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Debio bør utvikle og utvide sin sertifiseringsvirksomhet

Det er et økende behov for sertifisering av produksjoner og aktiviteter som økologiske (les: 
bærekraftige o.l.). Samtidig er det et behov for at sertifiseringsorganene har troverdighet og 
tillitt. Debio startet sin sertifiseringsvirksomhet med utspring i sertifisering og fremming av 
det økologiske jordbruket. Vi har registrert (og deltatt) med glede at DEBIO nå lager 
standarder for økologisk skogbruk. 

Kvaliteten på Debios regelutviklings- og sertifiseringsvirksomhet er sikret internasjonalt bl.a. 
gjennom forankring i IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movemts) og 
nasjonalt bl.a. gjennom forankring i medlemsorganisasjonene som eier/driver (styret og 
årsmøtet). Naturvernforbundet mener dette borger for kvalitet og at det er et godt 
utgangspunkt å bygge videre på.

Vi mener det er hensiktsmessig og rasjonelt å utvikle Debio til å også å sertifisere skogbruk. I 
tillegg til å kunne levere IFOAM-sertifisering, er det også behov for organer som kan FSC-
sertifisere i Norge. Samtidig ser vi at det kan være gevinster å hente dersom Debio også kan 
utføre LS-/PEFC-sertifisering, da Naturvernforbundet har større tiltro til DEBIO enn andre 
sertifiseringsorganer som brukes i dag.
 
For å utføre FSC-sertifisering kreves FSC-akkreditering. For å utføre LS-/PEFC-sertifisering 
kreves ISO 14001-akkreditering. Per i dag er det ingen norske sertifiseringsorganer som 
utfører FSC-sertifisering (et svensk firma sertifiserer FSC-skoger på Sørlandet), mens  Det 
Norske Veritas og Nemko Certification utfører LS-/PEFC-sertifisering. Naturvernforbundet 
mener Debio bør se på dette, og følgelig bygge organisasjonen til å kunne tilby slik 
sertifisering.

Naturvernforbundet stiller gjerne vår kompetanse tilgjengelig i forhold til dette.Vi håper dette 
innspillet blir vurdert og at det blir tatt en positiv beslutning om å bygge ut Debios 
sertifiseringsvirksomhet til også å omfatte slik sertifisering. 
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