Vår vision —
motståndskraftiga
skogar upprätthåller
livet på jorden
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Låt hållbarhetsarbetet
öka ert marknadsvärde!
Forest Stewardship Council (FSC) är den ledande hållbarhetsmärkningen för skog och produkter som
kommer från skogen. För oss står skogen i centrum och det är marknaden som för oss framåt.
FSC har funnits på marknaden i över tjugo år, och vi
har bidragit till verkliga förändringar i skogen, för den
biologiska mångfalden och för de människor som är
beroende av skogen. Att världens skogar är friska
och motståndskraftiga är viktigt för att möta klimat
förändringarna och förlusten av biologisk mångfald.
Här kan vi alla spela en avgörande roll!
Trä är en viktig resurs i omställningen till en cirkulär
ekonomi, men det förutsätter att produkterna är hållbart
producerade och kommer från ansvarsfullt skötta sko
gar. FSC erbjuder ett certifieringssystem som möjliggör
för skogsägare, producerande företag och återförsäl
jare att visa att ni tillsammans tar ansvar för världens
skogar. Att samarbeta med FSC innebär både mark
nadsmässiga och kommunikativa fördelar gentemot
företag som väljer att inte ta ansvar.
Vår vision – Motståndskraftiga skogar upprätthåller
livet på jorden – innebär att skogens verkliga värde

erkänns och integreras fullt ut i samhällen världen över.
FSC vill vara den ledande drivkraften för ett förbättrat
skogsbruk och en marknadsutveckling som vänder
trenden i världens skogar mot hållbart brukande beva
rande, och respekt för alla.
En av våra målsättningar för att nå visionen är att öka
marknadens intresse för FSC. Ju fler som vill vara med
och bidra i övergången till biobaserade och cirkulära
ekonomier med låg klimatpåverkan, desto mer resultat
kommer vi att åstadkomma i skogen.
Vi vill stärka vårt samarbete med er – marknadens
aktörer – för att öka och möta efterfrågan på certifiera
de produkter och ekosystemtjänster. Tillsammans kan
vi uppfylla FSC:s motto: Skog, för alla, för alltid!
Lena Dahl,
Verksamhetschef, FSC Sverige

En förnybar
framtid
www.storaenso.com
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Skog,
för alla,
för alltid
FSC, Forest Stewardship Council, arbetar för att världens skogar brukas
mer hållbart. FSC Sverige ingår i FSC Internationals nätverk som en
fristående, ideell medlemsorganisation. Vi är till för människor och fö
retag som bryr sig om våra skogar, att de ska användas på sätt som
tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden och att skogen och
dess resurser ska finnas kvar för kommande generationer.
Dialog och samverkan mellan olika intressegrupper är grund
pelaren i FSC. Vi utvecklar tillsammans med medlemmarna regl
er för miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt
livskraftigt skogsbruk, skapar system för kontroll och skyddar
FSC:s varumärken, så att konsumenter ska kunna göra ett
tryggt val av produkter frånett mer hållbart skogsbruk.
FSC:s internationella regler för skogsbruk är baserade
på tio grundprinciper som är utformade för att bland
annat förhindra avskogning, skydda urfolks rättigheter
och bidra till goda arbetsförhållanden samt skydda
biologisk mångfald, vattenkvalitet och kolinlagring.
FSC grundades 1994 som ett marknadsdrivet verk
tyg för att främja ett mer hållbart bruk av världens
skogar. Den svenska organisationen grundades
1996.
När svenska företag blir FSC-certifierade så
når de en större marknad som bidrar till att
de kan växa både i Sverige och internatio
nellt. FSC finns i över 80 länder och globalt
finns över 50 000 företag som använder
FSC-certifieringen, och marknaden
växer snabbt.
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FSC bidrar till ett mer hållbart skogsbruk
I Sverige:

Skogsägaren sparar minst fem procent av sin
mark för att värna naturen i skogen och sköter
ytterligare fem procent av skogen med fokus
på att öka naturvärden eller ta ökad hänsyn till
närboende, friluftsliv eller renskötsel.
Vid avverkning undviker skogsägaren att
skapa stora kala ytor genom att träd eller träd
grupper lämnas kvar spritt över ytan.
Skogsägaren tar hänsyn till renskötseln och
samebyarna bjuds in till samplanering med
skogsägarna.

I världen:

Certifierade skogsägare bidrar inte till avskogning.
Stora skogslandskap som tidigare inte brukats
ska bevaras för framtida generationer.
Urfolk får en starkare röst för att kunna leva i
och av skogen.
Schyssta arbetsförhållanden för de som jobbar
i skogen.

Alla som jobbar i skogen har kollektivavtal,
även entreprenörer och underentreprenörer.

FSC:s principer
1. Lagefterlevnad
2. Arbetarrättigheter och arbetsvillkor
3. Urfolks rättigheter
4. Relationer på samhällsnivå
5. Utbyte av skogen

6. Miljövärden och miljöpåverkan
7. Planering
8. Uppföljning och utvärdering
9. Höga bevarandevärden
10. Genomförande av brukningsåtgärder

Om valfrihet är
viktigt....

