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1. Indledning 
Denne vejledning beskriver reglerne for PEFC notifikation af certificeringsfirmaer, som udfører PEFC 
certificering i Danmark. 
 
The guidelines are normative for auditors and certification bodies, which are operating PEFC certification of 
sustainable forest management and chain of custody under the Danish scheme. 
 

2. Anvendelsesområde 
Denne vejledning er baseret på bestemmelsen i Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig 
skovdrift, 5. revision, 7.2 og kapitel 6.2 i ”PEFC Danmarks krav til certificerings- og akkrediteringsprocesser - 
PEFC DK 005-3”, der kræver at certificeringsorgan der udfører PEFC certificering efter det danske PEFC 
certificeringssystem for bæredygtig skovdrift skal PEFC notificeres af PEFC Danmark. 
 
Vejledningen er godkendt af PEFC Danmarks bestyrelse den 25. januar 2018. 
 
Vejledningen dækker PEFC notifikation udført af PEFC Danmark af certificeringsorganer som: 
 

• udfører certificering af bæredygtig skovdrift og/eller  
• certificering af gruppeledere til at udføre gruppecertificering af skovdrift og/eller 

 
efter det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift, samt 

 
• certificering af sporbarhed i Danmark 

 
efter den internationale standard for sporbarhedscertificering. 
 

3. Betingelser for PEFC notifikation 
 
Certificeringsorganet som søger om PEFC notifikation fra PEFC Danmark skal: 
 

- Være en juridisk enhed 
- Være indforstået med at blive listet på PEFC Councils offentlige tilgængelige internetbaserede 

database med identifikationsdata og/eller data specificeret i PEFC Councils ”Internal rules for the 
PEFC registration system”. 

- Have en gyldig akkreditering udstedt af et nationalt akkrediteringsorgan som er medlem af European 
Cooperation for Accreditation, (EA) og/eller det internationale akkrediterings forum (IAF) og som har 
underskrevet den multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Akkrediteringen skal for 
skovcertificering være udstedt efter ISO 17065:2012 (Krav til organer, der auditerer og certificerer 
ledelsessystemer) samt supplerende krav defineret af PEFC Danmark i PEFC ”Danmarks PEFC 
Danmarks krav til certificerings- og akkrediteringsprocesser” - PEFC DK 005-3” og for sporbarhed 
være udstedt efter ISO 17065:2012 (Krav til organer, der auditerer og certificerer ledelsessystemer), 
samt supplerende krav defineret af PEFC International i ”Requirements for Certification Bodies 
operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard (PEFC ST 
2003:2012)”. Anvendelsesområdet for akkrediteringen skal omfatte ”PEFC Danmarks skovstandard 
– PEFC DK 001-3” og/eller ”PEFC Danmarks krav for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift - 
PEFC DK 003-4” og/eller for verifikation af sporbarhed ”PEFC ST 2002:2013: Chain of custody of 
forest based products – requirements”. 

- Underskrive en PEFC notifikationskontrakt med PEFC Danmark (appendiks 1) 
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4. Procedure for udstedelse af PEFC notifikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Certificeringsorganets forpligtigelser 
 
Det PEFC notificerede certificeringsorgan skal: 
 

- Udføre certificering af bæredygtig skovdrift og/eller gruppecertificering af bæredygtig skovdrift 
og/eller verifikation af sporbarhed i Danmark efter det danske PEFC certificeringssystem for 
bæredygtig skovdrift inden for anvendelsesområdet i akkrediteringen. 

- Informere PEFC Danmark om ændringer i anvendelsesområdet for akkrediteringen som dækker 
certificering af bæredygtig skovdrift og/eller gruppecertificering af bæredygtig skovdrift og/eller 
verifikation af sporbarhed i Danmark. 

- Uden forsinkelse sende oplysninger om alle udstedte certifikater i Danmark samt ændringer 
hertil til PEFC Danmark. Omfanget af oplysninger, der skal indberettes, defineres af PEFC 
Danmark. 

- Informere certificerede virksomheder og skovejere om afgiften til PEFC Danmark, og inddrage 
certifikater på anmodning fra PEFC Danmark, såfremt notifikationsafgiften ikke betales. 

