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Verksamhetsberättelse
Inledning
Intresset för FSC-systemet i Sverige har fortsatt att öka

och hjälpa dem att hitta FSC-certifierade produkter. Dessa

under 2010. Det syns bland annat på den stora ökningen

aktiviteter påbörjades under 2010 och kommer att slutföras

av spårbarhetscertifikat bland svenska företag. Flera stora

våren 2011.

aktörer, till exempel TetraPak och Duni har under året

Genom ett nytt avtal mellan Internationella FSC och

lanserat nya, FSC-certifierade produkter på den svenska

Svenska FSC fick Svenska FSC under 2010 status som

marknaden.

ett legitimt FSC National Office. Beslut om detta fattades

Viktiga händelser under 2010 är att den nya svenska

av Svenska FSC:s styrelse i oktober. Beslutet innebär att

skogsbruksstandarden enligt FSC blev godkänd. Områden

Svenska FSC från och med 2010 får ett årligt bidrag från

som vållat problem i den gamla standarden har förtydligats,

Internationella FSC på cirka 230 000 kronor (37 000 USD).

bland annat har avsnitten som behandlar körskador och

Överenskommelsen förtydligar och uppdaterar formerna för

vattenvård byggts ut. Den nya standarden innehåller också

samarbete mellan Svenska FSC och Internationella FSC.

tydligare anvisningar för samråd och konfliktlösning. Därtill

Samarbetet har hittills reglerats i ett särskilt samarbetsav-

innehåller den särskilda regler som ska göra det lättare för

tal, men utan att pengar förts över från Internationella FSC

skogsägare med mindre markinnehav (mindre än 1 000 ha)

till Svenska FSC.

att certifiera sig. Alla nycertifieringar och revisioner har från

Uppföljning pågår

den 1 juni 2010 genomförts enligt den nya standarden.

Kansliet har även arbetat med de uppdrag som beslutades

Bidrag stärkte verksamheten

av årsstämman 2010: att börja planera för en ny stan-

Tack vare bidrag från bland annat Konsumentverket,

dardrevision och utvärdera relationen mellan Skogsstyrel-

Världsnaturfonden, Sveaskog och Södra skogsägarna har

sens polytaxinventering och FSC-standarden. Ett projekt

Svenska FSC:s verksamhet kunnat expandera under 2010

vars syfte är att utvärdera nyttan med FSC-systemet i

jämfört med 2009. Tre särskilda och bidragsfinansierade

Sverige initierades av FSC:s intressenter under 2010 och

projekt har pågått under 2010: Ett spårbarhetsprojekt, ett

kommer att starta under 2011.

projekt för att stimulera fler mindre markägare att certifiera

På en extrastämma i augusti fastställdes stadgeändringar

sig och ett projekt för att initiera en fördjupad medlemsdia-

som bland annat innebär att årsstämmans beslut om

log om FSC:s roll i klimatarbetet.

medlemsdebitering ska gälla nästkommande år, i stället för

Stöden från Konsumentverket har stärkt föreningens

innevarande år. Detta för att skapa bättre förutsättningar för

kapacitet att planera och genomföra utåtriktade aktiviteter.

budgetarbete och ekonomisk uppföljning.

Extraresurserna har bland annat använts för att utveckla

FSC:s intressenter tog under året också initiativ till att

hemsidan, publicera fler nyheter, och för att göra en sam-

förstärka föreningens kapacitet att arbeta med kommunika-

manställning av internationella publikationer som utvärderat

tion. Resurser för en kanslitjänst med kommunikationsinrikt-

FSC-systemets effekter. Stödet har också använts för att

ning finns för 2011, med möjlighet till ett års förlängning.

följa upp tillgängliga certifieringsrapporter, som underlag för

Nedan redovisas verksamheten under 2010 med utgångs-

det fortsatta förbättringsarbetet. Uppföljningar är av största

punkt från mål och prioriterade aktiviteter i Verksamhets-

vikt för systemets trovärdighet.

planen för 2010. Verksamhetsplanen är gjord med utgångs-

Det särskilda verksamhetsstödet från Konsumentverket

punkt från Verksamhetsstrategin för 2009–2013.

har använts för att upprätta en kommunikationsplan och ta
fram verktyg för att förklara FSC-systemet för konsumenter
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Prioriterade aktiviteter
•

Mål 1: Ökad omfattning av certifiering
Nyckeltal, utveckling 2009-2010
Skogsbrukscertifikat
Areal (ha)
Antal

Informera nyckelgrupper om SLIMF och nya skogsbruksstandarden (seminarier)

•

Spårbarhetscertifikat

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

11 235 000

Ökning

-

-

23

21

190

236

Upprätta register över spårbarhetscertifierade företag
i Sverige

•

Sammanställa statistik över FSC-certifierad areal på
kommun- och länsnivå

För att underlätta övergången till en ny skogsbruksstandard

En arealsammanställning för FSC-certifierad mark i Sve-

tog Svenska FSC under 2010 fram jämförelsedokument

rige genomfördes vid FSC-kansliet i februari 2010 (avsåg

som tydliggör skillnaderna mellan gammal och ny standard.

