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FORORD

FORORD
Den norske forleggerforening (DnF) anbefaler sine
medlemmer å forsikre seg om at forlag ikke bidrar
til avskoging, og at de har nulltoleranse for
avskoging av tropisk skog. Mange mennesker er
fullstendig avhengig av skogen for å overleve.
Regnskogen er avgjørende for globale regn
mønstre og matproduksjon samt for klima og
biomangfold. Det er avgjørende å stanse ødeleg
gelsen av regnskogen for å oppnå FNs bærekrafts
mål. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17
mål for bærekraft og utvikling frem mot år 2030.
DnF anser materiale i papir som uakseptabelt når
forlaget vet eller har grunn til å tro at det helt eller
delvis kommer fra en uønsket eller ukjent kilde,
altså en kontroversiell kilde som ikke er sertifisert
i henhold til en akseptabel skogsertifiserings
ordning. Det er forlagets ansvar å ha kontroll
over verdikjeden.
I forberedelsene til denne praktiske veilederen har
DnF definert hva som anses som akseptable eller
uakseptable (kontroversielle) kilder. I denne
veilederen anbefaler DnF sine medlemmer å
utforme en innkjøpspolitikk for papir som brukes
i deres bøker, med klare mål for å forhindre bruk
av materialer fra potensielt kontroversielle kilder
og tropisk regnskog. I tillegg bør hvert enkelt
medlem a) definere mål for å sikre at papir fra

4

mulig kontroversiell opprinnelse ikke blir brukt,
b) sikre at spesifikke tiltak settes i verk for å
oppfylle målene, og til slutt c) overvåke og være
åpne om sin politikk, mål og oppnåelser.
DnF anbefaler at hvert enkelt forlag avgjør om de
aksepterer papir fra tropisk naturskog, forutsatt at
en solid forsikring om bærekraftig skogforvalt
ning er tilgjengelig ved behov.
Denne veilederen tar også for seg utfordringene
med konvertering av naturskog til plantasjer.
DnF ønsker å understreke at kontroversielle kilder
ikke automatisk er akseptable selv om de er blitt
sertifisert, eller selv om deler av råmaterialene er
sertifisert i henhold til en akseptabel skog
sertifiseringsordning. Det er viktig å være klar
over at sertifisering i seg selv ikke er en garanti for
at tropisk trevirke er av bærekraftig opprinnelse.
DnF anbefaler sine medlemmer å vurdere all
dokumentasjon (opprinnelsesdokumentasjon,
fiberinnhold, lovlighetsdokumenter, bærekraft
sertifisering osv.) med et kritisk blikk.
Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid med denne
veileder oktober 2019.
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INNLEDNING

INNLEDNING
Formålet med denne veilederen er å hjelpe
medlemmer av Den norske Forleggerforening å
oppnå sine mål om ansvarlig anskaffelse av
trykksaker. Veilederen fokuserer på spørsmål
knyttet til skogforvaltningspraksiser og tar ikke
for seg noen andre typer materialer som brukes i
produksjon av trykksaker.
Veilederen bidrar med praktiske forslag til
hvordan medlemmer kan minimere risikoen for
å bruke trevirke fra kontroversielle kilder i
trykket materiale som selges på det norske
markedet.
Veilederen er en sammenstilling av «beste
praksis»-erfaringer og -verktøy som er utformet
for å bidra til ansvarlig innkjøp av papir og

trykksaker, og som blir brukt av andre organisa
sjoner innenfor samme sektor for å oppnå målet
om ansvarlig anskaffelse av tømmerprodukter.
Den består av konkrete forslag til emner og tiltak
som bør være en del av alt forlagets arbeid for å
sikre ansvarlig innkjøp av trykksaker, og for å
utelukke papir med potensielt kontroversiell
opprinnelse fra sine bøker.
Ved å følge anbefalingene i denne veilederen vil
medlemmer av Den norske Forleggerforening
kunne identifisere og rette oppmerksomheten
mot risiko i sine forsyningskjeder og utelukke
trevirke fra potensielt kontroversielle kilder i
trykket materiale som selges på det norske
markedet.

Denne veilederen er strukturert på følgende måte:
1. Beskrivelse av ansvarlig papiranskaffelse og definisjon av kontroversielt papir som
medlemmer bør unngå i sine produkter.







for en papiranskaffelsespolitikk
2. Anbefaling


 til leverandører

og eksterne
interessenter.






















som
medlemmer bør ta til
seg og formidle





3. Oversikt
over verktøy og tiltak
som medlemmer
bør benytte seg







bruk av kontroversielt papir.










4.





5.
















av for å forhindre

System
for scoring/gradering
av enkeltbøker/-titler og papirkvaliteter.







Anbefalte
mål og tidsrammer




for implementering av anskaffelsespolitikken.


Figur 1: Hvordan veilederen er strukturert
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1. KONTROVERSIELL PAPIR- OG SKOGOPPRINNELSE
Trevirke er et av de mest miljøvennlige råmateri
alene som blir brukt i forbruksprodukter, forut
satt at trevirket er hentet fra skog eller plantasjer
som er forvaltet på en bærekraftig måte. Mens
skogforvaltningspraksiser i mange deler av
verden blir utført i samsvar med gjeldende
lovgivning og standarder for bærekraftig skog
forvaltning, finnes det områder der faren for at
lovverket ikke overholdes, er stor, og der det er
fare for at tømmer fra ulovlig hugging eller
kontroversielle trefellingspraksiser kan komme
inn i forsyningskjeden og bli brukt til papir
produksjon. Det er viktig at papirprodusenter og
forlag er klar over denne risikoen, og at de
implementerer anskaffelsespraksiser som kan
være et effektivt bidrag til å utelukke tømmer fra
kontroversielle kilder i forsyningskjedene.
Bestemte skogbrukspraksiser anses som uaksep
table (kontroversielle) av et bredt spekter av
interessenter globalt, og selskaper med ansvar
lige anskaffelsespraksiser bør, som et minimum,
forsikre seg om at trevirke fra denne typen
hogstpraksiser og skogsområder effektivt ute
lukkes fra deres tømmerprodukter.

DnF anser papir som kommer fra skog der
kontroversielle aktiviteter forekommer, eller kan
forekomme, som uakseptabelt, og oppfordrer alle
medlemmer, trykkerier og papirprodusenter
nasjonalt og internasjonalt til å gjøre det som er
nødvendig for å utelukke tømmer fra slike
skogbrukspraksiser fra sine forsyningskjeder.
I forbindelse med denne veilederen er kontrover
sielt papir definert som papir laget av trevirke fra
skogsområder der én eller flere av følgende
aktiviteter finner sted:
1. Trevirke som er hugget i strid med nasjonal
og internasjonal lovgivning i hogstlandet.
Illegale aktiviteter i skogbrukssektoren utgjør en
direkte og indirekte trussel mot skoger i mange
deler av verden, og slike handlinger i både privat
og offentlig sektor må unngås. EUs tømmerforordning, som er vedtatt i norsk lovgivning, plasserer
ansvaret for å utelukke tømmerprodukter som kan
ha blitt hugget ulovlig i opprinnelseslandet, hos
importøren. Importøren må innføre et system for
tilbørlig aktsomhet for å utelukke illegale produkter
fra markedet. Lovgivningen gjelder for en rekke

Faktaboks: Kilder til råmaterialer for tremasse- og papirproduksjon

Plantasjer og annen
skog innenlands

Import fra plantasjer og
annen skog i utlandet

Hvis råmaterialene er fra
ukjente eller resirkulerte kilder,
er det en risiko for at tømmer fra
tropisk naturskog kommer inn i
forsyningskjeden.
Tremasse- og papirproduksjon
(mindre sannsynlighet for innhold
av tømmer fra tropisk naturskog)

Figur 2: Tømmer fra tropisk naturskog blir generelt ikke brukt som råmaterialer i tremasse- og papirproduksjon. Råmaterialene for
papirproduksjon i Asia og Sør-Amerika kommer vanligvis fra plantasjer innenlands, eller fra import fra plantasjer i utlandet. Dermed er
det mulig for trykkerier i disse regionene å velge papirkvaliteter som ikke inneholder tømmer fra tropisk naturskog.
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tømmer- og papirprodukter, men ikke for trykket
materiale per i dag. Imidlertid, siden lovgivningen
gjelder for en rekke andre tømmer- og papirprodukter som i stor utstrekning overlapper forsyningskjeden for trykket materiale, er risikoene når det
gjelder lovlighet på opprinnelsesnivå, de samme for
trykket materiale som for andre tømmer- og
papirprodukter.
2. Trevirke som er hugget i strid med tradisjoner
og menneskerettigheter.
Skogen er avgjørende for de varene og tjenestene
den gir, som mennesker over hele verden er
avhengig av. Det er blitt estimert at over 1,6
milliarder mennesker er avhengig av skogen som
sitt levebrød, og at skog er hjem for 300 millioner
mennesker rundt om i verden. Tilgangsrett og
godefordeling for lokalbefolkningen er et grunn
leggende krav for bærekraftig skogforvaltning og
fattigdomsreduksjon i rurale skogsområder.
3. Trevirke hugget i skoger der høye
konserveringsverdier (HCV) er truet av
forvaltningsaktiviteter (HCV-områder er
områder som er spesielt verneverdige).
Skoger er blant de økosystemene på jorda med størst
biologisk mangfold, og de er tilholdssted for et
spekter av arter og naturtyper (habitater og økosystemer). Skogforvaltning og skogkonvertering kan
påvirke områder med høy konserveringsverdi
negativt. Noen typer HCV-områder er til en viss
grad beskyttet av nasjonal og internasjonal
lovgivning.
4. Trevirke hugget i tropisk naturskog.
Noen interessenter anser bruken av alt tømmer fra
tropisk og subtropisk naturskog som kontroversiell
og anbefaler bedrifter og konsumenter å unngå
produkter med tømmer fra tropisk naturskog for å
minimere/eliminere den kommersielle interessen
for å drive skogsdrift i tropisk skog, inkludert
trefelling og utvinning, uavhengig av om skogforvaltningen er utført i henhold til strenge kriterier,
som FSCs skogforvaltningsstandard, eller ikke.