 
 

6. Gyldighed af PEFC notifikationen 
 
PEFC notifikationen er gyldig for gyldighedsperioden af akkrediteringen. PEFC notifikationen kan ophæves 
eller suspenderes af PEFC Danmark, hvis kontrakten misligholdes eller hvis vilkårene for akkrediteringen i 
øvrigt ikke længere er gældende. 

Negativ 
PEFC Danmarks sekretariat vurderer 
ansøgningen og sekretariatet beslutter 
om PEFC notifikationen kan udstedes. 

Positiv 

Ansøger kan klage til PEFC 
Danmarks bestyrelse og bede 
bestyrelsen genoverveje 
beslutninger taget af sekretariatet. 
Bestyrelsens beslutning er 
endelig. 

Positiv PEFC Danmarks sekretær og ansøger 
underskriver kontrakten for PEFC 
notifikation. 

Certificeringsorganet sender et udfyldt 
ansøgningsskema sammen med den 
krævede dokumentation til PEFC 
Danmark. 
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PEFC Notifikationskontrakt 
Mellem 

 
(1) PEFC Danmark, Amalievej 20. DK-1875 Frederiksberg C 

 
og 
  

(2) Navn og adresse på Certificeringsorganet (herefter benævnt ”det PEFC notificerede 
certificeringsorgan”) 

 - Da Det PEFC notificerede certificeringsorgan er et PEFC notificeret certificeringsorgan, der udfører 
certificering af bæredygtig skovdrift og/eller gruppecertificering af bæredygtig skovdrift og/eller verifikation af 
sporbarhed i Danmark efter det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift, som er 
anerkendt af PEFC Danmark, og 

- Da PEFC Danmark er ejer af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift og har 
rettigheden til at udstede logolicenser på vegne af og underlagt kontrakt indgået med PEFC Council, som 
ejer PEFC logoet, og PEFC claims og 

- Da det PEFC notificerede certificeringsorgan skal tildeles en PEFC notifikation og vil få tilladelse til at 
udstede PEFC anerkendte certifikater i Danmark inden for anvendelsesområdet af organets akkreditering 
 
Er ovenstående parter enige om følgende: 
 
§ 1. Definitioner 
 
1. Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift, rev 5 
Dette dokument beskriver det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Dette dokument er 
en del af kontraktgrundlaget og kan findes på PEFCs hjemmeside. Det danske PEFC certificeringssystem for 
bæredygtig skovdrift er det til enhver tid gældende system, som godkendt af PEFC Danmark, jf. §3, stk. 2 
 
2. PEFC Danmarks skovstandard – PEFC DK 001-3 
Denne standard er den standard under det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift der 
definerer kravene for certificering af bæredygtig skovdrift. Denne er en del af kontraktgrundlaget og findes på 
PEFC Danmarks hjemmeside. PEFC Danmarks skovstandard er den til enhver tid gældende skovstandard, 
som godkendt af PEFC Danmark, jf. §3, stk. 2.  
 
3. PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift - PEFC DK 003-4 
Denne standard er den standard under det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift der 
definerer kravene for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. Denne er en del af kontraktgrundlaget og 
findes på PEFC Danmarks hjemmeside. PEFC Danmarks krav for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift 
er den til enhver tid gældende retningslinie, som er godkendt af PEFC Danmark, jf. §3, stk. 2. 
 
4. Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements – PEFC ST 2002:2013 
Denne standard er den standard under det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift, der 
definerer kravene for verifikation af sporbarhed. Standarden er en del af kontraktgrundlaget og findes på 
PEFC Danmarks hjemmeside. PEFC ST 2002:2013 er den til enhver tid gældende standard, som godkendt 
af PEFC Council og besluttet af PEFC Danmark, jf. § 3, stk. 2. 
 
5. PEFC Danmarks krav til certificerings- og akkrediteringsprocesser - PEFC DK 005-3 
Denne standard er den standard under det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift der 
definerer kravene for certificeringsorganer som udfører PEFC certificering af skovdrift i Danmark. Denne er 
en del af kontraktgrundlaget og findes på PEFC Danmarks hjemmeside. PEFC Danmarks krav til 
certificerings- og akkrediteringsprocesser, er de til enhver tid gældende retningslinier, som er godkendt af 
PEFC Danmark, jf. §3, stk. 2. 
 
6. Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain 
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of Custody Standard (PEFC ST 2003:2012) 
Denne standard er den standard under det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift, der 
definerer kravene certificeringsorganer som udfører PEFC sporbarhedscertificering i Danmark. Standarden 
er en del af kontraktgrundlaget og findes på PEFC Danmarks hjemmeside. PEFC ST 2003:2012 er den til 
enhver tid gældende standard, som godkendt af PEFC Council og besluttet af PEFC Danmark, jf. § 3, stk. 2 
 
7. PEFC notifikationsafgift  
Niveauet af denne afgift fremgår af appendiks 3 til PEFC Danmarks vejledning for PEFC notifikation af 
certificeringsfirmaer, der udfører certificering efter det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig 
skovdrift. Det er en del af kontraktgrundlaget og findes på PEFC Danmarks hjemmeside. PEFC Danmark 
kan løbende foretage ændringer i dette bilag med virkning fra det følgende opkrævningsår, jf. § 2, stk. 4 og § 
3, stk. 2. 
 
§ 2: Det PEFC notificerede certificeringsorgans forpligtigelser 
 
Det PEFC notificerede certificeringsorgan er forpligtiget til: 

1. At have og opretholde en gyldig akkreditering udstedt i overensstemmelse med PEFC Danmarks 
regler for certificeringsorganer defineret i ”PEFC Danmarks krav til certificerings- og 
akkrediteringsprocesser - PEFC DK 005-3” for så vidt angår certificering af skovdrift og akkreditering 
udstedt i overensstemmelse med ”Requirements for Certification Bodies operating Certification 
against the PEFC International Chain of Custody Standard (PEFC ST 2003:2012)” for så vidt angår 
sporbarhedscertificering , samt informere PEFC Danmark ved ændringer i akkrediteringen. Det 
PEFC notificerede certificeringsorgan skal hvert år i januar måned, samt hver gang det derudover 
måtte blive krævet af PEFC Danmark, tilvejebringe bevis for at kravene til at opretholde en gyldig 
akkreditering er opfyldt.  

2. At udføre certificering af bæredygtig skovdrift og/eller gruppecertificering af bæredygtig skovdrift 
og/eller certificering af sporbarhed i Danmark efter det Danske PEFC certificeringssystem for 
bæredygtig skovdrift inden for anvendelsesområdet i akkrediteringen. 

3. At fremsende troværdige oplysninger om alle udstedte certifikater i Danmark samt ændringer hertil til 
PEFC Danmark senest 14 dage efter udstedelse eller ændringer af certifikater. 

4. At inddrage certifikater på anmodning af PEFC Danmark indenfor 14 dage, såfremt de certificerede 
virksomheder og skovejere ikke betaler notifikationsafgift til PEFC Danmark 

5. At være indforstået med at blive optaget på listen på PEFC Councils offentlige tilgængelige 
internetbaserede database med identifikationsdata og/eller data specificeret i PEFC Councils 
”Internal rules for the PEFC registration system”. 

 

§ 3: PEFC Danmarks forpligtigelser 
1. PEFC Danmark anerkender de certifikater som udstedes af det PEFC notificerede 

certificeringsorgan i overensstemmelse med denne kontrakt og giver certifikatholdere mulighed for at 
anvende PEFC logoet efter betingelser specificeret af PEFC Danmark. 

2. PEFC Danmark er forpligtet til at informere det PEFC notificerede certificeringsorgan om enhver 
ændring i PEFC Danmarks regler og dokumenter, som kan have indflydelse på denne kontrakt. 

 

§ 4: Opsigelse af kontrakten 
1. PEFC Danmark så vel som det PEFC notificerede certificeringsorgan kan opsige kontrakten med 3 

måneders varsel til den første i en måned. Opsigelsen skal fremsendes med anbefalet brev. 

2. PEFC Danmark kan suspendere kontrakten med øjeblikkelig virkning hvis forudsætningerne i PEFC 
notifikationskontrakten ikke overholdes. Eventuelle uoverensstemmelser om forudsætningernes 
overholdelse afgøres efter bestemmelserne i § 6. 

3. Inddragelse, suspension eller udløb af det PEFC notificerede certificeringsorgans akkreditering vil 
automatisk resultere i en ophævelse af kontrakten fra samme dato som inddragelsen, suspensionen 
eller udløbet af akkrediteringen sker. 
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4. PEFC Danmark er ikke forpligtet til at betale kompensation for afholdte omkostninger eller andre 
erstatninger som en midlertidig suspension eller ophævelse medfører for det PEFC notificerede 
certificeringsorgan.  

