
Praxis för datainsamling vid skogscertifiering i (områdets namn fylls i) 
skogscentrals område  

 
 
Områdets interna arbetsfördelning och blanketter för datainsamling  
 
* I området används anmälningsblanketter för deltagande i den regionala skogscertifieringen, bilaga 1. I 

blanketten specificeras bl.a. sättet på vilket skogsägares och skogars samt övriga i skogscertifieringen 
deltagande företags och organisationers data upprätthålls. 

 
* Som intern datainsamlingsorganisation inom skogscertifieringen i området fungerar   

_______________________________________________ (organisationens namn fylls i).  
 
* Organisationer och andra aktörer som levererar data inom den interna datainsamlingen  vid 

skogscertifieringen i området presenteras i bilaga 2 som även innehåller en tabell över kriterier som levererad 
data gäller.  

 
* Allmän data över området som skall certifieras och data som gäller i standarden FFCS 1002-1:2003 och vilka 

skaffas i samband med den interna datainsamlingen presenteras i detalj i bilaga 3. I denna 
datainsamlingsblankett presenteras kriterievis vilka uppgifter som insamlas av (i) organisationer som äger, 
administrerar och vårdar skog, (ii) virkesanskaffare och –leverantörer, (iii) skogsplanerare och –arbetare samt 
(iv) organisationer och företag som deltar i rådgivning för skogsägare. Blanketten kan även användas till att 
presentera ett sammandrag av uppgifterna över området som skall certifieras.  

 
 
Godkännande av praxisen för datainsamling i området 
 
Skogscertifieringens regionala kommitté har godkänt detta dokument och dess bilagor för användning inom 
intern datainsamling vid skogscertifieringen i området.  
   
_______________________________ 
(tid och ort) 
 
 
in fidem 
 
_________________________________ _________________________________ 
(ordförande i den regionala kommittén )  (sekreterare i den regionala kommittén) 
 
 
Bilaga 1. Anmälningsblanketter för deltagande i den regionala skogscertifieringen. (Instruktion: I området tas i 

bruk (i) av Finlands Skogscertifiering rf utarbetade modellblanketter för företag, och övriga aktörer, 
skogsvårdsföreningar samt skogsägare som inte är medlemmar i skogsvårdsförening eller (ii) annan 
anmälningsblankett) 

 
Bilaga 2. Organisationer och andra aktörer som levererar data inom områdets interna datainsamling  
 
Bilaga 3. Blankett för kriterievis datainsamling. (Instruktion: I området tas i bruk av Finlands Skogscertifiering 

rf utarbetad modellblankett (20.10.2004) eller annan i området utarbetad blankett för datainsamling. 
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