Instructie
Instructie oogstrichtlijnen
Indicator 6.5.2 van de FSC Standard NL stelt dat de boseigenaar duidelijke richtlijnen
hanteert voor houtexploitatie om mens, natuur en milieu te beschermen en dat hij deze
richtlijnen in de praktijk controleert.
Deze richtlijnen geven aan welke beperkingen er zijn voor oogst en transport (ook bij
houtverkoop op stam). De controleprocedure en de bevindingen zijn gedocumenteerd.

Certificeerder Control Union heeft erop gewezen dat een ingevulde checklist van de
Gedragscode Bos niet volstaat en een verwijzing naar de algemene richtlijnen van het
Bosschap ook niet. Belangrijk is dat er voorafgaand aan de oogst een bredere risicoinventarisatie plaatsvindt, waar niet alleen wordt gekeken naar flora en fauna, maar ook
naar de risico's van insporing door zwaar materieel of naar gevaarlijke situaties
(greppels, dode bomen).
Van de FSC-gecertificeerden wordt verwacht dat:
1. ze voorafgaand aan een oogst de risico's inventariseren;
2. dat dit gebeurt op basis van een controleprotocol;
3. dat zij met documentatie kunnen aantonen dat het protocol wordt uitgevoerd;
4. dat zij de bevindingen op schrift overhandigen aan de uitvoerders.
Toelichting
In het protocol moet in ieder geval staan waarop wordt gecontroleerd, hoe de
bevindingen worden genoteerd en hoe deze aan de uitvoerder (aannemer of eigen
personeel) worden overhandigd. Het is handig om deze inventarisatie te combineren
met het blessen en/of de flora en faunacheck. Zie onderstaand voorbeeld.
Voorbeeldprotocol
Voorafgaand aan de oogst wordt altijd een flora en faunacheck uitgevoerd in het kader
van de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. De bevindingen en daaruit volgende
richtlijnen voor de uitvoerder worden genoteerd op de checklist en (een kopie van) de
checklist wordt overhandigd aan de uitvoerder. Daarmee zijn de risico's voor de natuur
afgedekt.
Daarnaast wordt voorafgaand aan de oogst geïnventariseerd of er bijzondere risico's
aanwezig zijn met betrekking tot veiligheid van mensen en met betrekking tot
milieuaspecten (bodem). Dit kan tijdens de flora en faunacheck, tijdens het blessen
en/of tijdens het uitvoeren van inventarisaties voor het beheer- en werkplan. De
resultaten daarvan worden vastgelegd in de Risico-inventarisatie Bos. Als er
aanvullende risico's, dan worden er op de checklist van de Gedragscode Bosbeheer (bij
risico’s voor het flora en fauna) of de Risico-inventarisatie Bos (bij risico’s voor de
mens) specifieke richtlijnen voor de uitvoerder genoteerd. Als er géén risico's zijn dan
wordt dat ook op de checklist of risico-inventarisatie genoteerd.
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