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Denne oversettelse til norsk av den engelske versjonen av sporbarhetsstandarden er gjord for å 
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teksten som gjelder avseende FSC:s krav. Ibland er det vanskelig å treffe korrekt i den norske 
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Dato for oversettelse: 2022-11-15 

 
 
 
Forest Stewardship Council (FSC) er en uavhengig, «non-profit», internasjonal 
medlemsorganisasjon, etablert for å støtte miljøtilpasset, sosialt ansvarstagende og økonomisk 
levedyktig forvaltning av verdens skoger.  

FSC sin visjon er at skogens virkelige verdi anerkjennes og integreres fullt ut i hele verden. FSC er 
den ledende drivkraften for et forbedret skogbruk og en markedsutvikling, som vender trenden i 
verdens skoger mot bærekraftig brukende, bevarende og respekt for alle.  
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Introduksjon 

Sporbarhetskjeden i FSC – på engelsk Chain of Custody (CoC) – er den vei som produkter 
fra skogen skal ta (eller i tilfelle resirkulerte materialer fra det øyeblikket materialet 
gjenvinnes) til det punktet hvor produktet selges med en FSC-erklæring og / eller er en 
ferdig FSC-merket produkt. Sporbarhetskjeden inkluderer hvert trinn i innkjøp, prosessering, 
handel og distribusjon der overføring til neste fase av forsyningskjeden innebærer en 
endring av produkteierskapet.  

Enhver eierendring i forsyningskjeden til FSC-sertifiserte produkter krever etablering av 
effektive styringssystemer for sporbarhet i respektive organisasjonen og kontroll av et 
uavhengig FSC-akkreditert sertifiseringsorgan, hvis organisasjonen ønsker å gjøre et FSC-
erklæringer om sine produkter.  

FSC-sertifisering av slike styringssystemer er utformet for å gi en troverdig forsikring om at 
produkter som selges med en FSC-erklæring stammer fra godt forvaltede skoger, 
kontrollerte kilder, gjenvunnet materiale eller en blanding av disse. FSC:s 
sporbarhetssertifisering underletter dermed transparensen gjennom forsyningskjeden av 
varer laget av slike materialer.  

 

Versjonslogg  

V1-0  I september 2004 godkjente FSC-styret den første versjonen av "FSC-STD-40-004 V1-0: 

FSC CoC-standard for selskaper som leverer og produserer FSC-sertifiserte produkter".  

V2-0  Denne store gjennomgang av standarden introduserte nye konsepter i CoC, for eksempel 

produktgrupper og kredittsystemet. Det tok hensyn til de ulike anbefalingene fra de tre 

tekniske arbeidsgruppemøtene som ble avholdt mellom oktober 2005 og februar 2007, samt 

synspunkter fra intressenter på de ulike offentlige utkastene og på FSC-diskusjonsutkastet 

"FSC-DIS-01-013: Gjennomgang og revisjon av FSC CoC-standarden". V2-0 ble godkjent av 

FSC-styret på deres 46. møte i november 2007.  

V2-1  Denne mindre standardgjennomgangen innførte nye krav i sporbarhetsstandarden angående 

sertifikatinnehaverens forpliktelse til FSC-verdier og HMS på arbeidsplasser. Denne 

versjonen ble godkjent av FSC Policy Director den 01. oktober 2011.  

V3-0  Denne store gjennomgangen av standarden tok hensyn til fem forslag fra FSC General 

Assembly 2011 (Motions 38, 43, 44, 45 og 46), samt studier bestilt av FSC International om 

kredittmetodikk på tvers av anlegg, forsyningskjedeintegritet og alternativer for beste måte å 

vurdere gjenvunnet materiale før konsumentledet i FSC-systemet. Denne 

dokumentversjonen ble godkjent av FSC-styret på deres 73. møte i november 2016. 

V3-1  Denne mindre gjennomgangen av standarden introduserte de nye FSC-kravene for 

arbeidstakerrettigheter (FSC core labour requirements) i sporbarhetssertifiseringen. I tillegg 

har det gjorts endringer for å forbedre standardens lesbarhet, for eksempel innlemmelse av 

råd og tolkninger. Denne dokumentversjonen ble godkjent av FSC:s internasjonale styre i 

januar 2021. 

  



 

 

  

FSC-STD-40-004 V3-1 

Standard for sporbarhetssertifisering 

Side 4 av 29 

 

 

Innhold 
 

A  Mål ..................................................................................................................... 5 

B  Omfang .............................................................................................................. 5 

C  Ikrafttredelse og gyldighetsdatoer .................................................................. 6 

D  Referanser......................................................................................................... 6 

E  Språk ................................................................................................................. 6 

Del 1: Generelle krav ............................................................................................... 8 

1  Styringssystem for sporbarhet (CoC) ............................................................. 8 

2  Materialinnkjøp ............................................................................................... 10 

3  Materialhåndtering ......................................................................................... 11 

4  FSC-material og produktdokumentasjon ...................................................... 12 

5  Salg ................................................................................................................. 13 

6  Overholdelse av all tømmerlovgivning ......................................................... 15 

7  FSC sine grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter3 .......................... 16 

DEL II: Kontroll av FSC-erklæring ........................................................................ 17 

8  Etablering av produktgrupper for kontroll av FSC-erklæring ...................... 17 

9  Transfersystemet ............................................................................................ 18 

10  Prosentsystemet............................................................................................. 20 

11  Kredittsystemet .............................................................................................. 22 

DEL III: Kompletterendekrav ................................................................................. 24 

12  Krav til FSC-merking ...................................................................................... 24 

13  Outsourcing .................................................................................................... 24 

DEL IV: Kvalifikasjonskriterier for enkeltsite-, multi-sites-og 
gruppesertifikat for sporbarhet ............................................................................ 26 

14  Kvalifisering for enkelt-site sporbarhetssertifikat ........................................ 26 

15  Kvalifisering for multi-site sporbarhetssertifisering .................................... 26 

16  Kvalifisering for gruppe CoC-sertifisering .................................................... 27 

 

 

 

 



 

 

  

FSC-STD-40-004 V3-1 

Standard for sporbarhetssertifisering 

Side 5 av 29 

 

 

A  Mål  
Målet med denne standarden er å beskrive minimumskravene til styringssystem for 
administrasjon og produksjon når det gjelder sporbarhet (CoC) i en organisasjon for å 
sikre/demonstrere at skogbaserte materialer og produkter, kjøpt, merket og solgt som FSC-
sertifiserte, stammer fra godt forvaltede skoger, kontrollerte kilder, gjenvunnet materiale 
eller en blanding av disse, og at tilknyttede erklæringer er legitime og korrekte.  

 

B  Omfang  
Dette er kjernestandarden for FSC sporbarhetssertifisering. Den spesifiserer kravene som 
gjelder for alle organisasjoner som vil bli eller er sporbarhetssertifiserte med hensyn til 
innkjøp, bearbeiding, merking og salg av skogbaserte produkter som FSC-sertifiserte.  

Boks 1. For hvem gjelder FSC:s sporbarhetssertifisering (CoC)?  

For at et produkt skal kunne selges som FSC-sertifisert, må det være en ubrutt kjede av 
organisasjoner, uavhengig sertifisert av FSC-akkrediterte sertifiseringsorganer, som 
dekker alle endringer i juridisk eierskap av produktet fra den sertifiserte skogen eller 
gjenvinningspunktet opp til den organisasjonen som selger det med en FSC-erklæring på 
salgsdokumenter og / eller til det punktet hvor produktet er ferdig og FSC merket. 
Sporbarhetssertifisering kreves derfor for alle organisasjoner i forsyningskjeden av 
skogbaserte produkter som har juridisk eierskap til sertifiserte produkter og utfører minst 
en av følgende aktiviteter:  

a) selger FSC-sertifiserte produkter med FSC-erklæring på salgsdokumenter;  
b) merker produkter som FSC-sertifisert;  
c) produserer eller endrer sammensetningen (f.eks. blanding eller tilsetning av 

skogbaserte materialer til produktet) eller fysisk integritet (f.eks. ompakking, om-
merking) av produkter som selges med FSC-erklæring;  

d) markedsfører FSC-sertifiserte produkter, unntatt ferdige og FSC-merkede 
produkter som kan markedsføres av ikke-sertifikatinnehavere (f.eks. forhandlere) i 
samsvar med «FSC’s Trademark Use Guide For Promotional License Holdere»  

NB! FSC-erklæring kreves i tilfeller der etterfølgende kunder ønsker å bruke FSC 
sertifiserte produkter som innsatsvare til produksjon av andre sertifiserte produkter 
og/eller for videresalg som FSC-sertifiserte.  

