I 2020 var der 322.187.056 hektar PEFC-certificeret skov på verdensplan.

Rødderne i familieskovbruget
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. De små skovejere er vigtig kilde i den grønne 
omstilling og sammen er de med til at levere dokumenteret 
bæredygtigt træ til markedet.

En sikker afsætning af:
• Løvtræ
• Nåletræ

• Energitræ
• Flis

DSHwood A/S
Glarmestervej 7
7000 Fredericia

Tlf.: +45 7455 2636
www.dshwood.com
dsh@dshwood.com

Skovejernes eget handelsselskab 7



Skovtårnet
I Gisselfelds Godsets PEFC-
certificerede bøgeskov på Sydsjælland 
står Camp Adventures ’Skovtårn’, som 
er tegnet af EFFEKT Arkitekterne. 
Men ikke nok med at tårnet står i en 
PEFC-certificeret skov, så er egetræet 
til dette unikke observationstårn lokalt 
produceret i Bregentveds og Gisselfelds 
PEFC-certificerede skove. 

Læs mere om  
Skovtårnet her

PEFC på hylderne 
I takt med at flere og flere skove og virksomheder  
bliver certificeret på verdensplan, bliver 
tilgængeligheden af produkter, som er lavet af træ 
fra bæredygtigt forvaltede skove større. De danske 
byggecentre er allerede certificeret og kan nu, og i 
fremtiden, forsyne byggebranchen og private kunder  
med bæredygtigt træ.

Villa Grenaa – en dokumenteret 
bæredygtig bolig til familien Danmark

Hyldevarer har skabt et hus. Villa Grenaa er et koncept-
hus baseret på træ, som har opnået titlen som verdens 
første PEFC-certificerede typehus, da 84,4% af det træ 
de benyttede, er PEFC-certificeret mens det resterende  
træ kommer fra bæredygtige kilder. For bygherre  
Dennis Friis Thaagaard er huset et stående bevis  
på at vi i byggeindustrien kan tage aktive bæredygtige 
valg, som både gavner vores eget personlige  
miljø og klodens klima. 

Her møder du PEFC
- se efter PEFC-logoet!  
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Andre produkter fra skovene 
Som vi alle ved, gemmer skove på mange ting – og 
forhåbentlig kan de blive ved med det. Men derfor er 
der også mange andre ting end træ, som man kan 
fremskaffe i en PEFC-certificeret skov. I Uruguay har en 
honningproducent fået sin honning PEFC-certificeret, 
og i Japan har en slikproducent fået sit slik PEFC-
certificeret, da det består af ahornsirup fra en PEFC-
certificeret skov.

Mærker for mærker
Vidste du at andre miljømærkninger  
stiller krav om bæredygtigt træ.  
Det gælder bl.a. Svanemærket og DGNB. 
Disse mærkeordninger benytter PEFC 
som udgangspunktet for godkendelsen  
af træ. 

På besøg i skoven 
PEFC arbejder hårdt for at gøre 
certificerede varer tilgængelige, men for 
PEFC Danmark er det også vigtigt, at 
skoven er tilgængelig. Det er derfor et 
vigtigt punkt i vores skovstandard, at der 
i en PEFC-certificeret skov skal være 
adgang. I dag er næsten halvdelen af de 
danske skove PEFC-certificerede – at 
tage en tur i skoven er derfor en billig og 
nem måde at opleve PEFC på. 

Del dit billede med os eller deltag i 
den årlige fotokonkurrence – Tæt på 
skoven, Tæt på PEFC. Her kan du se 
vinderbilledet fra 2020, som blev taget af 
Lisa Westring.

#tætpåskoven2021

Fashion changes, forests stay
Naturlige og genanvendelige fibre fra skovens træer har et 
stort potentiale i omstillingen af modeindustrien. Nutidens 
fremstilling af tøj har store konsekvenser for biodiversiteten, 
bidrager til store mængder af CO2 og bruger en masse vand. 
Det har fået producenterne til at åbne øjnene for alternativer – 
og her er skovene en del af løsningen. Træfibre kan skabe stof 
med de samme egenskaber som det stof, vi kender, men det 
er af genanvendelige og nedbrydelige materialer. Dog er der 
et stort MEN: Hvis vi ønsker at benytte træ i modeindustrien, 
skal vi sikre os, at træfibrene stammer fra certificerede skove, 
hvis fremtid er sikret på grund af krav om genplantning og 
beskyttelse.  
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Danske Byggecentre
At bygge med bæredygtigt træ er fremtiden! Og det kan leve-
res af de danske byggecentre, som aktivt støtter op om at 
bæredygtighed skal være tilgængelig for  byggebranchen. 

