Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark
2. oktober 2020, kl. 10.30 – 12.45

Mødet blev gennemført digitalt på Microsoft Teams

Deltagere: Peter Kristensen, Ørsted, Marie Sigvardt, Red Orangutangen, Nora Skjernaa Hansen,
Danmarks Naturfredningsforening, Søren Dürr Grue, FSC Danmark, Jakob Bressendorf, Horn
Bordplader, Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv, Kristian Fribo, Stark, Morten Brodde (referent),
FSC Danmark, Loa Dalgaard Worm, FSC Danmark (med under punkt 7).
Afbud: Henrik Wejdling (udtrådt), Annette Christensen (udtrådt)
1. Velkommen og godkendelse af dagsorden
-

Formanden bød velkommen til mødet og gennemgik dagsordenen
Henrik Wejdling er trådt ud af bestyrelsen i DOF. Der arbejdes på at finde en
anden kandidat fra DOF
Annette Christensen er stoppet som direktør i TMI og udtrådt af FSC Danmarks
bestyrelse. Der arbejdes på at finde en anden kandidat fra TMI
Ingen øvrige kommentarer til dagsordenen

2. Nyt fra formanden
- Der skal gøres en aktiv indsats for at få repræsentanter fra sociale og
miljømæssige organisationer i FSC Danmarks bestyrelse, hvor der er ledige
pladser i både miljøkammeret og det sociale kammer
- Mulige er drøftet og sekretariatet vil udarbejde en liste
- Sekretariatet og bestyrelsen vil i samarbejde række ud til mulige kandidater

3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- Nora Skjernaa Hansen bekræftede valget som næstformand i FSC Danmarks
bestyrelse fra sidste bestyrelsesmøde
- Referatet blev herefter godkendt
4. Nyt fra bestyrelsen og aktuelle politiske processer
-

-

-

-

FSC’s sporbarhedssystem er et eksempel på et godt system for sporbarhed, som
kan være inspirationsmodel til sikring af ansvarlig oprindelse for andre
commodities. Det er blevet brugt som eksempel i en netop overstået offentlig
høringsproces vedr. commodities.
Jakob Zeuthen fortæller, at Dansk Erhverv mener, at vejledningen om grøn og
etisk markedsføring skal tages op hos Forbrugerombudsmanden og udvides med
eksempler på underbyggede etiske påstande vedr. klima, så det sikres, at
virksomheder undgår klimagreenwashing, utilsigtet eller ej.
I NGO-miljøet er der er fokus på biomassekriterier og højere bæredygtighed for
træ, der brændes af til kraftvarme. Der peges på FSC og skovcertificering som
sådan til dokumentation af bæredygtig oprindelse.
Forhandlinger om biodiversitetspakken er genoptaget. Fokus er på mere skov og
åbent land til ren natur og en mere bæredygtig produktion på det resterende areal
Der etableres en klimaskovfond til at rejse penge til etablering af nye skove og tage
lavbundsjorde ud af drift.
Med FSC’s Procedure for Ecosystem Services kan en FSC-certificeret
skovejendom lave verificerede claims/påstande om kulstof, vand og andre
økosystemtjenester. Efterspørgsel på Ecosystem Services-claims vil kunne øge
værdien af FSC-skovcertificering for skovejeren.
Politiske drøftelser om nationale bæredygtighedskriterier for biomasse nærmer sig
afslutning. Det forventes, at FSC stadig vil være en måde at dokumentere
bæredygtig skovdrift på men også med andre krav oveni og andre mulige
dokumentationsmåder.
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5. Status fra sekretariatet
Søren Dürr Grue beretter om seneste nyt fra sekretariatet.
Udvikling i markedet
-

Vækst i FSC-certificering og varemærkelicenser i de fleste brancher
Særlig vækst i certificeringen af mindre virksomheder gennem gruppecertificering
Nyt FSC-skovcertifikat og skovgruppecertificering
8 nye medlemmer i år

