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Utmaningen

Vad är skogscertifiering?
Med spårbarhetscertifiering kan träförädlings-
industrin visa att man i produkten använder
råvara som härstammar från certifierade
skogar.  

Med skogscertifiering kan man visa att
skogarna sköts på ett hållbart sätt och en-
ligt överenskomna krav. Spårbarhetscerti-
fiering, är ett system där man kan spåra
användningen av träråvaran från certifierad
skog till produktionsanläggningen och
vidare till detaljhandeln.

Tillsammans ger skogs- och spårbarhets-
certifiering bevis på virkets ursprung för
träförädlingsindustrins kunder. Systemets
pålitlighet garanteras med hjälp av gransk-
ningar som utförs av från produktionen
och marknadsföringen oberoende företag.
Oberoendet och yrkesskickligheten hos
dessa certifieringsföretag garanteras med
hjälp av ackrediteringsmyndigheternas
övervakning.

Varje virkesföretag ingår i träproduktens
produktionskedja från skogen till slutpro-
dukten. Genom att företaget certifierar sin
verksamhet kan det för sin del garantera
att denna kedja förblir hel.

PEFC är världens största skogscertifierings-
system. PEFC använder en metod för spår-
ning av ursprunget på den träråvara som
kommer från certifierade skogar och som
används i produkten. 

Vad är nyttan med
spårbarhetscertifieringen?
Spårbarhetscertifiering erbjuder följande för-
måner för träförädlingsindustrin, för handeln
mellan olika företag samt för parti- och de-
taljhandeln:

● Den underlättar inträdet på marknaden.
Parti- och detaljhandlarna kan erbjuda
kunderna produkter som innehåller trä
från certifierade skogar. 

● Den kan öka försäljningen genom att ge
kunderna svar på frågan om virkets ur-
sprung.

● Den ger ett bevis på ansvar och att
man verkar för en hållbar utveckling.

● Den förbättrar kontrollen av virkets ur-
sprung vilket i sin tur leder till att af-
färsrörelsens interna effektivitet blir
högre.

● Den förbättrar träförädlingsindustrins
anseende.

● Den främjar användning av virke i kon-
kurrensen med andra råvaror.

En växande oro för miljön har fått konsumenterna, myndigheterna och företagen att kräva garanti för att det virke
som används som handelsvara har odlats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Jämfört med konkurrerande material
har träprodukterna ett gott rykte miljömässigt, men många oroar sig över hur skogarna sköts. Hur ska man kunna
bevisa för konsumenten att skogarna sköts väl? Ett bra alternativ är skogscertifiering. Det är ett pålitligt sätt att
bevisa att virket härstammar från väl skötta skogar. Certifiering som baserar sig på frivillighet kan komplettera
lagens krav på skogsvård. Också i den internationella diskussionen om hur olagliga avverkningar bör hindras talar
man om skogscertifiering.



Kommunikationen med kunderna
PEFC-märket berättar att främjande av hållbart skogsbruk hör till företagets verksamhets-
principer. Då företaget skaffar sig licens att använda PEFC-märket beviljas det ett eget
licensnummer som identifierar användarrättigheten och innehavaren av spårbarhetscerti-
fikatet.

PEFC har redan beviljat hundratals företag som skaffat spårbarhetscertifikat rätt att an-
vända PEFC-märket på trä- och pappersprodukter och på förpackningarna. Då alla företag
som deltar i tillverkningen och marknadsföringen av produkten har ett spårbarhetscerti-
fikat, når informationen om användningen av certifierad träråvara ända fram till konsu-
menten.

Virkets ursprung och färdväg
Med hjälp av PEFC-certifieringen kan de
olika parterna i träprodukternas produk-
tions- och marknadsföringskedja bestyrka
att ursprunget på träråvaran från certi-
fierade skogar är känt. De dokument som
är förknippade med certifieringen berättar
för företag längre fram i produktionsked-
jan vilken andel träråvara från certifierade
skogar som ingår i produkten. Företaget
kan använda dessa uppgifter i den kom-
munikation som riktar sig till varuleveran-
törerna och kunderna. Då den kedja som
bildas av sådana företag sträcker sig från
skogen ända till slutprodukten fungerar
certifieringen enligt målsättningarna. För
att man skall få maximal nytta med certi-
fieringen borde varje företag i kedjan ha
ett spårbarhetscertifikat.

För att ett företag skall kunna använda
PEFC:s varumärke måste det ha ett certi-
fierat system för verifiering av virkets ur-
sprung. 