CoC-sertifisering er ikke nødvendig for organisasjoner som leverer tjenester til sertifiserte 
organisasjoner uten å ta juridisk eierskap til de sertifiserte produktene, inkludert:  

a) agenter og handelshus som arrangerer handel med sertifiserte produkter mellom 
kjøper og selger  

b) leverandører av logistikktjenester, transport og/eller midlertidig lagring av 
sertifiserte produkter uten å endre sammensetning;  

c) entreprenører som opererer under en outsourcingsavtale i samsvar med avsnitt 
13 i denne standarden; 
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Boks 2. Hvilke komponenter i et produkt må sertifiseres?  

Alle skogbaserte komponenter som har en funksjon i produktet, skal være i samsvar med 
sporbarhetsstandardens kontrollkrav. En komponent har en funksjon hvis produktets 
funksjon er svekket ved fjerning av komponenten. Skogbaserte komponenter med 
sekundærfunksjoner (f.eks. for transport, beskyttelse eller utlevering) kan unntas fra 
sporbarhetsstandardens konrollkrav.  

Emballasje som er laget av skogbaserte råvarer/produkter (f.eks. papir eller tre) regnes som 
et separat produkt, skilt fra produktet inni. Derfor kan organisasjonen velge å ha enten 
emballasjen eller innholdet sertifisert, eller begge deler.  

NB! For NTFP-produkter (non-timber forest products) er det akseptabelt at bare én 
ingrediens/komponent er FSC-sertifisert så lenge klar referanse til den sertifiserte 
ingrediensen/komponenten på FSC-produktmerket og/eller tilhørende uttalelser. 

Denne standarden er delt inn i fire deler. Del I og II dekker de generelle kravene som er 
obligatoriske for alle innehavere av sporbarhetssertifikat. Kravene som er angitt i del III og 
IV gjelder i samsvar med omfanget av hvert sertifikat.  

Alle aspekter av denne standarden anses å være normative, det vil si skal følges med 
mindre annet er oppgitt, inkludert omfang, ikrafttredelsesdato, referanser, termer og 
definisjoner, tabeller, bokser og vedlegg.  

 

C  Ikrafttredelse og gyldighetsdatoer  
Godkjenningsdato:  Januar 2021 
Publiseringsdato 2. Februar 2021 
Ikrafttredelsesdato 1. September 2021 
Overgangsperiode 1. September 2021 – 31. Desember 2022 
Gyldighetsperiode  Inntil erstattet eller trukket tilbake  

NB! Ved utgangen av overgangsperioden skal alle sertifikatinnehavere ha blitt evaluert mot 
denne standardversjonen.  

 

D  Referanser  
FSC-STD-40-004 er den viktigste standarden som gjelder for sporbarhetssertifisering av 
alle organisasjoner og kan kombineres med komplementære standarder i samsvar med 
omfanget av organisasjonens sertifikat, iht. tabell A.  

Dokumentene som er oppført som komplementære standarder og andre normative 
dokumenter er relevante for tillempning av FSC-STD-40-004. For udaterte referanser 
gjelder den siste utgaven av det refererte dokumentet (inkludert eventuelle endringer).  

 

E  Språk  
Det er den engelske versjonen av denne standard som er den gyldige versjonen ettersom 
det er den som godkjents av FSC International. Om der finns forskjeller mellom standarden 
på norsk og den på engelsk så er det den engelske versjonen som gjelder. 
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Tabell A. Normativt rammeverk for sporbarhet i FSC  

Normative dokumenter som gjelder for alle innehavere av sporbrahetssertifikat 

FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification  
FSC-STD-40-004a FSC Product Classification (Addendum to FSC-STD-40-004)  
FSC-DIR-40-004 FSC Directive on Chain of Custody Certification  
FSC-POL-01-004 Policy for the Association of Organizations with FSC  

Komplementære styrende dokumenter 
(gjelder i henhold til sertifikatets omfang) 

Aktiviteter Gjeldende normative dokumenter 

Sporbarhetssertifisering for 
grupper og organisasjoner med 
flere virksomhetsplasser/enheter 

FSC-STD-40-003 Chain of Custody Certification of Multiple 
Sites 

Innkjøp av Controlled Wood FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing Controlled Wood 
FSC-DIR-40-005 FSC Directive on FSC Controlled Wood 

Innkjøp av gjenvunnet materiale FSC-STD-40-007 FSC Standard for Use of Reclaimed Material 
in FSC Product Groups and FSC Certified Projects 

Bruk av FSC-varemerke FSC-STD-50-001 Requirement for use of the FSC Trademarks 
by Certificate Holders 

NB! FSC sine tolkninger av dets normative rammeverk er tilgjengelige på FSC:s nettsted (fsc.org).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Boks 3. Muntlige former for uttrykk for bestemmelser [Tilpasset ISO/IEC-direktiver Del 2: Regler 
for struktur og utforming av internasjonale standarder]  

"Skal" (Shall): angir krav som strikt skal følges for å overholde standarden.  

"Bør" (Should): indikerer at blant flere muligheter anbefales denne som spesielt egnet, uten å 
nevne eller ekskludere andre, eller at et bestemt handlingsforløp foretrekkes men ikke 
nødvendigvis kreves.  

"Kan" (May): angir en tillat handling innenfor rammene av standarden.  

"Kan" (Can): brukes også til utsagn om mulighet og evne, enten det er materielt, fysisk eller 
årsakssammenheng.  
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Del 1: Generelle krav 
1  Styringssystem for sporbarhet (CoC)  
1.1  Organisasjonen skal implementere og vedlikeholde et styringssystem for sporbarhet 

gjeldende sertifiseringskrav, inkludert følgende:  

a) utnevne en representant for ledelsen som har overordnet ansvar og myndighet 
for organisasjonens oppfyllende av alle gjeldende sertifiseringskrav;  

b) implementere og vedlikeholde prosedyrer som er oppdaterte og dokumenterte 
og som dekker de sertifiseringskrav som gjelder for sertifikatets omfang;  

c) definere nøkkelpersonellet som er ansvarlig for gjennomføringen av hver prose-
dyre;  

d) trene ansatte på den oppdaterte versjonen av organisasjonens prosedyrer for å 
sikre deres kompetanse i å implementere CoC-styringssystemet;  

e) opprettholde fullstendige og oppdaterte versjoner av dokumentene som er rele-
vante for å demonstrere organisasjonens samsvar med alle gjeldende sertifise-
ringskrav og disse skal beholdes i en minimumsperiode på fem (5) år. Som et 
minimum skal organisasjonen føre oversikt over følgende dokumenter som gjel-
der for sertifikatomfanget: prosedyrer, produktgruppelister; treningsrekorder; 
kjøps- og salgsdokumenter; materialregnskap; årlige volumsammendrag; god-
kjenninger av varemerker; registreringer av leverandører, klager og outsourcing; 
kontroll av ikke-samsvarende produkter; verifikasjonsprogram; registrerer for 
gjenvunnet materiale, og poster relatert til et due diligence-program for kontrollert 
materiale og FSC Controlled Wood.  

1.2  Organisasjonen skal bruke kvalifikasjonskriteriene som er angitt i del IV, for å defi-
nere at den er kvalifisert for enkelte virksomhetsplasser/enheter (single), flere virk-
somhetsplasser/enheter (multisite) eller gruppe (group).  

1.3  Organisasjonen skal forplikte seg til FSC-verdiene som definert i FSC-POL-01-004 
Policy for Association of Organizations with FSC.  

1.4  Organisasjonen skal forplikte seg til helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS). 
Som et minimum skal organisasjonen utnevne en HMS-representant, beskrive og 
implementere prosedyrer som er tilstrekkelige for størrelsen og kompleksiteten, og 
trene sine ansatte på HMS.  

NB! Andre sertifiseringer og håndhevelse av lokal lovgivning om HMS som dekker 
elementene som kreves i punkt 1.4, kan brukes som bevis på samsvar med dette 
kravet (dvs. organisasjonen kan betraktes som automatisk oppfylle klausul 1.4.).  

1.5  Organisasjonen skal vedta1 og gjennomføre en policyerklæring, eller uttalelser, som 
omfatter FSC-kjernekravene til arbeidskraft. Policyuttalelsene skal gjøres tilgjengelig 
for interessenter (dvs. berørte og øvrige interessenter) og for organisasjonens sertifi-
seringsorgan.  

