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Hvad står PEFC for?
PEFC-Programme for the Endorsement of Forest Certification – blev stiftet i
1999 for at små skovejere og mindre familieskovbrug kan udvikle og demonstrere
bæredygtigt skovbrug. I dag er PEFC udbredt i mere end 70 lande, og fortsætter
med at vokse.

PEFC er:
Dokumentation for bæredygtig skovdrift
Kontrolleret af uafhængig tredjepart
Et globalt anerkendt miljømærke
Accepteret i private- og offentlige indkøbspolitikker
Gør det muligt for mindre skovejere at blive certificeret
Med til at sikre en bæredygtig fremtid
Støtter dem som lever af skoven

PEFC Danmark
PEFC Danmark vedligeholder og udvikler det danske PEFC-system for bæredygtig
sjovdrift. I Danmark har skovbrug, miljøorganisationer, forskning og myndigheder
i fællesskab konkretiseret de overordnede retningslinjer for bæredygtig skovdrift.

For yderligere information

PEFC Danmark

Amalievej 20
DK-1875 Frederiksberg C
Tlf: + 45 60 60 56 49
info@pefc.dk
www.pefc.dk

Følg os på de sociale medier:
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Træ med PEFC-mærket
Dokumenteret bæredygtigt
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PEFC–mærke på træet
– hvorfor?

PEFC værner om biodiversitet, økosystermer og beskytter klimaet veD:

PEFC arbejder for en verden, hvor mennesker forvalter skovene bæredygtigt.
Som det største skovcertificeringssystem sætter PEFC-standarden for, hvordan
vi sikrer en bedre verden for dyr, planter og de mennesker som lever af skovens
ressourcer.

Skovarealet og træressourcerne – fx ved at anvende træarter,
der er tilpasset det danske klima.

Tag et bæredygtigt valg - vælg PEFC

Skovenes sundhed – fx ved at fremme brugen af blandingsbevoksninger og naturlig opvækst.

Kontrollen og udstedelsen af certifikater udføres af godkendte certificeringsfirmaer, der er uafhængige af både skovejere, producenter, træets købere og
PEFC.

Skovenes produktion – fx ved at vælge træarter med stabil
produktion og variere valget af træarter.

PEFC-mærket må kun bruges, hvis driften af skoven foregår efter en
række bæredygtige krav. Også træets videre vej fra skoven, gennem hele
produktionskæden til butikkerne, kontrolleres for at sikre troværdigheden af
mærket.
PEFC-systemet sikrer at træet kan spores tilbage til skoven, og alle led
i værdikæden skal være PEFC-certificeret for at kunne sælges med PEFCmærket.

Sporbarhed i PEFC systemet

Skovenes dyre- og planteliv – fx ved at beskytte sjældne
arter og efterlade dødt ved til insekter.

PEFC er din garanti for
bæredygtige produkter
PEFC er Danmarks og verdens største skovcertificeringssystem, tæt på 100 % af de
danske certificerede skove følger den danske PEFC standard. PEFC giver global adgang
til certificerede råvarer, og mulighed for, at virksomheder omkostningseffektivt kan
tænke bæredygtigt.
PEFC er et godkendt og anerkendt miljømærke som er accepteret i offentlige- og private
indkøbspolitikker verden over. Det giver forbrugerne tillid til, at produkter kommer fra
bæredygtigt forvaltede skove. Byggeriet og industrien stiller stadig højere krav, og her er
PEFC din sikkerhed for lovligt og bæredygtigt træ.

Certificeret skov

Certificeret tømmer

Certificeret savværk

Certificeret fabrikant
Certificeret tømmerhandel
slutbruger
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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.

