FSC certificering in de Oekraïense praktijk
Certificering van duurzaam bosbeheer neemt wereldwijd nog steeds een vlucht. Zo is
momenteel ruim 307 miljoen ha bos gecertificeerd. Veel landen in Oost-Europa, zoals
de Baltische Staten en Polen, kennen al jaren een flink areaal gecertificeerd bos. Meer
recent zijn de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. Zo is de afgelopen jaren 14% van
het Oekraïense bos FSC gecertificeerd. Veelal hele regio’s tegelijk en tot op heden alleen
in het westen van Oekraïne. Het project ‘Promotie van duurzaam bosbeheer in
Oekraïne’, dat uitgevoerd wordt door FORM International, Probos en Oekraïense
partners, brengt hier verandering in. Dit Bosbericht beschrijft het proces van
verandering en bewustwording dat vooraf gaat aan de uiteindelijke FSC certificering
van twee State Forest Enterprises in Oekraïne.
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