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Til FSC-certificerede virksomheder i Danmark 
Fra FSC Danmark og FSC International 
Den 1. oktober 2013 
 
Styrkelse af services: Revision af politikken for den årlige registreringsafgift (AAF) 
Pr 1. januar 2014 reviderer FSC politikken for den årlige registreringsafgift

1
, AAF, for alle FSC-

certificerede virksomheder. AAF-afgiften blev i sin tid etableret for at støtte FSCs kerneydelser og 
services for certifikatholdere, og er ikke blevet justeret siden 2008. 
 
Du kan finde en oversigt over de reviderede afgifter her: ic.fsc.org/aaf_revision 
 
Flertallet af FSC-certificerede virksomheder står over for en beskeden stigning i den årlige afgift på 50 
til 400 USD. Visse virksomheder med højere omsætning vil opleve en større stigning, mens stigningen 
hos mindre skovejere og community forests er holdt på et minimalt niveau for at tilskynde yderligere 
certificeringer og engagement. 
 
I denne email giver vi dig baggrunden for ændringen og forklarer, hvad du kan forvente til gengæld.  
 
FSC reagerer på din virksomheds behov 
Vi har hørt gentagende gange, at FSC-certificerede virksomheder og skovbrug har brug for mere 
relevant og rettidig støtte fra FSC. Samtidig efterspørges det, at FSC forbedrer sine marketings-,og 
markedsudviklingstiltag samt risikohåndtering rundt omkring i verden for at give den størst mulige værdi 
tilbage for vores certifikatindehavere for deres investering i certificering. Men for at FSC kan 
imødekomme det stigende behov hos virksomheder for at være opsøgende, mindske risici, sikre 
markedsudvikling og udføre marketingaktiviteter, har vi alvorligt brug for at styrke den lokale, regionale 
og internationale tilstedeværelse og serviceydelse. For at kunne gøre dette er en revision af den 
nuværende afgiftsmodel nødvendig.  
 
Styrke tilstedeværelse og kapacitet i din region 
Omstruktureringen er oprindeligt igangsat på opfordring af FSC-medlemmer til generalforsamlingen 
2011. For at imødekomme forespørgslen har FSC International engageret ledelsesrådgivningsteamet i 
Price Waterhouse Coopers og Sustainability Ltd. Rådgiverne bekræftede, at der er brug for flere 
ressourcer i vores netværk af regionale og nationale kontorer for at sikre FSCs fortsatte vækst og 
serviceydelser til certificerede virksomheder.  
 
Det er en del af revisionsprocessen, at en fast procentdel af de indsamlede AAF-midler fra et givent 
land fremover forbliver i landet for at støtte lokale, regionale og internationale aktiviteter og vækst. Med 
andre ord bliver der skabt en mere direkte forbindelse mellem din AAF og serviceydelserne fra FSC 
Danmark. 
 
FSC vil arbejde aktivt for at forbedre levering af følgende fordele og services: 
 

 Global og lokal kommunikation, marketing og branding, herunder samarbejde med 
forretningspartnere 

 Varemærkeforvaltning og -beskyttelse 

 Vedligeholdelse og udvikling af FSCs konfliktløsningssystem 

                                                           
1
 Annual Administration Fee, herefter AAF. FSC-POL-20-005 V2-0. AAF-afgiften udgør en mindre del af det samlede 

certificeringsbeløb, som en certificeret virksomhed betaler for at opretholde sin FSC-certificering.  
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 Engagement med regeringer og civilsamfundsorganisationer 

 Administration og udvikling af FSCs multikammersystem 

 Vedligehold og styrkelse af det globale system af FSC-politikker og standarder, inklusive 
sporbarhed og nye teknologier 

 
Desuden vil FSC specifikt investere i at: 
 

 Tage sig af og forvalte risici i strategisk vigtige lande 

 Opbygge momentum i underudviklede markeder rundt omkring i verden, hovedsageligt i 
troperne  

 
Vi håber, at ændringer i AAF-politikken og den tilsvarende stigning i serviceniveauet fra den 
verdensomspændende FSC-organisation vil blive taget godt imod af certifikatindehavere og andre 
værdifulde interessenter. Vi er klar over, at FSC-systemet gennemgår betydelige forandringer i 
øjeblikket. Men disse ændringer er designet til at styrke FSCs udvikling mod et endnu mere robust 
certificeringssystem, som du kan stole på. Du kan være sikker på, at vi vil arbejde hårdt på at levere 
løsninger og værdi til alle, hvilket resulterer i en stærkere og mere integreret FSC-organisation til fordel 
for dig og skove verden rundt. 
 
Vi vil gerne bruge dette brev som en anledning til at takke dig for dit engagement og din deltagelse. 
FSC kan i 2014 fejre 20 års jubilæum med arbejdet for ansvarligt skovbrug. Vi kunne ikke have gjort 
dette uden dit engagement. Med din støtte har FSC været banebrydende på sit felt, og vi vil fortsætte 
med at gå foran som verdens mest foretrukne skovcertificeringssystem. 
 
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, må du endelig kontakte mig som din nationale 
kontaktperson. 
 
Med venlig hilsen 
 
Loa Dalgaard Worm   Kim Carstensen 
Sekretariatsleder, FSC Danmark  Generaldirektør, FSC International 
loa@fsc.dk 
 
 