1.6  Organisasjonen skal ha en oppdatert egenvurdering der den beskriver hvordan or-
ganisasjonen bruker FSC-kjernekravene til arbeidstakerrettigheter. Egenvurderingen 
skal sendes til organisasjonens sertifiseringsorgan.  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

1Organisasjonen kan utvikle en ny policy eller bruke en eksisterende. 
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1.7  Organisasjonen skal sikre at klager mottatt angående organisasjonens samsvar med 
kravene som gjelder for omfanget av organisasjonens sporbarhetssertifikat omfatter 
følgende:  

a) bekrefte mottak av klagen til klageren innen to (2) uker etter at klagen er mottatt;  
b) undersøke klagen og spesifisere foreslåtte tiltak som svar på klagen innen tre 

(3) måneder. Hvis det er behov for mer tid til å fullføre undersøkelse, skal klage-
ren og organisasjonens sertifiseringsorgan varsles;  

c) iverksette passende tiltak med hensyn til klagen og eventuelle mangler som fin-
nes i prosesser som påvirker samsvar med sertifiseringskravene;  

d) varsle klageren og organisasjonens sertifiseringsorgan når klagen anses å være 
vellykket behandlet og lukket.  

1.8  Organisasjonen skal ha prosedyrer på plass for å sikre at eventuelle produkter som 
ikke er i samsvar med karvene identifiseres og kontrolleres for å forhindre utilsiktet 
salg og levering med FSC-erklæring. Der produkter som ikke er i samsvar med er-
klæring oppdages, etter at de er levert, skal organisasjonen utføre følgende aktivite-
ter:  

a) varsle sertifiseringsorganet og alle berørte direkte kunder skriftlig innen fem vir-
kedager etter det ikke-samsvarende produktet oppdages, og opprettholde regi-
streringer av dette varselet;  

b) analysere årsaker til forekomst av ikke-samsvarende produkter, og iverksette 
tiltak for å forhindre gjentakelse;  

c) samarbeide med sertifiseringsorganet for å la sertifiseringsorganet bekrefte at 
det ble iverksatt passende tiltak for å korrigere avviket.  

1.9  Organisasjonen skal støtte transaksjonskontroll/verifisering somutføres av organisa-
sjonens sertifiseringsorgan og av «Assurance Services International» (ASI), ved å gi 
stikkprøver av FSC-transaksjonsdata når sertifiseringsorganet ber om det.  

NB! Prisinformasjon er ikke innenfor omfanget av transaksjonsverifiseringsdata (
 behøver ikke vises for sertifiseringsorgan).  

1.10  Organisasjonen skal støtte fibertesting utført av sertifiseringsorganet og ASI. Organi-
sasjonen skal levere prøver og material/produkteksempler på forespørsel samt infor-
masjon om artssammensetning.  

1.11  Organisasjonen kan vise til etterlevelse av andre sertifiseringsordninger som bevis 
på samsvar med § 7 'FSC kjernekrav til arbeidskraft'.  

NB! FSC International vil gjennomgå kompatibiliteten til disse ordningene med FSC-
kjernekravene til arbeidskraft og omfanget av overlappingen med kravene i § 7.  
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2  Materialinnkjøp  
2.1  Organisasjonen skal ha oppdatert informasjon om alle leverandører som leverer 

materialer som brukes til FSC-produktgrupper, inkludert navn, sertifiseringskode 
(hvis aktuelt) og materialer som leveres.  

2.2  Organisasjonen skal regelmessig verifisere gyldigheten og produktgruppenes 
omfang for sine aktive FSC-sertifiserte leverandørers sertifikat gjennom kontroll i 
FSC:s sertifikatdatabase (info.fsc.org), for å opptekke alle endringer som kan 
påvirke tilgjengeligheten og ektheten til de leverte produktene.  

NB! Andre FSC-plattformer synkronisert med FSC-sertifikatdatabase (f.eks. 
varemerkeportalen) kan støtte organisasjonens samsvar med dette kravet gjennom 
automatiske varsler til organisasjonen i tilfelle en endring i sertifikatomfanget til 
leverandørene.  

2.3  Organisasjonen skal sjekke leverandørens salgs- og leveringsdokumentasjon for å 
bekrefte at:  

a) den medfølgende materialtypen og mengdene er i samsvar med den 
medfølgende dokumentasjonen;  

b) FSC-kravet er spesifisert;  
c) leverandørens sertifikatkode for sporbarhet eller FSC Controlled Wood-kode er 

angitt for materiale levert med FSC-erklæring.  

2.4  Organisasjonen skal sørge for at kun tillatne inputs på råvarer/produkter og riktige 
materialkategorier brukes i FSC-produktgrupper som definert i tabell B.  

 

Tabell B. Kvalifiserte inputs i henhold til FSC erklæring som er angitt på salg for en 
produktgruppe 

FSC-erklæring angitt på 
produktgrupper (for salgte varer) 

Kvalifiserte inputs (for innkjøpte 
råvarer/produkter) 

FSC 100% FSC 100% 

FSC Mix x% / FSC Mix Credit FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, FSC 
Recycled x%, FSC recycled Credit, kontrollert 
materiale, FSC Controlled Wood, pre-consumer 
gjenvunnet, post-consumer gjenvunnet. 

FSC Recycled x% / FSC Recycled 
Credit 

FSC Recycled x%, FSC Recyclded Credit, pre-
consumer reclaimed, post-consumer reclaimed. 

FSC Controlled Wood FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, 
kontrollert materiale, FSC Controlled Wood. 

2.5  Organisasjoner som kjøper ikke-FSC-sertifisert gjenvunnet materiale til bruk i FSC-
produktgrupper, skal overholde kravene i FSC-STD-40-007.  

2.6  Organisasjoner som kjøper ikke-FSC-sertifisert jomfruelig materiale til bruk i FSC-pro-
duktgrupper som kontrollert materiale, skal overholde kravene i FSC-STD40-005.  
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2.7  Organisasjoner som gjenvinner materialer fra primær eller sekundær produksjon i 
egen virksomhet (f.eks. spill i papirproduksjon som føres tilbake til produksjonspro-
sessen), kan klassifisere materialet som samme eller lavere materialkategori som 
det ble produsert av. Materialer som gjenvinnes fra sekundærproduksjon kan også 
klassifiseres som pre-consumer gjenvunnet materiale, bortsett fra materialer som 
blitt kassert i en produksjonsprosess, men som kan gjenbrukes på stedet ved å bli 
innlemmet tilbake i samme produksjonsprosess som genererte den.  

2.8  Organisasjonen kan klassifisere materiale som holdes på lager på tidspunktet ved 
initial sertifiseringsrevisjon og materialet mottatt mellom datoen for initialrevisjon og 
utstedelsesdatoen for organisasjonens sporbarhetssertifikat som tilatngodkjente rå-
varer/produkter, forutsatt at organisasjonen er i stand til å demonstrere for sertifise-
ringsorganet at materialene oppfyller kravene for FSC-materialinnkjøp.  

 

3  Materialhåndtering  
3.1  I tilfeller der det er fare for at ikke-kvalifiserte råvarer/produkter kommer inn i FSC-

produktgrupper, skal organisasjonen implementere en eller flere av følgende måter å 
holde materialet i produktgruppene særholdne: 

a) fysisk separasjon av materialer;  
b) tidsmessig separasjon av materialer; 
c) identifisering av materialer. 

 

  



 

 

  

FSC-STD-40-004 V3-1 

Standard for sporbarhetssertifisering 

Side 12 av 29 

 

4  FSC-material og produktdokumentasjon  
4.1  For hver produktgruppe eller arbeidsordre skal organisasjonen identifisere de vik-

tigste bearbeidingstrinnene som innebærer endring av materialvolum eller vekt, og 
angi omregningsfaktor(er) for hvert bearbeidingstrinn eller, hvis det ikke er mulig, for 
den totale bearbeidingen. Organisasjonen skal ha en konsistent metode for bereg-
ning av omregningsfaktor(er) og holde dem oppdatert.  

NB! Organisasjoner som produserer spesialproduserte produkter, er ikke pålagt å 
spesifisere omregningsfaktorer før produksjon, men de skal ha dokumentert informa-
sjon som gjør det mulig å beregne omregningsfaktorer. 

4.2  Organisasjonen skal opprettholde oppdatert materialredevisning (f.eks. regneark, 
produksjonskontrollprogramvare) av materialer og produkter innenfor rammen av 
FSC-sertifikatet, inkludert:  

a)  inputs: leverandørens salgsdokumentnummer, dato, mengder og materialka-
tegori, inkludert prosent eller kreditterklæring (hvis aktuelt);  

b)  outputs: salgsdokumentnummer, dato, produktbeskrivelse, mengder, FSC-
erklæring og gjeldende erklæringsperiode eller jobbordre;  

c)  FSC-prosentberegninger og FSC-kredittkontoer.  

4.3  Organisasjoner som er sertifisert i henhold til FSC og andre skogbrukssertifiserings-
ordninger (f.eks. dobbelsertifisering), og som har input og output som samtidig bæ-
rer erklæringer fra disse ordningene, skal vise at produktmengdene ikke feilaktig tel-
les flere ganger.  

