PEFC SKOGSCERTIFIERING
Vi verkar för ett hållbart skogsbruk

”Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt
för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att
vi får mer betalt för virket.”
BIRGITTA OLSSON, SKOGSÄGARE

PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk
SKOGEN SKA BRUKAS MED ANSVAR

CERTIFIERING VISAR ATT DET ÄR SÅ

Vi är många som skriver under på att skogen är en
fantastisk resurs på många sätt. Den förser oss med
förnybar och återvinningsbar råvara som kan användas
för en mängd olika produkter. Och förnybar energi som
kan ersätta fossil energi. Den växande skogen binder
koldioxid och hjälper till att stabilisera vårt klimat. Den
är hem för växter och djur och för många är den en
ovärderlig miljö för rekreation och naturupplevelser.
Kort sagt, skogen ger oss, och kan fortsätta att ge,
mycket av det samhället just nu behöver för en mer
hållbar utveckling.

Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om för
konsumenter att de producerar produkter av
skogsråvara som kommer från ansvarsfullt brukade
skogar. PEFC-märkningen på en träprodukt visar att
den är tillverkad av råvara som kommer från skog som
brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur- och
kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel.

Det förutsätter förstås att världens skogar brukas på ett
sätt som är långsiktigt uthålligt. I Sverige ställs det höga
krav på skogsbruket. Den svenska skogspolitiken och
skogsvårdslagen jämställer sedan början av 1990-talet
målet om en god skogsproduktion med målet om en
god miljöhänsyn liksom hänsyn till kulturmiljöer och
sociala värden. Och med skogsbrukscertifiering − ja, då
ställs det ännu lite högre krav.

Totalt sett är runt 10 procent av världens skogsmark
certifierad idag. Majoriteten av denna är certifierad
enligt PEFC. Det gör PEFC till världens största
organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Alla
skogsägare som accepterar att leva upp till PEFC:s krav
kan bli certifierade.
I den här broschyren berättar vi hur Svenska PEFC:s
skogsbrukscertifiering fungerar och vad PEFCmärkningen står för. Vill du veta mer är du välkommen
att besöka Svenska PEFC på www.pefc.se.

Det här är PEFC:s skogscertifiering
MÅLSÄTTNINGEN ÄR ETT HÅLLBART SKOGSBRUK
PEFC är en oberoende och icke-vinstdrivande global
organisation som utvärderar och godkänner nationella
standarder för certifiering som uppfyller PEFC:s
internationella kriterier för hållbart skogsbruk. PEFC
står för ”Programme for the Endorsement of Forest
Certification”. PEFC-märkningen på en träbaserad
produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara som
kommer från hållbart brukade skogar enligt PEFC:s
krav.
Svenska PEFC bildades år 2000 för att ta fram en
certifieringsstandard som fungerar både för det
småskaliga familjeskogsbruket och för större skogsägare. Svenska PEFC:s Skogsstandard omfattar tre
delar:
� Skogsskötselstandard
� Social standard
� Miljöstandard
Målsättningen är att utveckla ett hållbart skogsbruk
med god balans mellan uthållig virkesproduktion,
miljöhänsyn och sociala intressen. PEFC-certifiering
bygger på oberoende kontroll och granskning av tredje
part av att kraven följs. Standarden revideras också med
regelbundna intervall i en öppen process där
intressenterna är delaktiga.

VARFÖR SKA SKOGSÄGARE CERTIFIERA SITT SKOGSBRUK?
Allt fler människor bryr sig om hur världens skogar sköts och efterfrågan på miljöcertifierat virke ökar. Att certifiera
sitt skogsbruk är ett ställningstagande för ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk. Det är ett sätt för skogsägare att på
frivillig väg visa marknad och allmänhet att den egna skogen brukas på ett hållbart sätt. Marknaden för certifierat
virke är global och PEFC-märkningen har hög trovärdighet internationellt. Med en certifiering får skogsägaren
tillgång till denna marknad. Köpare av virke betalar också i många fall en extra premie för leverans av certifierat virke.
Idag är runt 48 000 skogsägare i Sverige certifierade enligt PEFC. Men fler behövs för att efterfrågan på certifierat
virke ska kunna tillgodoses.

Så här kan det se ut i skogen hos den

Naturvärdesträd

Död ved och vindfällen

Lövdominerat bestånd

Kantzon mot vattendrag

Kantzon mot betesmark

Gammalt odlingsröse
med sparade lövträd

F.d. betesmark som
sköts för naturvård och
friluftsliv

Sparade lämningar av
gammal torparmiljö

certifierade skogsägaren

Nyckelbiotop

Skyddszon runt
nyckelbiotop

Kantzon mot vatten med
sparade lövträd och
buskar

Hänsyn kring
gammal kolbotten

Högstubbar sparade vid
avverkning

Föryngringsavverkning
utan körskador

Certifierad entreprenör

Certifierat virke

PEFC-certifiering i praktiken
KRAV PÅ PEFC-CERTIFIERADE SKOGSÄGARE
Som certifierad skogsägare förbinder man sig genom avtal att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk. Certifieringen är ett
extra åtagande från skogsägarens sida eftersom den i en del avseenden kräver mer hänsyn till skogens alla värden
än vad lagstiftningen kräver. Grundläggande krav på en PEFC-certifierad skogsägare är att hon eller han ska:

�

Bedriva ett aktivt och uthålligt skogsbruk i enlighet med skogsvårdslagen, skogspolitikens mål och annan
relevant lagstiftning

�
�

Uppfylla kraven i Svenska PEFC:s Skogsstandard

�
�

Anlita PEFC-certifierade skogsentreprenörer, när entreprenör kontrakteras

Ha en aktuell och certifieringsanpassad skogsbruksplan där det tydligt framgår vilka områden som har
avsatts för natur- eller kulturmiljövård
Acceptera kontroller av det certifieringsparaply som skogsägaren har avtal med och externa kontroller av
den certifieringsorganisation som kontrollerar paraplyorganisationen.

