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PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree based Products – Requirements.
PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements.
På hemsidan finns även standarderna översatta till svenska.
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Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över de olika delarna och stegen
i PEFC:s spårbarhetscertifiering. Broschyren kan användas både av de som
redan är certifierade och de som är på väg in i systemet. Broschyren tar inte upp
alla krav i standarden i detalj och för de fullständiga formella kraven hänvisas till
följande dokument:

Spårbart hela vägen från skogen. Marknaden efterfrågar i
allt högre grad hållbart producerade produkter. Kunderna blir
allt mer miljömedvetna och klimatfrågan kräver att vi ersätter
fossila produkter. Att använda träbaserade produkter är en
del av lösningen förutsatt att råvaran kommer från hållbart
brukad skog. Certifiering av skog är ett effektivt verktyg för att
säkerställa hållbarheten.
PEFC är en internationell icke vinstdrivande organisation som
arbetar för att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt
hållbart skogsbruk. PEFC bygger på nationella skogsstandarder
som alla uppfyller gemensamma internationella krav och
oberoende tredjepartscertifiering.
PEFC grundades 1999 på initiativ av familjeskogsbruket i
Norden och Europa. Avsikten var att möjliggöra certifiering även
för det småskaliga skogsbruk som dominerar här. Systemet
vann gehör och har över 50 medlemsländer och 320 miljoner
hektar certifierat. Av all certifierad skogsmark i världen är hela
75 procent PEFC-certifierad. Det ger företag stora möjligheter
till hållbart producerade skogsprodukter och att handla lokalt.
PEFC är också det största skogscertifieringssystemet i orden
med ca 16 miljoner hektar i Sverige. För att informationen om
certifiering ska följa med genom värdekedjan finns PEFC:s
spårbarhetscertifiering. Alla led i kedjan måste vara certifierade
för att virket ska behålla sin status som certifierat.

3

_

PEFC:S SPÅRBARHETSCERTIFIERING

PEFC:s SPÅRBARHETSCERTIFIERING
Certifiering av alla led i kedjan
PEFC:s spårbarhetsstandard
är redskapet för att följa det
certifierade virket hela vägen
från skogen till slutprodukt och
kund. För att en produkt ska
kunna säljas som certifierad
måste organisationen och alla
föregående affärsled i värdekedjan vara PEFC-certifierade.

KRAV PÅ HÅLLBARHET I MÅNGA SEKTORER
Fokuset på hållbarhet ökar i samhället
och trä från hållbart skötta skogar är
mer eftertraktat än någonsin. Trä som
förnyelsebar resurs har många användningsområden: byggnader, möbler,
förpackningar, kläder och textilier, papper,
hygienprodukter, energi mm. Behovet av
att dokumentera att träet som används
kommer från hållbara källor blir allt
viktigare.

SÅ FUNGERAR PEFC:s
SPÅRBARHETSCERTIFIERING

Organisationen köper PEFC-certifierade
produkter från PEFC-certifierade
leverantörer. Produkten ska levereras
med nödvändig information och kanske
är den också märkt med PEFC-logon.
Organisationen måste själv vara PEFCcertifierad och följa kraven i standarden
för att kunna sälja produkten som
PEFC-certifierad till sina egna kunder.

VEM BEHÖVER VARA CERTIFIERAD?

Alla organisationer som producerar eller
handlar med PEFC-certifierat material
och som vill kunna marknadsföra och
sälja produkter som PEFC-certifierade
måste vara spårbarhetscertifierade.
Annars bryts kedjan och virket förlorar
sin status som certifierat.

Producenter

Virkesköpare
Entreprenör
Skogsägare

OM VÅR SKOGSSTANDARD
PEFC-standarden för hållbart skogsbruk omfattar krav
på miljö, produktion och social hänsyn för skogsägare,
skogsentreprenörer och avverkningsorganisationer.

SVENSKA PEFC SKOGSSTANDARD
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Organisationer som köper virket och
förädlar det till olika produkter. Det
inkluderar allt från primär förädling som
sågverk och massafabriker, till sekundär
produktion av olika slutprodukter, t.ex.
biomaterial, pellets, byggmaterial, tryckt
papper, förpackningar, hygienprodukter,
kläder etc.

