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KMY
– Innehar de regionala PEFC-gruppcertifikaten

– Representerar certifieringsgruppens medlemmar i certifieringsprocessen

– Avtalar om årliga auditioner

– Ansvarar för den regionala PEFC-gruppcertifieringens
nationella information

– Ordnar rådgivning och skolning
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Tidtabell för nya PEFC-kriterier
– En ny PEFC-standard tas i bruk 

– ”Sätt att genomföra skogscertifieringen” PEFC FI 1001:2014

– ”Kriterier för skogscertifiering” PEFC FI 1002:2014

– Aktörer kan anmäla sig till certifieringen i början av 2016

– Grundande av regionala kommittéer

– Beredning och utförande av auditering
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Områdesindelning 2016

• Södra PEFC-gruppcertifieringsområdet
•Västra PEFC-gruppcertifieringsområdet
•Östra PEFC-gruppcertifieringsområdet
• Sydöstra PEFC-gruppcertifieringsområdet
•Norra PEFC-gruppcertifieringsområdet
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Regionala certifieringskommittéer
– Bildas på alla (fem) områden

– Handhar uppgifter i anslutning till ansökan om och upprätthållande av skogscertifikat

– Behandlar försummelser och brott i anslutning till certifieringen

– Gör upp en plan för korrigerande åtgärder

– Ansvarar för den regionala informationen

– KMY väljer kommittéernas ordföranden

– Består av skogsbrukets aktörer och medlemmar & 
ersättare som representerar dem
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Årliga auditeringar
– Verkställs av en utomstående part/certifieringsföretag

– På varje område

– Resultaten rapporteras och sammandrag av de 
offentliga rapporterna finns att få

– Interna uppföljningar av verksamheten utnyttjas
vid den externa revideringen
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Företagarnas deltagande 2016

– Företagare och företag anmälningsförfarande
i) Via KMY (100 € + moms/ 5 år)
ii) Via skogsbranschens företagarföreningar
iii) Via PEFC Finland

– Identifiering av företag
i) Med finländskt FO-nummer (www.ytj.fi)
ii) Med av PEFC Finland andra godkända

registreringsnummer (utländska företag),
tas i bruk i början av 2016
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Skogsägarnas deltagande 2016

– Skogsägarna förbindelse
i) Direkt anmälning till KMY

– 50 € + moms / 5 år / skogsägare

ii) Via medlemskap i skogsvårdsföreningen
– Upprätthållande av medlemsregister
– Information och rådgivning

iii) Via en organisation som representerar skogsägaren
– Medlemskap i KMY
– Upprätthållande av kundregister
– Information och rådgivning
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PEFC-certifieringen är fastighetsspecifik
– Skogsägaren kan välja vilka fastigheter deltar i 

skogscertifieringen

– Fastigheterna deltar i certifieringen i sin helhet (PEFC FI 
1001:2014)

10



Centraliserat register över alla som deltar i certifieringen bereds

– Ett centralt, nationellt register under uppbyggnad (eventuellt klart att ta i bruk
redan i slutet av år 2015)

– KMY upprätthåller registret

– Omfattar alla fastigheter som anslutits till den regionala PEFC-gruppcertifieringen

– Registrer är offentligt och vem som helst kan kontrollera om en fastighet är med i 
PEFC-gruppcertifieringe via en webbapplikation (tas i bruk senast under första
halvan av 2016)

– Ett utskrivet registerutdrag visar att skogsägaren har anslutit sig till den regionala
PEFC-gruppcertifieringen (skogsägarens intyg)
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TACK
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Från planta till anställd – Tillsammans för det goda från skogar


