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Till: Registrator  

Skogsstyrelsen 

551 83 Jönköping 

 
Svenska PEFC:s synpunkter pa  SKS utva rdering av 
Levande Skogar 

Svenska PEFC har tagit del av Skogsstyrelsens rapport 2022:12 Levande Skogar. Fördjupad utvärdering 

2023 och vill göra några påpekanden specifikt avseende det som skrivs om PEFC-systemet och 

certifiering av skogsbruk. 

 

Certifieringen nämns framför allt under kapitlet ”3.3.8 Skogscertifieringar” vilket är en underrubrik till 

”3.3  Sammanfattning för alla centrala styrmedel och åtgärder”. Kapitlet är kort och består i princip av att 

två studier åberopas: en vetenskaplig artikel och en sammanställning gjord inom ramen för ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEFC:s kommentar: 

 

• Underlaget för de tre studerade parametrarna kommer från 1999–2011, 1992-2010 

respektive 2009-2010. Vi delar inte Skogsstyrelsens värdering att detta är en ”relativt ny” 

studie. Studien som slutligen publicerades i en Nordamerikansk vetenskaplig tidskrift 

2018 baseras på data från Skogsstyrelsens egen s.k. Polytax vilken inte är i bruk sedan 

drygt 10 år p.g.a. kvalitetsbrister vilket författarna inte på något sätt kommenterar. 

• Studien avser att jämföra certifierade och icke-certifierade skogsägare. Vi vill påminna 

om strukturen av svenskt skogsbruk med en stor andel entreprenadsskogsbruk och att 

PEFC-certifieringen förutom skogsägare omfattar entreprenörer och 

avverkningsorganisationer. Många av certifieringens effekter omfattar därmed även det 

 

Skogsstyrelsen skriver: ”---En relativt ny studie241 visar att certifieringens effekter i skogen är 

begränsade. I jämförelse med icke-certifierade var det ingen signifikant skillnad för de 

undersökta miljöhänsynsvariablerna (hänsynskrävande arealer, hänsynsträd och 

högstubbar, frivilliga avsättningar). Författarna fann inte heller någon skillnad 

mellan PEFC- och FSC-certifierade.---”   

 

Villalobos Laura, Coria Jessica, Nordén Anna. 2018.   Has Forest Certification Reduced Forest 

Degradation in Sweden? Land Economics, Volume 94, Number 2, May 2018, pp. 220-238. 
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icke-certifierade skogsbruket. Studier som inte tar hänsyn till detta och jämför certifierade 

skogsägare med icke-certifierade skogsägare utgår ifrån en felkonstruerad hypotes.  

 

 

 

 

 

 

PEFC:s kommentar: 

 

• Vi vill påpeka att ingen av dessa studier innehåller några analyser eller beskrivningar av 

certifieringssystemens kvalitetsinfrastruktur men att myndigheten gärna får kontakta oss 

för mer information. 

 

 

Certifieringen nämns även under kapitel 2.4.4. ”Skogsstyrelsen har upphört att registrera 

nyckelbiotoper”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEFC:s kommentar: 

• Texten kan uppfattas som att skogsbrukscertifieringens krav gäller icke-certifierade 

skogsägare. Det är fel. Däremot måste virke från icke-certifierade skogsägare genomgå 

granskning enligt systemet för tillbörlig aktsamhet för att få ingå tillsammans med 

certifierat material. Dessa krav återfinns i spårbarhetsstandarden (PEFC ST 

2002:2013/PEFC ST 2002:2020, avseende PEFC). Det är också olycklig att inte hålla isär 

vad som är PEFC och vad som är FSC. 

 

 

  

Skogsstyrelsen skriver: vidare ”--- Enligt studien behöver certifieringen bli betydligt striktare i sin 

formulering, övervakning och kontroll. Samma slutsats dras i en ESO utredning242 som föreslår 

att certifieringssystemet FSC stärks och att transparensen ökar i alla led. ---” 

2.4.4.1 Begreppet nyckelbiotop blev med tiden ett kontroversiellt begrepp  

Begreppet nyckelbiotop blev med tiden ett kontroversiellt begrepp framför allt för att 

marknadscertifieringarna har infört krav i sina standarder som innebär att nyckelbiotoper inte får 

avverkas. Nyckelbiotoper har fått en stark status inom det certifierade skogsbruket. De ska 

antingen helt undantas från skogsbruksåtgärder, eller prioriteras bland de frivilliga avsättningarna. 

På den svenska virkesmarknaden är näst intill alla aktörer i första virkesköpande led anslutna till 

både PEFC och FSC, vilket innebär att de krav som finns i dessa standarder omfattar alla 

skogsägare som vill avverka skog i Sverige oavsett om skogsägaren är certifierad eller inte.  

 
 

http://www.pefc.se/


 

 

 
 

 

Svenska PEFC ek för, www.pefc.se  | Franzéng 1 112 51 Stockholm | E-post: svenskapefc@pefc.se  

Slutord 

 

• Vi har haft goda kontakter med Skogssyrelsen i flera sammanhang: t.ex. inom ramen för 

vår standardrevision och i olika möten och samverkansgrupper och uppfattar det som att 

myndigheten generellt ser ett stort värde av skogscertifiering och gärna vill engagera sig 

så långt det är möjligt utifrån sin roll. Vi är därför förvånade över hur skogscertifieringen 

beskrivs i denna rapport som samma myndighet skrivit. 

 

• Vi undrar om Skogsstyrelsen verkligen står bakom rapportens slutsats att certifieringen av 

svenskt skogsbruk inte har haft annat än begränsade effekter?  

 

• Certifieringen har sedan starten för drygt 20 år sedan varit ett av skogssektorns tyngsta 

verktyg för ökad miljöhänsyn i skogen. PEFC-systemet omfattar t.ex.:  

o Över 154 kravelement för skogsbruket indelat i produktion, sociala krav, miljö 

och entreprenörskrav 

o Innefattar bl.a. krav på frivilliga avsättningar, generell miljöhänsyn, 

certifieringsanpassade skogsbruksplaner, naturvärdesbedömning samt 

kompetenskrav och krav på fortlöpande kompetensutveckling för utförare 

o Krav på styrning och kontroll inklusive intern revision  

o Oberoende tredjepartscertifiering baserad på principer och standarder enligt ISO  

o Oberoende ackreditering (Swedac)  

o Systemet omfattar alla aktörer: 

▪ Skogsägare - direktcertifierade och gruppanslutna 

▪ Avverkningsorganisationer  - direktcertifierade och gruppanslutna 

▪ Entreprenörsföretag primärt via gruppcertifiering 

o Statistik över PEFC-certifieringen i Sverige 2022: 

▪ 16,8 miljoner ha skogsmark 

▪ 49 000 fastighetsinnehav 

▪ 3695 skogsentreprenörsföretag (skogsvård, avverkning och planering) 

▪ Över 100 avverkningsorganisationer 
 
 
 
Vi hoppas att dessa kommentarer kan bidra till ert förbättringsarbete. Ni är alltid välkomna att kontakta 

oss för mer information! 

 

För Svenska PEFC 

 

Sture Karlsson, ordförande Svenska PEFC 

Magnus Norrby, vice ordförande Svenska PEFC 

Christina Lundgren, VD och nationell sekreterare 
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