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FSC:s märke är en garanti för att träfibern i en produkt
kommer från skogar som skötts enligt FSC:s globala
regler för ansvarsfullt skogsbruk. Garantin kan lämnas

Virke med oacceptabelt ursprung:

eftersom alla som deltar i tillverkningskedjan måste

• Illegalt avverkat virke

vara spårbarhetscertifierade. Det ska gå att följa

• Virke som avverkats i strid med traditionella och

FSC-fibern från skogen till märkt slutprodukt. FSC:s
skogsbruks- och spårbarhetsstandarder är basen i
märkningssystemet.

mänskliga rättigheter
• Virke från avverkningar som hotar höga
naturvärden
• Virke från områden som avskogas eller omförs
till plantager

Varför Controlled Wood?

• Virke från genmodifierade trädslag

FSC:s standard för Controlled Wood är ett komplement till
spårbarhetsstandarden. Den har utvecklats som ett svar
på faktiska problem med att få fram produkter som enbart
innehåller FSC-certifierad råvara (100 %). Många träprodukter innehåller fibrer från flera olika källor.

Vad är skillnaden?

Standarden för Controlled Wood gör det möjligt att få ut

standard som alla utgår från FSC:s globala principer och

mer FSC-märkta produkter på marknaden och samtidigt

kriterier. Företagen som brukar den certifierade marken

säkra att FSC-märkta produkter inte innehåller virke med

blir årligen föremål för en ambitiös kontroll. Kraven enligt

oacceptabelt ursprung (se faktaruta). Produkter som

FSC:s standard för Controlled Wood är inte lika hårda,

innehåller en del FSC Controlled Wood kan märkas med

men säkerställer att virket har ett känt och acceptabelt

beteckningen FSC Mix. Spårbarhetsstandarden innehåller

ursprung. Risken för virke med oacceptabelt ursprung från

strikta regler för hur och i vilken omfattning inblandning

ett område bedöms genom en nationell riskbedömning. I

får ske.

områden där risken är låg behövs inga fältkontroller.

Vem ska tillämpa Controlled Wood?
Alla spårbarhetscertifierade tillverkningsföretag som blandar
FSC-certifierat material med trämaterial av annat ursprung
måste tillämpa FSC:s standard för Controlled Wood.

www.fsc-sverige.org
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FSC-certifierat virke uppfyller kraven i FSC:s skogsbruks-
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MIX-MäRKnInG oCH ConTRolled Wood

FSC:S MäRKnInGSSYSTeM

Endast märkningen FSC-MIX kan komma ifråga
för FSC-produkter där certifierat material blandats
med material från kontrollerade källor (Controlled
Wood). MIX-märket används också på produkter
med inblandning av återvunnet material.
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FSC MIX kan tillverkas inom ramen för två olika system:

FSC-certifierad
skog

FSC-kontrollerat
virke

Återvunnen
fiber

FSC 100 %

FSC MIX

FSC RECYCLED

Från produkter tillverkade av 100 % FSCcertifierad ny fiber.

Från produkter
tillverkade av en
kombination av FSCcertifierad ny fiber
och/eller återvunnen
fiber blandad med
kontrollerad ny fiber.

Från produkter tillverkade av 100 %
återvunnen fiber.
Detta innebär att återvunna fibrer både före
och efter konsumentledet har använts.

1. Procentsystemet
Produkter i massivt trä måste innehålla minst 70 %
FSC-certifierat material och/eller material som återvunnits efter konsumentledet. Resten (högst 30 %)
måste utgöras av virke från kontrollerade källor
(Controlled Wood).
2. Kreditsystemet
Kreditsystemet bygger på att det ska finnas ett proportionerligt samband mellan de FSC-volymer som tillförts
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i en process, och levererad, FSC-märkt volym. Tillförd
mängd FSC-råvara, minus spill, ska vara i överensstämmelse med mängd levererade och FSC-märkta
produkter. Allt innehåll som inte är FSC-certifierat eller
återvunnet material måste komma från kontrollerade
källor (Controlled Wood). några fastställda lägsta nivåer
för faktiskt innehåll av FSC-certifierat eller återvunnet
material i den märkta produkten finns inte.

OBS! Denna märkning
kan bara användas på
produkter som enbart
innehåller ny träråvara
från FSC-certiﬁerade
skogar, det vill säga
skogar som skötts enligt
alla FSC:s regler för
ansvarsfullt skogsbruk.
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TRe SäTT ATT SKAFFA VIRKe FRån
KonTRolleRAde KälloR:
1. Från skogsbrukare med Controlled
Wood-registrering
Skogsbrukare som både hanterar certifierat
och ocertifierat virke måste komplettera sin
skogscertifiering med en registrering enligt
FSC:s standard för Controlled Wood. De
kan därmed både leverera FSC-certifierad
råvara och träråvara från kontrollerade
källor. Så här ser FSC-koden ut: XX-CW/
FM-000000
2. Från spårbarhetscertifierade organisationer med Controlled Wood-registrering
även spårbarhetscertifierade företag kan
välja att registrera sig för Controlled Wood.
dessa företag kan också leverera virke från
kontrollerade källor. Så här ser FSC-koden
ut: xx-CW-000000
3. Med hjälp av egna utvärderingar
det finns en särskild FSC-standard för
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företagsegna kontroller av virkets ursprung,
FSC-STd-40-005 V2-1. Standarden
innehåller ett antal krav på hur kontrollerna

HAndel Med KonTRolleRAT VIRKe

ska göras och dokumenteras. Proces-

Handel med kontrollerat virke får bara förekomma mellan

sen är enklast att genomföra om det inte

verksamheter som deltar i FSC:s certifieringssystem, det

finns alltför många led att kontrollera från

vill säga är skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifierade.

råvara till köpt produkt. Ju senare i tillverk-

Alla företag som levererar virke enligt FSC:s standard för

ningskedjan ett företag befinner sig, desto

Controlled Wood ska ha en registreringskod för Controlled

svårare blir det som regel att genomföra
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bedömningarna. Företagsegna riskbedöm-

Wood, utfärdat av en FSC-ackrediterad organisation.

ningar kommer fasas ut och ersättas med

Kommunikation som rör kontrollerat virke får bara ske som

nationella riskbedömningar.

affärskorrespondens, till exempel i form av påståendet
FSC Controlled Wood på följesedlar, fakturor och transporthandlingar.
Inga påståenden som rör Controlled Wood får göras i marknadsföringssyfte mot slutkonsument och det är inte heller
tillåtet att märka produkter som går till försäljning med FSC
Controlled Wood.
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HITTA leVeRAnTöReR
Alla FSC-certifierade företag finns registrerade i internationella FSC:s databas på http://info.fsc.org.
Här framgår även vilka företag som är registrerade för Controlled Wood. du kan använda databasen
för att söka leverantörer av kontrollerat virke.
Gör så här:
Välj land i rullgardinsmenyn vid Country för att avgränsa din sökning (exempelvis till Sweden)
Välj CW/FM i rullgardinsmenyn över kategorier under sökfältet Certificate Code för att söka efter
skogsbruksföretag som är FSC-certifierade och också registrerade för Controlled Wood.
Välj CoC i rullgardinsmenyn över kategorier under sökfältet Certificate Code och markera kryssrutan
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CW för att söka efter företag som är spårbarhetscertifierade och registrerade för Controlled Wood.
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