.... gruppcertifiering när den
är som bäst!
www.skogscertifiering.se
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Låt ert miljöarbete
gro i skogen
– bli certifierade
Vad vinner ni på att certifiera er?

När ni blir FSC-certifierade tar ni ett ökat ansvar för
er produktion, vilket blir en konkurrensfördel som ni
kan använda i er marknadsföring och kommunikation.
Genom spårbarhetscertifieringen visar ni att träråvaran
kommer från ett mer hållbart skogsbruk och har ett
kontrollerat ursprung.

Tillsammans för skogen

FSC arbetar för att skydda hotade arter och stärker
rättigheterna för arbetare och urfolk. Det gör vi globalt
med organisationer i över 80 länder, med den starkaste
standarden. Vår standard ställer höga krav på skogs
bruket, vilket ger företag och konsumenter en trygghet
i att de certifierade skogarna sköts på ett mer hållbart
sätt. Samtidigt tänker vi lokalt, och ger möjlighet att
framföra synpunkter på skogsbruket i Sverige.
Vi drivs av våra medlemmar. Idag består FSC av mer
än 1 100 medlemsorganisationer globalt. Medlemmarna
representerar miljö, sociala och ekonomiska frågor och
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tillsammans utvecklar de våra regler för att ta hand om
världens skogar.
Bland våra medlemmar finns några av världens största
och mest respekterade miljöorganisationer, som WWF
och BirdLife. De väljer FSC framför andra certifierings
system för skogsbruk. Bland våra medlemmar som fö
reträder sociala frågor finns både fackliga, samiska och
friluftsorganisationer. Många stora företag, exempelvis
IKEA, Essity och Tetra Pak är också medlemmar.
Transparens är viktig för oss och vi ger möjlighet till in
syn och inflytande för dem som är intresserade av hur
våra skogar sköts, och oberoende parter kontrollerar
att våra regler efterlevs.
FSC är det enda skogscertifieringssystem som är med
lem i ISEAL Alliance, den globala sammanslutningen
för hållbarhetsstandarder. Andra hållbarhetsmärkningar
som Bra miljöval, LEED, BREEAM och Svanen använ
der sig av FSC i sina regelverk.

LIVSKRAFTIG SKOG OCH SPÅRBART ANSVAR
GENOM HELA KEDJAN
Kläder, möbler, pyssel, förpackningar, pappersmuggar, byggnader eller projekt.
Allt fler väljer FSC för att ta sitt ansvar. Vi har stor erfarenhet av FSC-certifiering
längs hela kedjan – från skog till färdig produkt.
Våra kundfokuserade revisorer kan även hjälpa er med att förbättra andra områden
som exempelvis kvalitet, miljö, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet.
Läs mer på intertek.se

08-750 00 00

kontakt@intertek.se
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FSC:s värdekedja
1. SKOGEN

3. MÖBELFABRIKEN

2. SÅGVERKET

5. VARUMÄRKESLICENS

4. BUTIKEN

Hållbarhetsmärkningen
för skogsprodukter
FSC:s certifieringssystem omfattar
hela värdekedjan:
•

Skogsbrukscertifieringen är till för skogsbruksföretag
som följer FSC:s standarder för ett mer hållbart
skogsbruk.

•

Spårbarhetscertifieringen är för företag i hela tillverkningskedjan som följer FSC:s spårbarhetsstandarder som gör det möjligt att spåra FSC-	
produkter hela vägen från skog till konsument.

•

Varumärkeslicens finns för ocertifierade butiker/
slutanvändare som vill använda FSC:s
varumärken i sin marknadsföring.

Internationella och nationella
standarder

FSC följer ett internationellt ramverk som anger vad
ett certifierat skogsbruk ska leva upp till. Nationellt
anpassade standarder finns i olika länder för att sta
ka ut vägen mot ett mer hållbart skogsbruk överallt.

FSC:s produktmärkning

Vår produktmärkning är ett marknadsverktyg som gör det
möjligt för certifierade företag att berätta att de tar ansvar
för miljö och sociala förhållanden. Konsumenter kan i
sin tur hitta produkter som kommer från ett mer hållbart
skogsbruk och ta ansvar för sin konsumtion.

Kontrollsystem

Vi har ett kontrollsystem där kontroller av certifierade före
tag utförs av fristående certifieringsorganisationer årligen.
Vid misstanke om fusk utförs extrakontroller. De fristående
certifierarna är godkända för FSC-certifiering och kont
rolleras i sin tur av Assurance Services International (ASI).

