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Innehåll:

 Vad är skogscertifiering?

 Vad är PEFC? 

 Skogsvårdens PEFC-krav

 Ursprungsmärkning är en 

kvalitetsfaktor – visar att 

materialet har ett lagligt 

och hållbart ursprung

(chain of custody)
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PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf



Vad är skogscertifiering?

En metod för att visa, att man vid 

tillverkningen av en produkt, så som 

byggmaterial, möbler, papper eller t.ex. 

pelletar har använt trä som kommer från 

skogar som sköts på ett hållbart sätt.

Skogscertifieringens fyra hörnstenar är
 krav på skogarnas skötsel och användning

 krav på materialuppföljning av

skogligt material i 

produkternas värdekedja

 oberoende övervakning av 

att kraven uppfylls

 märke som vittnar om 

träråvarans ursprung

4



5

Vad är PEFC?
PEFC Council

 global organisation, som inte eftersträvar vinst, 

med huvudkontor (PEFC Int.) i Geneve

 organisation för skogscertifieringssystem som 

utvecklats nationellt

PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf

 upprätthåller och främjar PEFC-certifiering

 verkar i samarbete med syster-

organisationer i över 30 olika länder

och med PEFC:s huvudkontor

"We are committed to conserving forests and 

their invaluable biodiversity, and the 

communities and families that own, work, 

and live in and around forests.“ 

William Street, PEFC Chairman

Thinking Global and Acting Locally



6

PEFC internationellt –

Hösten 2015

- senaste PEFC-

medlemmarna: 

Indien, Japan och 

Nya Zeeland

- PEFC-skog nu också 

i Indonesien

- X PEFC-

godkännandet av 

Ryssland är

- tillsvidare upphävt

X



Skogscertifieringens historia i korthet
Miljömedvetenheten ökar på 1990-talet

 Särskild oro för skövling och olaglig avverkning av en av tropiska skogar

 Vilja att främja hållbart skogsbruk

På 2000-talet blir hållbarhet en konkurrensfördel

 Skogsindustrins kunder och deras kunder börjar intressera sig för 

träråvarans ursprung

 Konsumenterna blir allt mera miljömedvetna

 Ett system för att påvisa träråvarans

lagliga och hållbara ursprung byggs upp 

För närvarande är cirka 10 % av världens

skogar certifierade

 PEFC-skog särskilt i Västeuropa, Nordamerika och

en del i Sydamerika, Australien och Asien

 FSC-skog särskilt i Nordamerika, Östeuropa samt

många varma/tropiska länder
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PEFC:s internationella 

styrelse 2015 – en 

finländare finns med
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PEFC International – PEFC:s 

huvudkontor i Geneve
”Nyrekryteringar” 

under åren 2014-15
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Exempel på PEFC:s hållbarhetskriterier:
 Skydd av ekologiskt viktiga skogsområden

 Upprätthållande av naturens mångfald

 Förbud mot att omvandla naturskog till plantager

 Förbud mot genmodifiering inom skogsbruk

 Respekterande av arbetstagarnas och

ursprungsbefolkningens rättigheter

 Fullföljande av ILO:s centrala

allmänna avtal

PEFC:s internationella kriterier för 

skogsvård (PEFC ST 1003:2010, Sustainable 

Forest Management)



Kraven på skogsvård uppdateras nationellt med 

fem års intervaller inom ramarna för 

internationella PEFC
1994-95 Getting acquainted nationally with forest certification in Finland

1996-97 Forest certification standard elaborated
(SMS standards) in Finland

1998-99 Capacity building projects

1999 Member organisation of the international PEFC Council

1999 First forest management certificates issued in Finland

2000 PEFC Council endorsement to Finnish standards

2002 First chain-of-custody certificates and PEFC logo licenses issued

2002-03 PEFC forest management standard revision
(FFCS standards) in Finland

2005 First chain-of-custody standard revision (PEFC Council)

2006 Chain-of-custody standard revision (PEFC Council)

2007 New strategy accepted (PEFC Council)

2008-09 PEFC forest management standard revision
(PEFC FI standards)

2010 Chain-of-custody standard revision (PEFC Council)

2011 Implementation of PEFC FI standards in Finland

2012 Revised PEFC Council Strategy

2013-14 PEFC FI forest management standard revision



PEFC FI –skogskriteriernas uppdatering 

2013-2014

Processen för ställande av kriterier:

 Samhällets aktörer är representerade på bred front i 

standardarbetsgruppen

 PEFC FI -dokumenten lämnades till PEFC:s

internationella utvärdering och godkännande 11/2014
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PEFC FI –kriterierna 2013-2014 

Förnyelsearbetets resultat

 Uppfyller innehållskraven för PEFC:s internationella 

standarder (8/2015).

 Bildar en balanserad helhet som beaktar olika 

samhällsgruppers synpunkter och består av ekologiska, 

ekonomiska och sociala element.

 Kan verkställas i den verksamhets-

omgivning som råder under

senare halvan av2010-talet. 

 Den förnyade PEFC-

standarden tas i bruk 2016.

