Forest Stewardship Council®

Kod
Wymagania

INT-FSC-STD-POL-01-2013_01
FSC-STD-POL-01-01-2013 Punkt 1.1.1. Gospodarka leśna prowadzona
jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce międzynarodowymi, krajowymi
i miejscowymi przepisami prawa.
FSC-STD-POL-01-01-2013 Punkt 9.1.2. Zarządzający lasami o dużej i
średniej powierzchni określili występowanie lasów o szczególnych
wartościach ochronnych zgodnie z dostępnymi kryteriami, uznanymi
przez FSC Polska. Patrz Aneks nr 3 (kryteria wyznaczania lasów HCVF)
FSC-STD-POL-01-01-2013 Aneks 3, HCVF6 „Jeżeli gminy wskażą
obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z
uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako HCVF.”
FSC-STD-POL-01-01-2013 Aneks 3, Część II – Gospodarowanie w
HCVF, HCVF 6 „Zagospodarowanie powinno uwzględniać wolę i opinię
lokalnej społeczności. Nie powinno jednak stać w sprzeczności z
możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych
wartości ochronnych lasu.”

Data publikacji
Podstawa
opracowania
interpretacji

FSC-STD-POL-01-01-2013 punkt 9.3.3. Sposób gospodarowania w
lasach o szczególnej wartości ochronnej obejmuje podejście
zapobiegawcze w celu utrzymania charakterystycznych wartości
ochronnych tych lasów.
16. Listopad 2020
FSC-PRO-01-001 V3-1 Opracowanie i rewizja dokumentów
normatywnych FSC, sekcja 18 stwierdzająca, że „Interpretacje są
opracowywane dla jednostek certyfikujących w sytuacjach, w których
standard jest niejednoznaczny i może być różnie oceniany przez różnych
audytorów”.
INT-PRO-01-001_01 Który organ jest odpowiedzialny za wydawanie
formalnych i wiążących interpretacji krajowych standardów gospodarki
leśnej?

Kontekst: Społeczność lokalna Giżycka w północno-wschodniej Polsce przedstawiła Las
Miejski w Gajewie (szacunkowa wielkość: 320 ha) Nadleśnictwu Giżycko do wyznaczenia i
zarządzania jako HCVF 6, ze względu na jego kluczowe znaczenie dla tradycyjnej tożsamości
kulturowej społeczności. Społeczność lokalna wyraziła swoją wolę za pomocą:
- petycji podpisanej przez prawie 4000 osób;
- uchwał władz lokalnych;
- oświadczenia podpisane przez Wójta Gminy Giżycko, Burmistrza Giżycka oraz Starostę
Giżyckiego;
- wniosków organizacji społecznych popierających petycję, oraz w
- artykułach w lokalnych gazetach i programach radiowych
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Czy wymogi zawarte w FSC-STD-POL-01-01-2013 pozwalają Organizacji zlekceważyć
wyżej opisany wniosek o wyznaczenie tego obszaru leśnego w gminie Giżycko jako
HCVF 6?
Nie, zlekceważenie uzasadnionego wniosku jest niezgodne z Aneksem 3 do FSC-STD-POL01-01-2013, HCVF 6, który wymaga, aby „Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej
kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako
HCVF.''
W oparciu o Najlepsze dostępne informacje Organizacja jest zobowiązana wyznaczyć jako
HCVF 6 te części Lasu Miejskiego w Gajewie, co których wykazane zostały krytyczne
wartości dla tradycyjnej tożsamości kulturowej społeczności lokalnej.
Samo rekreacyjne znaczenie lasów nie jest wystarczającą podstawą do uznania HCVF 6.
UWAGA: Zgodnie z FSC-STD-POL-01-01-2013 zarządcy lasu są zobowiązani unikać
wszelkich działań na obszarach HCVF 6, które mogłyby spowodować utratę wartości
kluczowy dla tradycyjnej tożsamości kulturowej społeczności lokalnej (obszary o znaczeniu
kulturowym, przyrodniczym, ekonomicznym lub religijnym zidentyfikowane we współpracy z
Gminą Giżycko). Wyznaczenie obszaru HCVF 6 nie musi oznaczać trwałego wyłączenia tego
obszaru z gospodarki leśnej, ale gospodarka leśna powinna być wdrożona w taki sposób, aby
szczególne wartości ochronne były utrzymane i/lub wzmocnione. Dlatego ważne jest, aby
angażować lokalną społeczność w planowanie działań, zwłaszcza pozyskania drewna, oraz
organizować spotkania z lokalną ludnością na temat zakresu planowanych działań
zarządczych na obszarach HCVF 6.

Tłumaczenie na język polski służy jedynie celom informacyjnym i nie zastępuje oryginału.
Nadrzędna jest wersja angielska interpretacji. Tłumaczenie wykonano w oparciu o polską
wersję FSC-STD-POL-01-01-2013.
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