KRAVEN ÖKAR PÅ ATT
HANDLA RÄTT
Hur kan hållbarhet och återbruk
bidra till en bättre investering
för din organisation?
Läs mer på Kinnarps.se
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1. SKOGEN

Skog,
svett
och tårar
Systrarna Nina Vogel och Jenny Kärner äger
det FSC-certifierade skogsföretaget Skog,
svett och tårar. De ser det som sitt ansvar
att bedriva ett mer hållbart skogsbruk och att
bevara den biologiska mångfalden. En av
delarna i deras certifiering är att bevara de
gamla ekarna i sitt kulliga skogslandskap. Det
är inte bara här och nu som gäller för Nina och
Jenny, utan också att skapa en hållbar framtid
för kommande generationer.

Sveaskog - för ett hållbart skogsbruk
Vi på Sveaskog har den viktiga uppgiften
att genom ett hållbart skogsbruk förse
samhället med skogsråvara samtidigt som
vi värnar och utvecklar skogens alla värden.

Sveaskog förvaltar skogen med ambitionen att
balansera ekonomiska, ekologiska och sociala
intressen. Våra skogar är certifierade enligt
svensk FSC-standard, och vi ställer även krav
på certifiering av allt inköpt virke.

Sveaskog ska vara ledande i utvecklingen av ett
hållbart skogsbruk. Det innefattar bland annat
uthålliga och säkra leveranser av förnybar råvara till
våra kunder, liksom att bidra till såväl Agenda 2030
som nationella miljö- och klimatmål.

Detta gör att Sveaskog kan garantera en
ansvarsfullt producerad råvara från skogen.

sveaskog.se
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ÅGVERKET
2. SÅGVERKET

FSC-certifieringen
höjde ribban
Nydala Trävaru AB är ett familjeägt sågverk
som har funnits i över 110 år på det sydsven
ska höglandet. Företaget ägs och drivs av
familjen Lindman och har i dagsläget omkring
35 medarbetare. De sågar drygt 100 000
kubikmeter trä per år och köper in råvara från
privata skogsägare i närområdet. En del kom
mer också från externa parter i form av leve
ransvirke. Sågat och hyvlat virke säljs sedan
i bland annat Sverige, Danmark, Tyskland,
Holland, England och USA.
Oskar Karlsson berättar varför företaget valde
att spårbarhetscertifiera sig:
– Vi vill hålla en hög standard på spårbarhe
ten för det vi säljer. Vi vill kunna garantera
ursprunget av råvaran så köparen vet att det
inte kommer från olaglig verksamhet eller
områden med höga naturvärden som nyckel
biotoper och så vidare.
Nydala Trävaru fick god hjälp i
startgroparna genom att ingå i en
grupp av certifierade företag.
– Det var ett bra upplägg och tydliga
tillvägagångssätt i processen. Nu på
senare år har vi en så pass hög omsätt
ning så vi får ha en egen certifiering för fö
retaget. Men vi har fortfarande god kontakt
och rådgivning från certifieringsgruppen.
Oskar berättar vidare att företaget har haft
stor nytta av att vara certifierade:
– Försäljningen har ökat då många kunder frå
gar efter certifierade varor. På marknader som
Holland och Danmark säljer vi i princip enbart
certifierat virke.
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Inköparna har utbildats i bedömning av na
turvärden.Och det har tagits fram en smidig
app av Såg i Syd där inköparna vid köptillfället
i skogen kontrollerar skogens beskaffenhet
med tanke på olika naturvärden som bör främ
jas vid en eventuell avverkning.
Med hjälp av certifieringen kan Nydala Träva
ru ganska enkelt följa virkets väg "från planta
till planka" och säkerställa ursprunget på
timret som de sågar och säljer. Oskar rekom
menderar andra att också certifiera sig:
– Det är ett ganska enkelt sätt att ”höja ribban”
på det man säljer. Det finns en trygghet i att
veta att man jobbar på schyssta villkor mot
skogen.

3. MÖBELFABRIKEN

Elva miljoner spårbara
garderober och hyllor
IKEA Industry Hultsfred AB tillverkar spånskivor i en första process och garderober och hyllor i en följande
process. Varje år producerar de omkring 550 000 m3 spånskivor, varav hälften används i den egna tillverkningen och resterande levereras till andra företag som tillverkar produkter till IKEA. Möbeltillverkningen är
högautomatiserad och totalt tillverkas mer än tre miljoner garderober och åtta miljoner hyllor per år.
Med sina 300 anställda och en omsättning på 1,3
miljarder kronor per år levererar IKEA Industry
Hultsfred till Skandinavien, England, Holland, Bel
gien, Tyskland samt Östeuropa. Materialinköpen
kommer från norra Europa.
Anette Strand på marknadsavdelningen berättar
om varför de valde att spårbarhetscertifiera sig:

väntar oss. Vi hade innan vår första revision jobbat
fram en struktur och arbetsprocess enligt gällande
standard som sedan reviderades. Efter det kunde
vi vidareutveckla vårt arbete så det blev ännu tyd
ligare och effektivare. En extra utmaning har varit
att hantera många leverantörer som i sin tur måste
vara certifierade, men tack vare gott samarbete
har det löst sig bra.