situationen 2009-12-31). Motsvarande sammanställning för

Information om förändringarna har också kommunicerats

2010-12-31 pågick vid kansliet i april 2011. Sammanställ-

på hemsidan, via pressmeddelanden och nyhetsbrev samt

ningen redovisar uppgifter på kommunnivå, till skillnad från

under olika seminarie- och undervisningsaktiviteter.

data i Internationella FSC:s databas. I databasen saknas

Två seminarier riktade till virkesköpare genomfördes i

även kompletta och aktuella arealuppgifter för en del av

början av 2010, i Växjö och Östersund. Syftet med semi-

gruppcertifikaten.

narierna var att öka kännedomen om FSC-systemet och

Under 2010 tillkom ett nytt svenskt skogsbrukscertifikat

skapa motivation för att få fler skogsägare med mindre

(gruppcertifikat). Samtidigt avslutades tre certifikat. Area-

markinnehav att ansluta sig till FSC. Seminarierna kunde

len i ett av de avslutade certifikaten har förts över till ett

genomföras tack vare projektbidrag, med WWF, TetraPak

gruppcertifikat. De två andra avslutade certifikaten hade en

och Södra som huvudsponsorer. Totalt deltog 113 personer

sammanlagd areal på 24 814 ha. De dryga 89 000 hek-

i seminarierna.

tar som tillfördes Svenska kyrkans gruppcertifikat under

Ett särskilt informationsmaterial, riktat till skogsägare med

2010, genom anslutningen av Växjö stift och Karlstad stift,

mindre markinnehav har tagits fram, i form av en kort,

kompenserar med råge bortfallet. Även från andra grupp-

motiverande broschyr och en längre, mer instruerande

certifikat (sammanlagt tolv stycken) rapporterades en ökad

broschyr. Materialet togs fram i nära samarbete med FSC:s

anslutning under 2010.

intressenter och med stöd av synpunkter som lämnades

Antalet svenska spårbarhetscertifikat ökad med 24 procent,

på seminarierna för virkesköpare. FSC:s medlemsorgani-

från 190 till 236 under 2010. En nästan lika stor ökning

sationer har haft möjlighet att till självkostnadspris erhålla

registrerades under 2009. Det kraftig ökade intresset för

tryckta broschyrer. Broschyrerna finns också tillgängliga i

spårbarhetscertifiering har märkts på kansliet med många

pdf-format på hemsidan. FSC-kansliet har även undervisat

förfrågningar, både under 2009 och 2010.

om den nya standarden på inbjudan från olika medlemsorganisationer.

genomförda aktiviteter

Under året har standardkommittén lagt ner ett stort arbetet

Följande prioriterade aktiviteter under verksamhetsmålet

på att fånga upp aktuella behov av att förtydliga hur de nya

Ökad omfattning av certifiering har genomförts:
•

standardindikatorerna ska tolkas. Tolkningsdokument har

Färdigställa standardindikatorer för mindre markinne-

löpande lagts ut på hemsidan.

hav
•

Sammanställa jämförelsedokument, gamla och nya
skogsbruksstandarden

•

Producera informationsmaterial om nya skogsbruksstandarden

•

Producera informationsmaterial om standardregler för
mindre skogsinnehav (SLIMF)

•

Sammanställ tolkningsdokument för nya skogsbruksstandarden
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Mål 2: Stärkt trovärdighet

Svenska FSC har på sin hemsida en särskild ingång med
rubriken Klagomål. Här finns tydliga anvisningar för hur den

Nyckeltal utveckling 2009-2010

som vill framföra klagomål ska göra. Det går att ladda ner
2009

2010

särskilda blanketter för olika typer av klagomål och också

Fler medlemmar- organisation

36

38

Fler medlemmar - enskilda

0

3

en broschyr med detaljerad information om synpunktshan-

Fler certifieringsrapporter

teringen i FSC systemet. Sidan länkar vidare till den portal

ökad till-

för synpunktshantering som internationella FSC inrättade

gänglighet

under 2010: http://www.fsc.org/stakeholderportal.html
I början av 2010 utvärderade kansliet 41 certifieringsrappor-

Fem organisationer ansökte om och beviljades medlem-

ter för perioden 2008-2010. Rapporterna avsåg revisioner

skap i Svenska FSC under 2010. För första gången be-

genomförda enligt den gamla skogsbruksstandarden för 17

handlades ansökningar om enskilt medlemskap. Tre med-

olika certifikat. Majoriteten (69 procent) av avvikelserna i

lemmar ansökte om och beviljades enskilt medlemskap.

rapporterna gällde brister i naturvårdshänsyn, vilket pekar

Tre organisationsmedlemmar lämnade Svenska FSC

på ett behov av att utreda orsakerna och ta fram en hand-

under 2010, varav två på grund av att den egna verksam-

lingsplan för hur efterlevnaden kan förbättras.

heten kopplad till FSC lades ner. Missnöje med systemets
utveckling var motivet för Svenska Naturskyddsföreningens

Analys och utvärdering

utträde.