PEFC:S SPÅRBARHETSCERTIFIERING

OM VÅR SPÅRBARHETSSTANDARD
PEFC:s spårbarhetsstandard (PEFC ST 2002:2020
Chain of Custody of Forest and Tree based Products
– Requirements) är ett verktyg för att spåra trä från
hållbart skogsbruk genom alla led i värdekedjan fram
till slutkund eller konsument. Värdekedjorna för olika
produkter kan se väldigt olika ut men gemensamt är
att alla företag på vägen mot slutkund måste vara
certifierade för att virket ska bibehålla sin certifierade
status. Bryts kedjan av någon aktör kan virket inte
säljas som PEFC-certifierat.

Konsument
Individer och organisationer
som köper och använder
den slutliga slutprodukten.
Konsumenten får information om PEFC-certifieringen
genom märkning och
kommunikation.

Slutkund

Återförsäljare

Verksamheter i sista delen av
v ärdekedjansom använder och säljer
träbaserade produkter utan att bearbeta
själva produkten. Exempelvis företag
inom byggsektorn eller detalj- och
dagligvaruhandeln m fl.
.

Verksamheter som lagerför och säljer
träbaserade produkter (ofta från flera
olika tillverkare) till slutkunder. Vanligtvis
sker det ingen eller liten bearbetning av
produkten förutom omförpackning och
vidare distribution. Ett typiskt exempel är
byggvaruhus.

Principerna i PEFC:s spårbarhetscertifiering
För varje led i spårbarhetskedjan gäller:

Leverantören
Levererar PEFCcertifierat material till
verksamheten.

Verksamheten
Köper PEFCcertifierade
produkter och som
kan identifiera
leverantör och
kund.

Kunden
Mottar varor från
verksamheten
med korrekt
dokumentation.

PEFC SPÅRBARHETSCERTIFIERING
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MODELLER FÖR CERTIFIERING
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MODELLER FÖR CERTIFIERING
Certifiering för alla typer av verksamheter

Alla verksamheter som
producerar och handlar med
träbaserad råvara kan bli
spårbarhetscertifierade enligt
PEFC-standarden. Certifieringen
gäller den del av verksamheten
som hanterar trä eller träbaserat
material. Det finns några olika
modeller för att passa olika typer
av organisationer.

ANPASSNING TILL STORLEK
OCH ORGANISATIONSFORM

Alla verksamheter oavsett storlek och
organisationsform kan spårbarhets
certifieras: Såväl småföretag, koncerner,
och multinationella bolag. Gemensamt för alla är att de måste uppfylla
kraven på ledningssystem och definiera
övergripande ansvar för spårbarhets
certifieringen.
Organisationen kan välja att avgränsa
spårbarhetscertifieringen till särskilda
verksamhetsområden men alla delar som
är relevanta för spårbarheten måste ingå
t.ex. inköp, produktion och försäljning.

Referenser:
PEFC ST 2002:2020, bilaga 2.
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Olika modeller för spårbarhetscertifiering
Individuellt certifikat
Passar för de organisationer som har sin
verksamhet på en plats eller som önskar
spårbarhetscertifiera del av verksamheten på en
enda plats.

Organisationer med utspridd verksamhet
Passar för organisationer med verksamhet på
flera platser. Organisationen kan dock välja att
avgränsa certifieringen till vissa platser. För att
kunna ha ett multi site-certifikat måste det finnas
ett gemensamt ägande eller annan organisatorisk
koppling (t.ex. en franchise) mellan platserna som
ska ingå.

Gruppcertifikat (producentgrupp)
Passar för små och mellanstora företag och
innebär att man går samman med syftet att skapa
en gruppcertifiering. Den centrala administrationen
kan hanteras av t.ex. en branschförening eller en
konsult. Verksamheterna i en producentgrupp
måste uppfylla följande krav:
Ha högst 50 anställda
Ha en omsättning på högst 10 miljoner euro
eller motsvarande
De ingående företagen ska vara verksamma
i ett och samma land

PROJEKTCERTIFIERING

Projektcertifierade Penguin Parade Visitor Centre
(Australien) är bygg helt i PEFC-certifierat trä.

PROJEKTCERTIFIERING:

En certifiering som passar
bra för byggprojekt
PEFC:s projektcertifiering är
speciellt anpassad för verksamhet som löper under en viss
begränsad tid och som tydligt
kan avgränsas t.ex. byggprojekt. Kraven på spårbarhet och
övriga standardkrav är samma
som vid vanlig certifiering och
de som levererar PEFC-certifierat virke måste vara certifierade som vanligt.