 
 § 5: Gyldighed af kontrakten  
Kontrakten har effekt fra det tidspunkt den er underskrevet af begge parter. PEFC notifikationen er gyldig for 
gyldighedsperioden af akkrediteringen. PEFC notifikationen kan ophæves eller suspenderes af PEFC 
Danmark hvis kontrakten misligholdes eller hvis vilkårene for akkrediteringen i øvrigt ikke længere er 
gældende. 

§ 6: Særlige betingelser 
Enhver uoverensstemmelse mellem PEFC Danmark og Det PEFC notificerede certificeringsorgan, som ikke 
kan bilægges gennem forhandling mellem parterne, afgøres ved voldgift efter følgende regler: 
 
Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf hver part udpeger et medlem, og de 2 medlemmer i forening 
udpeger en opmand, der tiltræder voldgiftsretten som det tredje medlem. Det påhviler den part, der begærer 
voldgift, at udpege sin voldgiftsmand og meddele modparten navnet på denne samtidig med fremsendelse af 
klageskrift til modparten. Det påhviler modparten at afgive svarskrift og udpege sin voldgiftsmand senest 4 
uger efter, at klageskrift er modtaget. Undlader en part at udpege sin voldgiftsmand rettidigt, og sker det ikke 
efterfølgende inden 10 arbejdsdage efter et skriftligt påkrav fra den anden part om at udpege voldgiftsmand 
er kommet frem, er den anden part berettiget til at anmode Præsidenten for Retten på Frederiksberg om at 
udpege vedkommende voldgiftsmand. Kan de 2 voldgiftsmænd ikke enes om valget af opmanden, har de to 
voldgiftsmænd pligt til at anmode Præsidenten for Retten på Frederiksberg om at udpege opmanden. 
Samme ret har hver af parterne, såfremt der ikke 4 uger efter udpegelse af den sidste af de to 
voldgiftsmænd er udpeget en opmand. 
 
Møder i voldgiftsretten afholdes i Frederiksberg eller Københavns kommuner, med mindre parterne er enige 
om andet sæde. 
 
Voldgiften, hvis forhandlinger ledes af opmanden, skal inden 2 uger efter opmandens udnævnelse, indkalde 
parterne til et møde med henblik på en forligsmæssig løsning. 
 
Kan uoverensstemmelsen ikke løses herigennem, fastsætter voldgiften proceduren for sagens videre 
behandling. 

 

Underskrevet i 2 eksemplarer. 

Frederiksberg DD.MM.ÅÅÅÅ  DD.MM.ÅÅÅÅ 

 

 

 

 PEFC Danmark  Det PEFC notificerede certificeringsorgan 
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Ansøgningsskema for PEFC notifikation 

I. Ansøgers data 
 

  Certificeringsorganets navn       
Registreringsnummer       
Repræsentant for organissationen       

Adresse 
Vej       
Postnummer       By       
Land       

Kontaktperson       
Telefon       Fax       
E-mail       http       

II. Obligatorisk information og dokumenter til brug for 
ansøgnigsprocessen: 
 
 

Akkrediteringsnummer / Akkrediterings udløbsdato        
Akrediteringsorgan        
Dokumenter krævet til brug for ansøgningsprocessen: 
Kopi af akkrediteringsattesten udstedt efter ISO 17065:2012, hvis anvendelsesområde klart dækker 
certificering efter: 
 

 PEFC Danmarks Skovstandard - PEFC DK 001-3 
 

 PEFC Danmarks krav for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift – PEFC DK 003-4 
 

 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements – PEFC ST 2002:2013 
 

III. Selvdeklarering: 
Jeg bekræfter hermed at: 
- Jeg har læst PEFC Danmarks regler for PEFC certificering og notificering og accepteret dem, 
- At oplysninger i denne ansøgning er dækkende og troværdige. 
 
