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Introduktion 

Den danske PEFC-ordning blev godkendt første gang i oktober 2002 under PEFC-paraplyen 
og blev første gang revideret og godkendt i marts 2008. Sidste godkendelse var 22. maj 
2013. Den gældende dansk ordning skulle oprindeligt sendes til godkendelse inden 14. 
november 2021. Denne frist blev forlænget i forbindelse med Corona.  

Siden 2013 er mere end 200 danske skovejendomme blevet certificeret (alt statsskov, flere 
kommunale og en lang række både mindre og store private ejere). 

PEFC Danmark startede den tredje revisionsproces i juli 20191 med sigte på at indarbejde 
erfaringer siden 2013 og se på den nyeste viden på området, samt opdatere den nationale 
standard til at passe med den nye internationale skovstandards krav (PEFC ST 1003:2018), 
ved at inddrage vigtige interessenter i hele processen. 

 

Revisionsprocessens fokus 

Revisionsarbejdet blev opdelt i to dele; revision af den nationale skovstandard samt 
ordforklaring varetaget af arbejdsgruppe 1 og revision af øvrige tekniske dokumenter 
varetaget af arbejdsgruppe 2.  

Revisionsarbejdet skal følge proceduren beskrevet i PEFC DK 008-1: Procedure for udvikling 
og revision af det danske PEFC certificeringssystem, revideret 2018. 

 

Styring og arbejdsfordelingen 

Følgende er involveret i revisionsprocessen: 
 
PEFC Danmarks sekretariat 
Sekretariatet opgave er at støtte op om revisionsarbejdet ved blandt andet at stå for 
opstarten af processen, sikre overholdelse af formelle krav, styring af praktiske forhold 
omkring revisionen, videregive relevant viden om nationale og internationale forhold samt 
ved at koordinere kontakter og informationsudveksling.    
 
Efter godkendelse af PEFC Danmarks bestyrelsen udsendte sekretariatet invitation til 
interessenter med opfordring til at deltage i de to besluttede arbejdsgrupper. Ikke alle 
interessenter valgte at deltage i arbejdet, men sammensætningen af arbejdsgrupperne er 
kommet til bredt at afspejle de forskellige interessenter for bæredygtig skovdrift. 
 
PEFC Danmarks bestyrelse har bekendtgjort på første møde i arbejdsgrupperne at 
Skovforsker Palle Madsen, InNovaSilva, er formand for arbejdsgruppe nr. 1 og Morten 
Thorøe, Sekretariatsleder for PEFC Danmark er formand for arbejdsgruppe nr. 2. 
 
Arbejdsgruppe 1 
PEFC Danmark bestyrelse har ansat en formand for arbejdsgruppen arbejdsgruppe 1, 
skovforsker Palle Madsen fra InNovaSilva. Palle Madsens opgaven er at facilitere processen 
i arbejdsgruppen og sikre fremdrift. 
Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra forskellige interessent-organisationer2 (liste 
kan ses i appendiks 1). Gruppen stod for at revidere den danske PEFC-skovstandard med 
tilhørende ordforklaring, inden for den internationale rammer.  
Der er indtil dato afholdt 9 møder i arbejdsgruppe 1.  
 

 

1 https://www.pefc.dk/nyheder/revision-af-pefc-systemet 

2 https://www.pefc.dk/nyheder/standardrevision-2019-godt-fra-start 
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Arbejdsgruppe 2 
Morten Thorøe, Sekretariatsleder for PEFC Danmark er formand for arbejdsgruppe nr. 2. 
Arbejdsgruppe 2 bestod af repræsentanter fra forskellige interessenter (liste kan ses i 
appendiks 1), primært med interesse i de mere tekniske aspekter af det danske system. 
Gruppen stod for revision af de forskellige normative og tekniske dokumenter.  
 
Der er afholdt ét møde, hvorefter revisionen er foregået på e-mail og telefonisk. 

 

Kronologi og indhold i revisionsprocessen (status pr. 23. marts 
2021) 

Der er pr. 4. marts 2021 blevet afholdt i alt 9 revisionsmøder for arbejdsgruppe 1 og ét møde 
for arbejdsgruppe 2. Et samlet referat er tilgængelig på PEFC Danmark hjemmeside. 

