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Fler svenskar bryr sig om
skogen och FSC
Tetra Pak genomför årligen en konsumentundersökning för att mäta kännedomen om olika
miljömärkningar, där bland annat FSC ingår.
Trenden håller i sig och kännedomen om
Forest Stewardship Council fortsätter att öka.
Vid 2017 års mätning uppmättes kännedomen
i Sverige till 26 %.
Företag och konsumenter vill göra rätt och
gör aktiva val. Det är bra för både människor
och miljö att allt fler väljer att köpa märkta
produkter. Det positiva resultatet från kännedomsundersökningen visar att allt fler svenskar känner till FSC-märkningen och vet att
råvaran kommer från skogsbruk som skyddar
höga miljövärden, motverkar avskogning och
värnar om mänskliga rättigheter.

FN:s rapport Progress towards the Sustainable Development Goals som nyligen släppts
av FN:s generalsekreterare har för första
gången skogscertifiering som en indikator för
att rapportera om de framsteg som gjorts för
att uppnå hållbart skogsbruk.
FSC:s certifieringssystem är ett konkret och
tillförlitligt verktyg för hållbar skogscertifiering.
Det bidrar till att skydda biologisk mångfald,
hjälper till att bekämpa klimatförändringar, förbättrar försörjningsmöjligheter för människor
som är beroende av skogen och ger konsumenterna möjlighet att handla mer hållbart.
FSC har identifierat 11 mål för hållbar
utveckling där vårt certifieringssystem bidrar.
Bland dessa är mål 1: Ingen fattigdom, mål 2:
Ingen hunger, mål 6: Rent vatten och sanitet
för alla och mål 15: Ekosystem och biologisk
mångfald.
Läs nyheten på FSC Internationals hemsida.

Välkommen Lena Dahl
Den 25 september börjar vår nya verksamhetschef. Varmt välkommen!
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Tetra Paks hållbarhetsarbete
Som en del i Tetra Paks hållbarhetsarbete
ingår att använda material från ett an-svarsfullt
skogsbruk. Sedan 2014 är alla deras anläggningar i världen spårbarhetscertifierade enligt
FSC och 2015 kom all kartong från FSC-certifierade leverantörer. Under 2016 var 65 % av
deras förpackningar i Sverige FSC-märkta.
Tetra Pak var tidigt ute. Redan 2007 introducerade de världens första FSC-märkta förpackning på marknaden och 2015 lanserades
deras första helt förnybara förpackning – Tetra
Rex® Biobased.
Läs hela nyheten på vår hemsida.

FN-rapport om globala
hållbarhetsmål bekräftar
skogscertifieringens roll

Nyhetsbrev | Svenska FSC®
September 2017

FSC med Allvar

Svenska FSC håller nu på att ta fram en
nationell riskbedömning (NRA) för Controlled
Wood.
Arbetsgruppen hade sitt första möte i september. Om allt går enligt planen så kommer
den nationella riskbedömningen (NRA) ut på
konsultation i början av 2018 och beräknas
vara färdig hösten 2018.
FSC International har genomfört en centraliserad nationell riskbedömning (CNRA)
för Sverige. Den kommer att publiceras i maj
2018 och kommer att börja gälla i november
2018. Det innebär att den centraliserade riskbedömningen (CNRA) ersätter de företagsspecifika riskbedömningarna. Så fort den nationella riskbedömningen (NRA) blir godkänd
kommer den att ersätta den centraliserade
nationella riskbedömningen (CNRA).
Om Controlled Wood och riskbedömningar
Produkter märkta med FSC Mix består dels
av träfiber från certifierade skogar men också
av fiber från icke certifierade skogar. Den fiber
som kommer från icke certifierade skogar
måste dock vara kontrollerad s.k. Controlled
wood. Controlled Wood finns för att minska
risken att fiber från oacceptabla källor kommer
in i FSC-processen. Oacceptabla källor kan
vara virke som avverkats i konflikt med lag
eller mänskliga rättigheter, som förstör höga
bevarandevärden eller bidrar till avskogning.
En nationell riskbedömning görs för att
uppskatta risken av att icke certifierat virke på
marknaden kommer från oacceptabla källor.
Om risken anses vara låg kan virket klassas
som Controlled Wood. I annat fall behöver
köparen genomföra vissa kontrollåtgärder.
Läs mer om Controlled Wood.
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I juni deltog Svenska FSC på Allvars utställning – En kärleksförklaring till svensk skog
– vid Stockholms centralstation. Allvar gör
underkläder av textil som kommer från svensk
skog och vi fick möjlighet att prata om hur vi
jobbar med certifiering av skogsråvara ur ett
hållbarhetsperspektiv.
Intresset för cellulosabaserade textilier som
kommer från skogen fortsätter att öka, och
kan vara ett sätt för modeindustrin att bli mer
hållbar. Viktigt är att träfibern kommer från
ansvarsfullt brukade skogar, något som i dag
kan vara en utmaning.
Rose Dumas från kansliet deltog för att presentera FSC:s vision för textilbranschen och
arbetet med att undersöka möjligheterna att
certifiera textilier. FSC International arbetar för
att se över möjligheterna att skapa en leverantörskedja på den europeiska marknaden och
Svenska FSC är en självklar partner i detta.
- Det här är en otrolig möjlighet för FSC att
nå en ny marknad och nya konsumenter. Ju
fler som konsumerar mer hållbart desto bättre
för våra skogar och för vår miljö, säger Rose
Dumas, nätverkskoordinator vid Svenska
FSC. FSC bör sträva mot att vara en relevant
aktör inom en industri där miljö- och sociala
problem är vanliga.
I oktober genomför FSC International sin
generalförsamling i Vancouver. Medlemmar
från hela världen samlas för att fatta viktiga
principbeslut. Under generalförsamlingen
genomförs ett event för att diskutera möjligheterna för textilbranschen och FSC.

Riskbedömning för Controlled
Wood

