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Det er vigtigt for os, at sikre kvaliteten af vores produkter. Derfor har vi valgt at være
medlem af udvalgte initiativer, som dækker vores fokusområder inden for social og
miljømæssig ansvarlighed. Vi er stolte af, at vi gennem disse initiativer kan være med til
at bidrage til gode arbejdsforhold i vores værdikæde, at minimere den negative
påvirkning på miljøet, samt at sikre en ansvarlig produktion.

AMFORI BSCI
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) optimerer virksom-
heders værdikæde, ved at forbedre synligheden af deres produktion. Siden 
2003 har amfori BSCI gjort det muligt for virksomheder, at forbedre deres 
sociale præstations i deres værdikæde.

Forbedrer den sociale præstation i globale forsyningskæder

FSC
FSC (Forest Stewardship Council) er en international non-profit mærknings-
ordning til træ og papir. FSC repræsenterer den globale mærkningsordning 
til bæredygtigt produceret træ, som gavner skove, miljø, klima, dyr og plan-
ter. Ordningen sikrer også de medarbejdere, der arbejder i skoven, herunder 
deres uddannelse, godkendt sikkerhedsudstyr og løn.

Passer på skove og mennesker i hele verden

BCI
BCI (Better Cotton Initiative) er en global non-profit organisation.
BCI’s formål er at gøre den globale bomuldsproduktion bedre for de
mennesker, der producerer den, bedre for det miljø, den vokser i, og
bedre for branchens fremtid.

Bygger et bæredygtigt marked for bomuldsproduktion

GRS
GRS (Global Recycled Standards) er en international frivillig produktstan-
dard til sporing og verificering af indholdet af genbrugsmaterialer i slutpro-
duktet. Standarden gælder for hele forsyningskæden og sikrer sporbarhed, 
overholdelse af miljøprincipper, sociale krav, kemisk indhold og mærkning.

Sporer og verificerer genanvendelse af råvarer i forsyningskæden

RCS
RCS (Recycled Claim Standards) er en international frivillig produktstandard 
til sporing og verificering af indholdet af genanvendte materialer i slutpro-
duktet. Standarden gælder for hele forsyningskæden og sikrer sporbarhed 
og validiteten af det genanvendte materiale.

Sporer og verificerer genanvendelse af råvarer i forsyningskæden

OEKO-TEX
OEKO-TEX er verdens førende og frivillige mærkningsordning, der sikrer at 
alle komponenter i produktet er testet for sundhedsskadelige stoffer - og 
dermed sikre forbrugerens sundhed. OEKO-TEX 100 standarden er mere om-
fattende end lovgivningen i Danmark og EU (REACH).

Inspirerer til brug af mere sikre og bæredygtige tekstiler

ACCORD
ACCORD (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) er en femårig 
uafhængig, juridisk bindende aftale mellem globale mærker, detailhand-
lere og fagforeninger designet til at opbygge en sikker sund Bangladesh 
Ready Made Garment Industry.

Skaber en sikker tekstilindustri i Bangladesh

OCS
OCS (Organic Content Standard) er en international og frivillig standard, der 
sikrer dokumentation og sporbarhed af det organiske materiale i hele for-
syningskæden. Målet med OCS er at øge økologisk landbrugsproduktion og 
dermed skåne miljøet for skadelige giftstoffer.

Øger økologisk landbrugsproduktion

GOTS
GOTS (Global Organic Textile Standard) definerer verdensomspændende 
anerkendte krav til organiske tekstiler. Standarden sikrer dokumentation 
og sporbarhed af materialet i hele forsyningskæden samt overholdelse af 
miljøprincipper, sociale krav, kemisk indhold og mærkning. 
Tekstiler mærket med GOTS giver slutbrugeren en troværdig garanti for et 
miljømæssigt og socialt ansvarligt produkt.

Sætter krav til organiske tekstiler