NB! Dette kan gjøres ved å etablere en konto for disse materialene som tydelig 
identifiserer mengdene materialer og produkter og de respektive sertifiseringserklæ-
ring som gjelder for output. Når dette ikke er mulig, bør organisasjonen på annen 
måte gjøre det mulig for sertifiseringsorganet å vurdere denne erklæring.  

4.4  Organisasjonen skal utarbeide rapporter om årlige volumsammendrag (i måleenhe-
ten som vanligvis brukes av organisasjonen). Disse skal dekke perioden siden for-
rige rapporteringsperiode, og vise at mengdene av produkter som selges med FSC-
erklæring (output), er kompatible med mengdene av råvarer og eventuelt eksiste-
rende lager (inputs), tilhørende aktuell produkterklæring og omvandlingsfaktorer, per 
produktgruppe. 

NB! Organisasjoner som lager spesialproduserte produkter (f.eks. trearbeidere, en-
treprenører, byggefirmaer) kan presentere de årlige FSC-sammendragsrapportene 
som en oversikt over jobbordrer eller byggeprosjekter i stedet for etter produkt-
gruppe.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

FSC-STD-40-004 V3-1 

Standard for sporbarhetssertifisering 

Side 13 av 29 

 

5  Salg  
5.1  Organisasjonen skal sørge for at salgsdokumenter (fysiske eller elektroniske) utstedt 

for produkter som selges med FSC-erklæring, inneholder følgende informasjon:  

a)  navn og kontaktinformasjon til organisasjonen;  

b)  informasjon for å identifisere kunden, for eksempel navn og adresse på 
kunden (unntatt salg til sluttbrukere);  

c)  dato da dokumentet ble utstedt;  

d)  produktnavn eller beskrivelse;  

e)  mengde solgte produkter;  

f)  organisasjonens FSC-sertifikatkode ved salg av FSC-sertifiserte produkter 
og/eller FSC Controlled Wood-kode ved salg av FSC Controlled Wood-
produkter;  

g)  en klar indikasjon på FSC-erklæring for hver produktvare eller den totale 
mengden produkter som spesifisert i tabell C.  

Tabell C. Mulige FSC-erklæringer for solgte produkter (output) for hvert av FSC:s 
kontrollsystem 

FSC-erklæring spesifi-
sert for produktgrup-

pen 

FSC-kontrollsystem 

Transfer Prosent Kreditt 

FSC 100% ✓ Ikke tillatt Ikke tillatt 

FSC Mix x% ✓ ✓ Ikke tillatt 

Resirkulert x% ✓ ✓ Ikke tillatt 

FSC Mix Credit ✓ Ikke tillatt ✓ 

FSC Recycled Credit ✓ Ikke tillatt ✓ 

FSC Controlled Wood ✓ (se punkt 5.9) (se punkt 5.9 og 11.10) 

5.2  Organisasjoner på slutten av forsyningskjeden som selger FSC-ferdige og merkede 
produkter (f.eks. forhandlere, utgivere) kan utelate prosentandelen eller 
kredittinformasjonen i salgsdokumentasjonen (f.eks. bare ved å bruke "FSC Mix"-
krav i stedet for "FSC Mix 70%" eller "FSC Mix Credit"). I dette tilfellet går imidlertid 
denne informasjonen tapt, og etterfølgende organisasjoner i forsyningskjeden har 
ikke lov til å bruke eller gjenopprette prosentandelen eller kredittinformasjonen 
knyttet til disse produktene.  

5.3  Hvis salgsdokumentasjonen utstedt av organisasjonen ikke er inkludert i forsendel-
sen av produktet, og denne informasjonen er relevant for at kunden skal kunne iden-
tifisere produktet som FSC-sertifisert, skal den tilhørende leveringsdokumentasjonen 
inneholde den samme informasjonen som kreves i punkt 5.1 og en referanse som 
knytter den til salgsdokumentasjonen.  

5.4  Organisasjonen skal sørge for at produkter som selges med erklæring FSC 100 %, 
FSC Mix eller FSC Recycled på salgsdokumentasjon, ikke er merket med noen 
loggoer fra andre sertifiseringsordninger for skogbruk.  
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NB: FSC-sertifiserte produkter kan samtidig bære FSC-erklæring og kravet fra andre 
skogbrukssertifiseringsordninger på salgs- og leveringsdokumenter, selv om produk-
tet er FSC-merket.  

5.5  Organisasjoner kan identifisere produkter utelukkende laget av virke/råvarer fra små 
eller kooperative produsenter ved å legge til følgende krav i salgsdokumenter: "From 
small or community forest producers». Dette kravet kan sendes videre langs forsy-
ningskjeden av sertifikatinnehavere.  

5.6  Organisasjonen kan bare selge produkter med 'FSC Controlled Wood'-krav på 
salgs- og leveringsdokumenter hvis produktene er råvarer eller halvfabrikat og kun-
den er FSC-sertifisert.  

5.7  Hvis organisasjonen ikke er i stand til å inkludere FSC-erklæring og/eller sertifikatko-
den i salgs- eller leveringsdokumenter, skal den nødvendige informasjonen gis til 
kunden gjennom tilleggsdokumentasjon (f.eks. tilleggsbrev). I så fall skal organisa-
sjonen innhente tillatelse fra sitt sertifiseringsorgan til å implementere supplerende 
dokumentasjon i samsvar med følgende kriterier:  

a)  det skal foreligge klare opplysninger som knytter tilleggsdokumentasjonen til 
salgs- eller leveringsdokumentene,  

b)  det ikke er noen risiko for at kunden feiltolker hvilke produkter som er eller 
ikke er FSC-sertifisert i tilleggsdokumentasjonen;  

c)  der salgsdokumentene inneholder flere produkter med forskjellige FSC-er-
klæringer, skal hvert produkt kryssrefereres til det tilknyttede FSC-erklæring 
som er angitt i tilleggsdokumentasjonen.  

5.8  Organisasjoner som leverer spesialproduserte FSC-produkter (f.eks. trearbeidere, 
byggentreprenører, byggefirmaer) og som ikke fører opp de FSC-sertifiserte produk-
tene i salgsdokumentene i henhold til punkt 5.1, kan utstede tilleggsdokumenter til 
salgsdokumentet som er utstedt for bygg eller andre relaterte tjenester. Tilleggsdo-
kumentet skal inneholde følgende:  

a)  referanseopplysninger som er tilstrekkelige til å knytte tjenestefakturaen(e) til 
tilleggsdokumentet,  

b)  en liste over FSC-sertifiserte komponenter som brukes og mengder og FSC-
erklæringer på disse;  

c)  organisasjonens sertifikatkode.  

5.9  Organisasjonen kan velge å nedgradere en FSC--erklæring som iht. figur A. FSC-
merkingen skal tilsvare FSC-erklæringen på 
salgsdokumenter, unntatt når det gjelder for-
handlere som selger ferdige og merkede pro-
dukter til sluttbrukere.  

NB! Produkter som er 100 % laget av gjenvun-
net materiale, kan bare erklæres som FSC 
Recycled.  

 

Figur A. Regler for nedgradering av FSC-erklæ-
ring på solgte produkter (output)  
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6  Overholdelse av all tømmerlovgivning  
6.1  Organisasjonen skal sikre at dens FSC-sertifiserte og «Controlled Wood» produkter 

eller tømmerprodukter er i samsvar med alle relevante lover om tømmer. Organisa-
sjonen skal som et minimum:  

a)  ha prosedyrer på plass for å sikre at organisasjonens import og/eller eksport 
og salg av FSC-sertifiserte og «Controlled Wood» produkter er i samsvar 
med alle gjeldende handels- og tollover2 (hvis organisasjonen eksporterer 
og/eller importerer FSC-produkter);  

b)  på forespørsel samle inn og gi informasjon om arter (handelsnavn og viten-
skapelig navn) og opprinnelsesland (eller mer spesifikke lokasjonsdetaljer 
hvis det kreves av lovgivningen) til kunder og/eller FSC-sertifiserte organisa-
sjoner lenger ned i forsyningskjeden som trenger denne informasjonen for å 
overholde tømmerlovgivningen. Formen og hyppigheten av å gi denne infor-
masjonen kan avtales mellom organisasjonen og den som bert om informa-
sjonen, så lenge informasjonen er nøyaktig og kan knyttes korrekt til hvert 
materiale som leveres som FSC-sertifisert eller FSC Controlled Wood.  

NB! Informasjon om regioner innom land eller avvirkningskonsesjoner er påkreves 
om risikoen for ulovlig avvirkning varierer mellom konsesjoner og regioner i et land. 
Enhver ordning som gir rett til å avvirke tømmer i et definert område, anses som en 
avvirkningskonsesjon.  

