UDKAST IKKE ENDELIGT GODKENDT

CONTROLLED WOOD KONTROLTILTAG
(Udkast rev. 01.12.2017)

1
Leverandøren er FSC, FSC Controlled Wood eller PEFC certificeret
og træet leveres som FSC, FSC CW eller PEFC 100% certificeret
Kontrolpunkt:
Faktura fra den certificerede leverandør med certificeringsnummer og FSC, FSC CW eller PEFC 100% anprisning.

NEJ

Bemærk kun PEFC 100% kan accepteres

JA

2

3
Træet spores til hugstlokaliteten
• Sporings ID, der kan identificere hugstslokalitet
• GPS koordinatoer, kort, e.l.
• Ordre/email-korrespondance, faktura (pris kan overstreges)
eller følgeseddel med angivelse af hugstlokalitet

JA

Kontrolpunkter:

NEJ

NEJ

4
Nøglebiotoper på over 0.25 ha er registrerede af en
ekspert inden for de seneste 10 år
Kontrolpunkter:

• Faktura på udabejdelsen af en nøglebiotopregistrering med dato (pris kan overstreges)
eller af en grøn driftsplan, men da suppleret med kopi af indholdsfortegnelsen der omfatter
nøglebiotopregistrering, da ikke alle grønne driftsplaner omfatter denne registrering.
• eller Kopi af nøglebiotopregistrering (eller adgang via link)
(evt i grøn driftsplan) med dato og info om hvem der har udarbejdet den.
Nøglebiotopregistrering er her iht.:
1. Nøglebiotoper i skov Skov-info katalog 24 eller

JA

5
Der træffes tilstrækkelige foranstaltninger
for at sikre, at de registrerede nøgle-biotoper
ikke trues af skovdriften.
Kontrolpunkter:
Beskrivelse af hvordan der er træffes tilstrækkelige
foranstaltninger for at sikre, at nøglebiotoper ikke er trues af
skovdriften. Foranstaltningerne kan for eksempel omfatte at:
• Den udførende part er instrueret i og/eller uddannet til at tage
de nødvendige hensyn for
at sikre at nøglebiotoper på arealet bevares.
• Der ikke skoves på arealer hvor der er registreret
nøglebiotoper.

2. Nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov (jf skovloven §25),
suppleret med en registrering af lysåben natur (jf. naturbeskyttelseslovens §3)
og lokaliteter med kendt forekomst af rødlistede arter.

• Er der ikke registreret nøglebiotoper på
hugstlokaliteten noteres blot dette.

NEJ

NEJ

Ekspert er her defineret som en fagperson, konsulent etc.,
med dokumenterbar viden om det emne, der søges information om.

JA

•G
 yldigt FSC FM certifikatet via FSCs database
• Gyldigt CW certifikatet via FSCs database eller
• Gyldigt PEFC certifikat via www.pefc.dk

Lav risiko

Kontrolpunkter:

Skoven er FSC, PEFC eller FSC Controlled Wood certificeret

Der kan ikke konkluderes ’lav risiko’. Yderligere kontroltiltag implementeres eller det noters at træet ikke accepteres som controlled material.

OBS: Det er til enhver tid en virksomheds certificeringsorgan der vurderer om virksomhedens kontroltiltag er tilstrækkelige. Udover de her anbefalede kontroltiltag, er det derfor
muligt at en virksomheds kontroltiltag for eksempel kan henvise til SBP certificering af levarandøren eller et gyldigt bevis for ’Godkendt Biomasseproducent’ som garanti for lav risiko
af det leverede træ, så træet ikke skal spores til hugstlokaliteten. Men disse, og hvilken dokumentation de skal suppleres med, er ikke endnu vurderet hos FSC’s arbejdsgruppe.

JA

