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1.Svenska FSC som deltagande på
Skogensdag i Uppsala
Det 27 augusti arrangerade Uppsala, liksom i
andra städer i landet, Skogens dag i statsskogen.
I år deltog FSC kansliet för andra gången. Uppsala
kommun har certifierat sitt skogsinnehav genom
skogssällskapt gruppcertifiering paraply.
Uppsala kommun har även spårbarhetscertifierat
sitt lokala snickeri där man bland annat tillverkar
utemöbler för stadens parker och andra
utomhusutrymmen. Nyligen har man även startat
med koltillverkning som man låtit certifiera.
Trots det växlande vädret drog Skogens dag i
Uppsala en stor publik till de lokala utställande
organisationer och föreningar som valt att delta.
FSC monter besöktes med stor entusiasm då
upplevelseholkarna bjöd på utmaningar för alla
sinnen.
****************************************
2.Pappersmöte i Cambridge
Svenska FSC deltog i det andra mötet med det
europeiska pappersnätverket som bildats inom
FSC. Mötet fortsatte med arbetet att kartlägga hur
pappersbranschen arbetar med FSC inom Europa.
Ett arbete som startade under det första mötet i
juni. Under mötet diskuterades hur gruppen kan
arbeta med att få fler massatillverkare att
använda sig av FSC-systemet. Agendan till det
tredje internationella pappersforumet
diskuterades också, se punkt 7.
Nätverket ska fortsätta sitt arbete med att försöka
öka volymen av FSC-certifierat papper i Europa.
Nytt mötes datum har ännu ej bestämts.
***********************************
3.Att bygga FSC certifierat
I början av september bjöds FSC in för att hålla
föredrag om FSC och projektcertifiering av byggnads
projekt hos Bygga Bo dialogen i Malmö. Föreläsningen
tog upp systemet i korthet samt det pilotprojekt i
England och Holland som nyligen färdigställt i samband
med utvecklingen av nya FSC- standarden för
projektcertifiering av byggprojekt. Bland åhörarna
fanns representanter kommunala bostadsbolag,
arkitekter och byggföretag m.fl. Föreläsningen mötes
av stort intresse från deltagarna.

4.FSC vinnare i Dalaskogarna
Tidigare i år höll FSC Holland en tävling där första priset var en resa till Idre med bland
annat FSC relaterade besök hos Sveaskog och Idre Sameby.
På Sveaskoga visade och berättade en representant från företaget om vilka de hänsyn som
tas till miljö och rekreation samt sociala värden vid ett modernt certifierat skogsbruk.
Besökarna konstaterade att skogen och dess brukande inbegriper betydligt fler värden än
en massa träd. Besöket hos Idre Same by, som enligt vinnarna var en oförglömlig
upplevelse, innebar ett besök i en sommarkåta på fjället. Väl där lagades det mat av
traditionella råvaror medan guiden från samebyn berättade om samekultur och renskötsel.
***************************************************************
5.Ny medlem i Svenska FSC
Från och med september är Brovalls dörrbyggeri medlemmar i Svenska FSC.
Familjeföretaget har
funnits sedan 1943 och satsar på handbyggda kvalitetsdörrar i framförallt teak och ek.
Bovalls hemsida hittas på webadressen:
http://www.bovalls.se/
***************************************************************
6.Svenska FSCs östersjöprojekt avslutat
Svenska FSC initierade under 2005 ett samarbete med målet att harmonisera FSCs
nationella skogsbruksstandarder i länderna runt östersjön. I projektet deltog de nationella
initiativ från Polen, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Finland, Ryssland. Under
projektet har man bedrivit workshops och ordnat ett seminarium som hölls i Polen under
våren 2006. Projektet har bland annat resulterat i en rapport som finns tillgänglig på
danska FSCs hemsida.
http://www.fsc.dk/index.php?id=139
***************************************************************
7.FSC Global Paper Forum 23-24 januari 2007
FSC Tyskland kommer att anordna det tredje globala pappersforumet i januari 2007.
Forumet arrangeras i anslutning till den internationella pappersmässan i Frankfurt.
Inbjudna är, förutom FSC-folk, pappersköpare, pappersproducenter och
massaproducenter. Målet med forumet är att öka efterfrågan på FSC certifierat papper,
skapa marknadslänkar och öka kunskapen om FSC, marknaden, FSC:s marknadsvärde,
marknadsföring av FSC papper och FSC:s regler i processen.
http://www.writingthefuture.org/
***************************************************************
8.FN rapport visar att FSC ligger i fronten för certifiering
UNECE och FAO publicerade nyligen den årliga Market Review för 2005-2006. Rapporten
lyfter fram generell statistisk information om marknaden för skogsprodukter och
relaterade policys i bla Europa och Nord Amerika. Rapporten innehåller också intressant
information om FSC certifiering.
Ett sammandrag av rapporten finns här: http://www.fsc.org/en/whats_new/news/news/62
Hela rapporten finns här: https://unp.un.org
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