KAN ANVÄNDAS FÖR SMÅ
OCH STORA PROJEKT
PEFC:s projektcertifiering är lämplig för
tidsdefinierade och begränsade projekt.
Utöver detta finns det inga gränser för
vad projektcertifiering kan inkludera.
Det kan vara vilket bygg- eller engångsprojekt som helst.

SÅ HÄR FUNGERAR PEFC:s
PROJEKTCERTIFIERING
Ett byggprojekt är ofta en samverkan
mellan flera företag. Projektcertifieringen gör det möjligt för dessa att
samverka och certifiera projektet utan
att alla inblandade aktörer behöver
ha ett spårbarhetscertifikat. En enhet
som ansvarar för PEFC-certifieringen
i projektet måste utses och övriga deltagare är projektmedlemmar. Det ska
finnas ett PEFC-projektcertifikat för
projektet.
Den ansvariga enheten måste se till
att projektet uppfyller kraven för spårbarhetscertifiering i enlighet med standarden. Detta innebär bl.a. att utse en
person ur ledningen som har ett övegripande ansvar och att ett ledningssystem
ska upprättas. Ledningssystemet ska
bl.a. innefatta hanteringen av det certifierade materialet, utbildning, internrevision och klagomålshantering. Ledningssystemet måste också innehålla

de aktiviteter som utförs av under
leverantörer.
Procentmetoden ska användas för
att redovisa den andel av PEFC-certifierat material av den toala mängden
virke som används i projektet. Det är
valfritt om procentsatsen beräknas i
kubikmeter, vikt, kvadratmeter eller
kronor.

Exempel på projekt
som kan certifieras
Byggprojekt, privata och offentliga
Skolor, bibliotek, sjukhus, idrottshallar,
stationsbyggnader etc.
Om- och tillbyggnader och renoveringar
Broar
Lekplatser
Mässmontrar
Konstprojekt
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ANSVARSFÖRDELNING OCH ROLLER

ANSVARSFÖRDELNING OCH ROLLER:

PEFC bygger på oberoende
tredjepartscertifiering
PEFC-systemet fastställer krav på hållbart skogsbruk och
på hur det certifierade virket ska spåras genom värdekedjan.
Certifieringen utförs av oberoende certifieringsbolag som måste
vara ackrediterade för att få utföra PEFC-certifiering. Certifieringen utfärdas för fem år i taget med årliga revisionsbesök.

PEFC

PEFC:s huvuduppgift är att verka som
standardägare och fastställa standarder
och krav. Detta görs i konsensusdrivna,
transparenta processer öppna för alla
intressenter. Skogsbruksstandarderna
utvecklas nationellt mot PEFC:s inter
nationella referensstandarder medan
spårbarhetscertifieringen är global och
ägs och förvaltas av Internationella
PEFC.

DET CERTIFIERADE FÖRETAGET

Den certifierade organisationen
ansvarar för att tillämpa standarden
i den egna verksamheten. I det ingår
att ingå ett avtal med ett ackrediterat

certifieringsbolag. Certifieringsbolaget
granskar organisationens tillämpning
av standarden och utfärdar certifikat.
Certifikaten ställs ut på fem år med
årliga revisioner.

med regeringens uppdrag att utföra
ackreditering.) Certifieringsbolaget ska
också vara notifierat av PEFC i aktuellt
land för att får utföra PEFC-certifiering.

CERTIFIERING OCH UPPFÖLJNING

Certifiering innebär att granska och
fastställa att organisationen uppfyller
spårbarhetsstandardens krav. För att
garantera objektivitet och opartiskhet
utförs inte certifieringen av PEFC utan
av oberoende certifieringsbolag.
Certifieringsbolaget måste vara
ackrediterat av ett erkänt ackrediteringsorgan. (I Sverige Swedac, myndighet

Hjälp och rådgivning
Svenska PEFC hjälper gärna till med
generell vägledning och svarar på
allmänna frågor om systemet och
spårbarhetsstandarden. För mer specifik
konsultation kan man vända sig till e
 xterna
konsulter.

PEFC International
tillhandahåller standarden

PEFC/05-01-01

Certifieringsbolag granskar
och utfärdar certifikat i enlighet
med standarden
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Företaget tillämpar
kraven i standarden
Revision

LEDNINGSSYSTEM OCH VILLKOR

LEDNINGSSYSTEM OCH ARBETSVILLKOR
Grundläggande krav

Organisationen ska ha ett
ledningssystem som inkluderar nödvändiga rutiner för en
korrekt tillämpning av PEFC:s
spårbarhetsystem.
Om det finns ett ledningssystem för
kvalitet (ISO 9001) eller miljö (ISO
14001) kan man bygga vidare på det.