Byggecentrene er det sidste led inden forbrugeren, og derfor spiller de 
en vigtig rolle i sporbarhedskæden. De fleste danske byggecentre er i 
dag PEFC-certificeret og har muliggjort, at bæredygtigt træ er blevet en 
hyldevare. 

”Hvis vi ønsker at omstille Danmark til et ’grønnere’ land, må vi gøre vores 
og gøre det muligt for de danske borgere og virksomheder at tage et 
aktivt bæredygtigt valg, når de bygger,” siger Palle Thomsen, adm. direktør 
for brancheforeningen Danske Byggecentre.

De danske byggecentre har en lang tradition for at handle med de 
nordiske lande – de har simpelthen mere træ. Det er netop også grunden 
til, at PEFC har kæmpet for at være den bærende certificerings-
organisation i disse lande, hvor familieskovbruget har en central rolle. 
Bæredygtigt byggeri med træ er fremtiden, og ved at bygge i bæredygtigt 
træ støtter de danske byggecentre en dagsorden, som bl.a. handler om at 
sikre både skovens biodiversitet, fordele for klimaet og gode arbejdsvilkår. 
Med en PEFC-certificering er det ikke blot skovens faktiske miljø, som er 
dokumenteret bæredygtigt. PEFC’s standard sætter også krav til 
virksomhedens sociale og økonomiske bæredygtighed. Det betyder altså, 
at produktionen af hyldevarerne med PEFC-logo, som du finder i dit 
lokale byggemarked, også er socialt gavnlig og økonomisk levedygtig.  

Find PEFC-produkter på bygdok.dk

Danske Maskinstationer og Entreprenører 
I en bæredygtig skov skal der tages hensyn til dyr og planteliv, også når træet forlader 
skoven. Drift af en bæredygtig skov er også ensbetydende med, at skovens ressourcer skal 
bruges, og her er Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) en central aktør. 

 

Bæredygtig drift af skoven
I mere end 20 år har DM&E været med til at sætte 
standarden for, hvordan branchen arbejder i en bæredygtig 
skov. Det handler både om at have adgang til materiale, 
der kan navigere maskinarbejderne og sikre viden hos 
medarbejderne, men også at have metoder, som er mere 
skånsomme i forhold til at beskytte og bevare skovens 
ressourcer.

H
IS
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DRIFT AF BÆREDYGTIGE  
SKOVE SKAL FOREGÅ I RESPEKT 
FOR ILO-KONVENTIONERNE, 
SOM SIKRER ARBEJDERNES 
RETTIGHEDER.
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PEFC viser vejen til bæredygtig skovdrift
DM&E arbejder både i PEFC-certificerede skove og skove, som ikke er certificeret, men PEFC er standarden, 
som alle følger. PEFC har sat standarden for, hvordan der arbejdes bæredygtigt i skoven, og DM&E-medlemmer 
er både med til at sætte standarden og sikre, at branchen hele tiden udvikler sig. Skal der mere træ på markedet, 
så skal det gøres på en bæredygtig måde, og her er DM&E-medlemmer leveringsdygtige. PEFC er blevet mere 
end en standard for bæredygtigt skovbrug; PEFC viser vejen og de værdier, som skovbruget følger og udvikler  
sig efter.

Bæredygtigt
Novopan Klimagulv er 

genbrugstræ 
til gavn for os selv 

og fremtidige 
generationer.

Hurtig og 
simpel montage

Kan udføres i 
eksisterende huse og 

ældre etagehuse.

Grøn gulvvarme 
nu og i fremtiden

Godkendt 
og certificeret.

Kan leveres som 
Svanemærket

Kontakt os for nærmere
information.

Spar tid med
Novopans vendeplader til

Novopan Klimagulv.
Undgå at fræse 

vendespor.

Sundt indeklima
Sænk gulvvarmen

1-2 °C under normalt
og opnå samme

lune komfort.
Varmen ligger dejligt

nær dine fødder.

NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Novopan

Klimagulv
Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt. Enkelt. Økonomisk.

Kronospan ApS
Pindstrup | 8550 Ryomgård | 
Tlf. 8974 7400 | Danmark
sales@kronospan-dk.dk | 
kronospan-dk.dk

kronospan-vendeplader-ann185x140mm.indd   1 03.02.2020   11.02
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Du skal bruge en bæredygtig skov og et af GRAKOM’s medlemmer, så kan du lave en klima-
venlig tryksag. Papir bruger vi alle masser af til daglig, derfor skal vi passe på de skove, hvor 
træet til papiret skal komme fra. Skovene skal forvaltes bæredygtigt, hvis vi har en intention 
om at have skov i fremtiden. Netop det arbejder vi for i PEFC, men også GRAKOM har taget 
ansvaret til sig. De går som brancheforening forrest i udviklingen ved at give forbrugere, det 
offentlige og private erhvervsliv bæredygtighed på mere end et parameter.

Altid et skridt foran i klimakampen
Den grafiske branche har arbejdet med den grønne 
omstilling i rigtig mange år – endda før PEFC blev 
etableret. PEFC har siden etableringen været med til 
at styrke GRAKOM’s medlemmers grønne omstilling 
og bidraget til, at det træ som bruges i dag, næsten 
udelukkende kommer fra bæredygtige skove.  
En stærk aftager af skovenes fornybare ressource 
er med til, at flere og flere skovejere vælger at 
dokumentere deres bæredygtighed gennem PEFC. 

Skoven vokser, når vi bruger papir
Bæredygtige skove, som er PEFC-certificerede, 
drives efter en lang række krav, som sikrer at skoven 
udvikles og naturværdier bevares. Det er en balance 

mellem sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn 
at drive et bæredygtigt skovbrug. Øget brug af PEFC-
certificeret papir og emballage vil give skovejere 
mulighed for at udvikle skoven en bæredygtig retning. 
Ved at benytte udtyndingstræ til papir, skabes der 
plads til at plante nye træer, og at de tilbageblivende 
træer kan vokse sig større, og oplagre mere CO2.  
Alt imens papir kan laves af biprodukterne fra skoven, 
kan de træer, der skabes plads til, benyttes til byggeri, 
hvor den CO2, som træet har optaget gennem 
væksten, vil blive lagret i træets biomasse.

VIDSTE DU?
• Det er en klimavenlig idé at bruge 

udtyndingstræ fra skoven til papir. 

• Over 90% af de danske trykkerier kan 
i dag håndtere bæredygtigt papir, og 
dertil kommer, at stort set alt papir hos 
de danske trykkerier er dokumenteret 
bæredygtigt, som fx ved PEFC. 

Du kan med god 
samvittighed bruge papir

  I et ansvarligt skovbrug bliver træer 
fældet for at give plads til andre træer 
kan vokse sig større

  De europæiske skove vokser

  Papir er et klimavenligt produkt,  
når det produceres bæredygtigt

  Ved at bruge mere træ og træprodukter 
fra bæredygtigt skovbrug beskytter  
du skovene og hjælper både klima  
og biodiversitet. 

”GRAKOM er Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier og er medlem  
af PEFC Danmark og bidrager til, at vi i Danmark kan have et system for bæredygtigt skovbrug.”

H
IS

TO
RI

ER

Tryk med ansvar og  
med skovens ressourcer
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Skovene er vigtige for klodens fremtid – de fungerer som klodens lunger, men de spiller også en 
vigtig rolle i den økonomiske og sociale bæredygtighed. Det er derfor essentielt at beskytte skovene, 
og derfor skal vi benytte skovens ressourcer. At benytte og efterspørge skovens ressourcer, vil sikre 
skovene fra skovrydning, samt støtte op om den bæredygtige omstilling i f.eks. byggesektoren. Det 
vil hjælpe til, at vi opnår flere af FN’s Verdensmål. 

PEFC bestræber sig på at leve op til det fælles ansvar 
vedrørende FN’s Verdensmål, så vi sammen kan 
skabe en mere bæredygtig fremtid. PEFC arbejder for 
den bæredygtige omstilling, ved at skabe en verden, 
hvor mennesker forvalter skovene bæredygtigt, og 
sikrer at der handles med bæredygtigt træ rundt om 
i verden. Derudover sikrer PEFC, at vi beskytter, men 
samtidig benytter skovens fulde potentiale med øje for 

bæredygtigheden. PEFC’s standarder er udarbejdet fra 
FN’s definition af begrebet ’bæredygtighed’, som berører 
de sociale og miljømæssige, såvel som de økonomiske 
aspekter. 