NB! Hvis organisasjonen ikke har den forespurte informasjonen om arter og opprin-
nelsesland, skal forespørselen sendes videre til oppstrømsleverandørene til informa-
sjonen kan innhentes.  

c)  fremlegge bevis på overholdelse av relevante handels- og tollover;  

d)  sikre at FSC-sertifiserte produkter som inneholder «pre-consumer» gjenvun-
net trevirke (unntatt gjenvunnet papir) selges til selskaper i land der lovgiv-
ningen om tømmerlover gjelder, enten:  

i)  bare inkludere «påre-consumer» gjenvunnet tremateriale som er i 
samsvar med kravene for FSC Controlled Wood i samsvar med FSC-
STD-40- 005; eller  

ii)  informere sine kunder om tilstedeværelsen av pre-consumer gjenvun-
net trevirke og støtte deres aktsomhetssystem iht. gjeldende tømmer-
lovgivning. 

NB! Organisasjoner som bruker alternativ d (i) ovenfor, kan bruke kravene for bipro-
dukter som er beskrevet i FSC-STD-40-005. 

________________ 

2 Handels- og tollovgivningen omfatter, men kan ikke begrenses til:  

 Forbud mot, kvoter og andre restriksjoner for eksport av virke (f.eks. forbud mot eksport av ubearbeidet 
tømmer eller grovsaget virke)  

 Krav til eksportlisenser for tømmer og tømmerprodukter  
 Offisiell autorisasjon som organisasjoner som eksporterer tømmer og tømmerprodukter kan behøve  
 Skatter og avgifter som gjelder for eksport av tømmerprodukter.  
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7  FSC sine grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter3 
7.1  Ved bruk av FSCs krav til arbeidstakerrettigheter skal organisasjonen ta hensyn til 

de rettigheter og forpliktelser som er fastsatt i nasjonal lovgivning, samtidig hensik-
ten med kravene oppfylles.  

7.2  Organisasjonen skal ikke benytte seg av barnearbeid.  

7.2.1  Organisasjonen skal ikke ansette arbeidstakere under 15 år, eller under laveste alder 
som angitt i nasjonale eller lokale lover eller forskrifter. Den høyeste av disse skal 
brukes, unntatt som spesifisert i 7.2.2. 

7.2.2  I land der nasjonal lovgivning eller forskrifter tillater ansettelse av personer mellom 
13 og 15 år i lett arbeid, bør slik ansettelse ikke forstyrre skolegang eller være skade-
lig for deres helse eller utvikling. Der barn er underlagt obligatorisk utdannelse, skal 
de bare jobbe utenfor skoletiden, i normal arbeidstid og under dagtid. 

7.2.3  Ingen personer under 18 år skal være ansatt for å utføre farlige eller tungt arbeide, 
med unnatak for opplæring innenfor rammene godkjente nasjonale lover og retnings-
linjer.  

7.2.4  Organisasjonen skal forby de verste former for barnearbeid.  

7.3  Organisasjonen skal avskaffe alle former for tvangs- og pliktarbeid.  

7.3.1  Ansettelsesforhold er frivillige og basert på gjensidig samtykke, uten trussel om sank-
sjoner.  

7.3.2  Det er ingen bevis for noen praksis som indikerer tvangs- eller pliktarbeid, inkludert, 
men ikke begrenset til, følgende:  

 fysisk eller seksuell vold 
 gjeldsslaveri 
 tilbakeholdelse av lønn, inkludert betaling av ansettelsesgebyr eller betaling 

av et innskudd for å starte arbeidet 
 mobilitets-/bevegelses-begrensning 
 oppbevaring/tilbakeholdende av pass og ID-dokumenter, 
 trusler om angivelse til myndighetene.  

7.4  Organisasjonen skal sikre at det ikke blir forskjellsbehandling i arbeids- og ansettel-
sesforhold.  

7.4.1  Ansettelses- og yrkespraksis er ikke diskriminerende. 

7.5  Organisasjonen skal respektere organiseringsfrihet og den reelle retten til kollektive 
forhandlinger. 

7.5.1  Arbeidstakere skal kunne danne eller slutte seg til arbeidstakerorganisasjoner etter 
eget valg. 

7.5.2  Organisasjonen respekterer arbeiderorganisasjonenes fulle frihet til å utarbeide sine 
grunnlover og regler. 

7.5.3  Organisasjonen respekterer arbeidstakernes rett til å engasjere seg i lovlige aktivite-
ter knyttet til å danne, bli med i eller bistå en arbeidstakerorganisasjon, eller å avstå 
fra å gjøre det samme, og vil ikke diskriminere eller straffe arbeidstakere for å utøve 
disse rettighetene. 

7.5.4  Organisasjonen forhandler med lovlig etablerte arbeidstakerorganisasjoner og/eller 
behørig utvalgte representanter i god tro og med det beste for å nå en kollektiv for-
handlingsavtale. 

7.5.5  Tariffavtaler blir implementerte der de eksisterer. 

___________________ 
3 Kilde: FSC-rapport om generiske kriterier og indikatorer basert på ILOs kjernekonvensjoners prinsipper (2017). 
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DEL II: Kontroll av FSC-erklæring  
NB! Eksempler på bruk av produktgruppen og kravene til FSC-kontrollsystemet er 
gitt i henholdsvis vedlegg A og B (se engelsk originalversjon).  

 

8  Etablering av produktgrupper for kontroll av FSC-erklæring  
8.1  Organisasjonen skal etablere produktgrupper med det formål å kontrollere FSC-er-

klæring og merking. Produktgrupper skal dannes av ett eller flere produkter som:  

a)  tilhører samme produkttype i samsvar med FSC-STD-40-004a;  

b)  styres i henhold til samme FSC-kontrollsystem.  

8.2  Følgende tilleggsvilkår gjelder for etablering av produktgrupper under prosent- og/el-
ler kredittsystemet:  

a)  alle produkter skal ha samme omregningsfaktor. Hvis ikke, kan de fortsatt 
grupperes under samme produktgruppe, men de aktuelle omregningsfakto-
rene skal brukes på de tilsvarende produktene for beregning av mengden 
produkter som kan selges med FSC-prosent eller FSC-kreditt erklæring.  

b)  alle produkter skal være laget av samme innsatsmateriale (f.eks. furutøm-
mer) eller samme kombinasjon av råvarer (f.eks. en produktgruppe av finerte 
sponplater, der alle produkter er laget av en kombinasjon av sponplater og 
finér av likeverdige arter). 

NB! Råvarer/materialer og/eller treslag i en produktgruppe kan erstattes av et annet 
materiale og/eller art, forutsatt at de er likeverdige. Variasjoner av material- eller pro-
duktdimensjon eller -form godtas innenfor samme produktgruppe. Ulike typer tre-
masse regnes som likeverdige innsatsmaterialer, bortsett fra jomfruelige og gjenvun-
net trefiber som ikke er likeverdige råvarer/materialer.  

NB! Jomfruelige og gjenvunnet trefiber kan kombineres på samme kredittkonto når 
det gjelder produkter som er laget av begge materialer (blandede fibre). For 100 % 
resirkulerte produkter skal imidlertid FSC-kreditten bare tas fra de gjenvunnede inn-
satsmaterialene. Det samme gjelder 100 % jomfruelig fiber, hvor kredittene kun skal 
hentes fra jomfruelige råvarer/materialer.  

8.3  Organisasjonen skal føre en oppdatert liste over produktgrupper. For hver produkt-
gruppe skal listen spesifisere:  

a)  produkttypen(e) av produktene i samsvar med FSC-STD-40-004a;  

b)  gjeldende FSC-erklæring for produktene. Organisasjonen kan også angi pro-
dukter som er kvalifisert til å bære FSC-merkingen «FSC Small and Commu-
nity Label» hvis organisasjonen ønsker at denne informasjonen skal være of-
fentlig i FSC-sertifikatdatabasen;  

c)  arten (herunder vitenskapelige og handelsnavn), i de fall treslagsinformasjo-
nen angir produktegenskaper. 

 
 
 



 

 

  

FSC-STD-40-004 V3-1 

Standard for sporbarhetssertifisering 

Side 18 av 29 

 

  

Boks 4. Erstatning av råvarer/innsatsmaterialer innenfor en produktgruppe (gjelder 
for alle FSC-kontrollsystemer)  

Materialer og/eller arter kan anses som likeverdige dersom de kan erstattes uten å endre 
produktets egenskaper. Følgende indikatorer betraktes som en endring av produktegen-
skaper:  

 endring av produkttype (i samsvar med FSC-STD-40-004a); eller  
 endring i produktfunksjonen; eller  
 økning av produktprisen (prisen skal ikke brukes som en enkelt indikator på grunn 

av mulige variasjoner forårsaket, for eksempel av markedsetterspørsel, prisfor-
handlinger eller volumer kjøpt eller solgt, men den kan brukes i kombinasjon med 
andre indikatorer for å karakterisere variasjoner av prouktegenskaper); eller  

 bedring av produktkvaliteten; eller  
 endring av produktets utseende (utseendet bestemmes av de inneboende mate-

rialegenskapene. Utskrift, maling og andre etterbehandlingsprosesser gjelder ikke 
i dette tilfellet). 

