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Mi az FSC?
A Forest Stewardship Council, magyarul Erdő Gondnoksági Tanács, egy nonprofit szervezet,
ami a bolygó erdőinek felelősségteljes gazdálkodásának szenteli létét. Az FSC magas
követelményeket állít, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az erdőgazdaságok a környezetre
nézve felelősségteljes, gazdaságilag előnyös, valamint ökológiailag járható úton működnek.
Független ellenőrző szervezeteket foglalkoztat az FSC, hogy az erdőgazdálkodás menetét
kiértékeljék. Ellenőrzik, hogy azok a cégek, akik azt állítják, hogy FSC szabványoknak
megfelelő termékek vannak a készleteiken, ténylegesen FSC szabványú forrásokból
származzanak. Ez bizonyítja, hogy megbízhat az FSC logós termékekben.
Mi a lényege?
Az FSC engedéllyel rendelkező faanyag felelősségteljesen lett kivágva. A felhasznált fa
egyenként lett kiválogatva, majd a helyén új fa lett ültetve, környezettudatos magatartást
követve. Az erdő egészséges és erős marad az ipari erdőkben használt kártevő- és gombaölő
permetezőszer töredékével. Minden egyes farönk felügyeletek láncolatán megy keresztül az
erdőtől kezdve, a feldolgozási helyen át a fatelepig, a hitelességet biztosítva.
Miért fontos, hogy ilyen terméket vásároljanak?
Az FSC igazolás előnyös mind az embereknek, mind a természetnek. Ez a környezetvédelem
fejlesztésében, a biodiverzitás növekedésében az erdőkön belül, a munkások fizetésében, az
ezzel foglalkozó munkahelyen a biztonság növelésében, az ott dolgozók továbbképzésében és a
közösségi infrastruktúra fejlődésében nyilvánul meg.
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Minden amit az FSC védjegyről tudni érdemes
Mi az FSC Védjegy?

Ma már a világon számos terméken található FSC védjegy, úgymint farönkökön, építőanyagokon,
irodaszereken, bútorokban, papír termékeken, kozmetikumokon.
Az FSC védjegy a termék/alapanyag vásárlója számára azt mutatja, hogy:
•
•
•

A termék előállításához szükséges fát olyan erdőben termelték, ahol nem pusztítottak el
természetvédelmi területeket, nem használtak tiltott vegyszereket és nem alkalmaztak GM
módszereket.
Az erdőgazdálkodás és fakitermelés során betartották a törvényeket és a kivágott fák helyére
újakat telepítettek.
A feldolgozó üzemek pedig nem illegális fakitermelőktől vagy ilyen hátterű beszállítókból
vásárolták az alapanyagul szolgáló farönköket és a gyártás, valamint a kereskedelem során is
követték az FSC szabványait.

Az FSC védjeggyel ellátott termék/alapanyag vásárlása esetén vevő/fogyasztó biztos lehet abban,
hogy vásárlásával segíti a fenntartható/felelős erdőgazdálkodást, és így maga is hozzájárul a föld
erdőinek megóvásához, gyarapodásához.

Hogy kerül az FSC védjegy a termékre?
Ahhoz, hogy egy termékre felkerülhessen a védjegy az FSC szabványrendszer valamelyik - a termék
jellegének megfelelő - szabványa szerinti tanúsításra van szükség.

Az FSC tanúsítás jelen van a termék előállítás minden fázisában. Az FSC védjegy a piaci
szereplők felé bemutatja, hogy a terméket az FSC követelményeinek betartása mellett állították
elő.
Ahhoz, hogy a vevő/fogyasztó egy FSC minősítésű terméket, pl. könyvet vegyen, a papír
alapanyagának számos minősítésen kell keresztül mennie.
Az alapanyagul szolgáló fát egy FSC által minősített erdőgazdaságnak kell kitermelni, a
minősített farönkök minősített feldolgozóüzembe kerülnek, ahol minősített papír alapanyag
készül belőle. A minősített papírgyár FSC lógóval ellátott papírt szállít az FSC szerinti tanúsított
nyomdába, ahol elkészül a vevő által megvásárolható FSC lógóval ellátott könyv.