– Från grunden kommer kravet från vår kund men
det ger oss en trygghet att vi får den råvara vi för

sca.com/certifiering

Det är lönsamt
att ta ansvar
När du väljer att certifiera ditt skogsbruk enligt FSC® tar du ansvar
för både människor, miljö och ekonomi. På så vis är du med och
bidrar till ett hållbart skogsbruk för kommande generationer.

Foto @ Michael Engman

Och på köpet får du en premie om du vill sälja virke till oss.

4. BUTIKEN

Enkelt & enhetligt för Mio
Annelie Larsson, som är hållbarhetsansvarig på Mio, berättar varför företaget valde att skaffa varumärkeslicens:
– Mio har många FSC-certifierade produkter och va
rumärkeslicensen skapar möjlighet att på ett enhetligt sätt
kunna kommunicera FSC till våra kunder. Vi använder
FSC främst för produkter som i huvudsak består av trä.
Licensen har underlättat det interna arbetet för företaget när
de kommunicerar FSC i olika marknadsföringskanaler, och
Annelie tror också att licensen är till fördel för kunderna:

– Jag tror att Mios kunder uppskattar enkelheten med
en gemensam logotype med samma licensnummer för
alla Mios FSC-certifierade produkter. FSC är ett eta
blerat och globalt varumärke för hållbart skogsbruk och
en del av den information som vi vill kommunicera till
Mio-kunderna.

Behöver ni hjälp med
FSC-certifieringen?
Vi på Alcea har mycket god kännedom om FSC-kraven och vi har
lång erfarenhet av att utveckla funktionella system för både skogsoch spårbarhetscertifiering inom olika branscher. Vi hjälper till att
bygga upp, utbilda och utveckla efter kundens specifika behov och
vi erbjuder alltid personlig service baserad på gedigen erfarenhet.
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www.alcea.fi

Genom att skaffa en varumärkeslicens kan ni använda FSC:s varumärken i er marknadsföring,
och därmed visa att ni stöttar ett ansvarsfullt och ett mer hållbart skogsbruk.
När ni har säkerställt att produkterna ni arbetar med är
FSC-märkta kan ni skriva under ett varumärkeslicen
savtal och får då tillgång till FSC:s varumärkesportal
och en egen unik licenskod. Marknadsföringsmaterialet
skickar ni sedan in till FSC för godkännande innan
publicering eller tryck så att vi kan säkerställa att det
uppfyller FSC:s varumärkesregler. Genom vårt toolkit
kan ni också få inspiration för hur ni kan nå ut till kon
sumenterna.

5. VARUMÄRKESLICENS

Visa ert
hållbarhetsarbete
med FSC
Pierre Lennartsson på Lekolar tycker att det är ett bra
sätt att förmedla att företaget fokuserar på hållbarhet
och ett mer hållbart skogsbruk.
– Våra kunder kan känna sig trygga med att de träpro
dukter de använder är tillverkade av trämaterial från
hållbart skogsbruk. Det är dessutom ett bra sätt att visa
och verifiera att våra produkter uppfyller de hållbarhets
krav som ställs på oss vid offentliga upphandlingar.

På samma sätt som för certifierade företag så har ni
er egen licenskod. Alla licenskoder finns lagrade i en
databas hos FSC som är offentlig och kan nås på info.
fsc.org. Där kan alla söka efter certifierade företag eller
företag som har en varumärkeslicens.

Lekolars varumärkeslicens
förmedlar budskapet

Lekolar är ett företag som säljer pedagogiskt och
kreativt material för skolor och förskolor. Företaget har
sedan lång tid tillbaka valt leverantörer som använder
FSC-certifierad träråvara i de produkter de tillverkar åt
Lekolar. Lekolar har skaffat en varumärkeslicens som
innebär att de kan använda FSC:s varumärken på sin
hemsida, i magasin, kampanjer, katalog och övrigt
tryckt material. FSC har även fått stort fokus i företa
gets årliga hållbarhetsrapport.

För oss är hållbarhetsarbetet ingen hygienfaktor.
Det är ingen snygg etikett som vi viftar med när vi
besöker skolor och pratar med personal.
Det är vår själ.
Läs mer på lekolar.se
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Att certifiera sig
var ett naturligt val
Berg & Berg är ett svenskt företag som tillverkar parkettgolv och som grundades
1996 av Jan Söderberg och Ulf Palmberg. Hela sortimentet är FSC-certifierat och
natureplus®-certifierat och all tillverkning sker i fabriken i Kallinge, Blekinge.

