Instructie gebruik bestrijdingsmiddelen en (an)organische meststoffen
De Bosgroepen hebben als beleid geen glyfosaat (merknaam Roundup) te gebruiken, tenzij er
echt geen andere oplossingen zijn. Het effect op gezondheid en veiligheid op bijvoorbeeld het
bodemleven is nog niet goed onderzocht en de effectiviteit van het middel op de lange termijn is
twijfelachtig.
Daarom willen de Bosgroep een voorschot nemen op een verbod op het gebruik van Roundup, dat
er uiteindelijk toch wel zal komen. Er zijn andere manieren om om te gaan met (plaag)soorten
door ze bijvoorbeeld te waarderen op hun rol in het ecosysteem en op basis daarvan het
ecosysteem in de gewenste richting te sturen. En door voor de dan nog resterende
probleemsituaties kunnen duurzame alternatieven ontwikkeld worden.
Lees meer via https://bosgroepen.nl/geen-roundup-meer/

Eisen 53 en 54 van de Nederlandse FSC-standaard stellen dat in het bosbeheer chemische en/of
biologische bestrijdingsmiddelen en organische of anorganische meststoffen alleen mogen
worden gebruikt als er geen haalbare alternatieven zijn.
Als bestrijdingsmiddelen en/of meststoffen worden toegepast, dan wordt de noodzaak
gemotiveerd en beschreven door de beheerder en wordt het gebruik vastgelegd.
De gebruikte bestrijdingsmiddelen voldoen aan de FSC Pesticide Policy (FSC-POL-30-001) de wet
op gewasbeschermings-middelen en Biociden en Europese Phytosanitaire richtlijnen. Er worden
geen verboden middelen gebruikt (zie https://ic.fsc.org/en/document-center/id/75 voor de lijst
met verboden actieve stoffen).
De Nederlandse FSC-standaard staat het gebruik van chemische en biologische
bestrijdingsmiddelen en (an)organische meststoffen niet toe, tenzij er geen haalbare alternatieven
zijn. Dit geldt ook door het gebruik van deze middelen door huurders/ gebruikers van FSCgecertificeerde bossen.
Van de FSC-gecertificeerden wordt verwacht dat bij gebruik van bestrijdingsmiddelen en/of
meststoffen wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
-

De noodzaak is beargumenteerd en gedocumenteerd, waarbij mogelijke alternatieven zijn
overwogen. Deze documentatie kan opgenomen zijn in het werkplan, in het beheerplan of in
bijgaand formulier.

-

De hoeveelheid wordt geminimaliseerd.

-

In contracten met huurders / gebruikers wordt opgenomen dat bestrijdingsmiddelen en
meststoffen alleen na toestemming van de verhuurders / ingebruikgever mogen worden
gebruikt.

-

Het wettelijk gebruiksvoorschrift op het etiket wordt opgevolgd.

-

De gebruikte middelen en hoeveelheden zijn schriftelijk gedocumenteerd (bijvoorbeeld met
aankoopbonnen of facturen van werk door derden).

-

Het gebruik wordt gemonitord en geëvalueerd.

-

In geval van bestrijdingsmiddel:


Het middel is wettelijk en in de FSC pesticide policy toegestaan.



Degene die de bestrijding uitvoert is in bezit van licentie 1 ’Uitvoering
Gewasbescherming’; beheerders of werkgevers wiens personeel met bestrijdingsmiddelen
werkt zijn in het bezit van licentie 2 ‘Bedrijfsvoering Gewasbescherming’. Van elke
persoon die bestrijding uitvoert wordt een kopie van de licentie bewaard.



Het middel wordt niet binnen 3 meter van oppervlaktewater gebruikt.



Eventuele schade als gevolg van het gebruik van het bestrijdingsmiddel wordt voorkomen
en zo nodig hersteld.

Voorbeeld formulier
Reden voor gebruik (doel)
Overwogen alternatieven
Argumenten voor gebruik
Rapportage gebruik:
Handelsnaam en naam actieve component
Periode
Locatie
Oppervlakte
Hoeveelheid gebruikt middel
Toegepaste methode
Wat was het resultaat

