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Overblik:
Her præsenteres dokumenterne i forbindelse med 
den tredje revision af PEFC Danmarks system. 

Dokumenterne er endelige udkast fra 
arbejdsgrupperne og baseret på konsensus, der blev 
opnået på møde 7. 

Evt. input fra høringen skal behandles i 
arbejdsgruppen og præsenteres for bestyrelsen.

Herefter skal systemet godkendes i PEFC Council. 

Den fjerde version af PEFC Danmarks system 
forventes endeligt godkendt i ultimo 2021.’

Standarderne skal oversættes til engelsk. 
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Revisionen:
§ Syv møder er blevet afholdt i gruppe 1 og ét 

møde i gruppe 2.

§ Der har været undergrupper ang.
§ Biodiversitet og habitattræer
§ Arbejdstager mv. 
§ Friluftliv

I forbindelse med Corona har forløbet kørt via 
Teams og mails.  

Tonen i forløbet har været god og konstruktiv. 
Hele forløbet har været præget af lyst til 
samarbejde.
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PEFC Danmarks skovstandard –
PEFC DK 001-04
§ Ny formulering om klima er skrevet ind i afsnit 6.
§ ”Standarden kræver en prioritering i driften af 

skovens klimaeffekt, som hele kæden fra skoven 
til den klimaeffektive anvendelse af træet kan 
yde, i overensstemmelse med standardens øvrige 
krav. Samtidig skal skovens tilpasningsevne og 
robusthed i forhold til klimaændringer, ekstremt 
vejr, sygdomme og skadevoldere løbende 
udvikles og forbedres gennem alsidige valg i 
driften og herunder fordeling og anvendelse af 
mange klima- og lokalitetstilpassede træarter.” 
(…)

§ Nyt afsnit omkring klima (Pkt. 2.1 til 2.2)

§ Lavbundjorde er skrevet ind i pkt. 1.3

§ Der åbnes for muligheden af et tillæg til juletræer i 
pkt. 1.5, der gør det muligt at sælge juletræer som 
PEFC-certificerede. 

§ Ny formulering omkring skovejendomme under 50 
ha. (pkt. 1.10)
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Fortsat

§ Nye formuleringer ang. flere habitattræer i 
mellemaldrende og ældre og forøgelse af 
biodiversitets areal til 12.5 % (pkt. 3.3)

§ Nyt pkt. 3.4 ang. registrering af nøglebiotopers 
naturmæssige værdi.

§ Biodiversitetsarealet hæves til 10 % - Ny 
formulering ang. søflader, der kun kan indgå i 
biodiversitets arealet med 30 meter rundt i 
kanten,  og ang. naturpleje, hvor det i urørt 
skov er tilladt at foretage målrettede naturpleje, 
herunder hugst, såfremt formålet alene er at 
bekæmpe invasive arter eller tilgodese truede 
arter og deres levesteder.  skovejendomme 
under 50 ha mf. (pkt 3.5)

§ Ny formulering og bilag ang. fuglearters 
yngletid og beskyttelseszone (pkt. 3.8)
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Fortsat

§ I pkt. 3.9 erstattes ” særligt sårbare områder og arter” med 
”naturmæssigt særlig værdifuld skov og områder med høj 
naturmæssig bevaringsværdi” – Dette er en ”opdatering” af 
sprogbrug og naturforståelse. Definitionen hentes fra Peter Friis 
Møller.

§ I pkt. 3.13 tilføjes et nyt bilag 3. Her bliver miljøtilpasset 
hydraulik og Alkylatbenzinet krav. (Bemærk at der stadig 
arbejdes med bilag 3)

§ Ny formulering ang. invasive arter (pkt. 3.14)
Der er en særlig forpligtigelse til bekæmpelse på 
biodiversitetsarealer herunder i urørt skov. 