Trä och handslag är
våra råvaror

I över 75 år har trä varit
basen i vår verksamhet.
Vi är stolta över att vara
med och bygga framtiden
med ett så mångsidigt
och förnybart material.
Därför tar vi gärna i hand
på att vi tar ansvar för en
hållbar utveckling.
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Berg & Berg använder så mycket lokal svensk råvara
som möjligt och arbetar för en hållbar tillväxt med min
sta möjliga koldioxidutsläpp. Filosofin bakom parkett
produktionen är att ta ansvar för hela processen från
planta till parkett. VD:n Christian Jöhncke berättar:

Genom certifieringen har Berg & Berg fått ett kvitto
att visa upp på hur de arbetar för att säkerställa att de
gör allt de kan för att resurser nyttjas på ett hållbart
sätt. Företaget säljer primärt på export till Tyskland,
Schweiz och USA, men även i Sverige.

– Maximalt tillvaratagande av resurser har varit en del
av vårt DNA sedan starten. Vi köper stocken i skogen
med eftertanke och tillvaratar allt den har att erbjuda,
inget ska gå till spillo. Vi värmer våra kammartorkar
med flis och spån och överskotten säljer vi för fjärrvär
metillverkning.

– Tack vare vårt val att arbeta med certifiering har vi
stärkt vår marknadsposition. Den är ett bra och effek
tivt sätt att visa upp hur vi tar ansvar för tillvaratagan
det av jordens resurser. Lyckligtvis har certifierade pro
dukter fått ett större genomslag och fler konsumenter
efterfrågar varor med ett tryggt ursprung. Medveten
konsumtion blir alltmer en statussymbol och trycket att
minska andelen slit-och-slängprodukter ökar.

Att spårbarhetscertifiera sig var ett självklart val:
– Certifieringen var ett naturligt steg som fungerar
som ett kvitto på vårt ansvarstagande. Berg & Bergs
målsättning är att producera och leverera parkettgolv
av toppkvalitet för medvetna konsumenter som, liksom
vi, värnar om miljön vi lever i. Genom spårbarhetscer
tifieringen tar vi vårt ansvar för en hållbar utveckling
som säkerställer att jordens resurser räcker även för
kommande generationer.
Certifieringsprocessen beskriver de som relativt enkel
förutsatt att den som ansöker har bra ordning och reda
på sina processer, rutiner och dokumentation.
– Det som kan vara lite krångligt initialt är att hitta ett
arbetssätt som gör den löpande processen smidig.

Samtidigt som Christian rekommenderar andra att
certifiera sig vill han påpeka att det krävs mer än bara
en certifiering för att företag ska kunna säga att de är
ett bra val för den medvetna konsumenten:
– Det är viktigt att certifieringar inte utnyttjas för green
washing, vilket är en risk.

Övervakning

Om du anser att ett FSC-certifierat företag
inte följer FSC:s regelverk eller använder
FSC-märket på fel sätt kan du kontakta oss:
kontakt@se.fsc.org

Viktigt!

Behandla även vid avverkning
av granbarkborreskadad skog.
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Skogstokig!
Kan trätextilier i framtiden konkurrera ut bomull? Fram
ställning av bomullstextilier kräver enorma mängder
vatten. Cellulosabaserade textilier, som rayon, viskos,
modal och lyocell, som kommer från FSC-certifierat
skogsbruk kan vara mer miljövänliga än såväl naturliga
fibrer som bomull, syntetiska fibrer, nylon och polyester.
Än så länge står träbaserade fibrer för mindre än sju
procent av den globala användningen av textilfibrer.

Vi certifierar er verksamhet, hjälper er
med frågor om EU:s timmerförordning
och erbjuder "Legal sourcing"!
Vi verkar för en värld där människors val
säkerställer en hållbar framtid.

Preferred by Nature (tidigare NEPCon)
Rebecka McCarthy Tune
rmccarthy@preferredbynature.org
Tel: 070-281 88 74
www.preferredbynature.org
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Men produktionen har mer än dubblats sedan 1990,
och efterfrågan ökar. Förnybara och hållbara materi
al blir mer och mer eftertraktade i textilproduktionen.
Dock finns det risk att materialen hämtas från hög
riskområden där avskogning eller dålig skogshållning
är vanligt, så därför är det viktigt att materialen kommer
från ett FSC-certifierat skogsbruk.

Danska klädföretag FSC-certifieras

Två danska klädföretag har gått i täten för att FSC-certifiera
sina produkter.
Det danska modeföretaget Masai har FSC-certifierat
hela sin produktionskedja. De har arbetat tillsammans
med alla sina leverantörer och FSC Danmark för att
skapa en hel försörjningskedja för hållbar viskos.
Idag består närmare 60 % av Masais kollektioner
av träbaserade textilier.
Danska JBS Textile Group blev det första före
taget i världen som kunde presentera en hel
underklädeskollektion av bambu där inte bara
råvarorna, utan hela framställningsprocessen
är FSC-certifierad. De arbetar hårt för att
hålla nere resursförbrukningen och den
miljömässiga påverkan i produktionen,
och nu är allt från bambuplantagen och
utvinning av viskos till spinneri, stickning
och färdig produktion av underkläderna
samlat under samma FSC-certifiering.

