
PEFC samler 51 nationale 
medlemmer, mere end 

30 internationale 
interessentmedlemmer 
og tusinder af aktører 
lokalt til et fællesskab 

for FNs Verdensmål 
for bæredygtig 

udvikling.

PEFC-systemet drives ud fra et 
princip om at inkludere relevante 

interessenter (baseret på 
Agenda 21). Det sikrer en 

afbalanceret repræsentation, 
konsensus, vedvarende 

forbedring og 
gennemsigtighed.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

80% af dyr og planter  
på land, lever i skove.

At varetage skovens biodiversitet er  
essentielt for PEFC. 60% af alt  

certificeret skov på verdensplan 
er forvaltet efter PEFCs 

internationalt anerkendte 
krav.

1,6 milliarder mennesker 
er afhængige af skoven 
i deres job og for deres 
levevilkår.

Bæredygtigt forvaltede 
skove skaber 
økonomiske 
muligheder og 
forbedrer millioner 
af menneskers liv.  

Skove producerer  
76 millioner tons mad  

om året.*

PEFC promoverer bæredygtigt 
forvaltede skove, så vi 

for evigt kan nyde de 
muligheder som 

skovene tilbyder.

 

 
 

 
 

For at blive PEFC-certificeret, skal 
virksomheden overholde en række af krav, der 
skal forbedre uddannelse og kompetencer 
hos skovarbejdere og de påvirkede 
befolkningsgrupper. 

Skove og træ kan have en styrkende 
og terapeutisk effekt på sindet.**

PEFC-certificering sikrer skove,  
så vi alle kan nyde 

skovens effekt.

 
 

Verdensskovene absorberer næsten 
40% af menneskeskabt CO2.

Bæredygtigt forvaltede skove har en central 
rolle i lempelserne og tilpasningen af 

klimaforandringerne.

  
Træ kan 

fungere som et 
karbonlager.  

Én kubikmeter 
træ kan opbevare  

1 ton CO2. 

PEFC promoverer 
ansvarligt indkøb af 

træbaserede materialer både 
til byggeri og design.  

Energi 
udvundet 

af træ svarer 
til omkring 40% 

af vores vedvarende 
energiforsyning . 

PEFC-certificering sikrer, at de 
vedvarende energiprodukter kommer 

fra bæredygtige og ansvarlige kilder. 

 

75% 
af verdens 

ferskvand kommer fra skovenes 
afvandingsområder. * 

PEFC standarden for bæredygtig forvaltning af 
skove fremmer en god forvaltningspraksis i 

forhold til vandkvalitet og jord. 

 
 

330 millioner kvinder og piger lever for 
mindre end 13 kr. om dagen, hvilket er 
4,4 millioner mere end mænd.  

PEFC-certificering skaber et forum, der forbedrer 
kvinders mulighed for at medvirke  

i beslutninger omkring 
skoven.

 
 

Skove 
udgør 22.2% 
af husholds-
indkomster i 
udviklingslande.  

PEFCs sociale krav sikrer 
lige muligheder og frihed fra 
diskrimination for de ansatte 
i skoven.

 
 

81% af 
globale forbrugere 

mener at virksomheder skal 
hjælpe med at forbedre miljøet.

 PEFC Logoet hjælper virksomheder og forbrugere  
med at tage ansvarlige beslutninger og aktive 

bæredygtige valg. 

 

70% af 
verdensbefolkningen 

vil være urban i 2050.

PEFC-sporbarheds-  
og projektcertificering promoverer 

brugen af certificeret træ og 
træprodukter indenfor byggeindustrien.

Familier, 
lokalsamfund 

og urbefolkning 
forvalter 30% 

af det globale 
skovareal.

PEFC-Gruppecertificering 
giver små skovejere 

muligheden for at blive 
certificeret, adgang til 

internationale markeder og 
hjælper med at mindske fattigdom. 

God bæredygtig skovforvaltning reducerer aflejring/- 
bundfældning, forbedrer forholdene i floder og  

kystfarvande og gavner akvatiske økosystemer. 

PEFC certificerede skove er med til at sikre rensningen af  
vandet i skoven og forhindrer oversvømmelser.
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PEFC er verdens største skovcerti- 
ficeringssystem for bæredygtigt skovbrug.

Mere end

300 millioner hektar skov er på verdensplan 
certificeret efter PEFC’s   
internationalt anerkendte standarder.

FN’s Verdensmål for bæredygtig 
udvikling (SDG) giver svaret på, 
hvordan vi i fællesskab kan skabe en 
bedre og mere bæredygtig fremtid 
for alle.

I opnåelsen af Verdensmålene 
spiller skove en vigtig rolle. 
Skove har en stor betydning for 
jordens mennesker, og i PEFC 
arbejder vi for at beskytte 
vores skove ved at promovere 
og certificere forvaltningen af 
bæredygtige skove.

Vi bestræber os på at leve op til 
vores ansvar vedrørende FN’s 
Verdensmål, så vi sammen kan 
udnytte skovens fulde potentiale 
og skabe en mere bæredygtig 
verden og fremtid. 

** ”Tracking 
restoration in 

natural and urban 
field settings” – 

Journal of Environmental 
Psychology 2003

*** The Conference Board® 
Global Consumer Confidence 

Survey, conducted in collaboration 
with Nielsen, Q2 2017

* Booklet:  
Global Forest Goals and 

Targets of the  
UN Strategic Plan  

for Forest by  
2030.
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