Vi tar ansvar i skogen
SVENSKA PEFC

FÖR ETT ANSVARSFULLT SKOGSBRUK
Det här är Svenska PEFCs skogsbrukscertifiering



PEFC är en global och fristående organisation
som utvärderar och godkänner nationella
certifieringsstandarder som uppfyller PEFCs
kriterier för hållbart skogsbruk



Svenska PEFC bildades år 2000 för att ta fram en
certifieringsstandard som fungerar både för det
småskaliga familjeskogsbruket och större
skogsägare



Målsättningen är ett hållbart skogsbruk med god
balans mellan skogsproduktion, miljöhänsyn och
sociala intressen



Svenska PEFCs Skogsstandard omfattar tre delar:




Skogsskötselstandard
Social standard
Miljöstandard



PEFC-certifiering bygger på oberoende kontroll och
granskning av tredje part av att kraven följs



Standarden revideras med regelbundna intervall i
en öppen process där intressenterna är delaktiga

FÖRDELAR MED CERTIFIERING
Varför ska jag certifiera mitt skogsbruk?



Allt fler människor bryr sig om hur världens skogar
sköts och efterfrågan på miljöcertifierat virke ökar



Att certifiera ditt skogsbruk är ett ställningstagande för ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk



Majoriteten av världens certifierade
skogsmarksareal är idag certifierad enligt PEFC
och PEFC-märkningen har hög internationell
trovärdighet



Många virkesköpare betalar en extra premie för
leverans av certifierat virke och virket från din skog
får tillgång till världsmarknaden för certifierat virke



Du visar marknad och allmänhet att din skog
brukas på ett ansvarsfullt sätt – på frivillig väg



Idag är vi 40 000 PEFC-certifierade skogsägare i
Sverige men vi behöver bli fler!

PEFCs GRUNDLÄGGANDE KRAV
Vad krävs av dig som certifierad?

Du ska:


Följa skogsvårdslagen, skogspolitiska mål och
annan relevant lagstiftning



Uppfylla kraven i Svenska PEFCs Skogsstandard



Ha en aktuell och certifieringsanpassad
skogsbruksplan där det tydligt framgår vilka
områden som avsatts för natur- eller
kulturmiljövård



Ansvara för att kraven i PEFCs Skogsstandard
uppfylls vid arbete på din fastighet



Anlita PEFC-certifierade skogsentreprenörer, när
entreprenör kontrakteras



Tillåta att ditt certifieringsparaply genomför
kontroller av din verksamhet och externa
revisioner av certifieringsorganisation

PEFCs SKOGSSTANDARD
Vad innebär det att vara certifierad?



Skogsskötselstandarden innebär bl a att:








Miljöstandarden innebär bl a att:









Skogsbruket bedrivs aktivt och ekonomiskt uthålligt
Beprövade skogsskötselmetoder används
Kemiska medel används minimalt
Främmande trädslag används med försiktighet
Hänsyn tas till rennäringen i områden med
renbetesrätt

Minst fem procent av fastighetens produktiva
skogsmark avsätts för naturvård
Kant- och skyddszoner mot vatten sparas
Naturvärdesträd sparas och lövträd gynnas
Fornlämningar skyddas
Död ved skapas

Den sociala standarden innebär bl a att:




Certifierade skogsägare strävar efter att behålla och
utveckla konkurrenskraft och lönsamhet i sin
verksamhet för en bärkraftig landsbygdsutveckling
Skogens rekreationsvärden beaktas

PEFCs ENTREPRENÖRSSTANDARD
Certifierade entreprenörer hjälper dig



Entreprenörer har en nyckelroll i det praktiska
skogsbruket



PEFCs certifiering av entreprenörer är en hjälp för
dig som skogsägare att följa PEFCs
Skogsstandard



När du anlitar en PEFC-certifierad entreprenör för
åtgärder på din fastighet så vet du att PEFCs krav
uppfylls



PEFC-certifierade entreprenörer måste t ex:






Följa PEFCs Skogsstandard
Uppfylla EU:s krav gällande utsläpp från
skogsmaskiner
Använda miljögodkända hydrauloljor och
sågkedjeoljor
Lämna avfall till godkänd miljöstation
Se till att ev underentreprenörer också uppfyller
PEFCs krav

BLI CERTIFIERAD
Så här går PEFCs gruppcertifiering för skogsägare till



Som enskild skogsägare ansöker du om certifiering
hos någon av de organisationer som har bildat
paraplyer för att certifiera skogsägare i grupp



Paraplyorganisationen går igenom vilka krav som
gäller tillsammans med dig



När PEFCs krav för skogsbrukscertifiering är
uppfyllda tecknas avtal mellan dig och
paraplyorganisationen



Bevis om gruppcertifiering utfärdas till dig



Paraplyorganisationen kontrollerar löpande att du
uppfyller kraven i PEFC Skogsstandard



Oberoende certifieringsorganisationer kontrollerar i
sin tur att paraplyorganisationen följer PEFCs krav