DnF anser bruken av tømmer fra tropisk naturskog
til papirproduksjon som kontroversiell.
5. Trevirke hugget i skog som blir konvertert til
plantasjer eller til annen bruk enn skogbruk.
Konvertering av naturskog til annen arealbruk
skjer regelmessig i mange land verden over, enten
som del av planlagt og lovlig konvertering av
naturskog til landbruksareal, plantasjer, infrastruktur, byutvikling og så videre, eller som del av
uautoriserte og i noen tilfeller ulovlige aktiviteter.
Omfanget av konvertering varierer betydelig over
tid og mellom ulike land. Tømmer som kommer fra
områder som blir konvertert, anses av DnF som
kontroversielt. Plantasjer som gir tømmer til
tremasse og papir, er i noen regioner blitt etablert
på tidligere naturskogarealer de siste tiårene. DnF
anser tømmer fra plantasjer som akseptabelt hvis
plantasjene er etablert og forvaltes i samsvar med
kravene i anerkjente standarder for skogsertifisering, men anbefaler medlemmer å prioritere papir
produsert uten råmaterialer fra plantasjer som
nylig kan ha blitt etablert på tidligere
naturskogarealer.
6. Trevirke fra skoger der det er plantet genetisk
modifiserte trær.
I tillegg er papir som er produsert ved bruk av
råmaterialer fra ukjente eller ubekreftede kilder,
ansett som kontroversielt på grunn av den direkte
og indirekte negative påvirkningen trefelling kan
ha på disse økosystemene og på menneskene hvis
levebrød er avhengig av disse skogsområdene.
Intensjonen med denne veilederen er å hjelpe
forlag å unngå å kjøpe inn papirprodukter der
tømmer fra kontroversielle kilder kan ha blitt
brukt for å produsere papiret som blir brukt i
deres bøker.

Ansvarlige anskaffelser av trykkmaterialer. En veileder for medlemmer av Den norske Forleggerforening 2019
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2. ANSVARLIG ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR PAPIRPRODUKTER
Et viktig første steg mot ansvarlig anskaffelse av
papir er å utvikle en anskaffelsespolitikk som
ivaretar de grunnleggende spørsmålene som er
beskrevet i denne veilederen. Forleggerforeningen
anbefaler sine medlemmer å utvikle og offentlig
formidle en innkjøpspolitikk for papir som blir
brukt i deres bøker, som inkluderer følgende:
•

En klar forpliktelse til å utelukke kontro
versielt papir fra sine produkter, og dermed
unngå å bidra indirekte til kontroversielle
skogbrukspraksiser.

•

En definisjon av kontroversielt papir og
kontroversiell skogopprinnelse som er i tråd
med definisjonen i denne veilederen.

•

Konkrete mål og en tidsramme for iverk
settelse av anskaffelsespraksiser som effektivt
utelukker potensielt kontroversielt papir fra
alle sine produkter (se forslag nedenfor).

•

En detaljert beskrivelse av hvilke verktøy og
tiltak forlaget vil bruke for å utelukke kontro
versielt papir fra sine produkter (se forslag
nedenfor).

•

En forpliktelse til å overvåke og være åpne om
fremdrift i implementeringen av
anskaffelsespolitikken.

Anbefalingene som gis i denne veilederen, gjelder
både egne produksjoner og samproduksjoner:
•

Egne produksjoner: Forlaget kontrollerer
forsyningskjeden ved å velge trykkeri og i
mange tilfeller også papirkvaliteten som skal
brukes til bokens sider og omslag. For papir
som er produsert i Europa, er papirkvaliteten og
papirbetegnelsen i de fleste tilfeller koblet til
papirprodusenten. Dette gjelder ikke alltid papir
som er kjøpt inn fra Asia, og derfor er mulighe
ten for å få tilgang til nødvendig informasjon og
dokumentasjon sannsynligvis bedre for papir
kvaliteter som er produsert i Europa.

•

Samproduksjon: Forlaget kjøper boken fra en
ekstern forlegger som kontrollerer forsynings
kjeden. I dette tilfellet har det norske forlaget
ingen direkte påvirkning på valget av papir
kvalitet eller papirforsyningskjeder. Det kan
derfor være vanskelig å få tilgang til nødven
dig informasjon for å kunne vurdere risikoen
for kontroversielle kilder.

Egen produksjon

Samproduksjon

Forlaget velger trykkeri.
Kontrollert av forlaget

I mange tilfeller velger forlaget
papirkvalitet

Papir produsert i Europa: I de
fleste tilfeller har man tilgang til
papirkvaliteten og papirbetegnelsen, som vanligvis er koblet til
papirprodusenten.
Papir produsert i Asia: I noen
tilfeller er det ikke sannsynlig at
man har den samme tilgangen.

Forlaget kjøper boken fra et eksternt forlag.

Forsyningskjede

Kontrollert av et eksternt forlag

Papirkvalitet
(brukt til boksider
og -omslag)

Forlaget har ingen direkte
påvirkning på valget av papirkvalitet eller papirforsyningskjeder.

Tilgang til
informasjon &
dokumentasjon

Vanskelig å få tilgang til informa
sjonen som trengs for å vurdere
risikoen for kontroversielle kilder

Figur 3: Anbefalingene som gis i denne veilederen, gjelder både egne produksjoner og samproduksjoner
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3. VERKTØY OG TILTAK SOM BIDRAR
TIL ANSVARLIG ANSKAFFELSE
DnF anbefaler at forlag bruker ett eller flere av
verktøyene og tiltakene som er nevnt nedenfor,
for å sikre ansvarlig anskaffelse av papir og

utelukke kontroversielt papir fra deres produkter
på en effektiv måte.

DnF anser resirkulert papir som ikke-kontroversielt og helt i samsvar med
en ansvarlig anskaffelsespolitikk.

3.1. Bruk resirkulert papir
Trefibre fra innsamlet papiravfall kan gjenbrukes
seks eller syv ganger før fibrene er for utslitt til å
binde seg sammen. Produkter laget av resirkulerte
fibre, er tilgjengelig i et stadig bredere spekter av
papirgraderinger. For å øke bruken av papirfibre
som er resirkulert etter bruk, kan forlag måtte
omvurdere spesifikasjoner som har med klarhet
eller andre tekniske aspekter ved papiret å gjøre.

Erklæringer knyttet til resirkulert innhold,
er sjelden bekreftet av uavhengige eksperter,
så for å kunne sikre at erklæringene er riktige,
altså at bare resirkulert materiale er blitt brukt
som råmaterialer for å produsere papiret,
bør forlaget bekrefte at denne typen erklæringer
stemmer, eller be en kompetent tredjepart om å
bekrefte dem.

Bruk av resirkulert papir er en svært effektiv
måte å unngå kontroversielt papir på, og det
bidrar også til å fremme og støtte innsamlingsog gjenvinningssystemer for gjenbruksmaterialer
som ellers ville ha gått til avfallsdeponier og
forbrenningsanlegg.

Ettersom resirkulert materiale også tillates som
råmaterialer i FSC- og PEFC-sertifisert papir, kan
forlaget be om at papir leveres som 100 % resir
kulert FSC-sertifisert papir eller som resirkulert
PEFC-sertifisert papir.

Ansvarlige anskaffelser av trykkmaterialer. En veileder for medlemmer av Den norske Forleggerforening 2019
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Faktaboks: Skogopprinnelse og artsinnhold i resirkulert papir
Opprinnelsesland/-region og treartinnhold i resirkulert papir er vanligvis ukjent, ettersom det ofte er blandet inn
fibre fra ulike kilder i hver resirkuleringssløyfe. Trefibre kan gjenbrukes til papirproduksjon opptil seks eller sju
ganger, og dermed er det ikke mulig å identifisere opprinnelsen til de jomfruelige fibrene. Informasjon om
opprinnelse er derfor ikke ansett som relevant for resirkulert papir, så lenge det finnes tilstrekkelig bevis for at
fibre som er brukt som råmaterialer, er gjenvunnet/resirkulert.

