


Skogen är mångsidig. Virkesproduktion, 

rekreation och goda arbetsförhållanden 

går hand i hand då skogarna sköts på 

ett hållbart sätt. 

Målet med hållbart skogsbruk är att 

främja ett skogsbruk som är ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbart från 

generation till generation. 

Skogscertifiering är ett sätt att främja ett 

hållbart skogsbruk. Skogscertifieringen 

talar om att verksamheten sköts på ett 

ansvarsfullt sätt och att virket är lagligt 

avverkat och från hållbart skötta skogar.

PEFC-certifieringen råder det balans 

mellan ekologisk, social och 

ekonomisk användning och skötsel 

av skog. Med hjälp av certifieringen 

kan man påvisa att virket 

härstammar från skog som vårdas på 

ett hållbart och lagligt sätt. 

PEFC-certifieringen tryggar 

skogsnaturens mångfald och sörjer 

för arbetarnas arbetsförhållanden 

samt skogens hälsa och avkastning

Hållbart skogsbruk 



Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf 

(FHS) innehar de regionala 

PEFC-gruppcertifikaten i Finland. FHS 

främjar hållbar skogsvård och hållbart 

skogsbruk i Finland samt utvecklar 

användningen av skogscertifiering. 

Den regionala PEFC-gruppcertifieringen är ett 

kostnadseffektivt sätt för skogsägare, 

företagare och företag att bedriva hållbart 

skogsbruk. De som deltar förbinder sig vid att 

följa kraven i PEFC. Bred anslutning av olika 

aktörer tryggar att verksamheten håller en 

hög nivå. 

De anslutnas åtgärder som PEFC-certifiering 

förutsätter utvärderas årligen av en extern 

part i varje gruppcertifieringsområde såväl i 

fält som på kontoren.

Genom att delta i den regionala 

PEFC-gruppcertifieringen, bedriver du också 

hållbar och ansvarsfull skogsvård och 

användning av skog.

Deltagande

Det är frivilligt att delta i PEFC-

certifieringen.

Skogsägare kan delta i den regionala 

PEFC-gruppcertifieringen: 

• genom att anmäla sig direkt tili FHS

• genom att förbinda sig via

medlemskap i skogsvårdsförening

• genom att förbinda sig via

medlemskap i en organisation som

representerar skogsägaren

Företagare kan delta i den regionala 

PEFC-gruppcertifieringen genom att 

anmäla sig tili FHS eller via 

skogsbrukets företagarorganisationer.

Ti l lsammans för det goda 
med regional PEFC-gruppcertifiering 



kestävä metsä. fi 

Tilläggsinformation om FHS finns på webbplatsen 

www.kestävämetsä.se 
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