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Forløp og status, norsk FSC-standard
• Samtalene startet i 2017 i forlengelse av arbeidet med NRA
(nasjonal risikoanalyse) for Controlled Wood
• Økonomisk kammer: Skogeierforbundet, NORSKOG,
Skogindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening
• Sosialt kammer: Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund,
Fellesforbundet, Protect Sápmi
• Miljøkammer: Sabima, WWF
• Likevektige stemmer
• Arbeidsgrupper (samiske rettigheter, utenlandske treslag, generell
gruppe)
• To offentlige høringer og skogtest v/ WSP Danmark
• Mest kommentert: bevaringsnettverket, leiker og hekkeplasser,
norsk gran på Vestlandet, lukket hogst, markberedning.
• Vi er i avslutningsfasen
• Publiseringsdato, effektiv dato og implementering
• Standarden skal være i bruk 12 måneder etter effektiv dato

FSC-standardens prinsipper og kriterier (P&C), og indikatorer
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Prinsipp 1. Overholdelse av lovverk
Prinsipp 2. Arbeidstakeres rettigheter og arbeidsvilkår
Prinsipp 3. Urfolks rettigheter
Prinsipp 4. Forhold til lokalsamfunn
Prinsipp 5. Skogens naturgoder
Prinsipp 6. Miljøverdier og miljøpåvirkning
Prinsipp 7. Planlegging
Prinsipp 8. Overvåkning og evaluering
Prinsipp 9. Høye bevaringsverdier (HCV)
Prinsipp 10. Gjennomføring av skogsdrift
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•
•

P&C er grunnstammen i FSC
…og helt likevektige kamre i alle prosesser
Nasjonal standard formes gjennom indikatorene
Alle styringsdokumenter er generiske

Hva er spesielt med FSC-standarden?
IGI og nasjonale standarder, 315 indikatorer
Prinsipp 1 og 2 – lovverk og rettigheter
FPIC (samtykke fra samene)
Bevaringsnettverket omfatter 10 %
HCV (høye bevaringsverdier)
Konvertering
Forvaltningsplan
Årlige vurderinger / overvåkning / møtepunkt
10.3.1 Utenlandske treslag brukes ikke til
foryngelse
• 10.5.3 Forvaltningsplanen beskriver mulige
måter å oppnå en høyere andel lukkede
hogster i relevant tekst og/eller på kart
• 10.10.16 Markberedning brukes bare der det
kan dokumenteres vesentlig nytteverdi, og
benyttes ikke på mer enn 70 % av
driftsområdet
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Alle skogeiere er velkomne til å FSC-sertifisere skogen!
• 10 % er sertifisert i Norge (produktivt
skogareal), må tilpasse seg den nye
standarden
• Priser og etterspørsel
• Administrasjon og dokumentasjon
• Mindre eiendommer trenger hjelp!
• Gruppesertifisering
• Dobbeltsertifisering – dobbelt fordel
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