FSC-kansliet analyserade och sammanställde också de

Ett systematiskt arbete med att följa upp och analysera

klagomål som kom till kansliets kännedom under 2010.

inkomna klagomål och redovisade certifieringsavvikelser

Merparten av klagomålen har lämnats in av två organisatio-

påbörjades under 2010. Genomgången resulterade i att

ner. Även här behövs fortsatt uppföljning, bland annat av i

vissa brister i rapporteringen kunnat påtalas till certifie-

vilken utsträckning klagomålen resulterat i revisionsanmärk-

ringsföretagen och Accreditation Services International,

ningar.

ASI, som kontrollerar certifierarna. Tillgången till aktuella

Uppföljningsarbetet påbörjades under 2010. Kapaciteten

certifieringsrapporter i Internationella FSC:s databas för-

har förstärkts genom initiativ från FSC intressenter som

bättrades påtagligt under 2010.

beslutade sig för att finansiera ett särskilt, ettårigt projekt
för utvärdering av FSC-systemets nytta. Projektavtalet

genomförda aktiviteter

tecknades under 2010, med projektstart 2011.

Följande prioriterade aktiviteter under verksamhetsmålet

Ett av projektets mål är att utvärdera i vilken grad det finns

Stärkt trovärdighet har genomförts:
•

brister i efterlevnaden av standarden och av hur revisions-

Lägga ut blanketter för klagomålshantering på hemsi-

resultat och klagomål följs upp och hanteras. Projektet

dan

ska också belysa vilken betydelse FSC-certifieringen haft

•

Utvärdera innehållet i certifierarrapporter

för sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter/värden i

•

Systematisera uppföljning av inkomna/inlämnade

skogsbruket.

klagomål

Rapport om polytaxdata

Tydliggöra vilken information som ska vara offentligt

Kansliet har under 2010 även arbetat med att analysera re-

•

tillgänglig

lationerna mellan resultaten från Skogsstyrelsens polytaxi-

Genomföra certifierarforum med tolkningskalibrering

nventering och den svenska FSC-standarden. En rapport

och problemuppföljning

sammanställdes under 2010, och resulterade i styrelsebe-

•

Aktiv föreläsningsverksamhet

slut om fortsatt uppföljning under 2011.

•

Intensifierad medlemskommunikation

Riktlinjer för hur offentligt tillgänglig information ska presen-

•

teras har tagits fram under året. Syftet är att en intresserad

1. medlemssidor/aktuell medlemsinformation på

allmänhet ska ha möjlighet att ta del av kartinformation för

hemsidan

att till exempel identifiera en FSC-skogsbrukares markinne-

2. medlemspresentationer på hemsidan
•

hav och lokalisera områden som är avsatta för naturvårds-

Skapa dialog med FSC:s intressenter kring aktuella

ändamål. Riktlinjerna har kommunicerats till certifieringsor-

problemområden (proaktiv debatthantering)

ganisationer verksamma i Sverige, certifierade skogsägare,
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FSC:s medlemmar och lagts ut på Svenska FSC:s hemsida.

Mål 3: Ökad marknadsigenkänning

Under 2010 genomfördes två certifierarforum, med sam-

Nyckeltal utveckling 2009-2010

manlagt ett 40-tal deltagare. Båda mötena fokuserade på
innehåll och tillämpning av den nya skogsbruksstandarden,

2009

2010

1 800

1 973

Nyhetsnotiser

10

22

Nyhetsbrev

3

3

Pressmeddelanden

1

8

Besök på hemsidan (snitt/mån)

vilket resulterat i att ett stort antal tolkningsfrågor formulerats. Standardkommitté har under året hanterat över 100
tolkningsfrågor och också upprättat särskilda rutiner för
standardtolkningar.

*Genomsnitt november-december 2009

Sedan slutet av 2009 har FSC:s medlemmar erbjudits möj-

På den gamla hemsidan fanns ingen mätning av besöks-

lighet att presentera sig på Svenska FSC:s hemsida, under

frekvensen. Det finns däremot på nya hemsidan. Lanse-

vinjetten Veckans medlem. Tre medlemsorganisationer har

ringsmånaden november hade hemsidan 1 963 besökare

utnyttjat denna möjlighet under 2010.

och sammanlagt hade sidan 3 600 besökare i november

Ny medlemsavdelning

och december. Under 2010 besöktes hemsidan i genom-

En särskild medlemsavdelning med inloggningsfunktion har

snitt av närmare 2 000 personer i månaden. Den genom-

byggts upp på hemsidan under året. Medlemsavdelningen

snittliga besökstiden är 3,3 minuter, hälften kommer till

innehåller bland annat information om pågående projekt.

sidan via sökmotorer, en tredjedel via hänvisningswebbplat-

Arbetet med att bygga ut och fylla medlemsavdelningen

ser och resten genom direkt trafik.

med innehåll kommer att fortsätta under 2011, mötesplaner
och protokoll från Marknadskommitté och Standardkom-

genomförda aktiviteter:

mitté kommer att läggas ut på medlemssidorna.