Trevirke

Trefibre

Gjenbrukt opptil 6–7 ganger
(ikke mulig å identifisere opprinnelsen
til de originale jomfruelige fibrene)

Papir

Tømmertesting av resirkulert papir er generelt også vanskelig, fordi vedrørene kan ha blitt
skadet i en slik grad i resirkuleringssløyfene at det ikke lenger er mulig å identifisere slektstyper.
I noen tilfeller kan imidlertid testing i mikroskop identifisere slektstyper for noen av de resirkulerte trefibrene. Hvis denne typen tester påviser fibre av uønskede slektstyper, det vil si slektstyper som kan ha blitt hugget i tropisk naturskog, bør forlaget få bekreftet at ingen jomfruelige
fibre av uakseptabel opprinnelse er brukt av papirprodusenten. Hvis fibrene er blitt resirkulert
minst én gang, anses de som akseptable til tross for sitt opprinnelige opphav.

Figur 4: Skogopprinnelse og artsinnhold i resirkulert papir

3.2. Anskaffelse av sertifiserte bøker og papir
Det er et stort antall papirprodusenter og trykkerier
globalt som kan produsere og selge FSC- og/eller
PEFC-sertifiserte produkter. Både FSC og PEFC
oppdaterer nettbaserte databaser over sertifikat
innehavere, som forlag kan bruke for å identifisere
papirprodusenter, trykkerier og så videre, og for å
sjekke om selskaper i deres papir-/bokforsynings
kjeder er sertifisert eller ikke.
Det er viktig å merke seg at selv om et selskap er
FSC- eller PEFC-sertifisert, er det bare de pro
duktene som de har oppgitt er FSC- eller PEFCsertifisert på salgsdokumenter, som kan anses å
være henholdsvis FSC- eller PEFC-sertifisert.
Erklæringen om FSC- eller PEFC-sertifisering
skal fremgå tydelig på salgsfakturaen sammen
med sertifikatkoden til selskapet som utsteder
fakturaen, for eksempel:
Eksempel på FSC-erklæring: FSC Mix Credit;
NC-COC-123456
Eksempel på PEFC-erklæring: 90% PEFC certified;
NC-PEFC/COC-123456
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Per i dag er det nesten ingen papirkvaliteter
tilgjengelig som er blitt produsert utelukkende
av tømmer fra FSC-sertifisert skog (100 % FSCpapir) eller tømmer fra PEFC-sertifisert skog (100
% PEFC-sertifisert). Så selv om anskaffelse av for
eksempel 100 % FSC-papir ville gi sterke bevis
for at bare akseptable råmaterialer er blitt brukt
for å produsere papiret, er det per i dag ikke
mulig å kreve 100 % FSC-papir fordi papirprodu
senter ikke tilbyr det på markedet.
Med en økning i anskaffelsene av FSC- eller
PEFC-sertifisert papir som er blitt produsert med
råmaterialer fra sertifisert skog og kontrollerte
skogkilder, vil etterspørselen etter sertifiserte
skogarealer øke proporsjonalt, og på denne
måten vil etterspørsel etter FSC- og PEFCblandingspapir føre til en økning i skogarealer
som blir forvaltet i henhold til skogforvaltnings
standardene i de to skogforvaltningsordningene.
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Råmaterialer for FSC- og PEFC-sertifisert papir

Skogsertifisering er gjort opp mot FSCs og PEFCs
skogforvaltningsstandarder.

FSC- eller PEFCsertifisert skog

De spesifikke standardkravene i FSC- og PEFC-standardene
kan variere litt eller mye, avhengig av land og kriterier.

FSC og PEFC har hver sine krav som definerer kontrollerte
kilder og hvordan man kan klassifisere risikoen for ukontrollerte aktiviteter som lav, ut fra region eller land. Kravene i de
to skogsertifiseringsordningene overlapper hverandre til en
viss grad, men de har også betydelige forskjeller.

Kontrollerte
skogkilder

Resirkulert materiale

FSC- eller
PEFC-sertifisert
papir

Både FSC og PEFC aksepterer gjenbrukt (før og etter
konsument) papirmateriale som «sertifisert» råmateriale.

Figur 5: Både FSC- og PEFC-sertifisert papir kan produseres med råmaterialer fra én eller flere av de nevnte kildetypene

Tabell 1: FSC- og PEFC-forsikring. DnF anser at FSC- og PEFC-sertifisering gir sikkerhet for ikke-kontroversielt papir/
opprinnelse, som vist i tabellen.

Erklæring
om
sertifisering

Lovlig (1)

Tradisjoner
& menneske
rettigheter
(2)

HCV (3)

Tropisk (4)

Konvertering
(5)

GMO (6)

Kjent
opprinnelse

Resirkulert materiale anses som ikke-kontroversielt

FSC Recycled

FSC 100%

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Ikke oppfylt1

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

FSC Mix

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Ikke oppfylt1

Delvis
oppfylt6

Oppfylt

Delvis
oppfylt5

PEFC Recycled
PEFC X%
Certified2

Resirkulert materiale anses som ikke-kontroversielt
Oppfylt

Delvis
oppfylt4

Delvis
oppfylt4

Ikke oppfylt3

Delvis
oppfylt6

Oppfylt

Delvis
oppfylt5

Innkjøpere av FSC-sertifisert(e) papir/bøker kan be om informasjon om arter og opprinnelsesland for råmaterialer som er brukt i
produksjonen, og basert på denne informasjonen kan de konkludere med om tømmer fra tropisk naturskog er brukt som råmaterialer
eller ikke.

1

Den nåværende PEFC CoC-standarden tillater bruk av erklæringen om at materialer som er produsert med råmaterialer fra PEFCsertifiserte og andre kontrollerte kilder, er 100 % PEFC-sertifisert. X svarer til den prosent som opplyses av papir-og trykkleverandør.

2

Innkjøpere av PEFC-sertifisert papir må be om informasjon om arter og opprinnelse for å bekrefte om tømmer fra naturlig tropisk
skog er blitt brukt som råmaterialer.

3

PEFCs CoC-standard krever samsvar med lokal, nasjonal eller internasjonal lovgivning som gjelder skogrelaterte aktiviteter for
kontrollerte kilder. Dermed avhenger «kontrollerte» skogbrukspraksiser av gjeldende lovgivning.

4

Opprinnelsen til materialer fra kontrollerte kilder i FSC- eller PEFC-blandingsproduksjon kan ikke i alle tilfeller identifiseres på
enhetsnivå for skogforvaltning, men bare på lands- eller regionnivå.

5

6

Se faktaboks på neste side (figur 6).
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Faktaboks: FSC- og PEFC-sertifisering – konvertering og avskoging
I FSC- og PEFC-sertifisert skog (naturskog og plantasjer) er konvertering generelt uakseptabelt.
Dette betyr at de sertifiserte skogene skal bevares som intakte skogsøkosystemer. Rydding i liten
skala kan forekomme til fordel for naturlig konvertering, rekreasjonsformål eller infrastruktur.
Ettersom tømmerplantasjer kan ha blitt etablert på tidligere skogsarealer, har både FSC og PEFC
definert det som kalles for «cut-off»-år for å sikre at plantasjer som nylig er blitt etablert på naturlig
skogareal, ikke kan bli sertifisert.

FSC

Ingen skogforvaltningsenhet som siden 1994 har konvertert naturskog
til annen form for arealbruk, inkludert plantasjer, kan bli FSC-sertifisert.
«1994-regelen»

Skogplantasjer etablert ved skogkonvertering
etter 31. desember 2010, under andre enn
«begrunnede omstendigheter», møter ikke kravene
og kvalifiserer ikke for sertifisering.

PEFC

«Cut-off»-året 2010

For tømmer fra kontrollerte kilder (se forklaring ovenfor) har verken FSC eller PEFC definert et
«cut-off»-år. Skogsertifiseringsordningene anser imidlertid konvertering av skog til annen arealbruk
som kontroversielt, og har stilt krav til å utelukke trevirke fra sertifiserte produkter hugget i skog som
konverteres til plantasjer eller ikke-skogrelatert bruk.

Figur 6 FSC- og PEFC-sertifisering og avskoging

3.2.1. Sjekk av FSC-sertifiserte produkter
Global FSC Certificate Database (info.fsc.org/
certificate.php) inneholder den mest oppdaterte
informasjonen om FSC-sertifikater med tanke på
både skogforvaltning og sporbarhet.
Du kan bruke databasen for å
1. bekrefte at et selskap er FSC-sertifisert.
2. søke etter FSC-sertifiserte selskaper og
produkter.

12

Kun bedrifter som er registrert i denne data
basen, kan produsere og selge produkter som
kjøperen kan anse som FSC-sertifisert.
Merk at selv om en bedrift er FSC-sertifisert, er det
bare de produktene de har oppgitt som FSC-sertifisert
på salgsdokumenter, som kan anses som FSCsertifisert. Erklæringen om FSC-sertifisering skal
fremgå tydelig på salgsfakturaen sammen med
sertifikatkoden til selskapet som utsteder fakturaen,
for eksempel «FSC Mix Cedit; NC-CoC-123456».
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Søk etter
FSC-sertifiserte
selskaper og produkter







Du kan søke etter FSC-sertifiserte selskaper og produkter ved hjelp av følgende informasjon:











En forkortelse for
Seks sifre – et unikt


sertifiseringsorganet som tilbyr
nummer for hvert

sertifiseringstjenestene.
selskap








FSC-




XXX – XXX – ######



sertifikatkode

Type sertifisering:
Finnes på fakturaen fra 





FM
(Forest
Management
– skogforvaltning)

FSC-sertifiserte
selskaper,
og


COC (Chain of Custody – sporbarhet)


koden følger dette formatet:

CW (Controlled Wood - kontrollert trevirke) eller FM/COC (en
kombinasjon av skogforvaltning og sporbarhet).

