ADMINISTRATION

Organisationen måste ha skriftliga
rutiner för ansvar och befogenheter,
materialflöde och den verksamhet som
krävs för att uppfylla kraven i spårbarhetsstandarden. Det måste finnas ett
åtagande från ledningen att genomföra
och upprätthålla spårbarhetssystemet.
För att göra det möjligt att kontrollera
finns krav på dokumentation, rörande
t.ex. leverantörer och dokument för
inköp och försäljning.

Organisationen ska dessutom se till
att anställda har den kompetens som
krävs, till exempel genom utbildning. Det
finns ett krav på minst en årlig intern
revision. Det finns också specifika krav
för hantering av klagomål och korrigerande åtgärder.

UNDERLEVERANTÖRER

När organisationen lejer ut delar av
produktionen till underleverantörer, till
exempel lagerhållning, förpackning eller
målning, ska detta också ingå i orga
nisationens ledningssystem och internrevision. Det ska finnas skriftliga avtal
med underleverantören om att organisationens material/produkter ska hållas
åtskilda. En mall för avtal med under
leverantör kan erhållas från PEFC.

Krav på arbetsvillkor
PEFC:s spårbarhetsstandard ställer
krav på organisationens sociala ansvar
och hälsa och säkerhet för anställda.
Kraven baseras på Internationella
arbetsorganisationens (ILO) deklaration
om grundläggande principer och
rättigheter i arbetslivet. Det certifierade
företaget ska kunna visa att det
garanterar:
Anställdas föreningsfrihet och rätt till
kollektivförhandling
Förbud mot tvångsarbete
Viss minimiålder vid anställning
Jämlika anställningar
Yrkesmässig hälsa och säkerhet

Referanser:
PEFC ST 2002:2020, kapitel 4.

Figur. Ledningssystemet

Allmänna krav (4.1)

Dokumenterade rutiner (4.2)
Ansvar och befogenheter (4.3)
Dokumentation (4.4)
Resurshantering (4.5)
Inspektion och kontroll (4.6)
Klagomål (4.7)
Avvikelser och korrigerande åtgärder (4.8)
Outsourcing (4.9)
Krav på socialt ansvar, hälsa och säkerhet (4.10)

Dokumentation
från leverantör

Företagets spårbarhetsprocess

Dokumentation
till kund
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TILLBÖRLIG AKTSAMHET OCH RISKHANTERING
Processer för att undvika material från kontroversiella källor
PEFC:s system för tillbörlig
aktsamhet (due diligence)
omfattar allt virke i spårbarhets
kedjan och syftar till att undvika
virke från kontroversiella
källor. För virke med ett PEFCanspråk är processen ganska
enkel. O
 rganisationer som
hanterar ocertifierat material
måste gå v idare och göra en
riskbedömning för det ickecertifierade materialet.
PEFC:s system för tillbörlig aktsamhet
ska ingå i företagets ledningssystem.
För virke som levererats med ett giltigt
PEFC-anspråk ska organisationen
kunna uppge trädslag och ursprungsland/region (se punkt 1 nedan) samt ha
ett system för hantering av underbyggda
misstankar
För övrigt virke ska systemet i sin helhet
tillämpas:
1) Tillgång till information
Organisationen ska ha tillgång till
information om trädslag och ur
sprungsland (region) för allt material
som omfattas av dess spårbarhets-

system. Detta gäller även material som
levereras med ett PEFC-anspråk.
2) Riskbedömning
En riskbedömning ska göras för allt
material som inte levereras med ett
PEFC-anspråk. Riskbedömningen
ska utgå ifrån ursprung/region och
leverantörskedja. Indikatorer för riskbedömningen finns i s tandarden.
Risken ska klassificeras som
”försumbar” eller ”hög”.
3) Riskhantering
För leveranser med hög risk måste
ytterligare åtgärder vidtas innan man
kan acceptera materialet. Organisa
tionen ska samla in ytterligare
information om levererantörskedjan
och virkets geografiska ursprung,
organisera andra- eller tredjeparts
verifiering, genomföra inspektioner på
plats när det är nödvändigt och införa
ett system för korrigerande åtgärder.
4) Inget utsläppande på marknaden
Skogs- och trädbaserat material från
okända källor eller från kontrover
siella källor ska inte inkluderas i en
PEFC-produktgrupp.