FSC CoC
FSC FM

KURSER
WOOD
Bureau Veritas Sweden
Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg
Tlf. +46 31 60 65 00
Web : www.bureauveritas.se
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Bygg mer
hållbart
med FSC
Det byggs alltmer i trä, vilket är både klimatsmart och
mer hållbart, men bara om det kommer från ett
certifierat skogsbruk.

Trä är ett material som är bra på många olika sätt, och
att välja trä från FSC-certifierade skogar är ännu bättre.
För att öka intresset att bygga i trä har Forest
Stewardship Council utvecklat ett regelverk som möj
liggör FSC-certifiering av enskilda projekt, och man
kan välja att bygga hela eller delar av det i FSC-trä.
Projektcertifiering enligt FSC gör det möjligt för byggfö
retag, hustillverkare, entreprenörer och arkitekter med
flera, att bidra till ett mer hållbart byggande i trä och
ökar värdet av FSC-certifierat skogsbruk.

SGS är världsledande inom inspek�on, veriﬁering, analys och
cer�ﬁering. Vårt svenska huvudkontor ﬁnns i Göteborg och vi
kan erbjuda FSC-cer�ﬁering inom hela spårbarhetskedjan.

Kontakta oss gärna på
se.forest@sgs.com eller 0702-65 05 58
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Sveriges första FSC-certifierade bygge

När det skulle byggas ett nytt utsiktstorn på Naturum
Siljansnäs valdes trä som byggmaterial av klimatskäl.
Dessutom togs det beslut om att bli det första
FSC-certifierade bygget i Sverige. Bakom initiativet står
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Dalarna och
ByggDialog Dalarna.
Livscykelanalyser gjordes för att beräkna utsläppen.
Beräkningarna ligger till grund för den första upprättade
klimatdeklarationen i Dalarna, som en förberedelse för
den nya lagstiftningen om klimatdeklarationer vid upp
förande av nya byggnader som träder i kraft under 2022.

Nu reser sig det nya utsiktstornet stolt på Björkbergets
topp i Siljansnäs, som en symbol för hållbart byggande.
Det är byggt i massivt trä, 31 meter högt, och den un
dersköna utsikten kan avnjutas både från en takterrass
med räcke och från ett inglasat rum.
I Danmark stod den första FSC-certifierade byggnaden
färdig redan 2014, och två år senare kom den första i
Finland. Förhoppningen är nu att intresset för att bygga
mer med FSC-trä ska öka i Sverige.

EFTERFRÅGAR DINA KUNDER SPÅRBARHETSCERTIFIKAT?
Det blir allt viktigare att garantera sina kunder användningen av ansvarsfullt
producerade råvaror. PanCert AB driver sedan mer än 10 år ett s.k. certifieringsparaply
där vi hjälper mindre företag att uppnå detta. Vi bidrar med all nödvändig kunskap i en
smidig process till fast pris.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

036-343000 | info@pancert.se | www.pancert.se/sparbarhetsbevis
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Äntligen
FSC-certifierade däck
Däcksektorn står för 70 % av användningen av världens samlade produktion av naturgummi. Men först
nu har FSC-certifiering uppnåtts inom denna sektor. Med lanseringen av de första FSC-certifierade
däcken har Pirelli och BMW Group tagit ett stort steg i en hållbar riktning.
Utöver däck tillverkas bland annat gummistövlar, hands
kar och madrasser av naturgummi. Den största delen av
produktionen kommer från små gårdar på en till två hek
tar – omkring 6 miljoner småbrukare i tropiska regioner
tillverkar över 80 % av världens naturgummi.
Att tillgodose de sociala, miljömässiga och ekonomiska
behoven hos dessa miljoner småbrukare är en stor
utmaning. FSC-certifiering av naturgummiodlingar, sko
gar samt införande av spårbarhetscertifiering bidrar till
en mer hållbar produktion av naturgummi. Detta hjälper
även till att tillgodose småbrukarnas livsvillkor.

Däcksektorn har stor potential att spela en avgörande
roll för mer hållbara inköp i och med att den använder
majoriteten av allt naturgummi. Att det första FSC-cer
tifierade däcket nu lanseras är en milstolpe. Det visar
att det nu är möjligt att certifiera en hel värdekedja för
naturgummi, hela vägen från små lokala gummiplanta
ger till bildäckskonsumenter.
BMW har länge önskat köpa FSC-märkta däck och
genom certifieringen av Pirellis leverantörskedja är det nu
möjligt. Det nya Pirelli P ZERO-däcket kommer att börja
användas på BMW:s X5 Plug-In Hybrid.

Ansvarsfulla inköp bidrar
till en mer hållbar värld
Essity har höga ambitioner när det gäller hållbarhet och har fått högsta betyg av CDP* för sina ansvarsfulla inköp av
träfiber. Bolaget har som mål att all färsk träfibermassa som köps in ska vara skogscertifierad.
Som ledande tillverkare av bland annat toalettpapper, pappershanddukar, barnblöjor, mensskydd och inkontinensskydd
är Essity en stor inköpare av färsk träfiber.

träfiber. Bolaget arbetar även för att minska fiberåtgången i
produkterna och använder returfiber samt alternativa fibrer
som halm.