 






























FSC

lisenskode



Hvert sertifikat
er påført en unik lisenskode.
Finnes på FSC-etiketter og der
FSC-logoen brukes i markedsførings


øyemed,
og koden følger dette


 
formatet: 























 

FSC – C######


















 

Finn FSC-sertifiserte
produkter



Hvis du prøver
å finne et bestemt
FSCDu kan
bruke






sertifisert produkt,
kan du
bruke produkt
nedtrekksmenyene
for









klassifiseringsverktøyet
for å søke etter
å velge
produkttype





sertifiserte selskaper
som
distribuerer






og/eller fremstiller produktet.






















Begynn med å spesifisere


søket ditt
på nivå 1.


Du kan innskrenke søket

ditt ytterligere på nivå 2
hvis du ønsker det.










Sertifikatdetaljer





Etter at
du
har
klikket på

søkeknappen,
vil du se en liste


over relevante
sertifiserte

selskaper.

 






Når
du
klikker på et


selskap,
vil det åpne seg


et nytt vindu som gjelder

spesifikt for selskapets
FSC-sertifikat.
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3.2.2. Sjekk av PEFC-sertifiserte produkter
Global PEFC Certificate Database (pefc.org/
find-certified) inneholder informasjon om PEFCsertifikater med tanke på både skogforvaltning
og sporbarhet (Chain of Custody, CoC).
Du kan bruke databasen for å
1. bekrefte at et selskap er PEFC-sertifisert.
2. søke etter PEFC-sertifiserte selskaper og
produkter.

Kun bedrifter som er registrert i denne databasen,
kan produsere og selge produkter som kjøperen
kan anse som PEFC-sertifisert.
Merk at selv om en bedrift er PEFC-sertifisert, er det
bare de produktene de har oppgitt som PEFCsertifisert på salgsdokumenter, som kan anses som
PEFC-sertifisert. Erklæringen om PEFC-sertifisering
skal fremgå tydelig på salgsfakturaen sammen med
sertifikatkoden til selskapet som utsteder fakturaen,
for eksempel «90% PEFC certified; NC-PEFC/
CoC-123456».

Søk etter PEFC-sertifiserte selskaper og produkter
Du kan søke etter PEFC-sertifiserte selskaper og produkter ved hjelp av følgende informasjon:

PEFC
sertifikatkode

PEFC
lisenskode

PEFC-sertifikatkoder finnes på
fakturaen fra PEFC-sertifiserte
selskaper

PEFC-lisenskoder finnes på
PEFC-etiketter og der PEFC-logoen
brukes i markedsføringsøyemed

Finn PEFC-sertifiserte produkter
Hvis du prøver å finne et bestemt PEFC-sertifisert produkt, kan du bruke et produktklassifiserings
verktøy for å søke etter sertifiserte selskaper som distribuerer og/eller fremstiller produktet.

Sertifikatdetaljer
Etter at du har klikket på søkeknappen, vil du se en liste over relevante sertifiserte selskaper. Når du
klikker på et selskap, vil det åpne seg et nytt vindu som gjelder spesifikt for selskapets PEFC-sertifikat.

3. VERKTØY OG TILTAK SOM BIDRAR TIL ANSVARLIG ANSKAFFELSE

3.3 Book Chain Project – scoring av papir
Medlemmer av PREPS (Publishers’ database for
Responsible Environmental Paper Sourcing) – The
Book Chain Project (bookchainproject.com) – har
tilgang til en database over ulike papirkvaliteter
der hver papirkvalitet graderes innenfor ett av de
tre nivåene som er vist nedenfor.

Ved anskaffelse av bøker fra medlemmer av
PREPS kan kjøperen be om informasjon om
papirkvaliteten og graderingen som er gitt, ref.
tabellene nedenfor (Kilde: bookchainproject.com/
process#preps).

PREPS papirgradering
Gradering


Papiret er sertifisert (FSC / PEFC) eller
100 % resirkulert

Kriterier

Papiret er sertifisert og merket (FSC eller PEFC), eller
papiret er laget av 100 % resirkulert materiale, eller
100 % av papiret er laget av en kombinasjon av resirkulert materiale
og FSC- og PEFC-sertifisert materiale, alt med gyldige lisensnummer.


Alle papirkildene er kjent og
ansvarlige

Alt kildematerialet som er brukt i papiret, er fra skog med minst tre stjerner eller flere.


Papiret inneholder materialer fra
ukjente eller uønskede skogkilder

Papiret inneholder materiale fra minst én skogkilde med én stjerne.

PREPS skogsgradering
Gradering


Kildematerialet er resirkulert eller
sertifisert (FSC / PEFC)


Kildematerialet er kjent eller
ansvarlig


Kildematerialet er fra ukjent eller
uønsket skog

Kriterier
Kildematerialet er sertifisert av en gyldig FSC- eller PEFC-skogforvaltningslisens, eller
kildematerialet består av 100 % resirkulert materiale.
Merk: Brukt eller ubrukt avfall undersøkes for hvert enkelt tilfelle for å sikre at alle fibre
oppfyller disse kriteriene.

•

Kildematerialet er fra skog i et land med ubetydelig risiko, som definert av Forest
Risk Assessment (FRA), og treartene fra skogkilden er ikke opplistet på IUCNs
rødliste eller CITES.

•

Kildematerialet er laget av 100 % resirkulert avfall.

•

Kildematerialet har en gyldig FSC Controlled Wood- eller PEFC Controlled Source-lisens.

•

Kildemateriale fra et land eller et omlastingssted med høy risiko, må ha en gyldig
FSC Controlled Wood- eller PEFC Controlled Sources-lisens for å få tre stjerner.

•

Kildemateriale fra skog der trearter er opplistet på IUCNs rødliste eller CITES,
uavhengig av landets risikonivå, må ha en gyldig FSC Controlled Wood- eller PEFC
Controlled Sources-lisens som nevner treartene spesifikt.

Kildematerialet er fra et land eller et omlastingssted med høy risiko, eller
skogkilden er ukjent.

Ansvarlige anskaffelser av trykkmaterialer. En veileder for medlemmer av Den norske Forleggerforening 2019
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Tabell 2: PREPS-scoring.
DnF anser at PREPS-scoring gir sikkerhet for at papir/opprinnelse er ikke-kontroversielt, som vist i tabellen nedenfor:

PREPS
papir
gradering

Lovlig (1)

Menneskerettigheter
(2)



HCV
(3)

Tropisk
(4)

Konvertering
(5)

GMO
(6)

Kjent
opprinnelse

Resirkulert materiale anses som ikke-kontroversielt

& Resirkulert



Oppfylt

Delvis oppfylt

Delvis oppfylt

Ikke oppfylt1

Delvis oppfylt

Oppfylt

Delvis oppfylt



Oppfylt

Delvis oppfylt

Delvis oppfylt

Ikke oppfylt1

Delvis oppfylt

Oppfylt

Delvis oppfylt



Ikke oppfylt

Ikke oppfylt

Ikke oppfylt

Ikke oppfylt

Ikke oppfylt

Ikke oppfylt

Ikke oppfylt

Innkjøpere av papir/bøker bør be om informasjon om arter og opprinnelsesland for materialer som er brukt i produksjonen, og
basert på denne informasjonen kan de konkludere med om tømmer fra tropisk naturskog er brukt som råmaterialer eller ikke.

1

3.4. Implementering av et system for tilbørlig aktsomhet
Det å innføre et system for tilbørlig aktsomhet
som dekker alle de kontroversielle aktivitetene
som er listet opp ovenfor, vil sannsynligvis kreve
betydelig kompetanse og ressurser, noe forlaget
bør vurdere før det gjør en innsats for å opprette
et system for tilbørlig aktsomhet.

Hvis papiret er verken a) produsert med resirku
lerte råmaterialer, b) FSC- eller PEFC-sertifisert
eller c) har PREPS-gradering tre eller fem, må
forlaget samle inn informasjon om papirforsy
ningskjeden og vurdere risikoen for at kontrover
sielle materialer kommer inn i forsyningskjeden.

