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Feldborg Savværk 

Præsentation: 

Feldborg Savværk har eksisteret siden 1962 på forskellige adresser i Feldborg By. 

Nu værende adresse er Teglværksvej 3, 7540 Haderup. 

I starten producerede savværket fiskekasser og bygningstømmer. Da savværket 

midt i 70’erne blev flyttet til nuværende adresse blev sortimentet udvidet til 

kartoffelkasser og paller. 

I 90’erne blev der opført tørrestuer og palleproduktionen er udvidet til at indgå 

i oversøisk fødevareeksport samt transport af fødevarer indenlandsk. 

I 2018 blev Feldborg Savværk overtaget af nuværende ejer, Dann Handberg 

Madsen 

Feldborg Savværk er ISPM 15, PEFC/COC, FSC/COC certificeret. 

De to sidstnævnte certificeringer er et multisite i forening med Haderup 

Skovservice, som er leverandør og søsterselskab til Feldborg Savværk. 

Med COC-certificeringerne kan Feldborg Savværk 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. 

Holdningen i Feldborg Savværk er, at vi vil leve op til de standarder der udstikkes 

af PEFC, FSC og ISPM 15, hvilket også afspejles i at Haderup Skovservice er 

certificeret efter øvrige standarder under både PEFC og FSC samt SBP. 

Engagement: 

Ud over at følge standarderne for PEFC og FSC følger Feldborg Savværk også al 

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

om skov og natur, men også arbejdsforhold og miljø samt 

korruptionslovgivning. 
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Alle ovennævnte certificeringer betyder at Feldborg Savværk og 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 