Följande prioriterade aktiviteter under verksamhetsmålet

Utöver de seminarier som arrangerats inom ramen för

Ökad marknadsigenkänning har genomförts:

aktuella FSC-projekt har kansliets personal deltagit som

•

föreläsare i flera olika forum, till exempel ett miljö- och

Analysera behov av utbildnings- och kommunikationsmaterial för olika målgrupper

klimatmärkningsseminarium i Ronneby, Sidas internatio-

•

nella utbildningsprogram för skogscertifiering och under ett

Identifiera viktiga vardagsprodukter där FSC:s varumärke kan synliggöras för många

seminarium arrangerat av Taiga Rescue Network. Därutö-

•

ver har kansliets personal medverkat som föreläsare i flera

Förtydliga ”mervärdena” i FSC:s varumärke i förhållande till olika intressen

olika aktiviteter arrangerade av FSC:s medlemsorganisationer.

•

Utveckla samarbetet med FSC Danmark

Exempel på aktiviteter som skapat möjlighet till fördjupad

•

Producera ”Träguide” för konsumenter – längre och i
fickformat

dialog mellan FSC:s intressenter kring aktuella problem•

områden är ett särskilt seminarium om stubbrytning, en

Utveckla och installera databas för produkt/leverantörssökning på Svenska FSC:s hemsida

föreläsning och diskussion på temat Biologisk mångfald i
samband med höstens extrastämma, och de workshops
som genomfördes inom ramen för projektet Klimat, energi
och skogsförvaltning. Nätverket Rädda skogen bjudits in att

•

Förnyad ansökan om stöd från Konsumentverket (2011)

•

Ansöka om organisationsstöd från Naturvårdsverket

Kansliet och den återinrättade Marknadskommittén har

presentera sin syn på FSC i samband med ett styrelsemö-

under året arbetat med att upprätta en Kommunikations-

te. Miljöförbundet Jordens Vänner har på styrelsemötena

plan för Svenska FSC (2010/2011). Den godkändes av

fått särskild tid för att kommentera och lämna övergripande

FSC-styrelsen i oktober. Planen redovisar mål, målgrupper,

synpunkter på FSC-systemet.

förslag till strategier och aktiviteter för att öka kännedomen

I samband med extrastämman genomfördes en med-

om FSC.

lemsmiddag, avsedd att ge utrymme för samtal och dialog

Ett antal aktiviteter har påbörjats. Aktiviteter riktade till kon-

mellan FSC:s intressenter.

sumenter har givits hög prioritet. Under 2010 påbörjades
arbetet med att ta fram en Träguide och en sökmotor för
FSC-certifierade produkter. Träguiden ska ge konsumenter
köpvägledning och förklara vad FSC står för. Dels i form
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av en enkel fickguide och dels i form av en broschyr med

Pilotprojekt om volymkonton för virkesbyte inom ra-

fördjupande text.

men för spårbarhetsstandarden

Sökmotorn ska göra det möjligt för konsumenter att söka

Svenska FSC:s styrelse fattade i början av 2010 beslut

FSC-certifierade konsumentprodukter på Svenska FSC:s

om att driva ett pilotprojekt för att belysa förutsättningarna

hemsida. Den internationella databasen innehåller certifie-

för att hantera virkesbyten mellan företag, inom ramen för

rade företag, men all sökning måste ske på engelska och

FSCs spårbarhetsstandard. Bytt virke försvinner ur FSC-

det är inte givet att certifierade företag faktiskt tillhandahål-

systemet med nuvarande standardutformning. En konsult

ler certifierade produkter till konsumenter. Arbetet med

har fungerat som inhyrd projektledare. 2010 ägnades åt

en sökmotor kräver därför både en teknisk lösning och

utredningsarbete. Pilotstudien genomfördes i januari 2011.

kartläggning av vilka FSC-certifierade produkter som finns

Korsnäs, Södra, Stora Enso och SCA har stått för finansie-

tillgängliga för konsumenter på den svenska marknaden.

ringen av projektet.

Arbetet med Träguide och sökmotor beräknas bli klart

Pilotprojekt för entreprenörscertifiering

under våren 2011.

