
Märk vastutustundlikust 
metsamajandusest

Keskkonnahoidlik. Ühiskonnale kasulik. Majanduslikult elujõuline.



Rahvusvaheliselt tunnustatud 
kvaliteedimärk
FSC ® ehk Forest Stewardship Council ® (eesti keeles Metsahoolekogu) on rah-
vusvaheliselt tunnustatud kvaliteedimärgis. FSC märki kandev toode on pärit 
vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii loodus-
likku keskkonda, kogukondi kui ka majanduslikku elujõulisust.

Keskkonnahoidlik
Keskkonnahoidlik metsandus tähendab, et metsa raiumisel ja muude metsa-
saaduste ülestöötamisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ega loodus-
likke protsesse. FSC-d tunnustab rahvusvaheliselt näiteks WWF, aga ka paljud 
teised tuntud keskkonnaorganisatsioonid. Eestis kuulub FSC liikmeskonda  
näiteks Eestimaa Looduse Fond.

Ühiskonnale kasulik
Ühiskonnale kasulik metsandus aitab töölistel ja kohalikel elanikel saada osa 
metsa rikkustest. Samal ajal innustab FSC inimesi ja kogukondi metsi säilitama 
ja pikaajaliselt majandama. 

Majanduslikult elujõuline
FSC märgis tagab puittoodetele usaldusväärsuse ja rahvusvahelise tunnus-
tuse, mis aitab avada uusi turge. Näiteks tunnustab kuulus mööblitootja IKEA 
jätkusuutliku metsavarumise sertifikaadina ainult FSC-d. FSC märgist kasuta-
vad ka näiteks Stora Enso ja Tetra Pak. Tarbija teadlikkus ja nõudlikkus kasvab 
pidevalt – nii ka nõudlus FSC puidu järele.

Kasulik väikemetsaomanikule 
Puidu pakkumine turul ületab nõudlust ja konkurents on tihe. Samas on ser-
ditud puidu järele nõudlus suurem kui pakkumine. Nii annab FSC sertifikaat 
väikemetsaomanikule olulise turueelise.
Lisaks annavad mitmed serditud kokkuostjad erinevate sortimentide eest lisa-
tasu 0,5–1€ tm. 
Rahvusvahelise sertifikaadiga näitad, et majandad oma metsi keskkonnasõb-
ralikult ning säästlikult. Nii seisad hea selle eest, et metsarikkusi jaguks ka tule-
vastele põlvedele.



Miks on FSC meile kasulik?
“Minu mets on FSC serdiga, 

sest soovin oma metsast 
võimalikult suurt tulu. Teiseks 

on mulle oluline, et mets 
oleks majandatud võimalikult 
keskkonnasõbralikult. Kuna 

ma elan linnas, usaldan 
täielikult oma metsaühistut, 

kelle puhul tean, et tööd 
tehakse hästi ja kõrgeid 
standardeid järgides.”

Andrus Lepikov 
metsaomanik, Stora Enso Eesti AS 

grupisertifikaadi liige 

Kadri-Aija Viik 
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ 

juhatuse esimees 

“FSC sertifikaat on ühiskonnale 
märgiks, et metsa majandatakse 
jätkusuutlikult. FSC sertifikaati 
omavad mitmed kokkuostjad 

ja seetõttu liigub serditud 
puit tarneahelas kiiremini kui 
sertimata. Sertifikaat annab 

kindluse, et puit pärineb 
vastutustundlikest allikatest. On 
kokkuostjaid, kes ostavad ainult 

serditud toorainet.”

“Liitusin FSCga ammu,  
et majandada oma metsas 

mõistlikult. Omaette mõnus on 
tõsistele puidufirmadele mainida, 

et tegu on serditud metsaga 
ja näha siis nende üllatust. 

Kusjuures – hinnale mõjub FSC 
serdi omamine väga hästi. Arvan, 
et 10–15 aasta pärast tehaksegi 

metsaomanikega kaupa vaid 
juhul kui sertifikaat olemas.”

Aare Vabamägi 
metsaomanik, Rakvere Metsaühistu 

grupisertifikaadi liige 



FSC Eesti (Hea Metsanduse Koda MTÜ)
Kastani 42, 50410 Tartu, Eesti  |  info@ee.fsc.org  |  ee.fsc.org
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Grupisertifikaati pakuvad Eestis*:

*Värskeima info grupisertimise kohta leiad alati https://ee.fsc.org/fsc-sertimine

Stora Enso Eesti AS
www.storaensomets.ee

Indrek Tust
indrek.tust@storaenso.com
517 8388

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ
www.eestimetsad.ee

Pille-Riin Ressar
pilleriin@eestimetsad.ee
5668 6521

Rakvere Metsaühistu
www.rmy.ee 

Meelis Matkamäe
meelis@rmy.ee
505 4383

Grupisertimine teeb elu lihtsamaks
Väikemetsaomanikele soovitame grupisertimist, mis aitab lihtsustada asjaajamist ning tagada, et olete alati 
kõikide nõuetega kooskõlas. Grupisertifikaat aitab puidul kiiremini turul liikuda.

 FSC sertifikaat annab usaldusväärsuse – FSC tooted vastavad kõrgeimatele kehtivatele keskkonna- 
ja sotsiaalsetele nõuetele. Võid olla kindel, et sinu tooted on erinevate riikide seadustega kooskõlas. 

 Grupisertifikaat on odavam ja lihtsam – nii hoiad kokku sertimise kulusid ning saad tuge sertifikaati 
pakkuva organisatsiooni spetsialistidelt. 

 Grupisertimine säästab aega – nii hoiad kokku bürokraatia ja asjaajamise peale kuluvat aega ning võid 
oma materjali kiiremini turule saata.

 FSC-ga panustad tulevikku – FSC seisab selle eest, et meie metsad kestaks ka tulevastele põlvedele. 
Meie kõrged standardid hoiavad metsade elurikkust ja arvestavad kohalike elanike heaoluga.
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