Underskrift for ansøgers repræsentant  
(oplyst I afsnit I) 
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Ansøgningsprocedure 
(Udfyldes af PEFC Danmarks sekretariat) 

I. Ansøgningsprocesdure: 
 Dato Underskrift 

Ansøgningsskema er modtaget   Ja             

Opfylder PEFC Danmarks krav   Ja 
  Nej             

Kontrakt underskrevet af PEFC Danmark og sendt til ansøger   Ja             
Kontrakt hvor begge parter har underskrevet er modtaget   Ja             

 

II. Klage: 
 Dato Underskrift 

Klage modtaget   Ja             

Klage behandlet med følgende beslutning:    Positiv 
  Negativ             

 

III. Suspension og ophævelse af PEFC notificering: 
Status for beslutning Dato Sanktion 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
  



 

3 
 

Appendiks 3: Afgiftsbeløb for PEFC notifikationsafgiften 

Afgiftsbeløb for 2020: 
For gældende certifikater opkræves afgiften i januar baseret på data gældende pr. 1/1. 

For certifikater der udstedes efter 1/1 opkræves afgiften løbende.  

Der betales kun for de måneder certifikaterne har været gældende de pågældende år. 

For skove certificeret efter PEFC Danmarks skovstandard (inkl. gruppecertificerede 
ejendomme): 

292 kr. i grundbeløb plus 4,66 kr. pr. ha for de første 1000 ha og herefter 0,50 kr. pr. ha. 

For skove opkræves afgiften for den enkelte ejendom. Det betyder at også for gruppecertificerede 
ejendomme beregnes afgiften for den enkelte ejendom, men afgiften opkræves gennem 
paraplyorganisationen. 

For sporbarhedscertificerede virksomheder: 
 

Træbaseret omsætning for den PEFC certificerede virksomhed  Årlig afgift 

Op til 10 millioner dkk i omsætning 1.738 dkk 

Over 10 millioner dkk og op til 50 millioner dkk i omsætning 3.470 dkk 

Over 50 millioner dkk og op til 100 millioner dkk i omsætning 5.202 dkk 

Over 100 millioner dkk og op til 500 millioner dkk i omsætning 6.941 dkk 

Over 500 millioner dkk i omsætning 13.874 dkk 
 
 

 

 

 

 

 



   

  
 

Appendiks 4: Rapportskabelon til certificeringsorganer 

 
Vejledning til rapportinger til PEFC Danmark om certifkater 
 
PEFC Danmark vedligeholder den internationale database, Radix Tree, for 
certificeringsvirksomheder.  
Det betyder, at vi har behov for en række oplysninger, og kopi af certifikater. 
Nedenståede er vejledning til, hvilke information vi har behov for. Vi har ingen krav til 
formatet, det kan være en mail eller udtræk fra databaser, det vigtigste er at alle 
oplysninger er tilgængelige for PEFC Danmark. 
 
Information til PEFC om certifikater: 

- Kopi af certifikat 
- Oplysninger i reportingform (Bruges som tjekliste, se næste side) 
- Sende oplysninger om ændringer inden 14 dage (PEFC Danmarks vejledning 

til notifikation af certificeringsorganer, PEFC DK 006-3, § 2, 3)  
- Alle oplysninger skal sendes til info@pefc.dk 

 
 
 
  



   

  
 

 
PEFC Danmark: Raport for udstedte sporbarhedscertifikater (CoC-certifikater) 

 

Kontaktdetaljer: 
 

Navn på organisationen  

Adresse 
Vej, nr.  
By  Postnummer  
Land  

Kontaktperson   
Telefon  Mobil  Ikke obligatorisk 
E-mail  Web  

Information på certifikat: 

Certifikatnummer  
Undercertifikatnummer (ved multi-sitecertificering)  
Udstedelses dato  
Udløbsdato  
Navn på certificeringsfirma  
Navn på akkrediteringsfirma  
Akkrediteringsnummer  
Den certificerede virksomheds træbasserede 
omsætning for seneste regnskabsår i danske kr.  

Information om certificerede produkter: 

Produktnavn Produkt 
Kategori 
kode** 

Produktbeskrivelse** Artskode 
(Kan 
indeholde 
mere end en) 

    

    

    

    

 
** Se næste side for koder for produktkategorier og arter. Hvis produktet indeholder mere end en art (f.eks. 1 - 
coniferous og 3 - non-coniferous), skal begge koder skrives i kolonen.



   

  
 

 

Code Product categories 
01000 Roundwood   
01010  Sawlogs and veneer logs  
01020  Pulpwood  
01030  Chips and particles  
01040  Wood residues  
01050  Other industrial roundwood  
02000 Fuelwood and charcoal   
02010  Fuelwood (incl chips, residues, 

pellets, brickets, etc.) 
 

