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Naturforvaltning 
Ref. MABLI 
Den 26. oktober 2016 

 

Til importører af træ og træprodukter fra Indonesien 
  
  
 

FLEGT-licenser sikrer lovlighed af træ og træprodukter 
 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vil henlede opmærksomheden på, at din 
virksomhed importerer træprodukter fra Indonesien. Din virksomhed er derfor 
omfattet af EU- regler for FLEGT-licenser, der træder i kraft den 15. november 
2016. Du kan se et eksempel på en FLEGT-licens i bilag 1. 
 
EU og Indonesien har indgået en partnerskabsaftale, som betyder, at alle der 
importerer fra Indonesien til EU, herunder til Danmark, fra den 15. november 
2016 skal sikre sig en FLEGT-licens hos deres leverandør. Hver import skal følges 
af en FLEGT-licens. Kravet dækker en række produkter af træ. De træprodukter, 
der er omfattet fremgår af aftalens bilag III, som du kan se her. 
 
FLEGT-licenserne er din garanti for, at træet er lovligt fældet, og det er din pligt 
som importør, at sikre dig, at de indonesiske myndigheder har udstedt FLEGT-
licensen korrekt for den pågældende forsendelse.  
 
Du kan læse mere om FLEGT-licensordningen her. Du kan også finde mere 
relevant information om FLEGT og EU’s tømmerforordning (EUTR) her.  
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning. 
 
 
Med venlig hilsen 

  
Mads Brinck Lillelund                   og  Niels Bølling 
22 89 40 84    91 32 95 28 
mabli@svana.dk   niboe@svana.dk  
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Bilag 1. Eksempel på en FLEGT-licens fra Indonesien. 
 

 

FLEGT 
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