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1. SYFTE 

Syftet med dessa anvisningar är att ange regler för användningen av PEFC:s logo för att 
skydda äganderätten till PEFC:s logo, samt se till att villkoren för PEFC-certifiering meddelas 
på ett öppet och trovärdigt sätt för att undvika alla missförstånd av uppgifter från PEFC. 

2. INNEHÅLL 

Dokumentet antogs av PEFC Councils generalförsamling den 22 november 2002 och 
reviderades den 31 oktober 2003 och den 29 oktober 2004. 

I dokumentet Anvisningar för PEFC logoanvändning fastslås regler och riktlinjer för 

• vem som äger och förvaltar logon 

• vem som har rätt att använda PEFC:s logo och varumärke 

• vilken typ av anspråk som ingår i logon 

• i vilket sammanhang på produkten eller i produktdokument som logon kan 
användas 

• vilka riktlinjer det finns för återgivning av PEFC:s logo i tryckt och utigven form 

3. OMFATTNING AV PEFC:S LOGO 

PEFC-systemet är ett märkningssystem som endast gäller hållbart skogsbruk så som det 
definieras i de mellanstatliga planerna för främjande av hållbart skogsbruk (t.ex. MCPFE, 
ITTO.) I PEFC-systemet görs följaktligen inga anspråk för annan råvara än trä och träbaserad 
råvara. I PEFC-systemet ingår inga anspråk enligt livscykelanalyser (eller multi-issue). 

4. ÄGANDERÄTT TILL OCH ANVÄNDNING AV PEFC:S LOGO 

PEFC:s logo är skyddad av upphovsrätt och är ett registrerat varumärke som tillhör PEFC 
Council. Initialerna ”PEFC” skyddas av upphovsrätt och är registrerade. Otillåten användning 
av detta upphovsrättsliga material är förbjudet och kan leda till rättsliga efterverkningar. 
Användningen av PEFC:s logo regleras och styrs av PEFC Council. En avgift för 
användningen av logon får tas ut i enlighet med artikel 10 i PEFC Councils stadgar. 

5. UPPGIFT FÖR PEFC:S NATIONELLA ORGAN 

Under förutsättning att avtal tecknats med PEFC Council har de nationella organisationerna 
rättigheter som innebär: 

• att de får använda logon i utbildningssyfte, 

• att de har i uppgift att utfärda licenser för PEFC Councils räkning, vid behov i 
enlighet med dessa anvisningar för PEFC logoanvändning, 

• att de har i uppgift att föra ett aktuellt register över alla logoanvändare som fått 
licens av PEFC:s nationella styrande organ för användning på produkter och i 
produktdokument, samt över innehavare av certifikat (skogsbruk och spårbarhet) 
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inom landet och överföra informationen till PEFC Council i enlighet med 
bestämmelserna i PEFC Councils interna regler för PEFC:s registreringssystem, 

• att de har i uppgift att på landets officiella språk göra tillgängligt antingen ”PEFC:s 
bevis på deltagande i en region eller grupp som innehar skogsbrukscertifikat” i en 
form som beslutas av PEFC Council eller annat dokument som godkänts av PEFC 
Council som en del av ett nationellt eller lokalt certifieringssystem. 

6. CERTIFIERINGSORGANETS UPPGIFTER 

Det relevanta certifieringsorganets ansvarar för kontroll av hur PEFC:s logo används av en 
logoanvändare i grupp B eller C inom ramen för kontroll av skogsbruk eller spårbarhet. 

7. LOGOANVÄNDNING 

7.1 Användargrupper 

Det finns fyra grupper av logoanvändare – 

 

Grupp A – PEFC:s nationella styrande organ har tillåtelse att använda logon i 
utbildningssyfte och att utfärda licenser för PEFC Councils räkning, vid behov inom ramen 
för ett skriftligt kontrakt med PEFC Council. 

 

Grupp B – skogsägare och förvaltare som har ett giltigt skogsbrukscertifikat eller alla 
berättigade aktörer som deltar i en region eller grupp med ett giltigt skogsbrukscertifikat 
(regionalt eller gruppcertifikat). Skogsbrukscertifikatet skall utfärdas av ett oberoende 
certifieringsorgan som uppfyller kraven i Annex 6 (Förfaranden för certifiering och 
ackreditering) och skall överensstämma med kraven i det system för skogscertifiering som 
har godkänts av PEFC Council.  

