
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opbygger færdigheder til fremtiden 

 Støtter bæredygtig vækst 

www.nepcon.org 

Uddannelse i skovlovgivning i Malaysia, Ghana og Vietnam 

 

 

NEPCon har 15 års erfaring med at udvikle 

uddannelsesprogrammer og yde kapacitetsopbygning 

inden for vores ekspertiseområder. Vi har organiseret 

og leveret uddannelse til tusindvis af interessenter i 

både den offentlige og private sektor inden for vores 

egne uddannelsesprogrammer og projekter samt på 

anmodning. 

Vores eksperter 

Vi er en organisation, der leverer certificeringsydelser 

under nogle af verdens strengeste 

bæredygtighedsordninger, og derfor har vi et naturligt 

fokus på kvalitet og har bygget et omfattende 

uddannelsesprogram for vores medarbejdere, som 

ledes af vores egne undervisere og senioreksperter. 

Vores eksperter er også regelmæssigt involveret i 

kurser og workshops arrangeret af andre 
organisationer og som oplægsholdere på internationale 
konferencer og møder. Emnerne omfatter ansvarlig 

tømmerforsyning, offentlige indkøb af 
tømmerprodukter, lovligt tømmer og certificering. 

 

 

 

 
 

Kerneområder 

Vi tilbyder uddannelse og information sammen med de 

fleste af vores auditeringsydelser, herunder følgende 

emner: 

• FSC®-certificeret auditering (Skovdrift, 
Sporbarhed og Controlled Wood)  

• Skovlovgivning og due diligence (LegalSource™)  

• Ecosystem ydelser  

• Rainforest Alliance Sustainable Agriculture 

certificering (Landbrug og Sporbarheds-

certificering) 

Kontakt os 

Hvis du ønsker at bruge vores ekspertise, kan du 

kontakte os. Uanset om du har brug for en 

projektpartner, input til din organisation eller projekt, 

eller leder efter erfarne oplægsholdere til dit event, vil 

vi med glæde hjælpe dig. 

Doris Reva 

Training Coordinator 
Email: dreva@nepcon.org 
Mobile: +372 5225947 

Kompetence er en afgørende faktor for at sikre 

kvaliteten og virkningen af 

bæredygtighedsindsatsen, herunder 

certificeringsordninger. Derfor har NEPCon 

opbygget et omfattende uddannelsesprogram, 

der dækker vores kerneområder. 

– Peter Feilberg, Adm. direktør i NEPCon  
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Vores uddannelseserfaring 

Udvalgte referencer   

 Få vores gratis nyhedsbrev 

www.nepcon.org/newsletter 

I perioden 2007-2018 ydede NEPCon uddannelse til over 

2.000 personer fra mere end 45 lande. Deltagere 

omfatter virksomhedsledere og medarbejdere, fagfolk 

fra den offentlige sektor og repræsentanter for NGO'er. 

  

 

 

 

 

Skovcertificering og skovlovgivning  

✓ Fra 2019: Vi er lokalt tilstede på verdensplan og vil 
være vært for udennelses-arrangementer også i 
Afrika, Nord- og Sydamerika. 

 
✓ 2018: Vi har afviklet 20 Ekspert-kurser i Europa, 

Asien og Rusland – 171 stakeholders fra 33 lande 
deltog. 

 
✓ 2017: I juli blev vi den første udbydere af FSC-

uddannelse, der blev godkendt af ASI (Assurance 

Services International) for at opfylde FSCs nye, 
strengere krav til auditoruddannelse. Vores FSC 
Udannelsesprogram er nu adskilt i et fem-dages 

FSC Forest Management kursus og en tre-dages 
FSC Chain of Custody kursus kombineret med 
online moduler. NEPCon Training Hub blev også 
lanceret i 2017. 

 

✓ 2012-2017: Vi har leveret FSC-ekspertuddannelse 

til over 200 deltagere fra mange lande. 
Uddannelsen udføres regelmæssigt på engelsk og 
russik, og tiltrækker deltagere i alle nationaliteter, 

der repræsenterer den private og offentlige sektor 
samt NGO'er. Vores intensive 5-dages kursus er 
godkendt til at opfylde de formelle krav fra Forest 
Stewardship Council®. 

 
✓ Fra 2012: Vi har tilrettelagt forretningsseminarer, 

herunder erhvervsuddannelse om emner som EU’s 

Tømmerforordning (EUTR) og krav til 
skovbrugscertificering for deltagere i Europa og 
Asien. 

  
✓ Fra 2014: Vi har tilrettelagt uddannelse om 

tømmerlovgivning til hundredvis af organisationer 
og tømmervirksomheder i Europa, Asien og Afrika, 

som led i internationale donorfinansierede 
projekter. Sådanne kurser har til formål at hjælpe 
virksomheder bedre med at overholde gældende 

lovgivninger såsom EUTR og FLEGT-krav. 
 

✓ 2012: I aftale med the European Forest Institute 

og i samarbejde med IDL Group og Rainforest 
Alliance tilbød NEPCon uddannelse på FLEGT, 

REDD, EU's tømmerforordning og andre 
lovlighedspolitikker samt offentlige og private 

indkøbspolitikker relateret til lovlig tømmer til 31 
offentlige fagfolk i sektoren fra fem afrikanske 
lande. 

 

✓  

 

✓ 2011-2012: I aftale med FSC for at yde 
kapacitetsopbygning til FSC's nationale kontorer 
for udførelse af nationale Controlled Wood 

risikovurderinger for at identificere risikoen for 
uacceptabel skovforvaltning på lande- eller 
subnationalt niveau. 

 

✓ 2009-2012: Uddannelse af 700 skoventreprenører 

og skovejere inden for rammerne af CEFCO-
projektet i fællesskab implementeret af NEPCon, 
European Network of Forest Entrepreneurs og FSC. 
Støttet af EU's miljøinnovationsfond.  

 
✓ 2007: Erhvervsuddannelse om bæredygtigt 

skovbrug leveret til over 430 private skovbrugere 

og skovbrugsfolk som en essentiel del af to EU-
finansierede projekter.  
 

Oplysningsarbejde 

✓ 2009: Uddannelse til omkring 40 offentlige 

branchefolk om bevidstgørelse og inklusion af 
interessenter til støtte for Natura 2000 beskyttelse 
af unik natur i det nordlige Cypern 

 

Naturbeskyttelse 

✓ 2001-2007: Uddannelse, der skal analysere, 
planlægge, udføre og lette en række workshops og 

kursusarrangementer, der dækker mange emner, 
med det overordnede mål at gennemføre EU's 
habitat- og vandrammedirektiver, herunder 

kortlægning og udpegning af beskyttede Natura 
2000-områder. Leveret inden for rammerne af 
projekter finansieret af Miljøministeriet.  

Civilsamfundet 

✓ 2008: Organisering af NGO-kapacitetsopbygning 

for NGO'er i Hviderusland. I samarbejde med 
Environmental Information Center, Litauen. 
Finansieret af Nordic Council of Ministers.  
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