Nieuwsbericht:
Nieuwe Nederlandse FSC-standaard gepubliceerd
Op 13 maart 2019 is de volledig herziene FSC-standaard voor bosbeheer in Nederland
gepubliceerd. Herziening was nodig omdat de huidige FSC-standaard gedateerd is: de
inzichten over duurzaam bosbeheer, maar ook op de wijze waarop je dat effectief en
efficiënt kunt toetsen, zijn in de afgelopen jaren veranderd. Er is de afgelopen jaren (soms
forse) kritiek geweest op de standaard, die zou leiden tot een toename van administratieve
lasten. Omdat een simpele update van de oude standaard niet voldoende zou zijn, is
gekozen voor een volledige herziening. Hierbij waren een tweetal uitgangspunten leidend:
(1) het terugdringen administratieve lasten bij certificering en (2) het benadrukken van de
praktische uitvoering van het bosbeheer.
Voor de standaard betekent dit:
• Er zijn geen eisen opgesteld voor zaken die door Nederlandse wetgeving voldoende
worden afgedekt;
• Het controleren door de auditor of daadwerkelijk aan wet- en regelgeving wordt voldaan
gebeurt alleen in die gevallen waarbij dat (schijnbaar) niet zo is;
• De wijze van controle door een auditor is zo concreet en eenduidig mogelijk beschreven
in de standaard;
• Er is naar gestreefd in de standaard geen normen op te nemen voor
beheerwerkzaamheden; bosbeheer is immers vrijwel altijd maatwerk. Normen voor
boswerkzaamheden werken vaak gelijkvormigheid in de hand, terwijl juist diversiteit van
belang is voor veel bosfuncties;
• De audits zullen vaker gaan over de beoordeling of een gekozen strategie tot het
gewenste doel leidt. Geen beoordeling op papier maar discussie tussen beheerder en
auditor!
• Er zijn geen eisen opgenomen voor onderwerpen die weliswaar belangrijk zijn, maar die
geen aandacht nodig hebben omdat de beheerpraktijk er voldoende aandacht aan
besteedt en/of de ontwikkelingen voldoende in de goede richting gaan. Zo vindt u geen
eisen terug over het aandeel inheemse bomen.
FSC staat voor duurzaam bosbeheer en heeft de ambitie om bosbeheer stapje voor stapje te
verbeteren. Ook in nieuwe standaard is een aantal eisen opgenomen die van (sommige)
bosbeheerders een stap vooruit zal vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om:
• Voorkomen van bodemverdichting;
• Strategievorming voor biodiversiteit;
• Keuze machines en werkmethoden;
• Strategievorming voor bosverjonging;
• Verbranding en afvoer van tak- en tophout;
• Aankoop plantmateriaal;
• Bestrijding invasieve, uitheemse soorten.
Ingangsdatum van de nieuwe FSC-standaard is 1 juni 2019 en is te vinden op:
www.fsc.nl/bosbeheer-standaard