Innføring av et system for tilbørlig aktsomhet involverer følgende trinn:
Identifisere risikoer:
1. Risiko på landsnivå
2. Tropisk eller ikke-tropisk opprinnelse
3. Forsyningskjedens kompleksitet
4. Artsrelatert risiko

Tilgang til
informasjon

Informasjon tilgjengelig:
1. Opprinnelsesland
2. Arter
3. Transparent forsyningskjede
4. Papirprofil
Sjekk sertifiseringsstatus
Evaluer informasjon om forsyningskjede

Risikovurdering

Risikobegrensning

Alternativer for risikobegrensning:
• Ytterligere dokumentasjon
• Erstatte leverandør
• Innkjøp av sertifisert materiale
• Verifiseringsrevisjoner av
forsyningskjede

Figur 7: Illustrasjon av de ulike trinnene og aktivitetene som er involvert i en «tilbørlig aktsomhet»-prosess

Disse trinnene bør gjennomføres før man går til innkjøp av boken/papiret.
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3.4.1. Transparens i forsyningskjeden
ɐɐ oversikt over forsyningskjeden, inkludert
informasjon om papir- og
tremasseprodusenter

For å kunne vurdere risiko i papirforsyningskjeder
og utelukke papir fra potensielt kontroversielle
kilder fra bøker og annet trykket materiale er det
nødvendig å få tilgang på og evaluere informasjon
om artsinnhold og opprinnelsesland (i noen tilfeller
region eller konsesjon/skogforvaltningsenhet) for
tømmeret som er brukt i papirproduksjonen.
Det er også relevant å vite om papiret som er
brukt i det trykkede materialet, er sertifisert i
henhold til en av de anerkjente skogsertifise
ringsordningene (FSC eller PEFC).
Noen papirforsyningskjeder er transparente,
mens andre ikke er det. Hvis forlaget kan få tilgang
til nedenstående informasjon fra papirleverandøren
og underbygge informasjonen med troverdig bevis,
kan forsyningskjeden anses som transparent:
•

merkevarenavn på papir som er brukt i
bøkene

•

navn og lokasjon på papir- og
tremasseprodusenten(e)

•

•

ɐɐ opprinnelsesland for alt trevirkebasert råmate
riale som er brukt i boken
•

Akseptere evaluering fra leverandørens eller
en tredjeparts side for å verifisere sporbarhet,
artsinnhold og opprinnelse for trevirkeba
serte råmaterialer.

•

Leverandøren bør være pålagt å informere
forlaget hvis det forekommer endringer i
forsyningskjeden som påvirker risikonivåene

Papirprofil: Forlaget bør be om og ta vare på
informasjon om trevirkebaserte råmaterialer som
er brukt i alle bøker og trykkede materialer.
Informasjonen bør inkludere:
•

papirets merkevarenavn

vitenskapelig navn på arter som er brukt i
papirproduksjonen

•

navn og lokasjon på papir- og
tremasseprodusenten(e)

opprinnelsesland for råmaterialer som er
brukt i papirproduksjonen

•

informasjon om artsinnhold*

•

informasjon om opprinnelsesland*

•

informasjon om hvorvidt papiret kan leveres
som FSC- eller PEFC-sertifiserte
papirkvaliteter

Hvis artsinnholdet og tømmerets opprinnelse er
ukjent, kan ikke forlaget vurdere potensiell risiko
for kontroversiell opprinnelse for råmaterialene
som er brukt i papirproduksjonen.
Leverandørkontrakter: Forlag bør inkludere
følgende betingelser i kontraktene med leveran
dørene sine:
•

ɐɐ artsinnhold for alt papir som er brukt i de
leverte produktene

På forespørsel skal leverandører akseptere å
gi forlagene følgende informasjon og doku
mentasjon om trykkmaterialene som er levert
til forlaget:

* Hvis papirets merkevarenavn og papirprodusenten
er kjent, vil man i noen tilfeller kunne finne informasjon om artsinnhold og opprinnelse på papirprodusentens nettside, eller den kan fås på forespørsel.
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3.4.2. Risiko i ulike land
Risikoen for kontroversielle skogsaktiviteter
varierer fra land til land. På nett finnes det ulike
fritt tilgjengelige ressurser som gir en oversikt
over hvor det er potensiell risiko for kontroversi
elle praksiser som må vurderes for å sørge for
ansvarlig anskaffelse. DnF anbefaler sine med
lemmer å bruke følgende ressurser:
Nasjonal risikovurdering for FSC Controlled Wood.
Disse risikovurderingene er blitt utført, eller er
under utvikling, for alle store tømmerproduserende
land verden over, og de dekker alle uakseptable
(kontroversielle) kategorier unntatt #4 Tropisk
naturskog. En liste over land, risikokategorier og
konklusjoner om risiko er tilgjengelig på FSC sine
nettsider: ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/
controlled-wood/risk-assessments

Nasjonal risikovurdering for skoglegalitet
(Forest Legality).
Som del av innsatsen for å implementere EUTR
(EUs tømmerforordning) har nasjonale risikovur
deringer for skoglegalitet for mer enn 60 land over
hele verden blitt utviklet og publisert på NEPCon
Sourcing Hub (nepcon.org/sourcinghub/timber).
Disse risikovurderingene beskriver nivå av og
type potensielt illegale aktiviteter i landet, som må
bli tilfredsstillende begrenset før tømmer og
papirprodukter med opprinnelse i dette landet
innføres på markedet i EU og i Norge.

Faktaboks: Risikovurdering
FSC nasjonal risikovurdering (FSC NRA/CNRA)
En oversikt over nasjonale risikovurderinger kan lastes ned fra FSCs nettside (ic.fsc.org).
Risikovurderingene dekker alle uakseptable (kontroversielle) kategorier unntatt #4 Tropisk naturskog.
NEPCon Sourcing Hub
URL: nepcon.org/sourcinghub/timber
Som del av innsatsen for å implementere EUTR (EUs
tømmerforordning) har nasjonale risikovurderinger for
skogslegalitet for mer enn 60 land over hele verden blitt
utviklet og publisert på NEPCon Sourcing Hub. Disse
risikovurderingene beskriver nivået av og type illegale
aktiviteter i landet, som må bli tilfredsstillende begrenset før tømmer og papirprodukter med opprinnelse i
dette landet innføres på markedet i EU og i Norge.

Timber

Beef

Soy

Palm

The largest and most detailed collection of
risk assessments ever published

nepcon.org/sourcinghub

Figur 8: Eksempler på offentlig tilgjengelige nasjonale risikovurderinger som selskaper kan bruke som grunnlag for et system for
tilbørlig aktsomhet
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3.4.3. Risikokontroll
Det kan være mulig å kontrollere risiko i mange
forsyningskjeder ved å jobbe med direkteleveran
dører eller underleverandører. De potensielle
metodene for å kontrollere risiko er:
•

Samle inn tilleggsinformasjon
ɐɐ Dokumenter: Dette kan innebære å samle
inn tilleggsinformasjon som støtter en
konklusjon om lav risiko. Hvis det for
eksempel er avdekket uoverensstemmel
ser i dokumenter, kan ytterligere informa
sjon samles inn og kryssrefereres for å vise
at bevisbalansen støtter en konklusjon om
lav risiko. Se veiledningen nedenfor om
evaluering av dokumenter.
ɐɐ Tømmertesting: Tilleggsinformasjon kan
samles inn ved å sende tømmer- eller
papirprodukter til testing i laboratorier.
Både mikroskopisk fibertest, DNA-analyse
og testing av stabile isotoper kan bidra til å
bekrefte arter og/eller opprinnelse for
trevirkebaserte produkter. Disse teknikkene
kan brukes for å bekrefte leverandørens
påstander eller dokumentasjonens integri
tet der risikoen for svindel er til stede.
ɐɐ Konsultasjon med interessenter:
Der hvor offentlig tilgjengelige ressurser
er oppbrukt, kan det være nødvendig å
rådføre seg med bestemte interessenter
direkte. Dette kan inkludere, men er ikke
begrenset til, myndigheter, (dokument)
utstedende myndigheter, interessegrupper,
uavhengige eksperter (innenfor skogbruk,
juss, økonomi), sertifiseringsorganer,
lokalsamfunn og så videre.

•

å gi tiltro til at råmaterialene i produktene
ikke blandes i fabrikken med ukjente råmate
rialer med potensielt høy risiko. Det kan også
innebære at leverandøren innfører et solid
journalføringssystem, slik at dokumenter fra
forsyningskjeden etterspørres og lagres for
hver forsendelse man kjøper inn.
•

Gjennomføre leverandørrevisjoner:
Leverandørrevisjoner kan utføres på
opprinnelsesstedet for å verifisere om legali
tetskravene på skognivå ikke overholdes, for
eksempel hugging innenfor juridisk offentlig
gjorte grenser. Eller de kan utføres på ethvert
punkt i forsyningskjeden, for eksempel på et
sagbruk, en møbelfabrikk, en papirfabrikk, et
handelskontor og så videre. Revisjoner av
forsyningskjeden fokuserer vanligvis på å
sikre lovlig handel og sporbarhet.
ɐɐ Andrepartsrevisjoner:
Andrepartsrevisjoner gjennomføres på
leverandøren din av et medlem av din
organisasjon.
ɐɐ Tredjepartsrevisjoner: Tredjepartsrevisjoner
er de som gjennomføres av en uavhengig
organisasjon på dine vegne. Organisasjoner
foretrekker ofte å hyre en tredjeparts
ekspert som har spesialisert seg på å
utføre leverandørrevisjoner, for å gjøre
verifiseringsprosessen troverdig.