a) Illegal verksamhet där lokal, nationell eller
internationell lagstiftning inte följs
b) Verksamhet där skogsmarkens långsiktiga
produktionsförmåga inte upprätthålls
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EU:s timmerförordning syftar till att
motverka det globala problemet med
olagligt avverkat virke. Det innebär att det
är förbjudet att släppa ut olagligt avverkat
timmer eller produkter tillverkade av sådant,
på EU:s intre marknad.
Dessutom ställer förordningen krav
på att den som handlar med timmer eller
trävaror ska kunna visa att råvaran inte är
olagligt avverkad.
PEFC:s spårbarhetsstandard är
anpassad till dessa EU-krav. Det innebär att
de företag som blir spårbarhetscertifierade
enligt PEFC också har system för att
hantera timmerförordningen.

Organisationer med spårbarhets
certifikat får inte inom eller utanför
PEFC-produktgrupper saluföra virke
från illegala källor och eventuella underbyggda misstankar att material kommer
från illegala källor måste utredas innan
materialet kan släppas ut på marknaden.

Referenser:
PEFC ST 2002:2020, kapitel 7.
PEFC ST 2002:2020, bilaga 1.

Vad är kontroversiella källor?
Kontroversiella källor är skogs- och
trädbaserad råvara som härrör från:

EU:s krav på
trävaruhandel

f) Verksamhet där andan i ILO:s deklaration
om grundläggande principer och rättigheter
i arbetslivet (1998) inte efterlevs
g) Verksamhet där andan i FN:s urfolks
deklaration (2007) inte efterlevs
h) Konfliktvirke

c) Verksamhet där skogsförvaltning en inte
beaktar biologisk mångfald

i) Genetiskt modifierade träd (GMO).

d) Verksamhet där ekologiskt viktiga
skogsområden inte är identifierade,
skyddade, bevarade eller undantagna

För den fullständiga definitionen hänvisas
till standarden.

e) Verksamhet där omvandling av
skogsmark förekommer

Referens:
PEFC ST 2002:2020, 3.7.

FOTO: ISTOCKPHOTO

Risker. Riskbedömningen
ska utgå ifrån ursprung/
region och leverantörskedja.

PEFC:s system för tillbörlig aktsamhet
omfattar allt virke i spårbarhetskedjan
och syftar till att undvika virke från
kontroversiella källor.
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METODER FÖR SPÅRBARHET

METODER FÖR SPÅRBARHET
Beräkning av andelen certifierat material
Det finns tre sätt att hålla koll
på och beräkna andelen certifierat material i spårbarhets
certifieringen: fysisk separation,
procentmetoden och kredit
metoden.
Organisationen ska välja den metod som
är bäst anpassad till de egna förutsättningarna när det gäller materialflöde och
produktionsprocess. Produktgrupper ska
upprättas för att definiera omfattningen.

Produktgrupper

ning över en framtida tidsperiod (max tre
månader).

PEFC:s spårbarhetscertifiering
bygger på att organisationen upprättar
produktgrupper. En produktgrupp kan
vara en eller flera produkter med samma
eller likvärdig insatsvara och definieras
av produktnamn, produktkategori,
råvarukategori, träslag, spårbarhetsmetod
och PEFC-anspråk.
Alla produkter i en och samma
produktkategori måste omfattas av samma
mätenhet eller kunna omföras till samma
mätenhet. Produktgrupper kan omfatta
flera platser för organisationer med
utspridd verksamhet (multi-sites).

KREDITMETODEN

FYSISK SEPARATION

Fysisk separation innebär att verksamheten särhåller olika produktkategorier
genom hanteringen. Fysisk separation
kan göras via t .ex. via plats, märkning, tid
eller genom olika produktkännetecken.
Om material med olika certifieringsandelar
placeras i samma produktkategori ska
den lägsta andelen gälla för gruppen.