Inom PEFC-systemet finns två alternativ
för verifiering av virkets ursprung. I pro-
centmodellen kartlägger man med hjälp
av bokföringen och materialflöden den
certifierade träråvarans andel. Vid fysisk
separering håller man den träråvara som

härstammar från certifierad skog skild
från icke-certifierad träråvara. Båda meto-
derna kan tillämpas antingen på ett en-
skilt parti, en enskild produktionsenhet
eller på företagets hela verksamhet.

● I procentmodellen kan företaget med
PEFC-märket märka samma andel av
sin produktion som andelen certifierad
råvara. Då minst 70 procent av träråva-
ran härstammar från certifierade sko-
gar får företaget märka hela sin pro-
duktion. 

● I modellen med fysisk separering skall
råvaran som härstammar från certifie-
rade skogar hållas avskilt från icke
certifierad träråvara vid såväl drivning
och transport som lagring och föräd-
ling. 

Alla skogsägare i Finland kan få ett bevis
om certifiering om skogsvården uppfyller
kraven i Finlands skogscertifieringssystem
(Finnish Forest Certification System) god-
känt av PEFC. PEFC behandlar alla
skogsägare lika oberoende av skogsareal.
Skogscertifikatet och beviset erbjuder
också skogsägarna en möjlighet att skaffa
licens att använda PEFC-märket.

Skogscertifikat Ursprungskedja UrsprungskedjaUrsprungskedjaUrsprungskedja

De som innehar ett spårbarhetscertifi-
kat kan från Finlands Skogscertifie-
ring rf skaffa rättighet att använda
PEFC-märket på produkter och för-
packningar (on-product) eller i
marknadsföringsmaterialet (off-
product) exempelvis på fraktsedlar
och fakturor.

Utgångspunkten för virkets produk-
tionskedja är certifierade skogar. För
att virket skall kunna spåras från sko-
gen ända till slutprodukten skall alla
efter varandra följande aktörer ha ett
spårbarhetscertifikat.
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produkter av certifierat ursprung
produkter av icke-certifierat ursprung
råmaterial från certifierad skog
råmaterial från icke-certifierad skog

Procentmodellen

Modellen med fysisk separering



Vad ger skogscertifieringen dig?
Företag inom träförädling och handel
– Då företaget har ett spårbarhetscertifikat
kan det få rätt att använda PEFC-märket
på produkterna (on-product) och mark-
nadsföringsmaterialet (off-product). 

Uppgifter om anskaffning av spårbarhets-
certifikat och rätt till PEFC-märket lämnas
av Finlands nationella PEFC-organisation,
Finlands Skogscertifiering rf.

Kunden och konsumenten – Du kan köpa
PEFC-märkta varor eller fråga efter före-
tagets spårbarhetscertifikat för att vara
säker på att du bidrar till hållbar skötsel
av skogarna och certifiering. 

Skogsägaren – den nationella PEFC-orga-
nisationen, Finlands Skogscertifiering rf,
ger upplysningar om hur man kan delta i
certifieringen.

Andra som är intresserade av PEFC – Från
bl.a. Finlands Skogscertifiering rf får du
uppgifter om hur andra än de som är med
i skogscertifieringen och spårbarhetscerti-
fieringen kan använda PEFC-märket.

PEFC är en gemensam organisation för na-
tionella skogscertifieringssystem. Via PEFC
erkänner de olika skogscertifieringssyste-
mena som uppfyller internationellt godkända
krav på hållbart skogsbruk varandra.

Efter många år av förberedande arbete grun-
dades PEFC år 1999. Efter detta har syste-
met utvecklats till världens största paraply
för ömsesidigt erkännande av skogscertifie-
ringssystem. PEFC finns också utanför
Europa. Från tiotals miljoner skogshektar
som certifierats i dessa system levereras till
marknaden årligen hundratals miljoner ku-
bikmeter virke. PEFC har ett omfattande stöd
bland de parter som är intresserade av främ-
jande av hållbart skogsbruk, exempelvis
skogsbranschen, regeringar, handelsorgani-
sationer, fackföreningar och medborgarorga-
nisationer. 

PEFC Council

17 Rue des Girondins
L-1626 Luxembourg

Tfn +352 26 25 90 59
Fax +352 26 25 92 58

E-post: pefc@pt.lu
www.pefc.org

I databasen till PEFC:s webbsidor

www.pefc.org publiceras informa-

tion om de skogscertifikat, spår-

barhetscertifikat och licenser för

PEFC-märket som beviljats.

Ytterligare uppgifter om skogscertifiering, PEFC och finländskt skogscertifikat finns
på Finlands Skogscertifiering rf:s webbplats www.ffcs-finland.org. Ytterligare upp-
gifter om PEFC finns på webbplatsen www.pefc.org.
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