FSC® Skovcertificering
Serviceinformation
Hvad er FSC-skovcertificering?
FSC-skovcertificering (Forest Management certification/FM) udgør den mest grundlæggende del af Forest Stewardship
Council®-certificeringsordningen. Hovedformålet er at skabe anerkendelse for ansvarlig skovforvaltning gennem strenge
standarder, tredjepartsauditering og miljømærkning. FSC kræver blandt andet, at I overholder national og international
lovgivning, respekterer lokale brugerrettigheder, bevarer skovens biodiversitet og økologiske funktioner, sikrer
skovdriftens langsigtede økonomiske levedygtighed og sikrer en korrekt planlægning og overvågning af skovbruget. For
at kontrollere, at I overholder FSC’s kriterier, foretager vores auditorer en grundig hovedevaluering af jeres indsats i
forhold til alle relevante FSC-kriterier.

Hvad er de vigtigste roller og ansvarsområder inden for FSC-systemet?
FSC er en international organisation, som ejer FSC-systemet og udvikler certificeringsstandarder og krav, som
certificerede virksomheder skal følge. FSC-certificeringsorganer er akkrediteret af FSC’s akkrediteringsorgan
Accreditation Services International (ASI) og skal følge akkrediteringsregler udgivet af FSC International Center.

Hvilke certificeringsstandarder gælder for vores organisation?
De globale FSC principper og kriterier definerer forsvarlig skovforvaltning på globalt plan, og de internationale generiske
indikatorer bruges til at tilpasse indikatorkrav på nationalt eller regionalt niveau. I mange lande er nationale FSCskovforvaltningsstandarder på plads. I lande uden FSC-godkendte skovforvaltningsstandarder er interim nationale
standarder udviklet ud fra de internationale generiske indikatorer og brugt af certificeringsorganer som grundlag for
evaluering og certificering.
Yderligere standarder, politikker og procedurer omfatter aspekter såsom Non-timber Forest Products, Chain of Custody
for skovdrift, gruppeskovcertificering, delvis certificering af store besiddelser, små eller lav-intensitetsforvaltede skove
(Small and Low Intensity Managed Forests, SLIMF), fjernelse af områder fra certifikatets omfang, anvendelse af
pesticider eller varemærkebrug på produkter eller til markedsføring.

Hvilke varemærker kan vi bruge?
FSC’s logo og varemærker kan anvendes til certificerede produkter og i forbindelse med markedsføring,
hvis I er FSC-certificerede og har underskrevet en FSC Trademark License Agreement. Enhver offentlig
brug af varemærket skal sendes til godkendelse hos os inden anvendelsen.

Hvad er omkostningsstrukturen?
Den samlede certificeringsomkostning består af omkostninger i forbindelse med
auditeringsydelser og FSC’s årlige akkrediteringsafgift (AAF). Gebyret for
auditering er specificeret i tilbuddet. Gebyret afhænger af størrelsen på jeres
organisation, geografisk placering og kompleksiteten af faktorer såsom
skovbrugsaktiviteter, høje bevaringsværdier, interessentrelationer etc.
FSC’s AAF-gebyr bestemmes ud fra syv forskellige kategorier, der afspejler typen
af skov, ledelsesmål, produktivitet og skala. En fast rate på USD 10 er genereret
for hvert certifikat og et yderligere gebyr pr. hektar beregnes ud over denne sats.
Forskellige rater pr. hektar anvendes til de forskellige kategorier inden for
skovforvaltning. Certifikater, der er fuldt kvalificerede som SLIMF eller ’community’
skovbrug er helt gratis, dvs. deres areal er ikke medtaget i beregningen pr.
hektar, og der anvendes ikke en fast certificeringsafgift
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Categories of Forest
Management

Per ha Rate
(USD)

SLIMF
‘Community’ skovbrug
Særlig beskyttede skove
Tropiske skove
Boreale skove
Tempererede skove
Plantageskove

zero
zero
$ 0.0001
$ 0.0020
$ 0.0035
$ 0.0045
$ 0.0200

FSC AAF afgiften pr. hektar i USD da dette
dokument blev publiceret. Se venligst fsc.org
for opdateringer. Dette gebyr kommer oveni
basissatsen på USD 10.