PEFC:s SKOGSSTANDARD I KORTA DRAG
Skogsstandarden omfattar tre delar − en standard för
skogsskötsel, en miljöstandard och en social standard.
Skogsskötselstandarden anger riktlinjerna för en
ekonomiskt uthållig och ståndortsanpassad skogsproduktion. Det innebär t.ex. att:

�
�

Beprövade skogsskötselmetoder ska användas

�
�

Främmande trädslag ska användas med försiktighet

Kemiska medel används minimalt, bl.a. får plantor
behandlade med insekticider inte användas
Hänsyn ska tas till rennäringen i områden med
renbetesrätt.

En säker arbetsmiljö, goda arbetsvillkor, klara
avtalsförhållanden och bärkraftig landsbygdsutveckling
är några grundbultar i den sociala standarden. För
skogsägare innebär det t.ex. att:

�

Sträva efter att behålla och utveckla konkurrenskraft
och lönsamhet i sin verksamhet

�

Beakta skogens rekreationsvärden.

Miljöstandarden är en del av en bredare strategi för
naturvård i Sverige som bland annat innefattar formellt
skydd av skogsmark men också skogsägarnas frivilliga
avsättningar. Grundprincipen är att generell naturhänsyn
tas på all produktiv skogsmark. Standarden innebär t.ex.
att:

�

Minst fem procent av fastighetens produktiva
skogsmark avsätts för naturvårdsändamål (med
undantag för fastigheter mindre än 20 hektar)

�
�
�
�

Kant- och skyddszoner mot vatten sparas
Naturvärdesträd sparas och lövträd gynnas
Fornlämningar inte får skadas
Död ved skapas i skogen.

PEFC-CERTIFIERADE ENTREPRENÖRER HJÄLPER TILL
Det är den certifierade skogsägaren som är ansvarig för
att certifieringskraven följs. Men en stor del av skötselåtgärderna i skogen – som gallring och slutavverkning –
görs inte av skogsägarna själva utan av anlitade
skogsentreprenörer. Entreprenörer har alltså ofta en
nyckelroll när det gäller att se till att PEFC:s krav
uppfylls.
Certifiering av skogsentreprenörer enligt PEFC:s
Entreprenörsstandard är en hjälp för skogsägare att
uppfylla certifieringskraven. Hon eller han kan anlita en
PEFC-certifierad entreprenör och vara säker på att det
arbete som görs på skogsfastigheten uppfyller PEFC:s
standard.
På en PEFC-certifierad entreprenör ställs ett antal
baskrav kring bland annat kompetensnivå, avfallshantering och nödlägesrutiner. Certifierade
entreprenörer ska t.ex.:

�
�

Följa PEFC:s Skogsstandard

�

Använda miljögodkända hydrauloljor och
sågkedjeoljor

�
�

Lämna avfall till godkänd miljöstation

Uppfylla EU:s krav gällande utsläpp från
skogsmaskiner

Se till att eventuella underentreprenörer också
uppfyller PEFC:s krav.

”Fanns inte certifieringskraven så skulle jag tröttna på
mitt jobb. Jag vill att vi ska kunna bedriva ett effektivt
skogsbruk på ett schysst sätt och det gör jag idag
tycker jag.”
EMIL ARVIDSSON, SKÖRDARFÖRARE

SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT BLI CERTIFIERAD
Ansökan till paraplyorganisation. En enskild
skogsägare som vill certifiera sitt skogsbruk enligt
PEFC ansöker hos någon av de organisationer som har
bildat paraplyer för skogsbrukscertifiering i grupp. Dessa
finns listade på PEFC:s webbplats
Genomgång av ansökan. Paraplyorganisationen går
tillsammans med den sökande igenom vilka krav som
gäller för att ansluta sig till ett PEFC-gruppcertifikat för
skogsbrukscertifiering.
Avtal tecknas. När PEFC:s krav är uppfyllda tecknas
ett avtal mellan den sökande och paraplyorganisationen.
Ett bevis om anslutning till organisationens gruppcertifikat utfärdas då till den sökande.
Löpande kontroller. Paraplyorganisationen
kontrollerar sedan löpande att skogsägarna följer kraven
i PEFC:s Skogsstandard. Oberoende certifieringsorgan
kontrollerar i sin tur att paraplyorganisationen följer
PEFC-standarden. Certifieringsorganen kontrolleras och
godkänns av Swedac, en statlig myndighet med uppgift
att vara Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och omfattar
idag över 750 000 skogsägare världen över och en certifierad skogsmarksareal på
330 miljoner hektar. PEFC-märkningen på en produkt visar att den är tillverkad av
skogsråvara från hållbart brukade skogar enligt PEFC:s krav.
I Sverige certifieras skogsbruk enligt Svenska PEFC:s Skogsstandard.
Drygt 16,4 miljoner hektar skogsmark är idag certifierad enligt denna standard.
En effektiv kontroll av PEFC-certifierade skogsägare, entreprenörer och företag
garanteras genom revision av oberoende certifieringsorgan som är godkända av
Swedac, det officiella ackrediteringsorganet i Sverige.

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

Broschyren är tryckt av Ågrenshuset
på PEFC-certifierat papper.
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PEFC är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt
erkännande av nationella standarder som verkar för hållbart skogsbruk genom
oberoende certifiering. Målsättningen är att utveckla ett hållbart skogsbruk med
god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.