Endre prosedyrer: Å iverksette ytterligere
prosedyrer eller endre eksisterende driftspro
sedyrer kan bidra til å begrense risiko. Dette
kan være et utfordrende risikokontrolltiltak
med mindre leverandørene er fullt forpliktet
til å støtte din «tilbørlig aktsomhet»-prosess.
Endring av prosedyrer kan innebære at
leverandører innfører et sporbarhetsystem for

Ansvarlige anskaffelser av trykkmaterialer. En veileder for medlemmer av Den norske Forleggerforening 2019

19

3. VERKTØY OG TILTAK SOM BIDRAR TIL ANSVARLIG ANSKAFFELSE

Faktaboks: Evaluering av dokumenter
Selv om dokumenter og registreringer må samles inn for å gjøre risikovurdering mulig,
er ikke innsamling av dokumenter et krav i seg selv. Dokumenter uten noen bevist
relasjon til produktet, eller som kan ha blitt laget ulovlig, har ingen verdi i risikovurde
ring. For å vurdere dokumentenes verdi må noen spørsmål evalueres:
•

Er dokumentet relatert til produktet?
Ofte tilbys dokumenter som midler for å indikere lovlighet i forsyningskjeder. Det kan
imidlertid være utfordrende å evaluere hvordan slike dokumenter er relatert til den
bestemte forsyningskjeden eller materialet. Ofte er det ikke mulig å komme til en
tydelig konklusjon om relasjonen mellom dokumentet og forsyningskjeden, men det er
visse indikatorer som kan brukes for å vurdere sannsynligheten for at det ikke er det.
Dette kan inkludere elementer som utstedelsesdato, utstedelsesorganets lokasjon, typer
lisenser (skogtyper), artsidentifikasjon på dokumenter samt materialets volum, kvalite
ter og dimensjoner på dokumenter og konverteringsfaktorer gjennom prosessering.

•

Kan dokumentets gyldighet verifiseres?
Dokumentets gyldighet er svært vanskelig å vurdere. I mange land der korrupsjons
nivået er høyt, er det mulig å kjøpe originaldokumenter gjennom korrupte virksom
heter for å dekke over illegale aktiviteter i forsyningskjeden. I slike tilfeller vil det
kanskje ikke være mulig å skille gyldige dokumenter fra ugyldige. I visse tilfeller
kan kvaliteten på logoer og dokumentoppsett brukes som en indikasjon på svindel.
Dette er blitt dokumentert med sporbarhets- og skogforvaltningssertifikater.

•

Er dokumentet relevant for å vurdere gjeldende kriterier?
Dokumenters relevans for forsyningskjeden kan evalueres med tanke på dokumen
tets rolle for å indikere lovlighet eller en av de andre risikokriteriene. Hvert doku
ment bør evalueres, og det samme gjelder dokumentets relevans når det gjelder
lovligheten eller en av de andre risikokriteriene i det aktuelle trinnet i forsynings
kjeden som er avdekket. NEPCon har publisert flere landsprofiler som inneholder
en liste over viktige dokumenter for ulike deler av forsyningskjeden. Noen land har
også detaljerte «dokumentveiledere» som inkluderer eksempler på dokumenter og
viktig informasjon som dokumentene inneholder. parts of a supply chain.

3.5. Testing av papir
Der det er hensiktsmessig, anbefales forlag å
utføre tilfeldig papirtesting for å bekrefte informa
sjon om trevirkearter som er brukt i deres papir
produkter. Tømmertesting av papirprøver kan
være en effektiv måte å teste om informasjonen
som forlaget har fått om artsinnhold, samt opprin
nelsen til tømmeret som er brukt i papir, er gyldig.
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Dette er også en teknikk som er nyttig for å få
tilgang til informasjon om de ulike artstypene og
potensiell opprinnelse der denne informasjonen
ikke er gitt av leverandørene. Testteknikker kan i
de fleste tilfeller ikke gi uttømmende informa
sjon, men kan gi en viktig del av verifisert
informasjon.
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Thematic Article no. 1

Mer informasjon: nepcon.org/file/1851/download?token=glMD6AdQ

Hvis tester viser at artssammensetningen er
forskjellig fra det som er blitt opplyst om av
leverandøren eller i papirprofiler, bør forlaget
følge opp med leverandøren og eventuelt ute
lukke papiret hvis testen indikerer at arter kan
komme fra ukjente eller potensielt kontroversielle
kilder, for eksempel tropisk naturskog.

For FSC-sertifisert papir bør resultatet av tømmer
testen sammenlignes med listen over arter som er
oppgitt av den sertifiserte leverandøren, eller med
listen over produktgrupper i FSC-databasen.

Faktaboks: Hvordan man kan finne artsinformasjon i FSC-databasen:
PRODUCTS
Product type

P2 Paper
P2.1 Copying, printing, communication paper

Trade name

Paper

Species

Primary activity

Picea abies

Primary Processor

Secondary
activity
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Main output
category

FSC Mix
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3.6. Anbefalinger for samproduksjoner
Det er betydelig mer utfordrende å møte forla
gets ansvarlige anskaffelsesmål for samproduk
sjoner enn for egne produksjoner, fordi forlaget
normalt ikke vil ha tilgang til den samme typen
informasjon om papirkvaliteter og papirforsyningskjeder.

ii.

Er de medlem av PREPS, og kjenner
de bokens/tittelens score?

iii.

Kjenner de papirkvaliteten og/eller
papirprodusentene for papiret som
blir brukt i deres produkter?

DnF anbefaler derfor forlag å fortelle om
anskaffelsespolitikken sin til potensielle leve
randører av samproduksjoner og å ha dialog
med leverandøren for å vurdere hvordan de kan
møte forlagets krav til ansvarlige anskaffelser.

iv.

Har de tilgang til informasjon om
arter og opprinnelsesland for tømme
ret som blir brukt i papirproduksjo
nen (er for eksempel papirprofiler
tilgjengelig)?

Forlag anbefales å stille følgende spørsmål i sam
arbeid med leverandører av samproduksjoner

v.

Utfører de tømmertesting av papir i
deres bøker/titler, og hvis de gjør det,
hvordan bruker de informasjonen?

1. Spørsmål om leverandøren (det vil si
forlaget som kontrollerer produksjonen):
a. Har leverandøren en anskaffelsespolitikk
for papirprodukter?
i.

ii.

Hvis ja, spesifiserer den hva de anser
som kontroversielle papirkilder, og er
definisjonen i samsvar med DnFs
definisjon av kontroversielle kilder?
Hvis nei, bør DnF-medlemmet ha
ytterligere kommunikasjon med
leverandøren for å oppmuntre til at
de utvikler en hensiktsmessig
politikk.

b. Hvilke tiltak har forlaget gjort for å sikre sam
svar med innkjøpspolitikken deres, det vil si:
i.

Anskaffer de FSC- eller PEFCsertifiserte bøker?

2. Spørsmål til leverandøren om den aktuelle
boken/tittelen og papir som blir brukt i boken:
a. Kan boken/tittelen leveres som FSC- eller
PEFC-sertifisert bok/tittel?
b. Hvis leverandøren er medlem av PREPS,
kan forlaget be om informasjon om PREPS
papirscoring (se avsnittet om PREPS).
c.

Kan leverandøren gi informasjon om
papirkvalitetene som er brukt i boken, og
om papiret som er anskaffet fra papirpro
dusenten, er FSC- eller PEFC-sertifisert?

d. Hvis leverandøren hevder at papiret er
FSC- eller PEFC-sertifisert, bør forlaget be
om informasjon om papirprodusenten og
verifisere at papirprodusenten er sertifi
sert (se veiledning om hvordan man kan
verifisere validiteten på FSC- og
PEFC- sertifikater).

Samarbeid med leverandører i alle trinn av bokproduksjon kan være
avgjørende. Et tett samarbeid med leverandørene dine gjør at du kan få tilgang til informasjon samt styrke evnen din til å vurdere og begrense risiko.
Kommunikasjon og samarbeid med leverandører og underleveran
dører er en svært viktig aktivitet i alle trinn av produksjonsprosessen.
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For å hjelpe forlag med å overvåke i hvilken
utstrekning bøkene deres oppfyller den ansvarlige
anskaffelsespolitikken, samt hvilke forsynings
kjeder som kan ha risikoer man bør være opp
merksom på, gir denne veilederen et scoring
system som DnF anbefaler å bruke for hver
enkelt bok/tittel.

Det optimale målet er å bruke kun FSC 100%, FSC
resirkulert eller andre resirkulerte papirkvaliteter,
men fordi det for tiden er mangel på tilgjengelig
het på disse typene papirkvaliteter, er ikke dette
oppnåelig på kort eller litt lengre sikt.

Scoringsystemet vil hjelpe forlag med å sette mål
for innkjøp av bøker og støtter opp om videre
forbedringer.

Score 1
Sertifisert materiale:
•
Boken og/eller papir som er brukt i bøkene,
er FSC-sertifisert (100 %, resirkulert eller Mix)
eller PEFC-sertifisert (X % eller resirkulert).
•

Leverandøren av FSC- eller PEFC-papir har
oppgitt opprinnelsesland(ene) og treart(er)
som er brukt for papirproduksjonen.

•

Opprinnelsesland har lav risiko for a) illegale
aktiviteter i skogsektoren1 og b) for
skogkonvertering.2

•

For PEFC-sertifisert bok og/eller papir har
opprinnelseslandet lav risiko for HCV.3

Eventuelt: Anbefalt (ikke påkrevet):
Oppgitt artsinnhold er bekreftet med tømmertesting basert på prøver.

Score 2
Sertifisert materiale:
•
Boken og/eller papir som er brukt i boken, er
FSC Mix eller PEFC-sertifisert.

•

Trearter vokser ikke i tropisk naturskog
(tropisk hardtre).

•

•

Hvis råmaterialet er fra tropisk eller subtropisk region, blir kun tømmer fra plantasjer
brukt.