Dato Type Beskrivelse 

8. juli 2019 Offentliggørelse af 
opstart 

Offentlig invitation til at deltage i 
revisionsarbejdet 

8.aug. 2019 Invitation til møde Brev udsendt til relevante aktør  

17. sep. 2019 Fælles møde Første møde for arbejdsgruppe 1 og 2, hvor 
introduktion til revisionen 

15. jan. 2020 2: Arbejdsgruppe 1 

 

Præsentation af udkast 1 af skovstandarden 
og præsentation af Træer udenfor Skoven 
(TuS), samt godkendelse af fremtidig proces 

19. feb. 2020 3: Arbejdsgruppe 1 

 

Gennemgang er relevante krav og formulering 

13. maj 2020 4: Arbejdsgruppe 1 Summarisk gennemgår, status på 
undergrupper og præsentation af nye 
formulering 

26. maj 2020 5: Arbejdsgruppe 1 Præsentation af nyt udkast til skovstandarden 
og planlægning af nye mødedatoer 

26. aug. 2020 6: Arbejdsgruppe 1 Konsensus om undergruppernes og udkast til 
punkter efter sidste møde 

17.nov 2020 7: Arbejdsgruppe 1 

 

Præsentation af konsensus til ny skovstandard 
og oplæg om inddragelse af juletræer 

25. nov. 2021 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen godkender udkast til høring 

3. dec. 2021  Start høring Alle dokumenter offentliggøres på www.pefc.dk 

2- dec. 2020 – 
1.feb 2021 

Kvittering af 
høringssvar 

Alle høringssvar bliver kvitteret på mail til 
afsender 

13. jan 2021 Åbent seminar Der afholdes et online offentligt seminar, hvor 
udkastene blev gennemgået 

1. feb. 2021 Høring slut Høring afsluttes 

1. feb. – 1.marts 
2021 

Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppen gennemgår høringssvar via 
mailkorrespondance 

4. feb. 2021 8: Arbejdsgruppe 1 Arbejdsgruppen præsenteres for de 
indkommende høringssvar. Arbejdsgruppen 
arbejder med høringssvar indtil næste møde 
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1. mar. 2021 9: Arbejdsgruppe 1 Præsentation og besvarelsen af høringssvar 
gennemgås. Arbejdsgruppen har konsensus 
om endelige udkast 

5. marts 2012 Bestyrelsesmøde Godkendelse af udkast til det danske PEFC-
system.  

 

Resume af revisionsprocessen 

Revisionsprocessen blev opstartet i august 2019 og understøttes af det danske PEFC-
sekretariat. Revisionen var udlagt til to arbejdsgrupper, medlemmer af disse inviteret af 
PEFC Danmark. 

Et oplæg omkring PEFC og de grundlæggende rammer for revisionen blev holdt af det 
danske PEFC-sekretariat og relevant materiale udleveret på det første fælles 
arbejdsgruppemøde.  

Arbejdsgruppe 1 som står for revisionen af skovstandarden samt ordliste og har indtil dato 
afholdt 9 møder.  

Arbejdsgruppe 2 som står for revisionen af de øvrige normative og tekniske dokumenter. 
Arbejdsgruppen har indtil dato afholdt 1 møde, derudover har der været end del 
mailudveksling om relevante dele. Høringssvar er blevet gennemgået via mail i gruppen og 
der er opnået konsensus om de endelig udkast. 

Status på det igangværende arbejde med revisionen er løbede blevet publiceret på PEFC-
Danmarks hjemmeside.  

Resultatet af arbejdsgruppernes revision blev forelagt bestyrelsen 25. november 2020 og 
sendt i offentlig høring. 

Den 1. marts godkendte arbejdsgruppe 1 alle udkast. Arbejdsgruppe 2 har via mail 
tilkendegivet godkendelse af udkastene, som den 4. marts 2021 blev sendt til bestyrelsen, 
der godkendte alle udkast d. 5. marts 2021. Herefter blev dokumenterne rettet igen på layout 
og sendt til oversættelse.  
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Tabel (3) viser stadierne af revisionen til d.d. 