I grupp B kan följande typer av logoanvändare ingå: 

• innehavare av ett regionalt certifikat 

• innehavare av ett gruppcertifikat (grupp av skogsägare) 

• enskilda skogsägare (som innehavare av ett direktcertifikat eller medlemmar i 
regional- eller gruppcertifiering) 

• andra aktörer som deltar i regional- eller gruppcertifiering av skog (t.ex. 
entreprenörer) 

Inom regionala enheter (sammanslutningar, skogsbruksföreningar, m.m.) och grupper av 
skogsägare kan enskilda skogsägare/förvaltare/andra aktörer som deltar tilldelas egen licens, 
som måste erhållas från PEFC:s nationella styrande organ (på uppdrag av PEFC Council) i 
enlighet med ett skriftligt kontrakt med PEFC Council.  

 

Grupp C – skogsrelaterade industrier (t.ex. virkesinköpsorganisationer, förädlingindustrier, 
virkeshandlare, distributörer, återförsäljare, m.fl.) som innehavare av spårbarhetscertifikat 
eller som deltagare i en grupp med ett giltigt spårbarhetscertifikat (gruppcertifikat). 
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Spårbarhetscertifikatet skall vara utfärdat av ett oberoende certifieringsorgan som uppfyller 
kraven i Annex 6 (Förfaranden för certifiering och ackreditering)och skall överensstämma 
med Annex 4 (Spårbarhetscertifiering för skogsprodukter –standardkrav) eller med 
nationella, regionala eller branschmässiga tillämpningar som godkänts av PEFC Council.  

Inom ramen för gruppcertifikat för spårbarhet kan enskilda företag som deltar godkännas 
individuellt för att använda logon. Detta kräver en licens som måste erhållas från PEFC 
Council eller från PEFC:s nationella styrande organ på uppdrag av PEFC Council i enlighet 
med ett skriftligt kontrakt med PEFC Council . 

Grupp D – organisationer och andra organ som önskar stödja eller marknadsföra PEFC:s 
system av utbildningsskäl och som har tillåtelse att göra det från PEFC Council eller från 
PEFC:s nationella styrande organ på uppdrag av PEFC Council. 

 

Organisations- och systemstruktur för användning av PEFC:s logo och för PEFC:s 
informationsregister 

 

Ö v e rg ripa n de  in te rn a tion e ll  
ko n tro ll oc h  rev is io n  

Ö v e rva kn in g s sy s te m  

N a tion e ll kontro ll oc h rev is io n  

P E F C  C o u n c il 

In te rn e ts id a  m e d  
lä n ka r till  n a tio n e ll 
P E F C - in fo rm a tio n  

N a tio n ellt s ty ran d e  
o rg an  fö r P E F C  

D ata b as ö v e r 
ce rtif ie ra de  e nh e te r 
och  a nv än da re  av  

P E F C :s lo go   
D a taöv e rfö rin g  t ill  

P E F C -råd e t 

A n vä n d n in g  a v  
P E F C :s  lo g o   

i p ro du k td o k u m en t 

G ru p p  A  
 

P E F C :s  n a tio n ella  
s ty ra n d e  o rg an  

 
 
 
 

F ö r a tt främ ja o ch  
m arkn ad sfö ra  P E F C  i 

u tb ild n ing ssy f te  +  
log o lic en sn u m m e r 

G ru p p  C
 

S ko g s in d u s tri, h a n d la re  
o ch  d is trib u tö re r 

 
 
 
 

S på rba rh e tsc e rtif ika t m e d 
o b lig a to risk t 

reg istre ring snu m m e r 
+  lo go lice nsn um m e r 

G ru p p  B
 

S ko g sä g are  o c h  fö rva lta re  
•  re g io n a la  en h e te r 
•  g ru pp e r av  ä ga re  
•  sk og sb o la g  
•  an d ra  a k tö re r 