PROCENTMETODEN

Procentmetoden är lämplig när organisationen hanterar både certifierat och
kontrollerat (icke-certifierat) material
eller material med olika certifieringsandel inom en och samma produktgrupp.
Procentandelen certifierat material ska

beräknas för varje enskild produktgrupp
enligt formeln:
Procentandel

Volym certifierad råvara
Volym
certifierad
råvara

Volym
kontrollert
råvara

Kreditmetoden ger organisationen
möjlighet att upprätta ett kreditkonto där
krediter bokförs baserat på anskaffat
certifierat material. Krediter dras av vid
försäljning av certifierade produkter.
Metoden gör det möjligt att sälja
produkter med olika certifierings
andelar till olika kunder. Ackumulering av
krediter kan ske över en period på max
24 månader.
Om verksamheten köper in material
som är dubbelcertifierat måste detta
antingen bokföras på ett eget konto
för dubbelcertifiering eller så måste ett
certifieringssystem (t .ex. PEFC) väljas
för bokföringen.

100

Rullande procent
Organisationen kan välja att använda
rullande procentssats. Rullande procent innebär att verksamheten beräknar
certifieringsandel över vald tidsperiod
(max 12 månader) som gäller för försälj-

Referenser:
PEFC ST 2002:2020, kapitel 6.

FOTO: ISTOCKPHOTO

FOTO: ISTOCKPHOTO
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METODER FÖR SPÅRBARHET

Exempel på beräkningar:
Inköp:

Försäljning:

Procentmetoden
Vald mätenhet: Kubikmeter, m3.
Ett hyvleri köper 100 kubikmeter plank med 70 %
certifierad andel och 100 kubikmeter plank med 100 %
andel. Med hjälp av formeln (se motstående sida) blir då
andelen certifierat av totalt 200 kubikmeter enligt följande:

85 %

Beräkning:
70 m3 + 100 m3

certifierat

(70 m3 + 100 m3) + 30 m3

100

85 % PEFC-certifierat
PEFC-certifierad råvara

Inköp:

Kontrollerad råvara

Försäljning:

Rullande procentsats
Vald mätenhet: Ton.

Jan

Ett pappersbruk köper 20 000, 30 000 och 10 000 ton
PEFC-certifierad massa över en tremånadersperiod (totalt
60 000 ton) och volymen införskaffad ickecertifierad råvara
under samma tidsperiod är 90 000 ton. Följande månad kan
då införskaffad massa betraktas som 40 % certifierad.

40 %

Feb

Beräkning:

certifierat

60 000 ton
(60 000 ton + 90 000 ton)

Mars

40 % PEFC-certifierat

April

PEFC-certifierad råvara

Inköp:

100

Kontrollerad råvara

Försäljning:

inköpt råvara

Kreditmetoden
Några exempel på hur bygghandeln kan
välja att sälja den inköpta träråvaran vidare:

400 m3

500 m3

800 m3
0 % PEFC

570 m3

80 % PEFC

ELLER

100 % PEFC

700 m3
0 % PEFC

70 % PEFC

ELLER

1200 m

3

Vald mätenhet: Kubikmeter, m3.
En byggvaruhandel köper 33,3 % PEFC-certifierat virke
med en total volym på 1200 kubikmeter. Baserat på detta
kan byggvaruhandeln t.ex. välja att sälja 400 kubikmeter
som 100 % PEFC-certifierat eller 500 kubikmeter som
80 % eller 570 kubikmeter som 70 % PEFC-certifierat.
Beräkning:

630 m3
0 % PEFC

33,3 % av 1200 m3 = 1200 x 0,333

400 m3 100 % PEFC-certifierat

400 m3

volymkrediter

1 200 m3
Slutprodukt

1 200 m3
Slutprodukt

1 200 m3
Slutprodukt

PEFC-certifierad råvara

Kontrollerad råvara
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DOKUMENTATIONSKRAV

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING

Informationen ska följa med i alla led
PEFC:s spårbarhetsstandard
innehåller bestämmelser hur
organisationen ska hantera
information om det certifierade
materialet. Endast träbaserat
material med korrekt dokumen
tation från en organisation med
ett giltigt PEFC-certifikat kan
betraktas som PEFC-certifierat.

DOKUMENTATIONSKRAV

Vid köp och försäljning av PEFC-
certifierat material ska det för varje leverans finnas dokumentation från köparen
till säljaren som minst innehåller:
-

Leverantörens namn
Köparens namn
Specificering av produkten
Leveransens storlek
Leveransdatum /datumintervall
Tillämpligt PEFC-anspråk
Certifikatsnumret på PEFC-certifikatet
PEFC-logon (frivilligt)

Procentandel PEFC-certifierat material
ska alltid uppges. Giltigt PEFC-certifikat
verifieras på PEFC webbsida.