Hvad med fortrolighed?
For at tjekke korrekt regnskab for certificerede volumener, har vores auditorer brug for adgang til fortrolige oplysninger,
herunder kommercielle oplysninger. Fortroligheden af jeres data er sikret og vores medarbejdere er bundet af strenge
fortrolighedskrav. Alle FSC FM-certificeringer er dog offentligt tilgængelige i FSC-databasen (http://info.fsc.org/)
sammen med et resumé af auditrapporten. Dette inkluderer oplysninger om afgrænsning af jeres certifikat, basale
detaljer om virksomheden og kontekst, et resumé af jeres skovforvaltningsplan, auditprocessen og de vigtigste
resultater fra auditeringen, herunder eventuelle rapporter om afvigelser.

Hvad indebærer certificeringsprocessen?
FSC-certifikater bliver udstedt for en femårsperiode. En indledende evaluering udføres som grundlag for certificering, og
efterfølgende årlige audits er påkrævet for at opretholde certifikatet.

1. Præevaluering

2. Jeres
forberedelse

4. Hovedevaluering

5. Reportering
og certificering

Præ-evaluering kan hjælpe jer med at blive forberedt til certificering. Det indebærer en
gennemgang af jeres skovforvaltning og identificerer huller i jeres systemer. Ved FMcertificering, er en præ-evaluering obligatorisk for alle plantager større end 10.000 ha, alle
ikke-plantage skovtyper større end 50.000 ha, og drifter, der indeholder høje
bevaringsværdier. Særlige krav gælder SLIMF.
Når I har underskrevet certificeringsaftalen og Trademark License Agreement, skal I
forberede jer til at blivecertificeret. For at opfylde FSC’s krav, skal I udarbejde dokumenter,
opsætte systemer, tildele ansvar og uddanne jeres medarbejdere. I får en kontaktperson
ved Preferred by Nature, der er tilgængelig i hele certificeringsprocessen.
Vi afholder interessenthøring mindst seks uger før evalueringen for FM eller 30 dage for
Controlled Wood FM. FM-hovedevalueringer udføres altid på stedet og har en typisk varighed
på 2-5 arbejdsdage afhængigt af driftens størrelse, tilgængelighed og kompleksitet.
Hovedevalueringen omfatter blandt andet interviews og offentlige møder, gennemgang af
dokumenter og feltbesøg.
We prepare a report presenting the audit results. Any non-conformities are described, and
major issues need to be corrected before the certificate can be issued. The report is quality
reviewed and you are invited to comment. Based on a positive certification decision, the
certificate is issued and made visible on the FSC database.

Hvordan opretholder vi vores certifikat?
I skal overholde certificeringskravene for at forblive certificerede. Dette bekræftes gennem årlige audits. Preferred by
Nature hjælper jer med at holde øje med kravene ved at give regelmæssige opdateringer om systemændringer. Hvis der
bliver identificeret afvigelser i jeres system, skal I træffe passende og effektive foranstaltninger til at løse disse.
For at sikre FSC-systemets integritet gælder strenge krav til opfølgning af afvigelser, som klassificeres som væsentlige
eller mindre. Mindre afvigelser bliver typisk verificeret ved næste årlige audit; hvis de ikke er blevet behandlet
tilstrækkeligt, opgraderes de til væsentlige. Væsentlige afvigelser skal følges op på inden for maksimalt tre måneder,
hvilket kræver et ekstra audit for at sikre jeres rettidige overholdelse. Manglende opfølgning på væsentlige afvigelser,
eller fundet af fem eller flere væsentlige afvigelser under et audit, fører til suspension af jeres certifikat. Dog kan selv et
suspenderet certifikat genindføres, hvis du sikrer systemoverholdelse, og dette er verificeret gennem et audit.
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