S k og sb ruk sce rtif ika t m e d  
ob liga to risk t re g is tre r ing sn u m m e r 

+  lo g o lice n sn u m m er 

A n v än d n in g  av  P E F C :s  lo g o  p å  p ro d u kte r o ch  i 
p ro d u k td o ku m en t 

G ru p p  D
 

A n d ra  a k tö re r 
 
 
 

O rg an isa tion e r e lle r 
o rg an  som  v ill och ha r 
t ills tå nd  a tt främ ja  e lle r 
m a rkn a dsfö ra  P E F C  i 

u tb ild n in gssy f te  
+  log o lice nsnu m m e r 
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7.2 Alternativ för logoanvändning 

PEFC:s logo och varumärke utgör en informationslänk mellan den råvara som ingår i en 
skogsprodukt och hållbart skogsbruk, enligt definitionen i det mellanstatliga samarbetet för 
främjande av hållbart skogsbruk och den oberoende certifieringen i enlighet med kraven i 
PEFC:s system. 

Följande villkor måste vara uppfyllda när PEFC:s logo används: 

• PEFC:s logo skall tryckas i enlighet med de mått, färger och andra specifikationer 
som beskrivs i The PEFC Logo Reproduction Tool Kit. 

• Varumärket PEFCTM skall anges. 

• Registreringsnummer för logolicens skall anges. 

En PEFC-produkt kan vara märkt med PEFC:s logo utan anspråkstext, men det 
rekommenderas att bifoga anspråkstext. PEFC:s logo kan användas med eller utan 
anspråkstext på två olika sätt: 

Märkning på produkten 

• Märkning på etiketten (t.ex. monteringsfärdig parkett, spånskivor och träpanel) 

• Märkning på själva produkten (oförpackade produkter) där logon stämplas på 
varorna 

• Märkning (stämpel) på rundvirke 

Märkning i produktdokument 

• Märkning i produktdokument (handelsdokument, leveranslista, faktura, m.m.), 
endast då logoanvändarna tillhör grupp B och C. 

• Märkning i allmänna dokument (PEFC-broschyrer, företags- eller 
produktbroschyrer, m.m.) 

PEFC:s logo kan också användas i dokument för att främja bl.a. användningen av PEFC-
märkta produkter eller för att öka den allmänna medvetenheten om PEFC:s mål och syften i 
fråga om hållbart skogsbruk. 

 
Användargrupp 
 
 

Alternativ för 
logoanvändning 

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D 

Märkning på 
produkten Nej Ja Ja Nej 

Märkning på 
produktdokument Ja Ja Ja Ja 
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7.3 Minimikrav för PEFC logoanvändning 

Miniminivån för att använda PEFC:s logo på produkter och produktdokument som handlar 
om den specifika produkten är 70 % PEFC-certifierad råvara i den specifika produkten eller 
produktionen. 

7.4 Anspråkstext 

7.4.1 Minimikrav 

Vid användning på produkter eller i produktdokument måste PEFC:s logo återges i enlighet 
med de mått, färger och andra specifikationer som beskrivs i The PEFC Logo Reproduction 
Tool Kit. Varumärket (PEFC™) och registreringsnummer för logolicensen måste anges. 

Alla användare bör använda ytterligare, frivillig information enligt beskrivningarna i kapitlen 
7.3.2 och 7.3.3. 

7.4.2 Märkning på produktdokument – ytterligare, frivillig information 

Vid märkning i produktdokument kan logoanvändarna bifoga ytterligare, frivillig information. 
Denna information kan innehålla följande upplysning: 

Upplysning 1 – den passande PEFC-anspråkstexten är infogad under PEFC:s logo och lyder 
som följer: 

 ”www.pefc.org” 
 eller 

”Främjande av hållbart skogsbruk – för mer info: www.pefc.org” 

7.4.3 Märkning på produkten – ytterligare, frivillig information 

Vid märkning på produkten kan logoanvändarna bifoga ytterligare, frivillig information på 
etiketterna. Denna information kan innehålla följande upplysningar: 

Upplysning 1 – Skogsbrukscertifikatets eller spårbarhetscertifikatets registreringsnummer 
kan bifogas. 

