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Haderup Skovservice 

Præsentation: 

Haderup Skovservice er et skoventreprenørfirma der har eksisteret siden 1985. 

Siden sin opstart har firmaet været beskæftiget med skovning, flisning og 

afsætning af produkter fra både private som offentlige skove. 

I 2018 blev Haderup Skovservice overtaget af Feldborg Savværk og Pallefabrik 

og efterfølgende er maskinpark og medarbejderstab blevet udvidet så Haderup 

Skovservice i dag kan udføre alle arbejdsopgaver inden for dansk skovbrug. 

Med egen maskinpark kan Haderup Skovservice i dag udføre skovning og 

udkørsel samt afsætning af råtræ. Fældning og flisning samt afsætning af flis. 

Lave kulturforberedelse, levere planter samt udføre plantning. 

Med andre ord Haderup Skovservice kan udføre alle opgaver fra plante til 

savværk. 

Haderup Skovservice er PEFC/FM, PEFC/COC, FSC/FM, FSC/COC, FSC/CW og SBP 

certificeret. 

Med COC-certificeringerne kan Haderup Skovservice dokumentere det 

certificerede råtræs vej fra skovningsplads til savværk og med CW og SBP 

certificeringerne kan Haderup Skovservice dokumentere at arbejdet udføres 

efter dansk lovgivning samt udføres bæredygtigt med respekt for sårbar flora og 

fauna samt beskyttede naturtyper. 

Trenden på træmarkederne peger mod at flere og flere træindustrier i Danmark 

får deres produkter certificeret i takt med at efterspørgslen på disse stiger. Disse 

certificeringer af slutprodukter betyder at efterspørgslen af certificeret råtræ 

øges. 

Med denne udvikling er det naturligt at Haderup Skovservice lader sig certificere 

som gruppeleder, efter ordningerne PEFC FM og FSC FM.  

Som gruppeleder kan Haderup Skovservice tilbyde skovejere optagelse som 

medlemmer under enten den ene eller den anden ordning eller under begge. 

I fremtiden kan Haderup Skovservice og dets medlemmer levere certificeret 

råtræ og dermed give deres bidrag til bæredygtige produkter til de kunder der 

efterspørger dem. 



Haderup Skovservice   

2 
 

Holdningen i Haderup Skovservice er, at vi vil leve op til de standarder der 

udstikkes af PEFC og FSC, hvilket også afspejles i at vi er certificeret efter øvrige 

standarder under både PEFC og FSC samt SBP. 

Med vores arbejdsplanlægnings database, Tradenda, kan vi håndtere et utal af 

arbejdsprojekter. Det giver os troen på at vi kan håndtere et tocifret antal 

certificerede skove. I antal 99 skove. 

Engagement: 

Ud over at følge standarderne for PEFC og FSC følger Haderup Skovservice også 

al lovgivning, national og international. Den lovgivning vi følger drejer sig 

typisk om skov og natur, men også arbejdsforhold og miljø samt 

korruptionslovgivning. 

Alle ovennævnte certificeringer betyder at Haderup Skovservice forpligtiger 

sig til at leve op til de enhver tid gældende nednævnte standarder: 

FSC 

• FSC FM      FSC-STD-DNK-02-2018 

Standard for FSC-skovcertificering i Danmark – alle skovtyper 

• Småskovstandarden 

• FSC Controlled Wood    FSC-STD-30-010 V2-0 EN 

FSC-STD-40-005 V3-1 EN 

• FSC COC      FSC-STD-40-004 V3-0 EN 

 

PEFC 

• PEFC Danmark Standard    PEFC DK 003-4 

Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (2012) 

• PEFC Danmark Standard    PEFC DK 001-3 

Skovstandard 

• PEFC COC      PEFC ST 2002:2013 

 

SBP 

SBP Sustainable Biomass Programme  Standarderne 1 - 6 


