
Världens skogar har stor betydelse för klimat, 
vattenförsörjning och tillgången till ren luft. Skogen 
är också en källa för upplevelser och ger många 
nyttigheter: mat, medicin, timmer och pappersfibrer. 
Därför är det viktigt att skogarna i världen sköts på 
ett ansvarsfullt och hållbart sätt. För människor och 
samhällen, djur och växter.

Globalt avverkas dagligen stora arealer skyddsvärd 
skog. Ofta illegalt, ofta i strid med arbetsrätt och i 
konflikt med urbefolkningars rättigheter.   

Därför finns FSC. 

När du väljer FSC stödjer du bevarandet av 
skyddade skogar, värnar om naturen och 
klimatet, och hjälper människor till ett bättre liv.

FSC® står för Forest Stewardship Council, en 
oberoende, internationell medlemsorganisation 
som främjar ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och 
ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar. 

FSC finns i över 80 länder. Efterfrågan på marknaden 
driver en stark global utveckling av FSC. 

Redskapet är FSC:s varumärke. Märket visar att en 
vara innehåller träfibrer från skogar som sköts och 
avverkas på ett ansvarsfullt sätt. 

FSC vårdar och skyddar sitt varumärke. De som 
sköter skogen enligt FSC:s regler eller förädlar 
och levererar varor som innehåller träfibrer från 
FSC-skogar kontrolleras. Av godkända, oberoende 
certifieringsorganisationer.

Läs mer om FSC:s  globala arbete på www.fsc.org 
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Välj FSC!
För att skogar och människor spelar roll
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FSC - bra för miljö och människor 

FSC:s medlemmarna representerar olika intressen – 
miljö-, sociala och ekonomiska. Tillsammans utvecklar 
de standarden för ett ansvarsfullt skogsbruk. 

FSC:s märke visar vilka varor som innehåller träfibrer 
från skogar som sköts och avverkas med hänsyn 
till miljö, arbetsrätt och ursprungsbefolkningars 
rättigheter.

FSC-märkta varor innehåller inte trä från illegala 
avverkningar, eller avverkningar som gjorts utan 
hänsyn till människor och miljö. 

FSC® är det enda certifieringssystemet för skog 
som stöds av miljöorganisationer och andra 
frivilligorganisationer. 

Handla ansvarsfullt. Välj FSC-märkt när du 
ska köpa en produkt som är tillverkad av 
skogsråvara! Inte bara skogsbruket, utan också de som hanterar 

FSC-råvara kontrolleras i hela kedjan fram till märkt 
konsumtionsvara. Märket ska tala sanning.

FSC främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt 
och ekonomiskt ansvarsfullt bruk av världens 
skogar.  

Köp FSC-märkt!  

FSC-märket garanterar att produkten är tillverkad av 
skog som är FSC-certifierad och ansvarsfullt skött.  

Idag hittar du FSC-märket på en mängd olika 
produkter – på tidningar, böcker, skrivpapper, 
timmer, brädor, etiketter, förpackningar, grillkol, 
trädgårdsmöbler, dörrar och golv.  

I Sverige är FSC-certifierad skog kontrollerad 
enligt reglerna för den svenska FSC-standarden. 
Standarden ställer i många fall högre krav på 
naturhänsyn än lagen kräver. 

Den värnar också om värden utöver virkes produktion, 
till exempel skogens betydelse för rekreation och 
samernas rätt till bete för sina renar.

Läs mer om hur vi arbetar inom Svenska FSC och hur 
du kan vara med och påverka: www.fsc-sverige.org  

Vill du göra skillnad?

• Köp FSC-märkta produkter 

• FSC-certifiera din skog

• FSC-certifiera din produktion eller produkt

• Bli medlem i Svenska FSC

Svenska FSC, Box 1314, 751 43 Uppsala. 
Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala. 
Telefon: 018-14 15 26. E-post: info@fsc-sverige.org
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