Internationella FSC arbetar i samverkan med European

På internationell nivå finns ett antal publikationer som

Network of Forest Entrepreneurs (ENFE) och Nature,

redovisar FSC-systemets effekter. En sammanställning

Ecology and People Consult (NEPCon) med att utveckla

av dessa har genomförts under året, för att förtydliga och

en FSC standard för certifiering av skogsentreprenörer.

tillgängliggöra dokumenterade, positiva effekter av FSC-

Arbetet finansieras med hjälp EU-anslag. Pilotstudier ska

systemet.

genomföras i Sverige, Danmark, Bulgarien och Portugal.

Marknadskommittén bjöd under hösten in Danska FSC för

Svenska FSC har arrangera två möten under 2010 för att

att ta del av deras erfarenheter och diskutera samverkans-

förankra projektet bland Svenska FSC:s intressenter. Mö-

möjligheter. Mötet resulterade bland annat i att Marknads-

tena resulterade i överenskommelser om en arbetsmodell.

kommittén börjat arbeta med att ta fram ett särskilt med-

En särskild arbetsgrupp fick i uppdrag att ta fram ett förslag

lemspaket och med planering av aktiviteter för att lansera

till entreprenörsstandard, för senare test i en pilotstudie.

Träguide och sökmotor under 2011.

Arbetsgruppen presenterade ett förslag i början av 2011.

Företaget Utbudet distribuerade FSC-broschyrer till skolor

Projekt Klimat, energi och skogsförvaltning

under 2007 och 2008. Kansliet hade av kostnadsskäl inte

WWF och Sveaskog har finansierat detta projekt, vars syfte

tillgång till denna kanal under 2009 och 2010. Kontakten

var att skapa en gemensam kunskapsplattform för dialog

återupprättades i slutet av 2010 och från och med 2011

om skogens betydelse i ett energi- och klimatperspektiv

kommer Utbudet återigen att distribuera FSC-broschyrer till

och att identifiera utvecklingsfrågor inom Svenska FSC och

skolor.

den svenska FSC-standarden med avseende på skogens

Ansökningar om organisations- och verksamhetsstöd från

roll i ett klimat- och energiperspektiv.

Naturvårdsverket och Konsumentverket för 2011 gav tyvärr

Två workshops genomfördes inom ramen för projektet.

ingen utdelning.

Bägge workshops har dokumenterats för att för att göra
resultaten tillgängliga för fler än de som deltog. Work-

Övriga aktiviteter

shop 2 resulterade i flera konkreta förslag på hur arbetet

Inspirations- och kunskapsseminarier om FSC

med klimatfrågan kan drivas vidare i Svenska FSC. Som
bakgrundsdokument finns en analys av den svenska FSC-

Svenska FSC fick hösten 2009 ett erbjudande från WWF

standarden, ur ett klimatperspektiv. Analysen kommer att

att leda ett projekt med syfte att sprida information om

kompletteras med en resiliensanalys under 2011. Projekt-

SLIMF och FSC till nyckelpersoner i Sverige, med Tetra

pengar har reserverats för detta.

Pak och Södra som huvudsponsor. Seminarierna genom-

En sammanfattning av workshops och resultat har översatts

fördes i början av 2010, och lockade många deltagare. Det-

till engelska och kommunicerats till Internationella FSC som

ta projekt har inneburit en kraftfull förstärkning av kansliets

anmält att de gärna tar del av standardanalysen.

kapacitet att kommunicera information om FSC och SLIMF.
Förhoppningen är att seminariedeltagarna ska fungera som
ambassadörer för FSC systemet. Många kontakter som kan
vara viktiga för framtiden knöts på detta sätt.
Årsredovisning 2010
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Kommittéer och arbetsgrupper som
varit aktiva under 2010

Personal
Under 2010 var My Laurell vikarierande verksamhetschef
perioden januari till augusti. Ordinarie verksamhetschef
Lina Bergström var åter i tjänst perioden september till

Marknadskommittén

december.

Marknadskommittén ska värna och utveckla FSC på mark-

Håkan Berglund arbetade halvtid på tjänsten som skogs-

naden. Kommittén återinrättades i början av 2010, efter
att ha varit vilande i några år. Kommittén genomförd fem

och standardansvarig hela 2010. Tjänsten omvandlades till

protokollförda möten under 2010, med Anders Dahlqvist,

en heltidstjänst under hösten, Håkan Berglund kunde inte

Sveaskog, som ordförande. Representanter från FSC:s tre

avveckla sin andra halvtidsanställning förrän till årsskiftet.

kammare har bjudits in att delta i Marknadskommittén. Inga

Kansliet har under året tagit in extrapersonal för att utföra

nomineringar kom in från miljökammaren 2010. Förhopp-

specifika arbetsuppgifter.

ningen är att alla kammare ska vara representerade under
2011.

Sammanträden och möten

Anders Dahlqvist, Sveaskog, har varit ordförande i Mark-

Föreningsstämma: 2 möten (årsstämma och extrastämma)

nadskommittén under 2010 och Henrik Wahlgren, Kinnarps

Styrelsen: 9 möten

har varit vice ordförande.