KORREKTA ANSPRÅK

I PEFC:s spårbarhetsstandard finns tre
officiella anspråk:
1) X % PEFC-certifierad
( X % PEFC certified)
Certifierad träråvara d.v.s. råvara
som kommer från certifierat skogsbruk. Organisationen kan välja att
sälja produkter med en lägre certifieringsandel. En organisation med en
beräknad andel certifierat material på
95% kan t.ex. välja att sälja detta som
allt mellan 1 % och 95 %.
2) PEFC-kontrollerade källor
(PEFC controlled sources)
Råvara som inte är certifierad men
som hanterats i PEFC:s spårbarhets
system och genomgått PEFC:s system
för tillbörlig aktsamhet (due diligence).
3) 100 % PEFC-ursprung
(100 % PEFC origin)
Certifierad råvara som aldrig blandats
med kontrollerade källor (kräver fysisk
separation).
Det är viktigt att anspråken anges korrekt
och att det är tydligt vilken eller vilka
produkter som avses.

tillräckligt att produkten är märkt eller att
dokumentationen från den egna leverantören är korrekt.
Dock går det bra att sälja PEFC-
certifierade produkter med anspråk till
kunder som inte är certifierade själva.
Kunderna kan dock inte själva sälja vidare materialet som c ertifierat.

VEM FÅR SÄLJA PEFC?

Bara organisationer som själva är PEFCcertifierade kan sälja PEFC-certifierat
material med giltigt anspråk. Det är inte

Referenser:
PEFC ST 2002:2020, kapitel 5.

Principerna för spårbarhetscertifiering 1

1)

14

Leverantören

Organisationen

Kund

Levererar PEFC-certifierat material
med nödvändig information på t.ex.
faktura eller följesedel.

Identifierar leverantör och kund
och gör anspråk på PEFC-certifiering
mot nästa led.

Tar emot PEFC-certifierat
material och tillhörande
information.

Vid köp och leverans av PEFC-certifierat material ska endast en leverantör och en kund registreras i varje steg.

DOKUMENTATIONSKRAV

Exempel på faktura:
8
5
1

2

3
4
6
6
6

7

1

1

Leverantör

5

Datum/tidsram för leveransen

7

Bevis på certifiering

2

Köpare

6

PEFC-logo (frivilligt)

3

Specifikation av produkt

4

Leveransens storlek

Formellt PEFC-anspråk:
”X % PEFC-certifierat”, ”PEFCkontrollerade källor” och ”100 %
PEFC-ursprung”

8
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LOGOTYP OCH MÄRKNING

VARUMÄRKESLICENS

Användande av PEFC:s logotyp och initialer

Genom att märka era produkter med
PEFC-logon underlättar ni för kunderna
att välja PEFC-certifierat material.
PEFC-logon och initialerna ”PEFC”
är skyddade, internationellt registrerade varumärken som ägs av PEFC
Council. All användning av PEFC-logon
kräver varumärkeslicens. I Sverige är det
Svenska PEFC som utfärdar den.

FOTO: ISTOCKPHOTO

PEFC:s logo är ett registrerat
varumärke som är internationellt erkänt. Varumärkeslicens
är obligatorisk och alla certifi
erade o
 rganisationer kan använda PEFC-logon i marknadsföringen av produkterna. Regler
för varumärkesanvändningen
finns i PEFC ST 2001:2020 PEFC
Trademark rules – requirements.

VARUMÄRKESLICENS KRÄVS

Organisationer certifierade enligt
PEFC:s spårbarhetsstandard måste
också ha en varumärkeslicens. Licensen
ger organisationen rätt att använda
PEFC-initialerna (till exempel i anspråk)
och att använda PEFC-logon. Denna får
man genom att ingå ett logolicensavtal
med Svenska PEFC.

LOGOGENERATORN

KONSUMENTER VILL HA MILJÖMÄRKNING
Konsumenter ser miljömärkning baserad
på oberoende certifiering som den mest
pålitliga källan till information. Undersökningar visar att 80 procent av konsumenterna vill ha miljömärkta produkter.

PEFC-logon med företagets egen
licenskod hämtas i PEFC:s logogenerator. Tillgång till logogeneratorn får
man så snart varumärkeskontraktet är
klart. I logogeneratorn kan man ta fram
logotyper för olika behov t.ex. liggande/
stående, i färg (PEFC-grön), svart eller
i vitt.