 

9  Transfersystemet 
Boks 5. Bruk av transfersystemet  

Transfersystemet er et FSC-kontrollsystem som gir den enkleste tilnærmingen for 
bestemmelse av produkterklæring ved å overføre FSC-kravene til 
råvare/innsatsmaterialer direkte til output produktene. Gjennom segregering fra ikke-
kvalifiserte materialer sikres koblingen mellom input og output gjennom alle stadier av en 
organisasjons prosesser.  

Transfersystemet kan brukes på alle typer produktgrupper, FSC-erklæringer og 
aktiviteter.  

Det er ingen gyldige produkterklæringer for pre-consumer gjenvunnet trevirke, siden det 
ikke anses som en tillat råvare/innsatsvare i transfersystemet.  

NB! Skogsprodukter vsom ikke er av tre/fiber (NTFP), og som brukes til mat og medisinske 
formål, er begrenset til kun transfersystemet. 

9.1  For hver produktgruppe skal organisasjonen spesifisere erklæringsperioder eller 
arbeidsordrer for hvilke en enkel FSC-erklæring angis.  

9.2 For erklæringsperioder eller arbeidsordrer der råveraer/innsatsvarer tilhører en 
enkelt materialkategori og som har en identisk FSC-erklæring, skal organisasjonen 
fastsette at denne FSC-erklæring skal gjelde for produktene.  

9.3  For erklæringsperioder eller arbeidsordrene der råvarer/innsatsmaterialer tilhører 
forskjellige materialkategorier eller der prosentuelle erklæringer eller 
kreditterklæringer kombineres, skal organisasjonen bruke den laveste FSC-
erklæringen blandt råvarene/innsatsmaterialene som FSC-erklæring for produktet, 
iht. tabell D. 
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Tabell D. Mulige kombinasjoner av FSC-erklæringer for råvarer/innsatsvarer og 
resulterende produkterklæringer når transfersystemet brukes 
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10  Prosentsystemet 

Boks 6. Bruk av prosentsystemet 

Prosentsystemet er et FSC-kontrollsystem som gjør det mulig å selge alle produkter med 
en prosenterklæring som tilsvarer andelen erklæringsbidragende råvarer/innsatsvarer 
over en spesifisert erklæringsperiode.  

Prosentsystemet kan brukes på FSC Mix- og FSC Recycled produktgrupper som omfatter 
en eller flere fysiske anlegg/enheter. Prosentsystemet kan også brukes på produkter som 
er merket med FSC-merkingen «FSC Small and Community Label».  

Prosentsystemet kan ikke brukes på følgende aktiviteter:  

 salg av produkter med FSC 100% erklæring;  
 handel med og distribusjon av ferdige treprodukter og papir (f.eks. papirhandlere);  
 handel uten fysisk besittelse;  
 handel og bearbeiding av skogsprodukter som ikke er av tre/fiber (NTFP-er), med 

unntak av bambus og NTFP-er fra trær (f.eks. kork, harpiks, bark, gummi/latex). 

 

10.1  For hver produktgruppe skal organisasjonen spesifisere erklæringsperioder eller ar-
beidsordre for hvilke en separat FSC-erklæring skal angis.  

10.2  For FSC Mix og FSC Recycled råvarer/innsatsvarer skal organisasjonen bruke den 
prosenterklæring eller kreditterklæring som er angitt på leverandørens salgs- eller 
leveringsdokumentasjon (eller begge deler) for å bestemme mengden råvarer/inn-
satsvarer som gir mulighet til FSC-erklæring.  

NB! For materiale som leveres med en kreditterklæring, skal hele mengden brukes 
som erklæringsbidragende. 

10.3  Organisasjonen skal beregne og registrere FSC% for hver erklæringsperiode eller 
arbeidsordre ved å bruke følgende formel:  

 𝐹𝑆𝐶% = × 100 

FSC% = FSC prosent  

QC = Mengden råvarer/innsatsvarer som gir mulighet til FSC-erklæring  

QT = Total mengde skogbaserte råvarer/innsatsvarer  

10.4  Når prosentsystemet brukes på et sertifikat som dekker flere fysiske anlegg/enheter, 
skal prosentandelen beregnes basert på en gjennomsnittlig FSC% av råvarer/inn-
satsvarer mottatt av alle anlegg/enheter. Betingelsene for bruk av prosentsystemet 
på flere fysiske anlegg/enheter er følgende:  

a)  Prosentberegningen skal bare anvendes på produkter innenfor samme pro-
duktgruppe;  

b)  alle anlegg/enheter skal omfattes av ett enkelt sertifikat eller et multi-site ser-
tifikat med en felles eierstruktur;  

c)  alle anlegg/enheter skal være lokalisert i samme land eller euroområdet;  

d)  alle nettsteder skal bruke samme programvare, som inneholder et integrert 
styringssystem for sporbarhet.;  

e)  hvert anlegg/enhet som deltar i en prosentberegning på tvers av steder, skal 
ha en FSC-prosentandel (FSC %) på minst 50 %.  
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10.5  For hver produktgruppe skal organisasjonen beregne FSC% basert på:  

a)  råvarer/innsatsvarer innkomne under erklæringsperioden eller arbeidsordre 
(enkel prosentmetode); eller  

b)  råvarer/innsatsvarer innkomne under et spesifisert antall tidligere erklærings-
perioder (rullerende gjennomsnittlig prosentmetode).  

10.6  Tidsperioden som prosenten for råvarer/innsatsvarer beregnes for, skal ikke over-
stige 12 måneder, med mindre annet er bestemt av virksomhetens art og godkjent 
av det FSC-akkrediterte sertifiseringsorganet.  

10.7  Organisasjoner som bruker enkel prosentmetode, kan bruke den beregnede FSC % 
på FSC-erklæringen for de produkter som produseres, enten i samme erklæringspe-
riode/arbeidsordre eller i den påfølgende erklæringsperioden.  

10.8  Organisasjoner som bruker metoden for rullerende gjennomsnittlig prosentmetoden, 
skal anvende den beregnede FSC % basert på det angitte antallet tidligere erklæ-
ringsperioder på FSC-erklæringen for de produktersom blir prosusert i påfølgende 
erklæringsperiode.  

10.9  Organisasjoner som anvender FSC-prosentmetoden i den påfølgende erklæringspe-
rioden i henhold til indikatorene 10.7 og 10.8, skal sørge for at svingninger i forsy-
ningen av råvarer/innsatsmaterialer ikke brukes til å øke mengden produkter som 
selges med FSC-erklæring. Organisasjoner skal i sine årlige volumrapporter visa at 
mengden produkter som selges med FSC-erklæring, er kompatible med mengden 
råvarer/innsatsvarer som mottas og deres konverteringsfaktorer i rapporteringsperio-
den.  

10.10 Organisasjonen kan selge den totale produksjonen fra en erklæringsperiode eller ar-
beidsordre med en FSC Mix- eller FSC Recycled-prosenterklæring som er identisk 
med eller lavere enn den beregnede FSC-prosentsatsen. 
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11  Kredittsystemet  

Boks 7. Bruk av kredittsystemet 

Kredittsystemet er et FSC-kontrollsystem som gjør det mulig å selge en andel av produkt-
ene med en kreditterklæring som tilsvarer mengden av råvarer/innsatsvarer som gir mu-
lighet til FSC-erklæring og aktuell gruppes omregningsfaktor(er).  

Kredittsystemet kan brukes for FSC Mix og FSC Recycled produktgrupper som omfatter 
ett eller flere fysiske anlegg/enheter.  

Kredittsystemet kan ikke brukes på følgende aktiviteter:  

 salg av produkter med FSC 100 %-erklæring; 
 handel med og distribusjon av ferdige treprodukter og papir (f.eks. papirhandlere);  
 handel uten fysisk besittelse;  
 handel og bearbeiding av skogsprodukter som ikke er tømmer (NTFP-er), med 

unntak av bambus og NTFP-er avledet fra trær (f.eks. kork, harpiks, bark, 
gummi/latex);  

 trykkprosesser (f.eks. trykkerier);  
 salg av produktgrupper som bærer «FSC Small and Community Label» og/eller 

tilsvarende erklæring. 

 

Opprettende av kredittkontoer 

11.1  For hver produktgruppe skal organisasjonen opprette og vedlikeholde et FSC-kre-
dittkonto der innsetting og uttak av FSC-kreditter skal registreres.  