13

PEFC-standardarbetsgruppens möte i juni 2014



PEFC-kriteriernas uppdateringsprocess 

2013-14 återspeglar utveckling och trender i 

det finländska samhället
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 Beaktar förändringar i lagstiftning och organsiationsfältet

 Mera tyngd på sociala frågor, såsom arbetsgivaransvar, ansvar

mellan entreprenadgivare och entreprenör samt utländsk

arbetskraft

 Mera tyngd också på

uppföljning av  

kvaliteten på

drivning och

skogsvård

 Naturens mång-

fald fortfarande

i centrum

Gaia Consulting Oy 2015



Lönar det sig för ”mig” att delta i 

skogscertifieringen – nytta vs. kostnader?

 Vilken är nyttan av skogscertifiering vid den punkt av produkt-

/värdekedjan där ”jag” befinner mig? – Skogsägare <> 

skogsbruksaktörer <> skogsindustriföretag <> 

vidareförädling/marknadsföring av produkter <> konsument

 Hurudan efterfrågan har certifiering/certifierat trä/produkter? -

”Skogscertifieringen upprätthåller efterfrågan på virke och 

produkter som är tillverkade av trä”

 Hållbart skogs-

bruk är mera än

bara ekonomi
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Täcker nyttan de kostnader som ”jag” har?

 Hur stora merkostnader uppstår det av att beakta 

certifieringens krav?

”I vilken omfattning minskar till exempel möjligheterna att 

sälja virke?”

 Certifieringens årskostnader

”Hur mycket kostar certifieringen/deltagandet i certifiering 

för mig?” 

 Hurudant är det ”servicepaket” som ingår i certifieringen 

eller är lägenhetsspecifik certifiering ett realistiskt alternativ?
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Hållbarhet och materialens ursprung 

diskuteras…
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Skogscertifieringen svarar på frågor om

träets ursprung

Träets ”ursprungsutmaningar”

 Skogsbruket är inte hållbart

överallt i världen

 Långa och invecklade

anskaffningskedjor är inte

(nödvändigtvis) transparenta

 Leverantören går inte

alltid att spåra

 Det finns (också) olagligt virke på marknaden

 Användningen av nära producerat förnybart material

är ofta ett bra alternativ – samtidigt minimeras

transporternas negativa effekter



Vad innebär uppföljning av ursprung (chain of 

custody - CoC) inom anskaffning och 

marknadsföring?

 En kedja, bestående av produktens förädlare, 

marknadsförare och produktionsanläggningar då produkten 

innehåller skoglig råvara i vilken form som helst. 

 Varje länk svarar för sin egen del för upprätthållandet av 

ursprungsinformationen för den skogliga råvaran (CoC-

certifikat).

 Om en enda länk saknas, 

så försvinner informationen 

om den certifierade råvarans 

ursprung.
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Det finns efterfrågan för skogscertifiering/uppföljning 

av träets ursprung - ”Draivers”

 Ansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) är en växande del 

av företagens verksamhet/information

 Svar på de offentliga aktörernas upphandlingspolitik

och förändringar i den

o Bl.a. Hansels krav på  

offentlig upphandling

 Svar på företagens upphandlingspolitik och

förändringar i dem (BtoB -kunder)

o Företagen vill försäkra sig om att det inte finns risker förknippade 

med ursprunget

o Bl.a. har många distributionskedjor skaffat PEFC-

uppföljningssystem för träets ursprung och förutsätter att deras 

leverantörer i allt högre grad tar i bruk motsvarande system

 Gör det möjligt att hitta nya målgrupper bland 

konsumenterna/kunderna (BtoC -kunder)

o Ursprungscertifikatet gör det möjligt att markera produkter med ett 

märke som vittnar om träets hållbara ursprung
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Ursprungsinformationen är 

en kvalitetsfaktor
 Genom PEFC-certifiering av träets ursprung, visar 

företaget för sina kunder och andra 

intressentgrupper, att

(i) företaget känner ursprunget för sin skogliga råvara; 

(ii) nämnda råvara kommer från lagliga källor och

(iii) materialet är framställt av trä från PEFC-certifierad 

skog.
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PEFC Wood Works på 

Narinken – Helsingfors 

festspel och Konstens natt 

20.8-21.8.2015 – Med 

projektfinansiering från Finlands 

Skogsstiftelse



PEFC Wood Works på 

Nationalmuséet – Helsinki 

Design Week 3.-13.9.2015 
Med projektfinansiering från 

Finlands Skogsstiftelse
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PEFC:s vision om framtiden

 Trä och produkter av trä innebär hållbara

alternativ som förnybart och

återanvändningsbart material

 Intresset för god skogsvård och träets

hållbara ursprung ökar

PEFC erbjuder: 

 tjänster och möjligheter till hela samhället

 riskfria produkter för mången användning

av trä från skogar som sköts på ett 

hålllbart sätt

 synliga och kända PEFC-produkter till

företagskunder och i butikerna till

konsumenterna



PEFC Finland 

tackar


