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Reviderade krav i skogscertifieringen gynnar god skogsvård 
 
Revideringen av standarderna i Finlands skogscertifieringssystem (Finnish Forest Certification 
System - FFCS) är avslutad. I standarderna beaktas mångsidigare än tidigare faktorerna för 
skogsvård som tar hänsyn till naturen. Det samma gäller miljöfrågor och skogsbrukets lönsamhet, 
betydelsen av att skogsbrukets aktörer deltar samt utbildningens betydelse för utvecklingen av 
verksamheten. I revisionsarbetet utnyttjades erfarenheter från den praktiska tillämpningen av 
standarderna, nya rön samt information från internationella miljö- och skogsprocesser. Det var 
första gången standarderna i FFCS-systemet reviderades. 
 
Standardarbetsgruppen för skogscertifiering reviderade standarderna som gäller skötsel och 
användning av skogarna. Finlands Skogscertifiering rf sammankallade standardarbetsgruppen för 
skogscertifiering för två år sedan. Till arbetsgruppen kallades representanter för de viktigaste 
organisationerna inom skogsbranschen samt intressentgrupperna inklusive alla de som tidigare 
deltagit i standardarbetsgruppen. Arbetsgruppen bestod av totalt 23 representanter för 
organisationer som är intresserade av skötsel och användning av skogarna. Arbetsgruppen arbetade 
självständigt och i öppen anda samt informerade om hur arbetet framskred. Alla forskarsamfund 
och medborgarorganisationer hade möjlighet att komma med synpunkter. 
 
Reglerna för det praktiska genomförandet av certifieringen och aktörernas praxis har kompletterats. 
Deltagandet i gruppcertifieringen och skogsägarspecifik certifiering beskrivs klarare och tydligare 
än förut. Man har också preciserat de åtgärder som vidtas inom gruppcertifieringen vid eventuella 
förseelser. De egenskaper som kan mätas i skog och olika definitioner i certifieringen är nu mera 
entydiga.  
 
Standarderna för skötsel och användning av skog baserar sig på de krav som utarbetades åren 1996 - 
1997. Skogscertifieringens krav bygger på att Finland har förbundit sig till internationella miljö- 
och skogsavtal, skogs- och miljölagstiftningen, råd i god skogsvård som tillämpas i praktiken samt 
allmän internationell praxis för en trovärdig skogscertifiering. De första skogscertifikatena 
beviljades år 1999. I år arrangeras presskonferenser och utbildning kring de nya standarderna. 
 
Också standarderna för virkets spårbarhet har reviderats. Med hjälp av dem kan man vid 
skogsindustrins virkesanskaffning och vid förädling och marknadsföring av trä- och 
pappersprodukter bevisa att virket kommer från certifierade skogar. 
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Bilaga 1. Reviderade standarder i Finlands skogscertifieringssystem FFCS  
(standarderna på finska samt översättningarna till svenska och engelska finns på Internet på adressen 
http://www.ffcs-finland.org) 
 
Standarderna godkända av standardarbetsgruppen för skogscertifiering 29.9.2003 
 

 
• Alternativa sätt att genomföra skogscertifieringen (FFCS 1001:2003) 
• Kriterier för gruppcertifiering inom skogscentralens verksamhetsområde (FFCS 1002-

1:2003) 
• Kriterier för gruppcertifiering inom skogsvårdsföreningens verksamhetsområde (FFCS 

1002-2:2003) 
• Kriterier för skogsägarspecifik certifiering (FFCS 1002-3:2003) 

 
Standarderna godkända av Finlands Skogscertifiering rf 17.12.2003 
 

• Skogscertifieringens Terminologi (FFCS 1000:2003) 
• Verifiering av virkets ursprung - särhållning med stöd av lagerbokföring (FFCS 1003-

1:2003) 
• Verifiering av virkets ursprung - fysisk särhållning (FFCS 1003-2:2003) 
• Kvalifikationskriterier för revisorer och certifieringsorganet; certifieringsverksamhet 

(FFCS 1004:2003) 
 

http://www.ffcs-finland.org/


Bilaga 2. Medlemmarna i standardarbetsgruppen för skogscertifiering 2002-2003 
 
Organisationer i standardarbetsgruppen 9.4.2002-29.9.2003 
 
- Kyrkostyrelsen 
- Maskinföretagarnas Förbund rf 
- Centralförbundet för Lant- och skogsbruksproducenterna MTK r.y. 
- METO - Skogsbranschens Experter rf 
- Skogsbranschens Transportföretagare rf 
- Forststyrelsen 
- Metsäliitto Osuuskunta 
- Forstmästarförbundet rf 
- Jägarnas Centralorganisation 
- Skogsindustrin rf 
- Renbeteslagens förbund 
-  Trä- och specialbranschernas förbund 
-  Puusepänteollisuuden Liitto ry 
- Sametinget 
- Sågföretagarna rf 
- Stora Enso Oyj Skog 
- Finlands Kommunförbund 
- Suomen Latu ry 
- Suomen metsätilanomistajien liitto ry 
- Finlands Sågar rf 
- Finlands 4H-förbund 
- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. 
- UPM Kymmene Oyj Skog 
 
Kallade i arbetsgruppen (icke röstberättigade medlemmar) 
 
- Liisa Saarenmaa, ordförande,  Helsingfors universitet  (sedan 1.1.2003 JSM)   
- Hannu Niemelä, sekreterare, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio 
- Auvo Kaivola, expert, Finlands Skogscertifiering rf 
- Antti Koskimäki, expert, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus (Skogscentralen Tavastland-Nyland 