11.2  Organisasjonen skal føre kredittregnskap for enten råvarer/innsatsmaterialer eller 
produkter.  

11.3  Kredittsystemet kan brukes på et sertifikat som omfatter en enkelt eller flere fysiske 
anlegg/enheter. Vilkårene for etablering av en sentralisert kredittkonto som dekker 
flere nettsteder er følgende:  

a)  kreditter skal deles innenfor samme produktgruppe;  

b)  alle anlegg/enheter skal omfattes av ett enkelt sertifikat eller et multi-site ser-
tifikat med en felles eierstruktur;  

c)  alle anlegg/enheter skal være lokalisert i samme land eller euroområdet;  

d)  alle nettsteder skal bruke samme programvare, som inneholder et integrert 
styringssystem for sporbarhet.;  

e)  hvert anlegg/enhet som deltar i et kredittsystem som omfatter flere an-
legg/enheter, skal bidra med minst 10% av de kreditter som brukes av sitt 
eget anlegg/enhet i løpet av en 12-måneders periode.  

 

Administrasjon av kredittkontoer 

11.4  For FSC Mix og/eller FSC Recycled-innganger skal organisasjonen bruke prosenter-
klæringen eller kreditterklæringen som er angitt på leverandørfakturaen eller leve-
ransedokumentet for å bestemme mengden av råvarer/innsatsvarer som gir mulig-
het til FSC-erklæring.  

NB! For materiale som leveres med en kreditterklæring, skal hele mengden brukes 
som råvare/innsatsvare som gir mulighet til FSC-erklæring.  
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11.5  Når kredittsystemet brukes på sammensatte treprodukter, og der råvarer/innsatsva-
rer av forskjellig kvalitet kombineres, skal høykvalitative komponenter som kommer 
fra kontrollert materiale eller FSC Controlled Wood ikke representere mer enn 30 % 
av produktgruppens sammensetning (etter volum eller vekt). I forbindelse med dette 
krav defineres følgende kriterier mht. kvalitet:  

a)  alle produkter som er laget av flis og partikler av tre anses å ha samme kvali-
tet;  

b)  rene trekomponenter anses å ha høyere kvalitet enn komponenter av flis og 
partikler av tre;  

c)  rene trekomponenter av lauvtre anses å ha høyere kvalitet enn bartre.  

11.6  Organisasjonen skal ikke akkumulere mer FSC-kreditt på kredittkontoen enn sum-
men av FSC-kreditt som er lagt til i løpet av de siste 24 månedene. (Dette betyr at 
kreditter som ikke ble brukt til produksjonskrav innen denne perioden utløper.) FSC-
kreditten som overstiger summen av kreditter som er inngått på kontoen i løpet av 
den foregående 24-månedersperioden, skal trekkes fra kredittkontoen i begynnelsen 
av den påfølgende måneden (i den 25. måneden etter at de er lagt til kontoen).  

11.7  Fastsettelse av produksjonskredittmengder skal oppnås ved å multiplisere inngangs-
mengdene med de(n) gjeldende omregningsfaktor(er) som er angitt for hver kompo-
nent i produktgruppen. 

 

Salg av produkter med kreditterklæring 

11.8  Når produkter selges med FSC Mix eller FSC Recycled kreditterklæring, skal organi-
sasjonen konvertere mengden inngangsmateriale til kreditter i henhold til punkt 11.7 
og trekke dem fra FSC-kredittkontoen.  

11.9  Organisasjonen skal bare selge produkter med FSC-kreditterklæring hvis det er kre-
ditter tilgjengelig på den tilsvarende kredittkontoen.  

11.10  Organisasjonen kan levere den delen av produktmengden som ikke er solgt som 
FSC Mix Credit som FSC Controlled Wood, på grunnlag av en tilsvarende kreditt-
konto FSC Controlled Wood. 

NB! Kredittkonto for FSC Controlled Wood er ikke nødvendig når kredittkonto for 
FSC Mix Credit dekker hele organisasjonens produksjon 
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DEL III: Kompletterendekrav  
12  Krav til FSC-merking  
12.1  Organisasjonen kan bruke FSC-merket på FSC-sertifiserte produkter i henhold til 

kravene spesifisert i FSC-STD-50-001. Typen av FSC-merke skal alltid samsvare 
med FSC-erklæringen på salgsdokumenter, som angitt i tabell E.  

Tabell E. FSC-erklæringer og tilsvarende FSC-merking 

FSC-erklæring for produkter FSC merke 

FSC 100% FSC 100% 

FSC Mix på minst 70% FSC Mix 

FSC Credit FSC Mix 

FSC Recycled tre – prosentsats minst 70% 
tre som er gjenvunnet etter forbrukerleddet 

FSC Recycled 

FSC Recycled papir – ikke noen mini-
mumsprosent 

FSC Recycled 

FSC Recycled Credit FSC Recycled 

12.2  Bare FSC-produkter som er kvalifiserte for FSC-merking, kan markedsføres med 
FSC-varemerkene.  

12.3  Produkter som utelukkende er laget av råvarer/innsatsmaterialer fra små og/eller 
kooperative produsenter, er kvalifisert til «FSC Small and Community Label» 

 

13  Outsourcing 
13.1  Organisasjonen kan outsource aktiviteter innenfor rammen av sitt sertifikat, til spor-

barhetssertifiserte og/eller ikke sporbarhetssertifiserte entreprenører.  

NB! Organisasjonens outsourcingsordninger er underlagt en risikoanalyse av sertifi-
seringsorganet og stikkprøvegransking på stedet.  

13.2  Aktiviteter som er underlagt outsourcingsavtaler er de som inngår i omfanget av or-
ganisasjonens sporbarhetssertifikat, for eksempel kjøp, bearbeiding, lagring, mer-
king og fakturering av produkter.  

NB! Lagringssteder er unntatt fra outsourcingavtaler der de utgjør steder som er en 
del av transport- eller logistikkaktiviteter. Men hvis en organisasjon kontraherer en 
tjenesteleverandør for å lagre varer som ennå ikke er solgt til en kunde, betraktes 
dette som en utvidelse av lagringsstedet til organisasjonen og derfor underlagt en 
outsourcingavtale.  

13.3  Før outsourcing av aktiviteter til en ny entreprenør, skal organisasjonen informere 
sitt sertifiseringsorgan om outsourcet aktivitet, samt navn og kontaktinformasjon for 
entreprenøren.  
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13.4  Organisasjonen skal etablere en outsourcingavtale med hver ikke-FSC-sertifisert en-
treprenør, som minst angir at entreprenøren skal:  

a)  overholde alle gjeldende sertifiseringskrav og organisasjonens prosedyrer 
knyttet til den outsourcede aktiviteten;  

b)  ikke gjøre uautorisert bruk av FSC-varemerkene (f.eks. på leverandørens 
produkter eller nettsted);  

c)  ikke videre outsource noen behandling til annen entreprenør;  

d)  akseptere organisasjonens sertifiseringsorgan til å revidere entreprenøren;  

e)  varsle organisasjonen innen 10 virkedager dersom entreprenøren er inkludert 
i listen over organisasjoner som er atskilt fra FSC, i samsvar med FSC-POL-
01-004, og derfor ikke er kvalifisert til å tilby outsourcingstjenester til FSC-
sertifiserte organisasjoner. 

13.5  Organisasjonen skal gi skriftlig prosedyrer til sine ikke-FSC-sertifiserte entreprenører 
som sikrer følgende:  

a)  materialet under leverandørens ansvar skal ikke blandes med noe annet ma-
teriale under den outsourcede aktiviteten;  

b)  entreprenøren skal føre oversikt over råvarer/materialer, produkter og leve-
ringsdokumenter knyttet til alt materiale som omfattes av outsourcingavtalen;  

c)  hvis leverandøren bruker FSC-merket på produktet på vegne av organisasjo-
nen, skal leverandøren bare merke de kvalifiserte produktene som er produ-
sert i henhold til outsourcingsavtalen.  

13.6  Organisasjonen skal beholde juridisk eierskap til alt materiale under outsourcingen.  

NB! Organisasjoner er ikke pålagt å ta tilbake fysisk besittelse av produktene etter 
outsourcing (f.eks. kan produkter sendes direkte fra entreprenøren til organisasjo-
nens kunde).  

13.7  Organisasjonen skal identifisere salgs- eller transportdokumenter (eller begge deler) 
av materialer som sendes til outsourcing etter kravene angitt i punkt 5.1. Entrepren-
ører er ikke pålagt å identifisere fakturaer av råvarer/materialer i forbindelse med 
outsourcing.  

13.8  Organisasjonen kan fungere som en FSC-sertifisert entreprenør som leverer tjenes-
ter til andre organisasjoner. I dette tilfellet skal organisasjonen inkludere outsour-
cingstjenester innenfor rammen av sitt FSC-sertifikat, for å sikre at alle gjeldende 
sertifiseringskrav oppfylles.  