Økonomi
-

Forventer overskud, som er lavere end budgetteret, men større end tidligere
scenarier fra starten af COVID-19-perioden
Ændrede og aflyste projekter betyder færre indtægter
Den forventede beskæring af midler fra FSC International bliver mindre end
forventet
Flere indtægter pga. stigning i licenser og medlemskaber, som er større end det
budgetterede

-

Personale
-

Tidligere praktikant ansat som studentermedhjælper som projektkoordinator
To nye kommunikationspraktikanter ansat for anden halvdel af 2020
Specialestuderende ansat for en tidsbegrænset periode for at lave en kvalitativ
undersøgelse af barrierer for FSC-skovcertificering i Danmark
Der arbejdes på at ansætte endnu en studentermedhjælper til varetagelse af
administrative opgaver

Aktiviteter
-

Medlemsundersøgelse viser høj tilfreds med FSC Danmark arbejde og aktiviteter,
medlemsservices og samarbejde med medlemmer
FSC Design Award aflyst pga. COVID-19
Workshop om natur i skovbrug aflyst pga. COVID-19
Designing for Sustainability, der afholdes i forbindelse med FSC Design Award,
ændres fra fysisk arrangement til en online konference, som bliver gratis at deltage i
Sekretariatet arbejder meget hjemmefra, men tager møder eksternt, når det er
nødvendigt og forsvarligt ift. myndighedernes anbefalinger og retningslinjer
Kommende projektmuligheder gennemgås ift. aktivitet og økonomi

Medier
-

Positiv omtale i TV pga. WWF-undersøgelse af grillkul, hvor FSC-mærket fremhæves

Norge
-

FSC Danmark støtter også FSC-udviklingen i Norge i 2021 gennem vedligeholdelse af
hjemmeside, mødedeltagelse (mest online) og alm. oplysningsarbejde
Etablering af FSC-kontor i Norge er i proces med støtteerklæringer fra FSC Danmark,
FSC Sverige og FSC Finland

6. Corona: FSC DKs retningslinjer og betydning for aktiviteter
- Der henvises til punkt 5
7. FSC’s globale strategiproces:
Søren Dürr Grue fortæller om FSC’s globale strategiproces, hvad den betyder for FSC
Danmark, hvad de større tendenser er.
-

I store træk er målene fra FSC’s 2015-2020-strategi nået
Dog har FSC ikke fået løst problematikken med, at incitamentet til afskovning og
forringelse af skove stadig er højere end incitamentet for ansvarlig skovdrift i mange
dele af verdenen
Den nye strategi hviler på co-creation
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-

Kernen er stadig principper og kriterer for bæredygtig skovforvaltning, som udmunder i
auditerbare standarder, tredjeparts kontrol og et certificeringssystem for skove og
virksomheder
Der skal udvikles flere og bedre løsninger inden for certificering men også nye
løsninger, som kan bidrage til FSC’s mission. For eksempel certificering af
økosystemtjenester og nye tiltag, der kan sikrer mere certificering af små
skovområder, skovområder drevet og brugt af oprindelige folk og lokalsamfund,
områder med høje bevaringsværdier og biodiversitet, skove med højt
kulstofsbevaringsindhold og lignende.

-

Loa Dalgaard Worm uddyber udkastet til den nye strategi, der indeholder tre
understrategier: Strategy 1: Co-Create and implement forest solutions, Strategy 2:
Transform markets, Strategy 3: Catalyse change.
-

Strategi 1 indeholder mål om at udvide FSC til også at kunne levere løsninger på
landskabsniveau og styrke og effektivere de eksisterende standarder
Strategi 2 indeholder mål om at kunne levere data til forskningsmiljøet og andre, der
påviser og dokumenterer FSC’s effekt
Strategi 3 indeholder mål om at øge opmærksomheden og forståelsen af skoves
værdi og indføre tiltag, der kan bidrage yderligere til FSC’s mission gennem stærkere
partnerskaber og alliancer
Klima og kulstoflagring er med i FSC’s strategi og også organisatorisk er der fokus på
det

-

8. Næste møde (december): Digitalt eller fysisk?
-

Næste møde afholdes digitalt

9. Eventuelt
-

Ingen bemærkninger
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