
FSC-FORHANDLERLICENS
FSC® passer på skove og mennesker i hele verden

ALBE Emballage A/S er godkendt som forhandler af FSC®-certificerede produkter.

Social og miljømæssig ansvarlighed
Når du vælger vores FSC-mærkede produkter, er du med til at passe på skovene og de 
mennesker og dyr, som bor i dem. I en FSC-certificeret skov ved du, at skovarealet vil 
være det samme generation efter generation, og at der tages hensyn til skovens biodi-
versitet. FSC sikrer også, at sjældne og truede arter beskyttes, og at skovarbejderne har 
ordentlige arbejdsforhold, når det f.eks. gælder løn og sikkerhedsudstyr. Samtidig skal 
oprindelige folks rettigheder respekteres, og skovejeren skal bidrage økonomisk til lokale 
projekter, som f.eks. kan være adgang til lægehjælp, vand eller skolegang. Læs mere 
under ”Hvad er FSC” på fsc.dk.

FSC og de 10 grundprincipper
FSC har 10 grundprincipper for ansvarlig skovdrift, som alle FSC-skovcertificeringer 
verden over bygger på. Når du køber et FSC-mærket produkt, ved du med andre ord, 
hvad du får – ligegyldigt om det er et produkt fra Danmark eller Bolivia. 

Vi handler med social og miljøansvarlighed
For ALBE Emballage A/S er det meget vigtigt at alle produkter lever op til de bedst mulige krav. 
Derfor sørger vi altid for, at vore underleverandører er godkendte i rette sociale og miljømæssige henseender.
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Størstedelen af vores papkasser er produceret 
på FSC® certificerede fabrikker inden for EU

Regler omkring FSC
Du kan til enhver tid anvende FSC®-certificeret 
emballage med god samvittighed. Det er først 
i det øjeblik at du ønsker at markedsføre dig på 
miljømærket at der er nogle begrænsninger.

FSC®-certifikatets troværdighed beror sig på 
en sporbarhedskæde, hvor hvert led i forsy- 
ningskæden dokumenterer sin certificering. 
Som licenshaver er ALBE Emballage A/S det 
sidste led i sporbarhedskæden.  

Specialfremstillede papkasser med logotryk 
Får du produceret specialfremstillede 
papkasser med din virksomheds logo trykt på
kassen, har du mulighed for at markedsføre 
papkasserne som FSC®-certificerede.
Det kræver dog at du har en 
FSC®-varemærkelicens for at kunne gøre det. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for 
flere informationer vedrørende FSC®.

Hos ALBE Emballage A/S har vi valgt at 
FSC’s on-product mærke skal trykkes på 
alle vores standard papkasser. 