På næste side kan I læse om de nøglepunkter, hvor 
PEFC gør den største forskel. 

PEFC’s arbejde med FN’s verdensmål

Bæredygtig skovdrift
Vi giver vores skovejere mulighed for at PEFC- 
certifi cere deres skov – så de kan dokumentere, 
at de driver skoven bæredygtigt og leverer 
bæredygtigt træ under PEFC-varemærket.

FÅ MERE AT
VIDE HER!
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SKOVDanske Maskinstationer og Entreprenører 
 

PEFC-certificering af skoventreprenører
Ønsker du at dokumentere bæredygtigheden i 
dine produkter?
DM&E hjælper din virksomhed igennem certifice-
ringsprocessen og tilbyder praksisnære løsninger, 
der passer til den enkelte virksomhed.

7585 8355 / www.dmoge.dk
Vil du vide mere?

RENT VAND OG SANITET 
75% af verdens ferskvand kommer fra skovenes afvandingsområder.
De PEFC-certificerede skove er med til at beskytte og genoprette økosystemerne, således 
at skoven fortsat kan rense vandet og sikre rent grundvand. En stor del af den globale 
vandhusholdning dannes og sikres af skovene. Skovene opsamler også store mængder vand, 
der er med til at hindre oversvømmelser og andre naturkatastrofer. Derudover reducerer 

skovene også risikoen for laviner og mudderskred. Skovene spiller derfor en afgørende rolle for at opnå målet  
om at afbøde manglen på rent vand.

KLIMAINDSATS 
Verdensskovene 
absorberer  
næsten 40% af 
menneskeskabt CO2.
Verdens skove er med til at 

mindske de klimaforandringer, vi står overfor. 
Træ absorberer store mængder CO2, der 
derfor ikke ender i atmosfæren, og så frigiver 
de ilt. Bæredygtigt forvaltede skove har en 
central rolle i lempelserne og tilpasningen af 
klimaforandringerne.

LIVET PÅ LAND
80% af dyr og planter på land, lever i 
skove – og det skal de gerne kunne 
blive ved med.
PEFC’s eksistens bunder i at fremme 
bæredygtigt skovbrug. Ved at sikre 

bæredygtig skovhugst via en række strenge, fastsatte 
krav, er PEFC med til at sikre biodiversiteten og 
økosystemerne i og rundt om verdensskovene. PEFC-
standarderne indeholder ydermere en række regler, 
der er til for at beskytte skovenes plante- og dyreliv i 
fremtiden. 

BÆREDYGTIG ENERGI
Energi 
udvundet af 
træ svarer 
til omkring 
40% af vores 

vedvarende energiforsyning. 
PEFC sikrer at de vedvarende 
energiprodukter kommer fra 
bæredygtige og ansvarlige 
kilder, så vi også har træ til 
fremtidens energiproduktion.  

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
Træ kan fungere som et karbonlager.  
Én kubikmeter træ kan opbevare 1 ton CO2.
De nyeste innovationstankegange inden for træ er 
bæredygtige byer, bygninger og højhuse lavet af 
vores alles vedvarende ressource; træ! Produktionen 

af træ kan fortsætte langt ud i fremtiden og gavner heldigvis vores 
klode. Det er muligt at producere træprodukter under langt mere 
bæredygtige forhold, end det er ved alternative produkter. Derudover 
er træ et bio-baseret byggemateriale, der har en positiv indvirkning på 
indendørsklimaet i bygninger, og så er træ genanvendeligt. Men ønsker 
vi at bruge mere træ, skal vi kontrollere at det kommer fra bæredygtige 
kilder – her kommer PEFC systemet ind i billedet. 
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Er du interesseret i at høre mere om 
PEFC og vores arbejde, er du altid 
velkommen til at kontakte os.

PEFC Danmark 
Amalievej 20 
1875 Frederiksberg C 
 
info@pefc.dk 
www.pefc.dk  
 
CVR-nr.: 36607270
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