– Våra produkter bidrar till en bättre hälsa för miljontals människor världen över. Jag är stolt över att vi kan bidra till att
höja hygienstandarder i samhället samtidigt som vi ställer
höga krav på våra leverantörer för att säkerställa ett ansvarsfullt inköp av råvaror, säger Jessica Nordlinder, Vice President
Global Sourcing.

– Vi har arbetat målmedvetet med att höja andelen certifierad
färsk träfibermassa och år 2020 uppnådde vi 95 procent.
Genom att aktivt ställa höga krav på leverantörer kan Essity
driva på en efterfrågan på certifierad fiber.

För att minska bolagets miljöavtryck och bidra till biologisk
mångfald arbetar Essity med flera genomgripande åtgärder.
Målsättningen är att enbart köpa in FSC- eller PEFC-certifierad

–Vi har både ett ansvar och en möjlighet att skapa samarbeten som leder till en mer hållbar värld. FSC är ett utmärkt
exempel där olika intressenter möts och samverkar för framtidens ansvarsfulla skogsbruk.

*Den ideella och internationella organisationen CDP driver ett miljörapporteringssystem och listar årligen
företag som har fått A i deras mätningar. År 2020 fanns sju svenska bolag med på CDP:s A-lista.
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08-788 51 00
info@essity.se
www.essity.se

Dra åt skogen!
Nu kan ditt företag göra ännu mer för skogen! Ni kan sponsra en skogsägare
att certifiera sina ekosystemtjänster, på så sätt bidrar ni till ett mer hållbart bru
kande av skogen och ger er möjlighet att kommunicera ert hållbarhetsarbete.
Ekosystemtjänster är den nytta som människan får av naturens ekosystem.
Inom FSC kan en skogsägare certifieras enligt följande ekosystemtjänster:
biologisk mångfald, kolbindning & lagring, vattenkvalitet, jordmån och rekrea
tion & friluftsliv. Det innebär att den FSC-certifierade skogsägaren ställer upp
mål för att bidra till valda ekosystemtjänster som sedan kan verifieras.
Ekosystemtjänstcertifiering kan vara ett viktigt bidrag till att uppfylla målet om
ett hållbart nyttjande av världens skogar. Det ger er ett tillfälle att kommu
nicera ert hållbarhetsarbete och vad ni gör för att bidra till att uppfylla FN:s
globala hållbarhetsmål.

Prästlönetillgångarna
i Svenska kyrkan
Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela
Sverige – från Karesuando i norr till Smygehuk i
söder. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna eftersom de en gång i tiden kom till för
att avlöna prästen. Dagens prästlönetillgångar
förvaltas av stiften med ett långsiktigt perspektiv
för en hållbar framtid. Skogsbruket är certifierat
och har en aktiv skötsel med omtanke om människa och miljö.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/
prastlonetillgangarna och
www.svenskakyrkan.se/stiftensskogar
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FSC
i siffror
228 miljoner

HÄLGE AV LARS MORTIMER

hektar skog i 82 länder är FSC-certifierad
(varav 19,5 miljoner i Sverige).

Tel. 070-581 82 30
eller 073-980 06 36
info@organox.se
www.organox.se

TRICO
[äff äss se]

Vi stödjer och är
medlemmar av FSC

Använd växtskyddsmedel med försiktighet

[kånntroulld wodd]

Spårbarhet på svenska - läs mer på www.seose.se
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10%

Det motsvarar
av skogen som
används för virkesproduktion

23% av det industriella rundvirket på

världsmarknaden var FSC-certifierat år 2019

48 935 spårbarhetscertifikat i
125 länder (varav 406 i Sverige)

1 313 varumärkeslicenser
(varav 67 i Sverige)

Tillsammans jobbar
vi för ett ansvarsfullt
skogsbruk.

Läs mer om hållbart skogsbruk i Södra

sodra.com
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INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Hållbarhet
för framtiden
Tillsammans arbetar vi för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål för en bättre värld för kommande generationer.
FSC är en demokratisk global plattform för partnerskap
mellan skogsintressenter. Vi är FSC-certifierade företag,
skogsarbetare, miljöorganisationer, sociala organisationer
och konsumenter. Vi arbetar för att skapa en mer hållbar
konsumtion och produktion för att möta klimatförändringarna.
Vi bidrar till ökade rättigheter, hälsa och säkerhet för arbe
tare, vi bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och minskad
fattigdom, bidrar till kvalitativ utbildning och minskad hunger
för skogsarbetare och deras familjer, vi bidrar till att uppnå
jämställdhet genom att stärka och ge lika möjligheter till
kvinnor och flickor som lever i världens skogar.