Marknadskommittén: 5 möten
Standardkommittén: 8 möten.

Standardkommittén

Europeiska nationella initiativ: 2 möten

Standardkommittén är den operativa standardförvaltande

Styrelsearbete

lig information (synpunkter, klagomål, internationella riktlin-

enheten inom Svenska FSC, med uppgift att utifrån tillgängjer, forskning mm) bedöma om det finns behov att förtydliga

Svenska FSC:s styrelse genomförde nio protokollförda

eller revidera den svenska skogsbruksstandarden och dess

styrelsemöten under 2010. Samtliga styrelseprotokoll är

tillämpning. Standardkommittén genomförde åtta protokoll-

tillgängliga på Svenska FSC:s hemsida. Bland annat har

förda möten under 2010, med Ronny Jonsson, Svenska

styrelsen lagt ner mycket tid på diskussioner om stubbryt-

kyrkans FSC-förening som ordförande.

ning, en fråga där det varit svårt att nå konsensus. Styrel-

Sex olika arbetsgrupper inom standardkommittén har varit

sen har också haft ett starkt engagemang i frågor som rör
uppföljning av hur FSC-systemet fungerar, bland annat vad

aktiva under 2010:

gäller Skogsstyrelsens polytaxresultat och Naturskyddför-

•
•

Flera beslut som stärker och förtydligar arbetsprocesser

Grupp med ansvar för översyn av kontinuitetsskogsbruk och dess behandling inom skogsbruksstandarden

inom föreningen har fattats, vilket resulterat i stadgeändringar och uppdatering av förenings arbetsordning.

•

Grupp med ansvar för översyn av riktlinjer för offentlig
information

Tidigare rutiner för kemikaliedispenser upphörde att gälla
under 2010. Dispens kan endast lämnas om det finns
särskilda skäl. Alla ansökningar som kom in under 2010
prövades av styrelsen.

•

Grupp med ansvar för bevakning av klimatfrågan

•

Grupp med ansvar för att lägga upp plan och strategi
för kommande standardrevision

Tomas Ekström, Kinnarps, har varit ordförande i styrelsen

•

under 2010 och Per Larsson, WWF, har varit vice ordfö-

Grupp med ansvar för att ta fram riktlinjer för årlig
utvärdering av samråd enligt 3.1.7

rande.

Årsredovisning 2010
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Övriga arbetsgrupper
Medlemsavgiftsgruppen, tillsatt av styrelsen, arbetade

Marknadsarbetsgruppen avslutade sitt arbete i ja-

under 2010 med översyn av föreningens ekonomi och sys-

nuari 2010, med att lägga förslag till strategier för arbete i

temet för medlemsdebitering. Förutsättningarna för arbetet

Svenska FSC:s Marknadskommitté. Förslaget resulterade i

förändrades under året genom att Internationella FSC

att kommitténs uppdrag förtydligats och modifierats genom

presenterade ett förslag till gemensamt medlemskap och

beslut av styrelse och årsstämman detta år.

medlemsdebiteringssystem. Gruppen fortsatte att arbeta
under 2011.

Representation i styrelse, kommittéer och arbetsgrupper 2010
Svenska FSC:s styrelse
ordinarie

suppleant

Sociala kammare

Sociala kammare

Leif Johansson, GS-facket

Mattias Petersson, GS-facket

Anders Blom, SSR	Håkan Nyström, SSR
Anders Tivell, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva

Inez Abrahamsson, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva

Ekonomisk kammare

Ekonomisk kammare

Tomas Ekström, Kinnarps

Alex Odelius, Odelius New Media

Uno Brinnen, Korsnäs

Markus Henningsson, SCA

Klara Helstad, Södra

Erik Ling, Sv. kyrkans FSC-förening

Miljökammare

Miljökammare

Klas Ancker, MJV

Carl-Gustaf Lundgren, MJV

Åke Persson, SOF

Eva Mattsson, SOF

Per Larsson, WWF	Linda Berglund, WWF
Standardkommittén
ordinarie

suppleant

Sociala kammare

Sociala kammare

Jenny Wik-Karlsson, SSR

Ragnhild Svonni, SSR

Jan-Olof Larsson, GS-facket	Håkan Engberg, GS-facket
Sture Persson, GS-facket	Lena Rosén, GS-facket
Harald Holmberg