FSC- eller PEFC-sertifisert leverandør har
oppgitt opprinnelsesland(ene) og treart(er)
som er brukt for papirproduksjon.

Eventuelt: Anbefalt (ikke påkrevet):
Oppgitt artsinnhold er bekreftet med tømmertesting basert på prøver.
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Score 3
Ikke-sertifisert materiale:
•
Verken boken eller papiret som er brukt i
boken, er FSC- eller PEFC-sertifisert.

•

For alt ikke-sertifisert papir har forlaget
opprettet et system for tilbørlig aktsomhet.

•

Papir brukt i boken er godkjent i henhold til
PREPS (dvs. med gradering 3 eller 5).

•

Opprinnelsesland har lav risiko for illegale
aktiviteter i skogsektoren.1

•

Leverandøren har oppgitt opprinnelsesland(ene) og treart(er) som er brukt for
papirproduksjon.

Score 4
Ikke-sertifisert materiale:
•
Verken boken eller papiret som er brukt i
boken, er FSC- eller PEFC-sertifisert.

•

•

Papiret er ikke blitt gradert av PREPS.

•

For alt ikke-sertifisert papir har forlaget
opprettet et system for tilbørlig aktsomhet.

Forlaget har gjennomført en risikovurdering
for det ikke-sertifiserte papiret som konkluderer med lav risiko for illegal skogforvaltning for de gjeldende forsyningskjedene.

Score 5

Ikke-sertifisert materiale:
•
Alle eller noen av papirkvalitetene som er
brukt i boken, er verken FSC- eller
PEFC-sertifisert.
•

Forlaget har ikke opprettet et system for
tilbørlig aktsomhet.

•

Forlaget har ikke gjennomført en risikovurdering for det ikke-sertifiserte papiret som
konkluderer med lav risiko for illegal hugging
hos de gjeldende forsyningskjedene.

Lav risiko for illegale aktiviteter i skogsektoren inkluderer land med en risikoscore over 85 i henhold til den nasjonale risikovurderingen som er tilgjengelig på NEPCon Sourcing Hub, eller som har lav risiko i henhold til nåværende FSC/CNRA. Per oktober 2019
inkluderer dette følgende land: Australia, Belgia, Canada, Denmark, Estland, Finland, Frankrike, Hviterussland, Irland, Japan. Latvia,
Litauen, Luxemburg (FSC NRA), Nederland (FSC NRA), New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits,
Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyskland, USA, Østerrike.

1

Lav risiko for skogkonvertering inkluderer land der FSC NRA/CNRA har påvist lav risiko i henhold til FSC Controlled Wood kategori 4.
Per oktober 2019 inkluderer dette følgende land der NRA/CNRA er blitt fullført: Belgia, Bulgaria, Danmark, Den tsjekkiske republikk,
Estland, Finland, Frankrike, Hviterussland, India, Irland, Italia, Japan, Kina (Shandong), Latvia, Litauen, Luxembourg, New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyrkia, Tyskland, Ungarn,
Uruguay, Østerrike (Kilde: FSC NRA/CNRA Risk Designation Overview, 26. juni 2019).

2

Lav risiko for høy konserveringsverdi (HCV) dekker land der FSC NRA/CNRA har identifisert lav risiko i henhold til FSC Controlled Wood
kategori 3. Per oktober 2019 inkluderer dette følgende land der NRA/CNRA er blitt fullført: Belgia, Frankrike, Irland, Japan, Kina (Shandong),
Luxembourg, Nederland, Portugal, Republikken Korea, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sør-Afrika, Tyskland, Ungarn, Østerrike.
3
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DnF anbefaler sine medlemmer å sette ambisiøse
mål for å sikre at papir med potensielt kontro
versiell opprinnelse ikke blir brukt i deres bøker.

Medlemmer bør definere en bestemt tidsramme
for å iverksette tiltak som figur nedenfor viser.
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Figur 10: DnF anbefaler sine medlemmer å sette ambisiøse mål og implementere tiltak for å sikre at papir med potensielt
kontroversiell opprinnelse ikke blir brukt i deres bøker
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ORDLISTE
EUs tømmerforordning (EUTR)
Europaparlamentets- og Rådets forordning (EU)
nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 – også kjent som
EUs tømmerforordning eller EUTR – som fastslår
hvilke forpliktelser operatører som innfører
tømmer og treprodukter på markedet, har,
regulerer handelen med illegalt hugget tømmer
og treprodukter gjennom tre hovedforpliktelser:
•

Den forbyr førstegangsinnføring av illegalt
hugget tømmer og produkter utviklet fra slikt
tømmer på markedet innen EU.

•

Den krever at forhandlere på markedet innen
EU som innfører tømmerprodukter på dette
markedet for første gang, utviser «tilbørlig
aktsomhet».

FSC – sertifikatdatabase
info.fsc.org
FSC nasjonal risikovurdering (FSC NRA)
En vurdering av risikoen med anskaffelser fra
uakseptable kilder i et bestemt land/region, utført
i henhold til FSCPRO-60-002 The Development
and Approval of Controlled Wood National Risk
Assessments (Kilde: FSC-PRO-60-002 The
Development and Approval of Controlled Wood
National Risk Assessments). Den nasjonale
risikovurderingen er tilgjengelig her:
ic.fsc.org/en/document-center

produktets sammensetning, avgjørende miljø
messige parametere, miljømessig forvaltning og
anskaffelse av trevirke. (Kilde: en.wikipedia.org/
wiki/Old-growth_forest)
Gjenvunnet materiale
Materiale som beviselig ellers ville ha blitt kastet
som avfall eller brukt til energigjenvinning,
men som i stedet er blitt samlet inn og gjen
vunnet som råmateriale, for eksempel i stedet for
jomfruelig materiale, for gjenbruk, resirkulering
eller nyproduksjon i en produksjonsprosess eller
til annen kommersiell bruk.Genetisk modifisert
organisme (GMO)
En organisme der det genetiske materialet er blitt
endret på en måte som ikke oppstår naturlig ved
paring og/eller naturlig rekombinasjon (Kilde:
Basert på FSC-POL-30-602 FSC Interpretation on
GMO [genetisk modifiserte organismer]).
Høye konserveringsverdier (High Conservation
Values, HCV)
Alle følgende verdier:
• HCV1 – Artsmangfold. Konsentrasjoner av
biologisk mangfold inkludert endemiske arter
samt sjeldne, truede eller utrydningstruede
arter som er av betydning på globalt, regionalt
eller nasjonalt nivå.
•

HCV 2 – Økosystemer og mosaikker på
landskapsnivå. Intakte skoglandskap og
økosystemer og mosaikker av økosystemer på
landskapsnivå som er av betydning på globalt,
regionalt eller nasjonalt nivå, og som inneholder
levedyktige bestander av de aller fleste av de
naturlig forekommende artene, med et naturlig
fordelingsmønster og en naturlig artsrikdom.

•

HCV3 – Økosystemer og habitater. Sjeldne,
truede og utrydningstruede økosystemer,
habitater eller refugier.

•

HCV 4 – Kritiske økosystemtjenester.
Grunnleggende økosystemtjenester i kritiske
situasjoner, inkludert beskyttelse av

FSC sentralisert nasjonal risikovurdering (FSC
CNRA)
Nasjonal risikovurdering eller deler av denne som
er utviklet av FSC International Center (se FSC
nasjonal risikovurdering).
Gammelskog
I samarbeid med distributører og bransjefore
ninger har ledende tremasse- og papirprodusenter
utviklet en enhetlig erklæring om vital miljømes
sig produktinformasjon. Dette produkterklærings
formatet, som blir utviklet kontinuerlig, kalles
«papirprofil». Denne erklæringen, som består av
en enkelt side, er utstedt for enkeltprodukter og
gir nødvendig informasjon når det gjelder
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vannoppsamlinger og erosjonskontroll av
sårbare jordsmonn og skråninger.
•

•

HCV 5 – Samfunnets behov. Steder og
ressurser som er avgjørende for å tilfreds
stille grunnleggende behov hos lokalsam
funn eller urfolk (for eksempel levebrød,
helse, ernæring eller vann), som er identifi
sert ved utforsking av disse lokalsam
funnene eller urfolkgruppene.
HCV 6 – Kulturelle verdier. Steder, ressurser,
habitater og landskap med global eller
nasjonal kulturell, arkeologisk eller historisk
betydning og/eller med avgjørende kulturell,
økologisk, økonomisk eller religiøs/hellig
betydning for tradisjonell kultur hos lokal
samfunn eller urfolk, som er identifisert ved
utforsking av disse samfunnene eller urfolk
gruppene. (Kilde: FSC-STD-01-001 V5-2)

Konvertering av naturskog
Konvertering av skog innebærer å fjerne natur
skog for å tilfredsstille andre behov for arealbruk,
som plantasjer, agrikultur, beitemark for storfebe
setninger og gruvedrift.
Nasjonal risikovurdering for Forest Legality
nepcon.org/sourcinghub/timber
Naturskog
Et skogområde med mange av de viktigste
kjennetegnene og elementene ved naturlige lokale
økosystemer, som kompleksitet, struktur og
biologisk mangfold, inkludert jordegenskaper,
flora og fauna, der alle eller nesten alle trær er
naturlige lokale arter, ikke klassifisert som plantasjer.
«Naturskog» inkluderer følgende kategorier:
•
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Skog påvirket av hugging eller andre forstyr
relser, der trær blir eller er blitt regenerert ved
en kombinasjon av naturlig og kunstig regene
rering med arter som er typiske for naturskog
på det stedet, og der mange av naturskogens
særtrekk over og under bakken fortsatt er til
stede. I boreale og nordlige tempererte skoger
som består naturlig av bare én eller noen få
trearter, en kombinasjon av naturlig og kunstig
regenerering for å regenerere skog av de

samme naturlige artene, med de fleste av de
viktigste særtrekk og elementer ved naturlige
lokale økosystemer på det stedet, er ikke i seg
selv ansett som konvertering til plantasjer.
•

Naturskog som vedlikeholdes med tradisjo
nelle skogbrukspraksiser inkludert naturlig
eller assistert naturlig regenerering.