Upplysning 2 – passande PEFC-anspråkstext bifogas – 

• när spårbarhetscertifikatet bygger på inventeringskontroll och bokföring av 
virkesflöde (systemet ingående/utgående – % in, % ut, eller systemet minsta 
procentuella medelvärdet) lyder anspråkstexten på etiketten eller under logon som 
följer: 

 ”www.pefc.org” 
 eller 

 ”Främjande av hållbart skogsbruk – för mer info: www.pefc.org” 

• när virket kommer från en skog som omfattas av ett giltigt skogsbrukscertifikat 
eller ett spårbarhetscertifikat som bygger på fysisk åtskillnad och alla föregående 
stadier i spårbarhetskedjan också bygger på fysisk åtskillnad och innehållet 
certifierat virke är 100 %, lyder anspråkstexten på etiketten/under logon som följer: 

 ”Från hållbart brukade skogar – för mer info: www.pefc.org” 
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De officiella anspråkstexterna är skrivna på engelska, men översättningar är tillåtna om och 
när de godkänts av PEFC Council. 

Upplysning 3 – namn eller benämning på ackrediterat certifieringsorgan som utfärdade 
spårbarhetscertifikatet. 

Upplysning 4 – Certifikatsinnehavaren kan också välja att använda 
certifieringsorganisationens logo eller märkning förutom PEFC:s logo. 

Upplysning 5 – En tillverkare av en PEFC-produkt kan lägga till en frivillig 
produktbeskrivning för att informera om andra egenskaper hos en råvara, såsom ursprung för 
ocertifierad råvara i en produkt. Det rekommenderas att hanteringen av ursprung bygger både 
på kvalitetsledningssystem som ISO 9001 och miljöledningssystem som ISO 14001 eller 
EMAS. En produktbeskrivning kan innehålla följande information: 

• PEFC-certiferad träråvara eller certifierad träråvara från andra certifieringssystem 
som godkänts av PEFC Council 

• Annan med PEFC jämförbara primära träfiber/träråvaror 

• Andra primära fiber/träråvaror 

• Återvunna träfiber 

• Totalt innehåll träråvara 

7.5 Godkännande av rättigheter till logoanvändning 

7.5.1 Villkor för godkännande av rättigheter till logoanvändning 

Ett företag, en organisation eller en enskild måste före tryckning, publicering eller annan 
användning av PEFC:s logo erhålla en officiell licens från PEFC Council eller PEFC:s 
nationella styrande organ på uppdrag av PEFC Council, oberoende av logoanvändargrupp 
eller alternativ för logoanvändning (på produkten eller i produktdokument). 

PEFC Council eller PEFC:s nationella styrande organ kontrollerar att sökanden har lämnat in 
alla obligatoriska dokument för granskningen och att alla PEFC:s uppställda krav för 
logoanvändning och återgivning är uppfyllda:  

• sökande i grupp B skall lämna in en kopia av det giltiga skogsbrukscertifikatet. 

När en deltagare i regional eller gruppansluten skogsbrukscertifiering tilldelas licens för 
logoanvändning måste det tydligt framgå i ansökan att sökanden i fråga ingår i en 
bestämd regional enhet eller grupp med giltigt skogsbrukscertifikat. Ansökan skall 
innehålla en kopia av ett dokument som är en bekräftelse på deltagande i gruppansluten 
eller regional certifiering (dvs. ett intyg utfärdat av det relevanta certifieringsorganet 
eller ”PEFC:s  bevis om deltagande i en region eller grupp med skogsbrukscertifikat” 
eller annat dokument som finns beskrivet i det godkända och ömsesidigt antagna 
systemet för skogscertifiering. Om det föreligger något tvivel om huruvida sökanden 
deltar i regional eller gruppansluten certifiering med giltigt certifikat måste innehavaren 
av certifikatet klargöra frågan genom att hänvisa till sin deltagarlista. Om det behövs 
verifiering skall listan göras tillgänglig för det certifieringsorgan som utfärdade 
certifikatet till innehavaren av certifikatet. 