§ Ny formulering ang. vildtforvaltning. Der skal være 
opmærksomhed på, at vildtets bid, fejning og barkskrælning ikke 
truer det lokalitetstilpassede træartsvalg. Det tilskydes at sætte 
mindre kontrolhegn op. (pkt. 3.17)

§ Ny formulering ang. friluftliv. Bla. bliver friluftforanstaltninger 
tilpasset størrelse og lokale behov. Et nyt bilag 4 lister 
eksempler på tiltag, der kan forbedre friluftliv. (pkt. 4.1 og 4.2)
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Fortsat

§ Ny formulering ang. løn og ansættelsesvilkår. 
Skovejeren skal sikre, at løn- og 
ansættelsesvilkår for alle ansatte samt 
entreprenører med lønmodtagerlignende vilkår. 
Skovejeren skal føre en opdateret liste eller 
database, over de entreprenører, som udfører 
opgaver i skoven, med angivelse af CVR-nr. og 
kort angivelse af opgavernes art og dato for 
opstart. (pkt. 4.12)

§ Væsentlige ændringer i indledende registreringer. 
(pkt. 5.2)

§ ILO´s kernekonventioner er flyttet til bilag 1

§ Sprøjtemidler erstattes med pesticider.
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PEFC DK 003-5 - Krav til 
gruppecertificering af 
bæredygtig skovdrift.

Her er følgende større ændringer:

§ Fjernelse af afsnit 5.5 Organisation – Ansvar og beføjelser.
Afsnittet er blevet sat ind i afsnit 5.2 Minimumskrav til 
ledelsessystem. 

§ Fjernelse af ”Skovbrugsbeviset” for at undgå forveksling 
med certifikat – Her tales der i stedet om medlemsnummer.

§ Gruppeleder og gruppemedlem skal beskrive 
ansvarsfordeling ved salg af råtræ.

§ Ny formulering omkring minimumsantallet af 
gruppemedlemmer, der indgår i den interne audit.

§ Nyt krav om at gruppemedlemmer, der har fået 
tilbagetrukket deres medlemskab på grund af afvigelser, 
ikke kan optages i en gruppeordning inden for 12 måneder.
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Andre standarder

§ PEFC DK 005-4 – Krav til certificerings- og 
akkrediteringsprocedurer.
Mindre ændringer: 
§ Nye krav til auditor 
§ Krav om at eksterne tekniske eksperter skal 

være uafhængige og at navne skal noteres i 
certificeringsrapport. 
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Andre standarder

§ PEFC DK 007-3 - Ordliste og definitioner
§ Naturmæssigt særlig værdifuld skov
§ Områder med høj naturmæssig bevaringsværdi 

eller HCV1+3 (High Conservation Values)  
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Andre standarder

§ TuS: Træer udenfor Skoven.

§ Der er kommet mulighed for at lave en certificering af træer 
uden for skoven. I PEFC's Internationale standard (ST 
1003:2018) er der et nyt appendix, der sætter kravene 
for Træer udenfor Skoven.

§ Der er oprettet en arbejdsgruppe, der arbejder med at 
udarbejde et udkast.

§ Flemming Sehested er blevet bedt om at facilitere 
processen, hvor input til bæredygtighedskriterier kommer 
fra en række forskellige interessenter, der alle har indsigt i 
problemstillingen. 

§ Der skal indskrives formuleringer i støttedokumenterne i det 
øvrige system, så TuS kan inkluderes. Det bliver gjort i 
forbindelse med høringen.    
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Det videre forløb
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Nov 2020 Bestyrelsesmøde Godkendelse af alle færdige udkast af de reviderede 
dokumenter

Dec 2020 Opstart høring Udsendelse af invitation til at kommentere reviderede 
dokumenter, samt offentliggørelse på hjemmeside

Jan 2021 Afholdelse af seminar Åbent seminar om de reviderede dokumenter

Feb 2021 Resultat af høringen Offentliggørelse af bemærkninger

Feb 2021 Arbejdsgruppe 1: 8. møde Ændringer som opfølgning på offentlig høring

Feb 2021 Bestyrelsesmøde Godkendelse af de endelige reviderede dokumenter

Mar til Dec 2021 International godkendelse Godkendelse fra PEFC international



Ordet er frit

§ Mulighed for spørgsmål og kommentarer
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