Referenser:
PEFC ST 2002:2020, kapitel 5.3.
PEFC ST 2001:2020.

Så ser logotyp och märkning ut
1. Produktmärkning (on-product)
Märkning av själva produkten, emballaget, dokumentation i
anslutning till produkten (till exempel faktura, produktblad,
annons för produkten)
PEFC-certifierad
Den här produkten
kommer från hållbart
skogsbruk och
kontrollerade källor
PEFC/05-01-01

www.pefc.se

För att märka en produkt
krävs att den innehåller
minst 70 % PEFC-certifierat
material.

PEFC Återvunnen

Den här produkten
kommer från
återvunna källor

PEFC/05-01-01
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www.pefc.se

2. Marknadsföring (off-product).
För att marknadsföra PEFC mer generellt finns olika
promotionlogotyper med anpassade budskap som ska
användas när märkningen inte är kopplad till en specifik
produkt till exempel årsredovisningar, kataloger, hemsida
och utbildning.

PEFC/05-01-01

Märkningen
”PEFC Återvunnen”
används endast när
produkten innehåller
återvunnet material.

Verkar för ett hållbart
skogsbruk
www.pefc.se

PEFC/05-01-01

LOGOTYP OCH MÄRKNING

Exempel på produkter:

Möbler från Nofu i PEFC-certifierat askträ.
FOTO: RASMUS HJORTSHØJ, EFFEKT OCH CAMP ADVENTURE

Chockladförpackning i PEFC-certifierad kartong från Lovechock.

Pepparkvarn från franska Peugeot.

Tidningen The Economist trycks på
PEFC-certifierat papper.

Camp Adventure Forest Tower i Danmark
är PEFC-projektcertifierat.

Trädgårdsredskap med handtag
i PEFC-certifirat trä.
17

CERTIFIERINGSPROCESSEN

CERTIFIERINGSPROCESSEN
Vägen fram till PEFC-certifieringen

För att bli PEFC-certifierad måste organisationen revideras av ett oberoende och ackrediterat
certifieringsbolag som granskar verksamheten och utfärdar ett certifikat om organisationen
uppfyller PEFC-standarden.

FOTO: ISTOCKPHOTO

1) Sätt er in i PEFC:s standard och de krav
som är relevanta för er verksamhet.

2) Utveckla ett ledningssystem för
spårbarhet i enlighet med standarden.

3) Ta kontakt med en/flera ackrediterade
certifieringsorganisationer.

Tips! Sök stöd hos en specialiserad
rådgivare, andra företag med erfarenhet
av certifieringen eller Svenska PEFC.

Tips! Bedöm graden av integration med
befintligt ledningssystem
och IT-lösning.

Tips! Ta in anbud från flera och välj det som
passar bäst. Ackrediterade certifieringsorgan
i Sverige finns listade på Svenska PEFC:s
hemsida.

4) Certifieringsbolaget
besöker er.

5) Gå igenom certifieringsrapporten
och åtgärda alla avvikelser.

6) Certifikatet registreras i PEFC:s databas
och kontrakt om varumärkeslicens upprättas.

Tips! Var väl förberedd och se till att de
anställda vet vad som ska ske.

Tips! Se detta som en möjlighet att förbättra
era system och rutiner.

Tips! Passa på att använda PEFC-loggan i er
marknadsföring. Exempel finns på PEFC:s hemsida.
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PEFC är världens största certifieringssystem för hållbart skogsbruk
och bygger på lokala förutsättningar och nationella regelverk.
I Sverige har vi utvecklat en nationell standard som passar både
för de många familjeskogsbruken och för de större företagen. Vi är
extra stolta över att även inkludera skogsentreprenörer som viktiga
komponenter i systemet.
När du köper en PEFC-märkt träbaserad produkt kan du vara trygg
med att träråvaran har sitt ursprung i en hållbart brukad skog. Det
säkerställs genom spårbarhet av hela förädlingskedjan och genom
oberoende tredjeparts-certifiering.
Genom att välja PEFC främjar du inte bara biologisk mångfald,
klimatvänlig skog och schyssta arbetsförhållanden. Du värnar också
den lokala skogsbygden och stöttar de människor och företag som
lever och verkar där.

PEFC/05-01-01

Svenska PEFC
Franzéngatan 1
112 51 Stockholm
Telefon: +46 70-380 83 84
E-post: svenskapefc@pefc.se
www.pefc.se