13.9  Den FSC-sertifiserte entreprenøren skal sørge for at de har en kopi av fakturaen(e) 
fra leverandøren(e) som leverer og, hvis ikke identisk, fra den fakturerende leveran-
døren(e). Disse skal inneholde informasjon som er tilstrekkelig til å knytte faktu-
raen(e) og tilhørende transportdokumentasjon til hverandre.  

NB! Informasjon om priser kan skjules.  

13.10  Når organisasjonen tilbyr FSC-sertifiserte outsourcingtjenester til ikke-FSC-sertifi-
serte organisasjoner, er det akseptabelt at opphandlende organisasjonen kjøper rå-
materialet til de outsourcede prosessene. For å sikre at sporbarhetskjeden ikke bry-
tes, skal materialet transporteres direkte fra en FSC-sertifisert leverandør til organi-
sasjonen (dvs. den ikke-sertifiserte entreprenørorganisasjonen skal ikke ta materia-
lene i fysisk besittelse før outsourcing). Produktet skal være ferdig, FSC-merket og 
merket med den opphandlende organisasjonens navn, logge og eller annen identifi-
serende informasjon. 
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DEL IV: Kvalifikasjonskriterier for enkeltsite-, multi-
sites-og gruppesertifikat for sporbarhet  
14  Kvalifisering for enkelt-site sporbarhetssertifikat 
14.1  En organisasjon er kvalifisert for enkelt sporbarhetssertifikat hvis sertifikatets omfang 

omfatter ett enkelt anlegg/enhet eller flere anlegg/enheter (to eller flere anlegg/enhe-
ter) som oppfyller følgende kriterier:  

a)  ett anlegg/enhet innenfor rammen for det fellessporbarhetssertifikatet:   

i.  fungere som sertifikatinnehaver,  

ii.  er ansvarlig for fakturering til eksterne kunder av sertifiserte og ikke-
sertifiserte materialer eller produkter som omfattes av sertifikat;  

iii.  kontrollerer bruken av FSC-varemerkene.  

b) alle anlegg/enheter som omfattes av det felles sporbarhetssertifikatet:  

i.  opererer under en felles eierstruktur;  

ii.  forvaltes under direkte kontroll av sertifikatinnehaveren,  

iii.  er i et eksklusivt forretningsforhold med hverandre for material/pro-
dukter som omfattes av sertifikatets omfang;  

iv.  er lokalisert i samme land.  

14.2  For enkelt sporbarhetssertifisering skal alle anlegg/enheter som omfattes av sertifi-
katet, oppfylle alle aktuelle sertifiseringskrav spesifisert i FSC-STD-40-004. Kravene 
spesifisert i FSC-STD-40-003 gjelder ikke.  

NB! I dette scenariet skal alle aktuelle sertifiseringskrav som definert i FSC-STD-40-
004 evalueres av sertifiseringsorganet på alle anlegg/enheter som inngår i sertifika-
tets omfang innenfor hver revisjon (dvs. ingen stikkprøver gjelder). 

 

15  Kvalifisering for multi-site sporbarhetssertifisering  
15.1  En organisasjon er kvalifisert for sporbarhetssertifisering på flere steder/anlegg 

(multi-site) hvis sertifikatets omfang omfatter to eller flere anlegg/enheter eller juri-
diske enheter (referert til som «deltakende plasser» i FSC-STD-40-003) som oppfyl-
ler følgende kriterier:  

a)  alle deltakende nettsteder og organisasjonen som har sertifikatet, er koblet 
sammen gjennom felles eierskap; eller  

b)  alle deltakende anlegg:  

i.  har et juridisk og/eller kontraktsforhold med organisasjonen; og  

ii.  ha felles driftsprosedyrer (f.eks. samme produksjonsmetoder, samme 
produktspesifikasjoner, integrert styringsprogramvare); og  

iii.  er underlagt et sentralt administrert og kontrollert styringssystem etab-
lert av organisasjonen som har myndighet og ansvar utover de som 
bare er knyttet til sertifisering, inkludert minst ett av følgende elemen-
ter:  

 sentralisert kjøps- eller salgsfunksjon av skogsprodukter;  
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 drift under samme merkenavn (f.eks. franchise, forhandler) 

 

15.2  Basert på kravene i 15.1 er følgende organisasjoner ikke kvalifisert for CoC-sertifise-
ring på flere anlegg:  

a)  organisasjoner som ikke har myndighet over opptak eller fjerning av delta-
kende nettsteder fra sertifikatomfanget;  

b)  foreninger;  

c)  ideelle organisasjoner som har for-profit medlemmer.  

15.3  For CoC-sertifisering på flere anlegg skal alle deltakende anlegg som omfattes av 
sertifikatets virkeområde, være i samsvar med alle gjeldende sertifiseringskrav angitt 
i FSC-STD-40-004 og FSC-STD-40-003.  

NB! CoC-sertifikater for flere steder evalueres av sertifiseringsorganet basert på en 
definert prøvetakingsmetode som spesifisert i FSC-STD-20-011. 

 

16  Kvalifisering for gruppe CoC-sertifisering 
16.1  Et CoC-gruppesertifikat kan opprettes, inkludert to eller flere uavhengige juridiske 

enheter (navngitt som deltakende steder i henhold til FSC-STD-40-003) i sertifikatets 
omfang dersom følgende kvalifikasjonskriterier er oppfylt:  

a)  Hver deltakende virksomhet skal kvalifisere som "liten" som definert av:  

i.  Ikke mer enn 15 ansatte (årsverk); eller  

ii.  Ikke mer enn 25 ansatte (årsverk) og en maksimal total årlig omset-
ning på US $ 1.000.000.  

NB! De årlige omsetningskriteriene gjelder bare for organisasjoner som har 
profittaktiviteter. Den totale årlige omsetningen til ideelle organisasjoner be-
regnes ut fra salg av skogbaserte produkter i stedet for basert på inntekter av 
alle varer og tjenester.  

b)  Alle deltakende virksomheter skal være lokalisert i samme land som organi-
sasjonen som har sertifikatet.  

NB! FSC-PRO-40-003 autoriserer FSC National Offices til å definere nasjo-
nalt spesifikke kvalifikasjonskriterier for gruppe CoC-sertifisering. Nasjonale 
kvalifikasjonskriterier godkjent av FSC erstatter punktene i punkt 16.1 a) 
ovenfor og er publisert på FSCs nettsted (i FSC-PRO-40-003a).  

16.2  For gruppe CoC-sertifisering skal alle deltakende virksomheter som omfattes av ser-
tifikatets virkeområde, være i samsvar med alle gjeldende sertifiseringskrav spesifi-
sert i FSC-STD-40-004 og FSC-STD-40-003.  

NB! Gruppe CoC-sertifikater evalueres av sertifiseringsorganet basert på en definert 
prøvetakingsmetode som spesifisert i FSC-STD-20-011.  
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Tabell F. Sammenligning mellom Enkelt-, Multi-site og Group CoC-krav.  

Område Singel Multi-site Gruppe 

Alle nettsteder skal 
operere under en 
felles eierstruktur 

Ja 

Ikke nødvendigvis. 
Felles eierskap kre-
ves i scenariet som 
er spesifisert i punkt 

15.1 a) 

Nei 

Anlegg/enheter kan 
selge FSC-sertifi-

serte produkter uav-
hengig 

Nei. Bare ett nett-
sted under sertifika-
tets omfang har lov 
til å selge FSC-pro-

dukter til kunder 

Ja Ja 

Alle anlegg/enheter 
skal være lokalisert i 

samme land 
Ja Nei Ja 

Organisasjonen skal 
etablere et sentral-
kontor for sertifikat-
administrasjon og 
intern evaluering 

overvåking 

Nei Ja Ja 

Sertifiseringsorganet 
kan bruke prøveta-
kingsmetoder for 
valg av steder for 

evaluering 

Nei. Alle anlegg/en-
heter under sertifika-
tets omfang skal re-
videres årlig av ser-

tifiseringsorganet 

Ja Ja 

Utvidelse av sertifi-
katet 

Tillegg av nye an-
legg/enheter innen-
for rammen for serti-
fikatet er underlagt 
godkjenning av ser-

tifiseringsorganet 

Organisasjonen kan 
når som helst legge 
til nye anlegg/enhe-
ter til sertifikatet, in-
nenfor vekstgrens-

ene fastsatt av serti-
fiseringsorganet. 

Organisasjonen kan 
når som helst legge 
til nye anlegg/enhe-
ter til sertifikatet, in-
nenfor vekstgrens-

ene fastsatt av serti-
fiseringsorganet. 
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