• Sökande i grupp C skall lämna in en kopia av det giltiga spårbarhetscertifikatet. 
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När en deltagare i gruppansluten spårbarhetscertifiering tilldelas licens för 
logoanvändning måste det tydligt framgå i ansökan att sökanden i fråga ingår i den 
bestämda gruppen med giltigt spårbarhetscertifikat. Ansökan skall innehålla en kopia av 
ett dokument som är en bekräftelse på deltagande i gruppansluten 
spårbarhetscertifiering. Om det föreligger något tvivel om huruvida sökanden deltar i 
gruppansluten certifiering med giltigt certifikat måste innehavaren av certifikatet 
klargöra frågan genom att hänvisa till sin deltagarlista. Om det behövs verifiering skall 
listan göras tillgänglig för det certifieringsorgan som utfärdade certifikatet till 
innehavaren av certifikatet. 

7.5.2 Licensavtal 

PEFC Council eller PEFC:s nationella styrande organ bekräftar skriftligen att en logolicens 
utfärdats till en sökande och härigenom tilldelas också den sökande ett logolicensnummer. 
Licensavtalet skall undertecknas av båda parterna. PEFC Council eller PEFC:s nationella 
styrande organ tilldelar också den sökande ett PEFC Logo Reproduction Tool Kit och 
kontrollerar att logon används enligt de fastslagna principerna och riktlinjerna. 

7.5.3 Återkallande av logolicens 

PEFC Council eller PEFC:s nationella styrande organ förbehåller sig rätten att återkalla 
logolicensen om användaren misstänks missbruka logon eller inte uppfyller alla principer, 
regler och krav i PEFC-systemet. Om det efter undersökning visar sig att misstanken är 
välgrundad kommer logolicensen att återkallas. 

7.6 Logoavgifter 

Regler för betalning för logoanvändning bestäms av PEFC:s styrelse. 

7.7 Lösning av tvister 

Tvister om användning av PEFC:s logo löses enligt de regler som står i PEFC Tekniskt 
dokument, kapitel 10. PEFC:s generalförsamling har den yttersta beslutskompetensen i dessa 
frågor. 

8. PEFC:S REGISTRERINGS- OCH KODNINGSSYSTEM 

8.1 Registrering av logoanvändare 

PEFC Council och PEFC:s nationella styrande organ som utfärdar licenser på uppdrag av 
PEFC Council har ansvaret att föra ett aktuellt register över alla logoanvändare som de har 
utfärdat logolicenser till för märkning på produkt eller i produktdokument. PEFC:s nationella 
styrande organ är ansvariga för överföring av uppgifterna till PEFC Council.  

PEFC:s nationella styrande organ har ansvaret att föra ett aktuellt register över alla innehavare 
av skogsbruks- och spårbarhetscertifikat på nationell nivå. PEFC:s nationella styrande organ 
är ansvariga för överföring av uppgifterna till PEFC Council. När det gäller certifiering på 
regional eller gruppnivå för innehavaren av det regionala eller gruppanslutna 
skogsbrukscertifikatet detaljerade listor över de deltagande skogsägarna. Om det behövs 
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verifiering skall listan göras tillgänglig för det certifieringsorgan som utfärdade certifikatet till 
innehavaren av certifikatet. 

Kraven på registren över logoanvändare och innehavare av skogsbruks- och 
spårbarhetscertifikat samt omfattningen av dataöverföring till PEFC Council regleras i PEFC 
Councils Interna regler för PEFC:s registreringssystem. 

8.2 PEFC:s register  

PEFC Councils register beskrivs i Interna regler för PEFC:s registreringssystem.  

8.3 Övervakning och rapportering 

Användningen av PEFC:s logo övervakas av PEFC:s nationella styrande organ. 

PEFC Councils sekretariat tillhandahåller periodiska sammandrag av antalet innehavare av 
PEFC skogsbruks- och spårbarhetscertifikat och logoanvändare per grupp, land och typ av 
logoanvändning (på produkt eller i produktdokument) utifrån de sammandrag och uppgifter 
som inkommer från enskilda PEFC nationella styrande organ. Vilka uppgifter och 
sammandrag som skickas från PEFC:s nationella styrande organ till PEFC Council anges i 
PEFC Councils Interna regler för PEFC:s registreringssystem.  
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