FSC Chain of Custody certificering
Få papir på din ansvarlighed
Giv dine kunder mulighed for at vælge produkter, der
støtter bæredygtig skovdrift. Det kan du gøre ved at
vælge chain of custody (CoC) certificering ifølge globale
mærkningsordninger for ansvarlig skovdrift, som f.eks.
FSC®. Det giver jer adgang til populære miljømærker og
mulighed for at levere træ og papir med en
dokumenteret ansvarlig oprindelse.

Vores CoC-ydelser

Få papir på din ansvarlighed
 FSC CoC-certificering

Flere og flere forbrugere og indkøbere kræver, at
skovprodukter bidrager til en positiv udvikling for
verdens skove. Både offentlige og private udbud stiller
ofte krav om certificering.

Certificering i hele leverandørkæden
De fleste virksomheder i handelskæden for træ og papir
har behov for certificering for at forhandle certificerede
produkter. Det gælder bl.a. virksomheder inden for
emballage, tryksager, handel, forarbejdning og i visse
tilfælde også byggeri og detailhandel.







FSC/Controlled Wood CoC-certificering
PEFC CoC-certificering
FSC eller PEFC projektcertificering
Generisk CoC-certificering
Kurser, der hjælper dig med at styre og
skabe værdi med certifikatet.

Vi har bred erfaring med løsninger til virksomheder
med særlige behov, som f.eks. certificering af
outsourcede processer, multi-site certificering og
gruppecertificering af mindre virksomheder.

Brug vores ekspertise
CoC-certificering er vigtig for verdens skove, men
kan være en teknisk udfordring for dem, der skal
leve op til reglerne.
Derfor har vi udviklet guides og eksempler, som
letter jeres arbejde.
I får en fast kontaktperson hos os og har adgang til
support pr. telefon og email. Vi er specialister og
altid klar til at besvare dine spørgsmål om regler og
krav til certificering.

www.nepcon.net

Vis ansvar på flere måder

En erfaren samarbejdspartner

I kan altid tilvælge grønne ydelser, der sætter streg
under jeres ansvarlighed. Her er et udpluk af
mulighederne:

NEPCon er en international non-profit organisation,
der arbejder for at gøre bæredygtighed til mainstream.
Det gør vi bl.a. ved at hjælpe andre organisationer med
at tage et større ansvar for verdens natur og klima.

 Hjælp med EU’s Tømmerlov: Vores
LegalSourceTM program tilbyder bl.a. evaluering
af due diligence, målrettede kurser og hjælp til
at kortlægge og håndtere risici i jeres
leverandørkæder.
 Gør en reel indsats for klimaet med Carbon
Footprint Management certificering eller ved at
investere i et skov/klima-projekt.
 Sæt ansvarligt indkøb af træ og papir i system.
Få inspiration til udvikling af jeres firmapolitik.

Vi arbejder målrettet på at forbedre de systemer, vi
arbejder med. Vi udvikler bl.a. projekter, som har til
formål at forenkle og optimere certificering.
Med over 15 års erfaring servicerer vi omkring 1.300
CoC-certificerede kunder i hele handelskæden for træ.
Vores kunder er bl.a. handelsvirksomheder, trykkerier,
forlag, papirhandlere, byggemarkeder og træindustrier.

“

Vi bruger tredjeparts verifikation til at
sikre troværdigheden af vores arbejde
med bæredygtighed

”

– Jesper Panduro, CEO i Trip Trap

Kontakt
Kent Skovgaard
Regional Office Manager
NEPCon Nordic
E-mail: ksk@nepcon.net
Mobil: 31 56 59 27

Fem trin til certificering
1. I samråd med NEPCon fastlægger I type og
omfang af jeres certifikat.

2. I udarbejder en CoC-procedure og instruerer jeres
ansatte i at følge den.

3. Vi gennemfører en CoC-evaluering – normalt on-

4.
5.

site hos jer. Vi interviewer medarbejdere, besøger
jeres salgs-, produktions- og lagerfaciliteter og
gennemgår jeres dokumentation.
Vi udarbejder en rapport, som I får til
kommentering, efter at den har gennemgået
intern kvalitetskontrol hos os.
Ved et positivt resultat udsteder vi et CoCcertifikat til jer.
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