Frukostseminarium 2 juni 2017:
Chain‐of‐custody för skogliga produkter – ny
global standard ute på remiss

Ett internationellt arbete med att ta fram en ISO‐
standard gällande spårbarhetssystem för skogliga
produkter pågår sedan 2014. Svensk skogsindustri
har varit mycket aktiva i arbetet och därigenom fått
bra påverkan på standarden som nu är ute på
remiss. Internationellt har representanter för olika
typer av aktörer deltagit i arbetet. ISO 38200 Chain‐
of custody of wood and wood‐based products
förväntas publiceras nästa år och kommer då få stor
betydelse för hur man ser på de här frågorna.
Arbetar du med spårbarhets‐ och/eller
hållbarhetsfrågor inom skogssektorn? Eller kanske
inom en helt annan sektor men är nyfiken på hur
man löst de här frågorna i andra branscher?
Påverkas du av hur kraven ser ut? Eller är du helt
enkelt nyfiken på den nya standarden?
Välkommen att lyssna, diskutera och ställa frågor!

Program 2 juni
08.30‐09.00 Frukost serveras
09.00‐11.00 Seminarium
Plats: SIS, Torsplan 1e, Stockholm (plan 9)
Anmälan senast 24 maj till sofia.backeus@sis.se.
Ange eventuella kostrestriktioner samt om du avser
delta via webb. Om du deltar via webbmöte så är
möjligheterna att delta i diskussionerna begränsad.
Detaljerat program på baksidan.

Är du intresserad av att läsa standardförslaget?
Standardförslaget är ute på remiss och det går att
lämna kommentarer fram till den 26 maj. Du finner
förslaget här

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans inom sin bransch. Vi säljer också
standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder främjar
blir säkrare.
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Program frukostseminarium, 2 juni

08.30‐09.00 Frukost serveras

Seminarium 09.00‐11.00
Välkomna!
Ulf Klensmeden, Stora Enso samt ordförande SIS/TK 587
SIS, ISO och standardisering
Maria Gustafsson, SIS, projektledare SIS/TK 587
Bakgrund till ISO 38200
Ulf Klensmeden, Stora Enso samt ordförande SIS/TK 587
Presentation av ISO 38200
Per Funkquist, BillerudKorsnäs & Magnus Norrby, repr. Sågverkens Riksförbund
Den internationella processen för att ta fram standarden
Maria Gustafsson, SIS, projektledare SIS/TK 587
Vad händer nu? Vilken är vägen framåt?
Maria Gustafsson, SIS, projektledare SIS/TK 587
Paneldiskussion
I panelen: Ulf Klensmeden, Stora Enso; Elisabeth Dahlén, Södra Skogsägarna; Per
Funkquist, BillerudKorsnäs; Sven Lindroth, SCA; Magnus Norrby, repr. Sågverkens
Riksförbund; Andreas Rastbäck, Holmen; Maria Gustafsson, SIS
Moderator: Sofia Backéus, SIS
Tack för idag!
Ulf Klensmeden, Stora Enso samt ordförande SIS/TK 587
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