02020  Charcoal  
03000 Sawnwood and sleepers   
03010  Railway sleepers  
03020  Sawnwood  
04000 Engineered wood products   
04010  Laminated Lumber Products   
04020  Finger Jointed Lumber  
04030  Glue Laminated Products 

(Glulam) 
 

04040  Laminated Veneer Lumber (LVL)  
04050  Parallel Strand Lumber (PSL)  
04060  I-Joists / I-Beams  
04070  Trusses & Engineered Panels  
04080  Other  
05000 Wood based panels   
05010  Veneer sheets  
05020  Plywood  
05030  Particle board  
05031   OSB 
05032   Other particle board 
05040  Fibreboard  
05041   MDF 
05042   HDF 
05043   Softboard 
05043   Hardboard 
05044   Insulating board 
06000 Pulp   
06010  Mechanical  
06020  Semichemical  
06030  Dissolving  
06040  Chemical  
06041   Unbleached sulphite pulp 
06042   Bleached sulphite pulp 
06043   Unbleached sulphate (kraft) 

pulp 
06044   Bleached sulphate (kraft) pulp 
06050  Recovered paper  
07000 Paper and paper board   
07010  Graphic papers  
07011   Newsprint 
07012   Uncoated mechanical  
07013   Uncoated woodfree 
07014   Coated papers 
07020  Household and sanitary paper  
07030  Packaging materials  
07031   Case materials 
07032   Folding boxboards 
07033   Wrapping papers 
07034   Other papers mainly for 

packaging 
07040  Other paper and paperboard  
07050  Converted paper products  
07060  Printed matter  
08000 Wood manufacturers   
08010  Packaging, cable drums, pallets  
08011   Packaging and crates 
08012   Cable drums 
08013   Pallets 
08020  Furniture  
08030  Builders carpentry  
08031   Windows 
08032   Doors 
08033   Shingles and shakes 
08034   Floors 
08035   Others 
08040  Decorative wood  
08050  Tools and turned wood  



   

  
 

08051   Tools 
08052   Children toys 
08053   Sport goods 
08054   Musical instruments 
08055   Other 
08060  Other  
09000 Exterior products   
09010  Buildings and their parts  
09020  Garden Furniture/Outdoor 

Products 
 

09021   Garden furniture 
09022   Playground equipment 
09023   Decking 
09030  Other  
11000 Cork and cork products  
11010  Natural cork and cork waste  
11020  Cork manufactures  
12000 Energy   
13000 Non-wood products   
14000 Other   

 
List of species  
1 Coniferous All woods derived from trees classified botanically as Gymnospermae - e.g. fir 

(Abies), parana pine (Araucaria), deodar (Cedrus), ginkgo (Ginkgo), larch (Larix), 
spruce (Picea), pine, chir, kail (Pinus), etc. These are generally referred to as 
softwoods.  

2 Non-coniferous tropical All woods derived from trees classified botanically 
as Angiospermae - e.g., maple (Acer), alder 
(Alnus), ebony (Diospyros), beech (Fagus), lignum 
vitae (Guiaicum), poplar (Populus), oak (Quercus), 
sal (Shorea), teak (Tectona), casuarina 
(Casuarina), etc. These are generally referred to as 
broadleaved or hardwoods. 

Non-coniferous woods 
originating from tropical 
countries. 

3 Non-coniferous other Non-coniferous woods 
originating from countries 
other than tropical. 

4 Not specified 

List of species  
1 Coniferous All woods derived from trees classified botanically as Gymnospermae - e.g. fir 

(Abies), parana pine (Araucaria), deodar (Cedrus), ginkgo (Ginkgo), larch (Larix), 
spruce (Picea), pine, chir, kail (Pinus), etc. These are generally referred to as 
softwoods.  

2 Non-coniferous tropical All woods derived from trees classified botanically 
as Angiospermae - e.g., maple (Acer), alder 
(Alnus), ebony (Diospyros), beech (Fagus), lignum 
vitae (Guiaicum), poplar (Populus), oak (Quercus), 
sal (Shorea), teak (Tectona), casuarina 
(Casuarina), etc. These are generally referred to as 
broadleaved or hardwoods. 

Non-coniferous woods 
originating from tropical 
countries. 

3 Non-coniferous other Non-coniferous woods 
originating from countries 
other than tropical. 

4 Not specified 

 

 
 


