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Från: Svenska FSC och FSC International 

Datum: 1 oktober   

 

Översyn av policyn för de årliga administrationsavgifterna (AAF) kommer att stärka 

FSC.  

 

Vi skriver till dig för att informera om att vi kommer att se över policyn för den årliga 

administrationsavgiften (FSC-POL-20-005 V2-0) för alla certifierade företag inom FSC. Den 

nya avgiften kommer att träda i kraft januari 2014. Avgiften inrättades för att stödja FSC:s 

grundläggande service till sina medlemmar och certifikatinnehavare och har inte justerats 

sedan 2008. Som ett FSC-certifierat företag kommer du troligtvis få en kostnadsökning av din 

årliga administrationsavgift, som betalas vid din FSC-revision till din certifierare.  

 

Du hittar en översikt över de justerade avgifterna här: ic.fsc.org/aaf_revision 

 

Majoriteten av de FSC-certifierade företagen kommer att få en mindre kostnadsökning mellan 

$50 - $400. Vissa företag som har en högre omsättning kommer att möta större ökningar, 

medan andra – mindre markägare och lokalsamhällen – kommer att få en minde ökning, detta 

för att uppmuntra till ett fortsatt engagemang.  

 

I detta brev kommer vi att ge dig bakgrunden till förändringen och vad du kan förvänta dig i 

gengäld. 

 

För att bemöta våra intressenters behov 

Vi får ofta höra att FSC-certifierade företag och skogsägare vill kunna få relevant stöd vid 

brådskande ärenden. Vi får också höra att FSC måste förbättra sin marknadsföring och 

marknadsinsatser runt om i världen för att kunna generera största möjliga mervärde för våra 

certifikatinnehavares investering i certifieringen. FSC:s globala nätverk är avgörande för att 

leverera detta och säkerställa ett starkt nationellt engagemang. För att göra detta och 

säkerställa servicenivån globalt, regionalt och nationellt, krävs det en översyn av den 

nuvarande modellen för den årliga administrationsavgiften. Detta kommer att tillgängliggöra 

medel för att stärka närvaron och servicen nationellt, regionalt och internationellt. 

 

Stärkt närvaro och ökad kapacitet i din region 

Vid FSC:s generalförsamling 2011 beslöt FSC:s medlemmar att en översyn av 

administrationsavgifterna var nödvändig. För att genomföra översynen anlitade sekretariatet i 

Bonn, Price Waterhouse Coopers (London) och Sustainability, Ltd. Deras slutsats är att om 

FSC ska kunna stödja den fortsatta tillväxten och säkerställa servicen till certifierade företag 

måste FSC tillgängliggöra ytterligare medel till det globala nätverket.  
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FSC:s fördelningsmodell av medel inom organisationen kommer också att förändras. Till 

skillnad från tidigare modeller kommer det nya tillvägagångssättet att innebära att en fast 

procentandel av avgifterna i ett land kommer att stanna i landet, detta för att stödja nationella, 

regionala och internationella verksamheter. Du kommer att uppleva en starkare koppling 

mellan din årliga avgift och det stöd du kan erhålla från FSC i Sverige.  

 

FSC kommer aktivt arbeta för att förbättra systemet och ge ökad service, inklusive: 

- förbättra hanteringen och utveckla FSC:s konsensusbaserade styrningssystem 

- hantera och förbättra FSC:s globala system för policys och standarder, inklusive 

spårbarhet och ny teknik 

- lokal och global kommunikation, marknadsföring och branding, inklusive samarbeten 

med handelspartners 

- varumärkeshantering och varumärkesskydd 

- vidareutveckling av FSC:s system för klagomålshantering och, 

- opinionsbildning 

 

utöver detta kommer FSC att göra särskilda satsningar genom att: 

- investera i hanteringen av de risker certifiering kan innebära i vissa länder 

- stärka underutvecklade eller outvecklade marknader världen över, med särskild fokus 

på tropisk skog.     

 
Vi hoppas att policyändringen och den ökade servicen från FSC kommer att tas väl emot av 
dig och alla andra uppskattade intressenter. Vi inser att FSC-systemet genomgår stora föränd-
ringar just nu, men alla dessa förändringar syftar till att stödja FSC:s utveckling till ett ännu 
mer robust certifieringssystem som du kan lita på. Vi kommer att arbeta hårt för att hitta lös-
ningar och ge mervärde till alla, för att i slutändan få en starkare och mer integrerad organisat-
ion som kommer att vara till nytta, både för dig och skogarna runt om i världen. 

 

Vi vill också passa på att tacka dig för ditt engagemang och delaktighet. Under 2014 kommer 

FSC kommer att fira 20 år av att främja ett ansvarsfullt skogsbruk. Vi skulle inte ha kunnat 

göra det utan ditt engagemang. Med ditt stöd har FSC banat vägen för ett ansvarfullt 

skogsbruk och kommer att fortsätta göra så, som världens mest framgångsrika certifierings-

system för skog.   

 

Du får gärna kontakta mig, som din nationella kontaktperson, om du har några frågor eller 

synpunkter.  

 

Vänliga hälsningar     

Lina Bergström    Kim Carstensen 

Verksamhetschef Svenska FSC  Generaldirektör, FSC International 

Lina.bergstrom@fsc-sverige.org 
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