Periode Projektstadie Kommentar 

6. juni 2019 -17. sep. 
2019 

Opstart af 
revisionsprocessen 

Bestyrelsen godkendte 
plan for 
standardrevisionen, 
invitationer blev udsendt 
og første fælles møde 
planlagt 

17.sep 2019-1. marts 
2021 

Afholdelse af møder for 
arbejdsgrupperne 

Arbejdsgruppens revision 
af standarderne 

19.feb 2020- Arbejde med TuS Beslutning om at lave en 
undergruppe af dette 
arbejde, uafhængigt af 
revisionen af den danske 
ordning 

17.nov 2020 -  Arbejde med juletræer i 
skovstandarden 

Beslutning om at arbejde 
med appendix til 
skovstandarden 
uafhængig af 
skovstandarden 

25. nov 2020 Kommentering på 
bestyrelsesmøde 

Godkendelse af 
arbejdsgruppens revision 
af standarderne 

2. dec 2020 til 1.feb 2021 Offentlig høring Åbent seminar og høring 
af relevante parter 

2. feb – 1.marts 2021 Arbejdsgruppens 
bearbejdning 

Arbejdsgruppens 
indarbejdning af 
høringssvar 

marts 2021 Færdiggørelse af revision Godkendelse hos PEFC-
Danmarks bestyrelse 

Mar-nov 2021  PEFC Councils 
godkendelsesproces 

 

Tilgængelige dokumenter 

Alle dokumenter i forhold til revisionsprocessen er tilgængelige på www.pefc.dk.  
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Appendiks 1. 

Følgende deltagere repræsentanter deltog i revisionen 2019-2021 af den danske 
PEFC-standard. 

Organisation 
Deltager Arbejdsgruppe 

BAT - Kartellet Sidse Buch Arbejdsgruppe 1 

BAT - Kartellet Peter Møller Sjøgren Arbejdsgruppe 1 

BAT - Kartellet Morten Fischer Arbejdsgruppe 1 

Danmarks Jægerforbund Mads Flinterup Arbejdsgruppe 1 

Dansk Energi Søren Larsen Arbejdsgruppe 1 

Danmarks Naturfredningsforening Nora Skjernaa Hansen Arbejdsgruppe 1 

Dansk Energi Lisbeth Lyck Sevel  Arbejdsgruppe 1 

Dansk Fjernvarmeforening Maria Dahl Hedegaard Jensen  Arbejdsgruppe 1 

Dansk Skoventreprenør Forening Claus Danefeldt Clemmensen Arbejdsgruppe 1 

Dansk Skovforening Tanja Blindbæk Olsen  Arbejdsgruppe 2 

Dansk Skovforening Jesper Hvid Jørgensen Arbejdsgruppe 1 

Danske Juletræer Claus Jerram Christensen Arbejdsgruppe 1 

Danske Juletræer Adam Kofoed Månsson Arbejdsgruppe 1 

DGI Outdoor Thomas Larsen Schmidt Arbejdsgruppe 1 

FDF Tomas B. Kolind Vilstrup Arbejdsgruppe 1 

Friluftsrådet Jes Lind Bejer Arbejdsgruppe 1 

HedeDanmark Michael Glud Arbejdsgruppe 1 & 2  

Hedeselskabet Michael Glud Arbejdsgruppe 1 & 2  

KFUM Spejderne i Danmark Karsten Vilken Mulvad  Arbejdsgruppe 1 

Naturstyrelsen Per Lynge Jensen Arbejdsgruppe 1 

Naturstyrelsen Jan Teinborg Arbejdsgruppe 1 

Naturstyrelsen Mogens Krog Arbejdsgruppe 1 

Pro Silva Jens Christian Briand Petersen Arbejdsgruppe 1 

Skovdyrkerforeningerne Henrik Fredslund Arbejdsgruppe 1 

Skovdyrkerforeningerne Anders L. Jensen Arbejdsgruppe 2 

LF Thomas Holst Arbejdsgruppe 1 

LF Karen Post Arbejdsgruppe 1 

SLS Skovadministraion Niels Peter Dalsgaard Arbejdsgruppe 1 

  

Jens Christian Briand Petersen valgt at stoppe i arbejdsgruppen 13. august 2020 grundet 
personlige forhold, ProSilva har valgt ikke at indsætte en stedfortræder. 

November 2020 bliver Noa Skjernaa Hansen fritstillet, og DN indsætter ikke en anden 
repræsentant i fristillingsperioden. 

 