Inez Abrahamsson

Hela Sverige ska leva	Hela Sverige ska leva
Miljökammare

Miljökammare

Per Larsson, WWF

Peter Roberntz, WWF

Kjell Eklund, SOF

Jan Linder, SOF

Stefan Adolfsson, SOF

vakant

Martin Jentzen, MJV

Nils Fagerberg, MJV

Stefan Adolfsson, SOF

vakant

Ekonomisk kammare

Ekonomisk kammare

Ronny Jonsson

Staffan Mattsson, Skogssällskapet

Sv. kyrkans FSC-förening

Skogssällskapet

Karin Fällman, Sveaskog

Per Linder, SFV

Klara Helstad, Södra

Per Simonsson, SCA

Daniel Forsberg, Stora Enso

Johan Bjernulf, Stora Enso

Årsredovisning 2010
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MARKNADSKOMMITTÉ
ordinarie

suppleant

Social kammare

Social kammare

Magnus Drougge, GS-facket

Mattias Petersson, GS-facket

Ekonomisk kammare

Ekonomisk kammare

Anders Dahlqvist, Sveaskog

Martin Lindgren, Sveaskog

Alex Odelius, Odelius New Media

vakant

Henrik Wahlgren, Kinnarps

vakant

Eva Thuresson, Södra

Bengt Wiberg, Södra

STANDARDKOMMITTÉNS PRESIDIUM

Arbetsgrupp standardrevision

Ronny Jonsson, ordförande (Ekonomisk)

Karin Fällman, Sveaskog (Ekonomisk)

Kjell Eklund, v ordförande (Miljö)

Peter Roberntz, WWF (Miljö)

Jan-Olof Larsson, ledamot (Social)

Jan-Olof Larsson, GS-facket (Social)

Arbetsgrupp kontinuitetsskogsbruk

Arbetsgrupp Riktlinjer utvärdering

Pelle Gemmel, SCA, adj, (Ekonomisk)

samråd 3.1.7

Martin Jentzen, MJV, (Miljö)

Karin Fällman, Sveaskog (Ekonomisk)

Anders Tivell,Hela Sverige ska leva (Social)

Jenny Wik Karlsson, SSR (Social)

Arbetsgrupp Stubbrytning/oprövade

Medlemsarbetsgrupp

metoder

My Laurell/Lina Bergström, verksamhetschef FSC

Jan Naumburg, SFV (Ekonomisk)

Tomas Ekström, Kinnarps

Karin Fällman, Sveaskog (Ekonomisk)

Leif Johansson, GS-facket

Peter Roberntz, (Miljö)
Ragnhild Svonni, SSR (Social)
Arbetsgrupp klimat
Klara Helstad, Södra (Ekonomisk)
Peter Roberntz, WWF (Miljö)
Anders Tivell , Hela Sverige ska leva (Social)
Arbetsgrupp riktlinjer offentlig
information
Börje Pettersson, Bergvik (Ekonomisk)
Kjell Eklund , SOF (Miljö)
Per Larsson, WWF (Miljö)

Årsredovisning 2010
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organisationsMedlemmar i föreningen 2010-12-31
Bergvik Skog AB

Ekonomisk

Brinks Träindustri AB

Ekonomisk

Bureau Veritas Certification Sweden AB, BVQI

Ekonomisk

Det Norske Veritas, DNV

Ekonomiska

Facket för skogs- trä och grafisk bransch, GS-facket

Social

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva

Social

Foran Sverige AB

Ekonomisk

Holmen Skog AB

Ekonomisk

Interagro Skog AB

Ekonomisk

Kinnarps AB

Ekonomisk

Korsnäs AB, Skog

Ekonomisk

LRF konsult AB

Ekonomisk

Materia AB

Ekonomiska

Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV)

Miljö

NEPCon/Smartwood

Ekonomisk

Odelius New Media AB

Ekonomisk

ProForestry AB

Ekonomisk

SCA Skog AB

Ekonomisk

SGS Sweden

Ekonomisk

Skånsk Landsbygdsvård

Ekonomisk

Skogsindustrierna

Ekonomisk

SMF Skogsentreprenörerna

Ekonomisk

Statens Fastighetsverk, SFV Mark

Ekonomisk

Stiftelsen Skogssällskapet

Ekonomisk

Stora Enso Skog AB

Ekonomisk

Sveaskog AB

Ekonomisk

Swedspan AB

Ekonomisk

Svensk Skogscertifiering AB

Ekonomisk

Svenska Jägarförbundet

Social

Svenska Kyrkan FSC-Förening

Ekonomisk

Svenska Samernas Riksförbund, SSR

Social

Sveriges Ornitologiska Förening, SOF

Miljö

Sydved AB

Ekonomisk

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

Ekonomisk

TetraPak

Ekonomisk

Vida Skog AB

Ekonomisk

Världsnaturfonden, WWF

Miljö

Örebro Kommun

Ekonomisk

enskilda Medlemmar i föreningen 2010-12-31
Göran Allard

Ekonomisk

Erland Forsström

Ekonomisk

Henrik Lindespång

Ekonomisk

Årsredovisning 2010
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Finansiell redovisning
EKONOMISK ANALYS

