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Det här är PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification
PEFC är en global, icke-vinstdrivande paraplyorganisation som arbetar för hållbart skogsbruk genom oberoende
certifiering av skogsbruk och skogsbaserade produkter. Det görs genom:
●
●

Certifiering av hållbart skogsbruk som innebär att skog brukas i enlighet med PEFC:s internationellt
accepterade hållbarhetskriterier (Sustainability Benchmarks)
Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) som innebär att varje organisation längs kedjan från råvara i
skogen till slutlig produkt har rutiner för att kunna ange hur stor andel av den inköpta varan från föregående
led som är certifierad.

PEFC genomför oberoende utvärderingar av nationellt utvecklade system för skogscertifiering. Varje nationellt
certifieringssystem som godkänns uppfyller PEFC:s internationella kriterier för hållbart skogsbruk (Sustainability
Benchmarks): Sustainable Forest Management (PEFC ST 1003:2010)
PEFC är en globalt erkänd produktmärkning. PEFC-märkningen på en skogsbaserad produkt visar att skogsråvaran i
produkten går att spåra tillbaka till sitt ursprung i den PEFC-certifierade skogen.

PEFC globalt i korthet
● PEFC omfattar idag 49 nationella medlemmar (med 42 godkända nationella skosgcertifieringssystem) och 30
internationella intressentorganisationer
● Runt 300 miljoner hektar skogsmark brukas i linje med PEFC:s internationellt accepterade Sustainability Benchmarks
● Fler än 200 000 företag och organisationer täcks av PEFC:s spårbarhetscertifiering (Chain of Custody)

Så fungerar PEFC i Sverige
Svenska PEFC är öppet för alla intressenter i ett hållbart skogsbruk
Svenska PEFC bildades år 2000 för att ta fram en certifieringsstandard som fungerar både för det småskaliga
familjeskogsbruket och för större skogsägare. Den första svenska PEFC skogstandarden godkändes av internationella
PEFC samma år.
PEFC-organisationen i Sverige är öppen för alla intressenter i ett hållbart skogsbruk (leverantörer, köpare och vidare
förädlings- och affärsled liksom sociala intressen och miljöorganisationer). Stora aktörer är direktcertifierade medan små
skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer oftast väljer gruppcertifiering via något av de så kallade
certifieringsparaplyer som finns.
Svenska PEFC:s Certifieringsstandard
Svenska PEFC tillhandahåller skogscertifiering, entreprenörscertifiering och spårbarhetscertifiering. Skogsbruk certifieras
enligt Svenska PEFC:s Skogsstandard. Standarden omfattar tre delar - skogsskötselstandard, social standard och
miljöstandard - och syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, bevara biologisk
mångfald samtidigt som kulturmiljöer och sociala och estetiska värden värnas.
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Skogsentreprenörer certifieras enligt PEFC:s Entreprenörsstandard. På en PEFC-certifierad entreprenör ställs ett antal
baskrav kring bland annat kompetensnivå, avfallshantering och nödlägesrutiner, förutom att entreprenören ska följa
PEFC:s Skogsstandard. En PEFC-certifierad skogsägare ska anlita PEFC-certifierade entreprenörer, när sådana
kontrakteras.
Spårbarhetscertifiering av företag sker enligt PEFC:s internationella standard som är gemensam för alla PEFCmedlemmar.
Certifierade skogsägare och företag granskas av oberoende certifieringsorgan
PEFC-certifierade skogsägare, entreprenörer och företag granskas regelbundet genom revisioner som utförs av
oberoende certifieringsorganisationer. Dessa är i sin tur godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac, en
myndighet med regeringens uppdrag att utföra ackreditering i Sverige. Swedac ackrediterar i sin tur mot globalt erkänd
ISO-standard och enligt avtal med International Accreditation Forum (IAF) och European cooperation for Accreditation
(EA).
Certifieringsstandarden revideras regelbundet
Svenska PEFC:s certifieringsstandard revideras vart femte år i öppna processer, i enlighet med PEFC:s internationella
krav och ISO-standarder för standardframtagande. Det innebär till exempel att alla som vill ges möjlighet att lämna
synpunkter på förslagen till reviderade standarder via publika konsultationer under revisionsprocesserna. Reviderade

PEFC i Sverige i korthet
●
●
●
●
●

Skogsägare och skogsentreprenörer certifieras enligt Svenska PEFC:s Skogsstandard respektive
Entreprenörsstandard
Fler än 45 000 skogsägare med drygt 15,8 miljoner hektar skogsmark är PEFC-certifierade i Sverige
Drygt 3 300 skogsentreprenörer är certifierade enligt Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard
Företag som hanterar skogsråvara och förädlade skogsprodukter certifieras enligt PEFC:s internationella standard
för spårbarhet
PEFC-märkningen på en produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara från skog som brukas i enlighet med
PEFC:s standard för skogsskötsel, miljöhänsyn och sociala hänsyn

Mer information
Svenska PEFC: www.pefc.se
PEFC International: www.pefc.org
Den svenska PEFC-standarden: https://pefc.se/pefc-standarden-pefc-swe-td-iv/
Kontakt
Christina Lundgren, nationell sekreterare
Svenska PEFC
Tel: 070 380 83 84
E-post: christina.lundgren@pefc.se
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