Stora Ensos FSC®-gruppcertifiering
Garanti för ansvarsfullt skogsbruk

Anslut dig till Stora Ensos
FSC*-grupp.
Som skogsägare kan du ansluta dig till Stora Ensos
FSC-grupp, vilket är ett enkelt och fördelaktigt sätt
att certifiera dina skogar. Det finns stark efterfråga
på FSC-virke.
*varumärkets bruksrätt nr C003140

FSC är ett
Tähtitilillä metsätulo
värdeval
jatkaa varmaa kasvua.
Genom att certifiera dina
skogar enligt FSC
försäkrar du dig att
skogsnaturens mångfald,
kultur- och
rekreationsvärden beaktas
i skogsvårdsåtgärderna.

Vi går tillsammans
igenom grundreglerna i
FSC samt dina egna
målsättningar.

FSC-certifieringen
styr skogsbruket
som socialt,
ekonomiskt och
ekologiskt hållbart

FSC-gruppcertifiering
Certifieringens målsättning är
att förbättra skogarnas skötsel
och garantera att certifierade
produkter når marknaden.

Som gruppens dragare ansvarar
Stora Enso för medlemmarnas
verksamhet och för att FSC
kraven uppfylls.
Skogsägarna följer FSCkriterierna och gruppens
regler. Verksamheten
övervakas av en obunden
certifieringsorganisation som
utvärderar om skogarna sköts
enligt målsättningarna.

1. Krav för medlemmar

2. Kostnader för
medlemmar i
FSC-gruppen

• Minst 50 ha
skogsmark.
• Skogsbruksplan i
Store Ensos
eMetsä.
◦ Skogsbruksplanen
uppdateras för FSC.
• Skogsfastigheten
befinner sig inom Stora
Ensos anskaffningsområde

• Anslutningsavgift 100 €
• Årsavgift enligt areal:
◦ 50-100 ha 50 €/år.
◦ 101-200 ha 100 €/år
◦ 201-500 ha 200 €/år
◦ > 501 ha 300 €/år

• Auditeringskostnader
enligt förverkligade
kostnader (ex. 2016 0,5
€/ha).
*För de som ansluter
sig 2018 uppbärs inga
avgifter för fem år.

3. Förmåner

• Bättre virkespris
• Bättre åtgång på virket
• Enkelt, Stora Enso sköter
administrationen
• Frivillig, uppsägningstid ett år

Enkelt!
Fråga din egen
skogsexpert om
anslutning till FSCgruppen.

“FSC-certifieringen är ett utmärkt sätt att försäkra sig om att
naturhänsyn tas vi skogsvård”
Liisa Rohweder, WWF Suomi

“FSC är väl känt i världen. En del av våra kunder begär FSCcertifierade produkter och i vissa fall är det ett villkor för
affären.”
Timo J. Räsänen, Stora Enso Packaging Solutions

Stora Enso Metsä
Skogsservicenummer 020 461 478
www.storaensometsa.fi
www.facebook.com/storaensometsa

