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Hållbart
skogsbruk



Skogs- 
certifiering

visar att skogarna sköts på ett hållbart sätt

● Är skogarna viktiga för dig?
● Vill du att skogarna ska skötas på ett

miljöriktigt, socialt och ekonomiskt
hållbart sätt?

● Stöder du att man inom skogsbruket
använder ett system som ger garanti
för att skogarna sköts på ett sådant
hållbart sätt?

● Vill du främja hållbar användning av
skogarna genom att köpa produkter
som innehåller virke ur certifierade
skogar?

Om du svarar ja är PEFC något för dig.

Hållbart skogsbruk innebär att kom-
mande generationers möjligheter grans-
kat ur ekologisk, social och ekonomisk
synvinkel inte försvagas. PEFC är en
obunden och icke-kommersiell med-
borgarorganisation som främjar obunden
certifiering av skogar som skötts på ett
hållbart sätt.

PEFC använder en metod för spår-
ning av virke med vilken man visar
att träråvara från hållbart skötta sko-
gar har använts i produkterna. Också
i den internationella diskussionen om
motarbetning av olagliga avverkningar
talar man om skogscertifiering.

PEFC är en gemensam organisation
för nationella skogscertifieringssys-
tem. Via PEFC erkänner de olika
skogscertifieringssystemen som upp-
fyller internationella krav varandra.
Medlemmarna i PEFC representerar
nationella eller regionala certifierings-
system som använder oberoende
granskare för kontroll av skogsbruket.
Certifieringssystemena utgår från
principer som utarbetats genom inter-
nationellt samarbete och på basis av
nationella tillämpningar av de inter-
nationella principerna. I Europa har
man kommit överens om principerna
vid ministerkonferenser.

PEFC är världens största system för
skogscertifiering. Till PEFC hör över
25 nationella skogscertifieringssystem
från olika håll i världen. Från PEFC:s
tiotals miljoner hektar certifierad skog
levereras till marknaderna årligen
hundratals miljoner kubikmeter virke.
PEFC har ett omfattande stöd bland
kretsar som är intresserade av främ-
jande av hållbart skogsbruk – till
exempel skogsbranschen, regeringar,
handelsorganisationer, fackförbund
och medborgarorganisationer.



PEFC – Hållbarhet
● Främjar mångfalden i

naturen och i miljön

● Främjar ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt
hållbart skogsbruk

● Visar med hjälp av certifikat
från en oberoende granskare
att skogsbruket är hållbart

● Erbjuder och levererar virke
från miljoner certifierade
hektar till marknaderna.

PEFC-märket på trä-

och pappersprodukter

berättar för företagen

och konsumenterna

om främjandet av

hållbart skogsbruk.

● hållbarhet

● trovärdighet

● spårbarhet

● flexibilitet

PEFC står för
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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

Ytterligare uppgifter fås via PEFC:s webbplats www.pefc.org och PEFC:s nationella
organisation, Finlands Skogscertifiering rf, www.ffcs-finland.org. 

Vad ger skogscertifieringen
dig?
● Om du äger skog får du information om

hur du kan delta i skogscertifieringen
av den nationella PEFC-organisationen,
Finlands skogscertifiering rf. 

● Om du verkar inom skogsindustrin,

inom handel med trä- eller pappers-
produkter eller som parti- eller återför-
säljare kan du skaffa dig ett spårbar-
hetscertifikat. Ytterligare information
lämnas av Finlands Skogscertifiering rf.

● Om du använder träprodukter, kan du
fråga säljaren efter PEFC-märkta trä-
eller pappersprodukter.
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PEFC – Trovärdighet
● Utvecklar nationella skogscertifie-

ringssystem på basis av internationellt
samarbete mellan 37 europeiska län-
der samt övriga länder.

● Följer internationellt erkänd praxis
för certifiering för att garantera
oberoende kontroll av träprodukter-
na, tillsättande av öppna standar-
der och principerna för hållbart
skogsbruk.

● PEFC stöds av över 25 självständiga
skogscertifieringssystem i vilka del-
tar skogsägare, skogsindustrin, miljö-
intressenter och sociala organisatio-
ner.

PEFC – Spårbarhet
● De granskningar av skogsbruket

och virkets spårbarhet och vilka

utförs regelbundet och av
oberoende certifierare försäkrar
kunden att träråvaran kan spåras
från slutprodukten till hållbart
skötta skogar.

PEFC – Flexibilitet
● PEFC erbjuder alla sådana skogs-

ägare som uppfyller en god nivå på
skogsvården, oberoende av hur
mycket skog de äger och ägande-
formen, en möjlighet till certifie-
ring. – Det kan gälla privata skogar,
små och medelstora bolagsskogar,
den offentliga makten, liksom stora
internationella skogsägande bolag.

● Täcker mångfalden i världens
skogar, det kulturella arvet samt
olika ägandeformer av skog och
målsättningar med skogsvården.

Finlands Skogscertifiering rf

Melkögatan 16 A
00210 HELSINGFORS
Tfn (09) 2904 1426 
Fax (09) 692 2084
E-post: office@ffcs-finland.org
www.ffcs-finland.org


