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PEFC:s generalförsamling godkände det nya namnet på organisationen 
och den nya direktionen 
 
Produktmärket och namnförkortningen kvarstår 
 
PEFC:s generalförsamling godkände namnet “Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes” till organisationens nya namn. Förkortningen och produktmärket PEFC 
kvarstår. Orsaken till namnändringen är att skogscertifieringssystemet PEFC blivit globalt.  
 
Redan sex av medlemmarna i PEFC, dvs. skogscertifieringssystemena i Australien, Brasilien, Chile, 
Kanada, Malaysia och USA, är icke-europeiska. Representanterna för de 26 länder som i slutet av 
oktober deltog i generalförsamlingen beviljade en organisation som grundats i Polen medlemskap i 
PEFC. Ordföranden för skogsägarna i Frankrike, Henri Plauche Gillon, fortsätter som ordförande i 
direktionen. Första viceordförande är Skogsindustrin rf:s ordförande Hannu Valtanen och andra 
viceordförande verksamhetsledaren för skogsägarna i Österrike Christian Brawenz. Direktionen fick 
för första gången representanter utanför Europa, dvs. från Kanada och Förenta staterna (den nya 
direktionen bifogas). PEFC:s nästa generalförsamling hålls år 2004 i Chile. (Ytterligare 
information: http://www.pefc.org) 
 
Målet är att öka samarbetet 
 
Huvudtalaren i PEFC:s generalförsamling, koordinatorn för FN:s skogsforum och sekretariatets 
chef Pekka Patosaari betonade i sitt tal betydelsen av de multilaterala processerna inom hållbart 
skogsbruk för skogscertifieringssystemena. Skogsforumets uppgift är att främja skötseln och 
skyddet av skogarna samt skogarnas hållbara utveckling. En uppgift är också att få staterna att på 
lång sikt politiskt binda sig till dessa målsättningar.  
 
I sitt tal betonade Patosaari hur viktigt det är att förtroendet mellan olika skogscertifieringssystem 
ökar. Han konstaterade också att oberoende av hur olika system godkänner varandra och hur detta 
utvecklas, är PEFC tillräckligt stark för att fungera självständigt. Enligt honom har en 
marknadsinriktad och frivillig skogscertifiering stora möjligheter att främja hållbar skötsel och 
användning av skogarna.  
 
PEFC:s generalförsamling bekräftade enhälligt sin ståndpunkt att PEFC stödjer det arbete som FN:s 
skogsforum utför samt att PEFC vill stärka kontakterna till skogsforumet.  
 
PEFC växer i skogarna och på marknaderna 
 

http://www.pefc.org/


PEFC har godkänt 13 skogscertifieringssystem, med vilka över 48 miljoner hektar skog har 
certifierats. Systemena i Chile, Italien och Australien utvärderas som bäst. Utifrån de utvärderingar 
som oberoende konsulter utför, besluter PEFC de närmaste månaderna om systemena godkänns.  
 
Redan närmare 900 företag har beviljats spårbarhetscertifikat enligt kravena hos PEFC. I Finland 
fick år 2002 redan över 3 miljoner m3 produkter från den mekaniska skogsindustrin PEFC-märket. 
Sortimentet märkta produkter ökar eftersom spårbarhetssystemet används redan i sex 
massafabriker, fem pappersfabriker och tre kartongfabriker. (Ytterligare information:  
http://www.ffcs-finland.org/pdf/FFCS_PEFC_Licences2003.pdf ) 
 
PEFC:s direktion fr.o.m. 31.10.2003  
 
Ordföranden: 
Henri PLAUCHE GILLON, National Federation of Forest Owners Associations in France, 
Ordförande 
Hannu VALTANEN, Skogsindustrin rf - Finnish Forest Industries Federation,  
1. Viceordförande 
Christian BRAWENZ, Austrian Association of Private Farm and Forest Owners, 
2. Viceordförande 
 
Direktörer: 
Phil DAVIES, Britain’s General Union (GMB) 
Michael CLARK, M-Real 
Paul WOODING, Canadian Forest Products Ltd. (Canfor) 
Ulf ÖSTERBLOM, Federation of Swedish Farmers (LRF)  
Hans KöPP,  European Environmental Bureau (EEB/Brussels) 
Marian FREIHERR VON GRAVENREUTH, Bavarian Forest Owners Association 
Josef BARTON-DOBENIN, Association of Municipal and Private Forest Owners in  
the Czech Republic  
Sébastien GENEST, France Nature Environnement 
Luis COSTA LEAL, Portuguese Pulp and Paper Association (CELPA) 
Robert SIMPSON, American Tree Farming System 
 
 
Ytterligare information:  Suomen Metsäsertifiointi ry - Finlands Skogscertifiering rf 
 Jari Parviainen, tel. 010 2113010, jari.parviainen@metla.fi 
 Auvo Kaivola, tel. 09 29041426, auvo.kaivola@ffcs-finland.org 
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