•

Godt utviklet sekundærskog eller skog
kolonisert av naturlige lokale arter som har
regenerert i områder som ikke tidligere har
vært skog.

•

Definisjonen av «naturskog» kan inkludere
områder beskrevet som skogkledde øko
systemer, skogsterreng og savanne.
Naturskog inkluderer ikke land som ikke
domineres av trær, som ikke tidligere har
vært skog, og som ikke ennå inneholder
mange av særtrekkene og elementene ved
naturlige lokale økosystemer. Ung regenerert
skog vil kunne anses som naturskog etter
noen år med økologisk utvikling. (Kilde:
FSC-STD-01-001 V5-2.)

Overvåkningsorganisasjon
EUs tømmerforordning gjør det mulig for overvåkningsorganisasjoner å bli godkjent av
EU-kommisjonen. Disse organisasjonene, som er
private enheter, forsyner EU-operatører med
operasjonelle systemer for tilbørlig aktsomhet. På
den måten kan operatører utvikle et eget system
eller bruke et system som er utviklet av en
overvåkingsorganisasjon.
Papirprofil
I samarbeid med distributører og bransjefore
ninger har ledende tremasse- og papirprodusenter
utviklet en enhetlig erklæring om vital miljømes
sig produktinformasjon. Dette produkterklærings
formatet, som blir utviklet kontinuerlig, kalles
«papirprofil». Denne erklæringen, som består av
en enkelt side, er utstedt for enkeltprodukter og
gir nødvendig informasjon når det gjelder pro
duktets sammensetning, avgjørende miljømessige
parametere, miljømessig forvaltning og anskaf
felse av trevirke. (Se paperprofile.com)
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PEFCs sertifikatdatabase
pefc.org/find-certified/certified-certificates
Plantasjeskog
Et skogområde som er etablert ved å plante eller
så med fremmede eller naturlige lokale arter, ofte
med en eller noen få arter, regelmessig avstand og
omtrent samme alder, og som mangler de fleste av
de viktigste særtrekkene og elementene ved
naturskog. Beskrivelsen av plantasjene kan være
ytterligere definert i FSC-standardene, med
passende beskrivelser eller eksempler, som:
•

•

Områder som innledningsvis ville ha vært i
samsvar med denne definisjonen av «planta
sje», men som, etter hvert som årene har gått,
inneholder mange eller de fleste av de viktigste
særtrekkene og elementene ved naturlige lokale
økosystemer, kan bli klassifisert som naturskog.
Plantasjer som er forvaltet for å gjenopprette
og forbedre biologisk mangfold og habitat
diversitet, strukturell kompleksitet og et
funksjonelt økosystem, kan, etter hvert som
årene har gått, bli klassifisert som naturskog.
Boreale og nordlige tempererte skoger som
naturlig består av bare én eller noen få trear
ter, der en kombinasjon av naturlig og kunstig
regenerering er brukt for å regenerere skog
med de samme naturlige lokale artene, med
de fleste av de viktigste særtrekkene og
elementene ved naturlige lokale økosystemer
på det stedet, kan anses som naturskog, og
denne regenereringen er i seg selv ikke ansett
som konvertering til plantasjer. (Kilde: FSCSTD-01-001 V5-2.)

PREPS
PREPS (Publishers’ database for Responsible
Environmental Paper Sourcing) er en del av det
såkalte Book Chain Project:
bookchainproject.com/process#preps. PREPS er
en medlemskapsbasert plattform som analyserer
opprinnelsen til trefibre som blir brukt i papir og
papp, noe som hjelper forlag med å identifisere
ansvarlige skogkilder for sine bøker. Vi har data
på mer enn 3000 papir- og pappmerker fra 300
papirfabrikker rundt omkring i verden.

Skogforvaltningsenhet (Forest Management
Unit, FMU)
Et romlig område eller områder som er fremsatt for
FSC-sertifisering med klart definerte grenser,
forvaltet ut fra et sett med tydelige langsiktige
forvaltningsmål som er beskrevet i en forvaltnings
plan. Dette området eller områdene inkluderer:
•

alle fasiliteter og område(r) innenfor eller i
tilslutning til dette romlige området eller
områdene under lovlig eierskap eller forvalt
ningskontroll av, eller operert av eller på
vegne av, organisasjonen, med formål om å
bidra til forvaltningsmålene og

•

alle fasiliteter og område(r) utenfor og uten
tilslutning til dette romlige området eller
områdene, og operert av eller på vegne av
organisasjonen, kun med formål om å bidra til
forvaltningsmålene. (Kilde: FSC-STD-01-001
V5-2.)

Snauhogst
Snauhogst er en skogforvaltningspraksis der alle
trær i et hogstomåde hugges samtidig. I skog som
er godt forvaltet, følges snauhogst opp med
nyplanting av hele området for å sikre gjenvekst
av skogen. Omfanget av snauhogsten i vanlig
skogforvaltning (motsatt: skogkonvertering)
varierer fra små områder på mindre enn 1 hektar
til store områder på mange hektar.
System for tilbørlig aktsomhet (Due Diligence
System, DDS)
Et system med tiltak og prosedyrer for å minimere
risikoen for anskaffelse av materiale fra uaksepta
ble kilder. Et system for tilbørlig aktsomhet
inneholder vanligvis følgende tre elementer:
innhenting av informasjon, risikovurdering og
risikobegrensing.
Truede arter
Tradisjonelle folkegrupper er sosiale grupper eller
mennesker som selv ikke identifiserer seg som
urfolk, og som påberoper seg rettigheter til egne
landområder, skog og andre ressurser basert på
gammel eksisterende sedvane eller tradisjonell
besittelse og bruk (Kilde: Forest Peoples
Programme [Marcus Colchester, 7. oktober 2009]).
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Tropisk hardtre
Begrepet tropisk hardtre anses generelt som
enhver type tømmer eller trevirke som vokser i
tropisk regnskog og tropisk og subtropisk fuktig
bredbladet løvskog, og som hugges der. Det
finnes mer enn 2000 ulike tropiske trearter (som vi
kjenner til!).

•

Sterk forbindelse til territorier og nærliggende
naturressurser

•

Distinkte sosiale, økonomiske eller politiske
systemer

•

Distinkt språk, kultur og tro

Tropisk tømmer
Tropisk tømmer er definert i Den internasjonale
avtale om tropisk tømmer (1994) som følger:
«tropisk trevirke til industrielt bruk, som vokser
eller blir produsert i land som ligger mellom
Krepsens og Steinbukkens vendekrets. Uttrykket
omfatter stokker, saget ved, finérplater og kryssfi
nér […] i noen grad skal bartre av tropisk opprin
nelse også dekkes av definisjonen.»

•

Former ikke-dominante samfunnsgrupper

•

Formål om å opprettholde og gjenskape
forfedrenes miljøer og systemer som særegne
mennesker og samfunn

Tømmerdatabase
Det finnes mange ulike databaser på internett som
inneholder informasjon om tømmerarter, hvor de
vokser, tekniske kvaliteter og så videre. Mye av
denne informasjonen finnes i artikler på
Wikipedia om de ulike artene. Nedenfor er en liste
over noen av databasene:

(Kilde: Hentet fra FNs permanente forum for
urfolkssaker, faktaark «Who are Indigenous
Peoples», oktober 2007; FNs utviklingsgruppe,
«Guidelines on Indigenous Peoples’ Issues», FN
2009, FNs erklæring om urfolks rettigheter, 13.
september 2007), Kilde: FSC-STD-01-001 V5-2.

iucnredlist.org (IUCN)
speciesplus.net (CITES)
plantsoftheworldonline.org (KEW SCIENCE)
gbif.org/species (Global)
theplantlist.org
euforgen.org/species (Europe)
esp.cr.usgs.gov/data/little (USA)
efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=2 (China)
Urfolk
Mennesker og menneskegrupper som kan identi
fiseres og karakteriseres som følger:
•

Det viktigste kjennetegnet eller -kriteriet er at
de identifiserer seg selv som urfolk på indi
vidnivå, og de er akseptert som medlemmer
av lokalsamfunnet.

•

Historisk kontinuitet i henhold til førkoloniale
samfunn eller før nybyggersamfunn oppsto
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Forleggerforeningen vil tilrettelegge
for at medlemmene kan arbeide aktivt for å
bidra til FNs bærekraftmål. Denne veiledning er et
bidrag til det. Vi vil gjerne takke arbeidsgruppen
for et grundig arbeid.

forleggerforeningen.no