Flerårsjämförelse
2010

2009

Medlemsavgifter

1 075 933

1 014 249

Nettoomsättning

2008

2 435 833

1 441 170

1 233 780

Resultat

386 521

  263 697  

-424 852

Balansomslutning

964 045  

485 849

295 620

Svenska FSC:s intäkter förbättrades kraftigt under 2010

I bokslutet redovisas ett överskott på 386 521 kronor. Delar

jämfört med 2009, framförallt tack flera lika projekt- ch

av överskottet, 260 000 kronor, är kopplat till åtaganden

verksamhetsbidrag och ett nytt årligt bidrag från Internatio-

under 2010, det vill säga till projekt som påbörjades och fi-

nella FSC.

nansierades i 2010 års verksamhet men inte hann slutföras;

Medlemsintäkterna ökade marginellt. Medlemsavgifterna är

arbetet med sökfunktion och guide till FSC produkter riktat

fortsatt för låga för att täcka kansliets kostnader med den

till konsumenter och projektet Skog och Klimat.

ambitionsnivå som redovisats av årsstämma och styrelse,

Utgifterna under 2010 är högre än under 2009, vilket beror

med tre ordinarie heltidstjänster. En översyn av debiterings-

på att extra resurser gjort det möjligt att genomföra för för-

systemet pågick under 2010, och fortsätter under 2011.

eningen angelägna projekt och aktiviteter. Dessa aktiviteter
har genomförts med hjälp av extrapersonal och konsulter.
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RESULTATRÄKNINGAR
Not
		

2010-01-01

2009-01-01

2010-12-31

2009-12-31

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter

1

1 075 933

1 014 249

Övriga rörelseintäkter

2

1 359 900

426 921

		

2 435 833

1 441 170

Råvaror och förnödenheter		

–

-17 746

Handelsvaror		

-18 996

-34 140

Övriga externa kostnader		

-978 985

-249 175

-1 049 073

-875 844

Rörelsens kostnader

Personalkostnader

3

-4 054

Övriga rörelsekostnader		

Rörelseresultat		

384 755

–
264 265

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter		

1 939

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-173

34
-602

Resultat efter finansiella poster

386 521

263 697

Resultat före skatt		

386 521

263 697

Årets resultat		
386 521
263 697

Årsredovisning 2010
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BALANSRÄKNINGAR
2010-12-31

2009-12-31

Kundfordringar		

66 546

152 568

Skattefordringar		

673

13 685

Övriga fordringar		

100

555

		

67 319

166 808

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank		
896 726

319 041

Summa omsättningstillgångar		964 045

485 849

SUMMA TILLGÅNGAR

485 849

295 620

2010-12-31

2009-12-31

Eget kapital vid årets början		

439 664

175 967

Årets resultat		

386 521

263 697

Summa eget kapital		

826 185

439 664

Leverantörsskulder		

86 772

7 840

Övriga skulder		

51 088

38 345

		

137 860

46 185

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

964 045

485 849

BALANSRÄKNINGAR
		

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Upplysningar till enskilda poster
Not 1

Medlemsavgifter

Två av organisationerna som lämnade FSC betalade medlemsavgift för 2010. En medlem antagen i december 2010 debiterades ingen avgift för 2010.

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Utbetalda bidrag specificeras nedan. I Övriga ersättningar och intäkter ingår deltagaravgifter för icke medlemmars deltagande i FSC-seminarier och workshops, och fakturerade kostnader för tryck av informationsbroschyrer (självkostnadspris)
Bidrag

2010

Konsumentverket, organisationsstöd

150 000

Konsumentverket, verksamhetsstöd

300 000

Södra skogsägarna

58 500

WWF

300 000

Internationella FSC

256 619

Kinnarps

265 000

671

Korsnäs, SCA, Stora Enso, Södra

176 808

Stora Enso		

108 021

Övriga ersättningar och intäkter

117 301

53 900

1 359 900

426 921

2010

2009

1,75

1,33

766 553

558 321

61 476

34 265

Justering, pensionsinsättningar:

-33 425

33 545*

Sociala kostnader (ink löneskatt)

250 899

192 602

1 045 503

818 733

Summa		

Not 3

2009

Personalkostnader
Medelantal anställda
Medelantalet anställda har varit
Löner, ersättningar mm

	Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
	Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Summa		
Styrelse- och möteskostnader
SUMMA		

3 570

57 112

1 049 073

875 844

Inga arvoden för arbete i styrelse, kommittéer och arbetsgrupper har utgått.

* Avser felaktig debetering för 2008, kostnadsförd 2009 och återbetalad 2010.
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Styrelsens redovisning till årsstämman
Styrelsen för Svenska FSC avger denna årsredovisning med verksamhetsberättelse till årsstämman.
Styrelsen föreslår årsstämman att årets resultat, 386 521 kr, samt balanserad vinst från tidigare år, 439 664 kr,
totalt 826 185 kronor överförs i ny räkning.

Uppsala 2011-05-05
Svenska FSC:s styrelse
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REVISIONSBERÄTTELSE
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