Livsviktig hållbarhet
Hållbarhet är ett ord som används överallt idag, men vad innebär det egentligen? Henrik von Stedingk är
skogs- och standardansvarig på FSC Sverige, och förklarar det såhär:
– Hållbarhet handlar om att använda jordens resurser
utan att äventyra framtida generationers möjligheter till
ett bra liv. Hållbarhetsbegreppet bidrar till att förändra
vår syn på jorden som en outtömlig resurs och att vi i
stället har ett ansvar att förvalta jordens resurser. Det
innebär i sin tur att vi behöver se över och förändra
våra levnads-, konsumtions- och produktionsmönster.
Kan du berätta lite om vad som händer med vårt klimat
och den biologiska mångfalden idag?

– Klimatforskare hävdar att vi är inne i en period där
den globala medeltemperaturen kommer att öka och
att vi kommer att drabbas av mer extremväder såsom
torka, översvämningar och starka vindar. Forskare
inom biologisk mångfald menar att vi befinner oss i ett
sjätte massutdöende där arter försvinner snabbare än
någonsin. Så tittar man på de stora globala mönstren
så ser det inte så ljust ut.
Kan vi vända utvecklingen eller är det redan för sent?

– Jag tror vi kan vända utvecklingen men vi måste sätta
lite mera fart. Det finns ju exempel på miljöproblem som
man har lyckats hantera, såsom skogsdöden och för
surningen av våra sjöar som var ett stort hot på 70- och
80-talen. Samtidigt finns det en viss tröghet i naturen,
även om vi förändrar vårt brukande så kan det ta tid
innan naturen återhämtar sig.
Men vad kan vi då göra?

Henrik säger att genom att tänka hållbarhet i alla delar
i samhället kommer vi att ta fram nya tekniker som är
skonsammare och kräver mindre resurser, och vi kom
mer också att kunna återanvända våra resurser mer
effektivt. Vi behöver också vara beredda att ändra våra
vanor och konsumtionsmönster, och där kan hållbar
hetscertifieringar vara en hjälp för såväl producenter
som konsumenter för att kunna välja rätt.
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Hjälper alltså enskilda individers insatser?

– Ja, det är viktigt vad den enskilda gör. Dels kan vi som
konsumenter påverka producenterna genom vad vi kö
per, dels kan vi påverka människor i vår omgivning. Om
politikerna ska våga sätta krav och regler för en ökad
hållbarhet behöver de ha stöd från sina väljare.
Trots att det kan se mörkt ut så har Henrik hopp för
framtiden.

– Vi ser att allt fler företag arbetar med hållbarhet. Vare
sig det beror på att det är bra för "business" eller om
det finns ett genuint intresse så påverkar det samhället
i rätt riktning. Fler och fler tänker på klimat, miljö och
hållbarhet och försöker bidra så gott det går, även om
det kan ta tid att ändra sina levnadsmönster i grunden.
Och sist men inte minst har naturen en otrolig förmåga
att återhämta sig. Bara vi ger den chansen.

Bli medlem!
Tillsammans gör vi skillnad! Bli medlem i FSC och bli en del av ett svenskt
och internationellt nätverk av företag, organisationer och privatpersoner
som vill förbättra tillståndet för världens skogar.

Utan fåglar
tystnar skogen
Värna den biologiska mångfalden!

Medlem i FSC Sverige

ETT NATURLIGT
VAL MED NÄRPRODUCERAD
PARKETT

För att säkerställa utvecklingen av skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn
till både miljön och sociala förhållanden har
Berg & Berg valt att FSC®-certifiera (C030473)

Berg & Berg Sweden AB
Flyttblocksvägen 2
372 52 Kallinge · Sverige

T + 46. 457. 79250
info@berg-berg.com
www.berg-berg.com

hela det ordinarie sortimentet. Genom att välja
golv från Berg & Berg bidrar du till att tillvarata våra skogar. Parkett från Berg & Berg har
många andra fördelar. På grund av användningen av långsamt växande svenska trädslag
får golven ett unikt och attraktivt utseende.
Det högvärdiga mellanskiktet av tätvuxen
furu är av avgörande betydelse för den höga
formstabiliteten hos parkett från Berg & Berg.
Kvaliteten sitter framför allt i detaljerna och
de noggranna kontrollerna av samtliga bearbetningssteg från skogen via sågverket in i
fabriken och slutligen till våra kunder.

• 20121 • www.jssverige.se

Sverige består av natur och framför allt mycket
skog. Det är här Berg & Bergs värld börjar.
Från skogarna i södra Sverige kommer huvuddelen av vår råvara och där finns omfattande
lövskogar med ek, ask och bok. Tre träslag som
återfinns i vårt produktutbud. Från skötseln
av skogarna, avverkningen, sågning i sågverket till den färdiga parketten – alla steg ligger
i våra händer. Detta är unikt och antagligen
något endast vi på Berg & Berg gör.

