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Risker med främmande träslag
i det svenska skogsbruket

WWF välkomnar ny FSCstandard i Sverige
Världsnaturfonden WWF är medlemmar i
Svenska FSC och har tillsammans med våra
övriga medlemmar i sociala, ekonomiska och
miljökammaren arbetat fram det nya förslaget.
- WWF välkomnar förslaget till ny svensk
FSC-standard. Detta har stor betydelse för
utvecklingen av såväl svenskt skogsbruk som
naturvårdsarbetet i skogen. Det finns ett stort
behov att höja naturvårdsambitionen i skogen
och förslaget innehåller flera viktiga delar som
bidrar till det, säger Världsnaturfonden WWFs
generalsekreterare Håkan Wirtén. Allt fler vill
köpa produkter från ett ansvarsfullt skogsbruk
och FSC måste utvecklas för att göra skillnad
i skogen och möta konsumenters önskemål,
menar Håkan Wirtén.
Läs mer på WWF:s hemsida.

Informationsmöte om förslaget
på ny FSC-standard
Den 9 november bjöd kansliet in till ett informationsmöte om förslaget på ny FSCstandard för skogsbruk i Sverige. Under
mötet fick deltagarna veta mer om de största
förändringarna i förslaget och hur arbetet med
att utveckla standarden gått till. På plats fanns
deltagare från Riksantikvarieämbetet, Naturskyddsföreningen, kommun, certifikatsinnehavare och certifierare. Det var en god diskussion med många bra kommentarer.
Glöm inte att delta i den första konsultationen om standardförslaget! Sista dag
att skicka in dina kommentarer är den 21
november 2016.
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En ny rapport från Svenska FSC visar att
odling av contortatall innebär en högre risk
jämfört med odling av inhemsk tall och gran.
Störst är risken avseende självspridning. För
andra faktorer, såsom insektsskadegörare,
svamppatogener, biologisk mångfald och
renskötsel bedöms risken som förhöjd. Risken
är direkt kopplad till andelen contortatall på
landskapsnivå samt ett förändrat klimat.
Rapporten har tagits fram som ett underlag
för revisionen av FSC-standarden för skogsbruk i Sverige och är en kunskapssammanställning och riskbedömning av contortatall i
Sverige. Svenska FSC kommer nu att använda rapporten som utgångspunkt i det fortsatta
arbetet med standardrevisionen, både utifrån
de specifika resultaten om risker med contortatall, men även som en modell för hur man
kan kartlägga och hantera risker med andra
främmande trädslag.
Läs hela nyheten på vår hemsida.
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Certifierare suspenderade av
ASI

Nu kan du dricka yoghurt och samtidigt ta
hand om skogen. Skånemejerier är först med
att lansera den nya kartongflaskan – tillverkad
av Tetra Pak av FSC-certifierad och förnybar
råvara. Steg ett i skiftet från plast till kartong
berör över 2 miljoner förpackningar.
Enligt Tetra Pak innebär bytet från plastflaska till kartong, som innefattar 2,1 miljoner
förpackningar som används för Skånemejeriers drickyoghurt, en minskning med drygt 45
ton plast.
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ASI, Accreditation Services International har
suspenderat certifieringsbolagen Bureau Veritas och Holzforschung Austria från att utfärda
FSC-certifiering. Avstängningen gäller under
högst sex månade för respektive certifierare.
Under den tiden för avstängningen får
företagen inte erbjuda och utfärda FSCackrediterad spårbarhetscertifiering till nya
kunder. Befintliga certifikat förblir giltiga under
avstängningen och företagen kan fortsätta att
bedriva övervakning och revisioner för sina
befintliga kunder. Båda företagen suspenderingar är ett resultat av de inte kunnat reda
ut stora avvikelser (Major CAR) från FSC:s
ackrediteringsstandarder.
Bureau Veritas får under denna tid inte
utfärda några nya certifikat. Det gäller för både
spårbarhetscertifiering (CoC) och skogsbrukscertifiering (FM) över hela världen. Suspenderingen trädde i kraft den 19 oktober.
Holzforschung Austria från under sin avstängning inte utfärda några nya spårbarhetscertifikat. Suspenderingen gäller över
hela världen och trädde i kraft den 21 oktober
2016.
För frågor eller synpunkter kontakta ASI på
info@accreditation-services.com
På ASI:s hemsida hittar du mer information
av vad som gäller under en suspendering.
Hos ASI kallas certifieringsföretag (CB) för
Conformity Assessment Body (CAB).

Skånemejerier byter till
kartongflaska – det innebär 45
ton mindre plast.
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Delta i undersökning om
kontrollerat virke (CW)
Just nu pågår en undersökning för att arbeta
fram en strategi för kontrollerat virke inom
FSC. Undersökningen riktar sig till alla de som
använder sig av kontrollerat virke (Controlled
Wood), kontrollerat material och FSC Mix.
Undersökningen är öppen fram till den 1
december och resultatet beräknas vara färdigt
i början av 2017. Om du inte redan fått en
inbjudan att delta i undersökningen kan du använda denna länk: https://surveycenter-bonn.
com/uzIWeb/?i.project=CO […]

Konsultation: Rapport om
överensstämmelse med
principerna för ILO
FSC International uppmanar intressenter att
kommentera förslaget till allmänna kriterier
och indikatorer för att följa principerna i Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner. Konsultationen är öppen mellan
den 10 oktober till den 8 december 2016.
Läs hela nyheten på FSC Internationals
hemsida. Där hittar du även länkar till undersökningen, utkastet och svarsformulär.

Alla intresserade bjuds in att registrera sitt
intresse för att delta i konsultationen som
rör tekniska frågor i samband med revisionen av projektcertifieringsstandarden (FSCSTD-40-006).
Vilka är målen med standarden?
Projektcertifiering är en särskild form av spårbarhetscertifiering (CoC) för produktion av ett
unikt objekt (till exempel en byggnad eller en
båt) som använder FSC-certifierade material
eller FSC-certifierade produkter. Standarden
kan användas vid specifika projekt då det
finns deltagande parter som inte kan vara
certifierade, även om materialet i sig är spårbarhetscertifierat.
Förutom arbetet med standardutvecklingen
kommer ett systemomfattande koncept att
utvecklas för att förklara hur certifikatsinnehavare och varumärkeslicensinnehavare kan
göra anspråk på ingående volymer av FSCcertifierat material som köps in, s.k. upphandlingsanspråk.
Läs mer på FSC Internationals hemsida,
där hittar du även formuläret för att registrera
dig.
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Nytt om FSC:s
spårbarhetsstandard

FSC IC söker deltagare
till arbetsgruppen om
standardutveckling för
projektcertifiering

Den tredje konsultationen om FSC:s spårbarhetsstandard FSC-STD-40-004 avslutades
den 31 augusti. Över 500 svaranden deltog i
konsultationen. Synpunkter från dessa kommer att beaktas i den reviderade standarden
som presenteras för FSC Internationals styrelse för godkännande i november 2016.
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Quick test – certifiering eller
varumärkeslicens?

Säljer du FSC-märkta produkter och vill kommunicera det, men är osäker på hur? Du ska
antingen ha en spårbarhetscertifiering eller
en varumärkeslicens. För att underlätta för
företag att ta reda om de behöver skaffa en
spårbarhetscertifiering eller en varumärkeslicens har Svenska FSC lanserat ett Quick test.
Nu kan du enkelt ta reda på vad som gäller för
din verksamhet.
Gör vårt Quick test!
Läs mer om varumärkeslicenser på vår
hemsida.
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