
Skogscertifiering enligt finska
modellen

10.2.2015 Umeå
Kii Korhonen



Varför PEFC i Finland?

• Organisation
740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha.

Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna
-> 21,7 milj.ha PEFC certifierad skog

• Standard
Den första PEFC standarden år 1997.

FSC standard i prosess från år 2000 till 2006.
Standard 2006 var alldeles omöjlig för alla som ville driva ekonomiskt
lönsamt skogsbruk.
År 2007 Skogsindustrin går med i arbete.
Ny FSC standard år 2011  -> 0,5 milj.ha FSC certifierad skog



Regional PEFC gruppcertifiering i 
Finland

 “Område” avser den geografiskt sett största

möjliga arealen för gruppcertifikatet

 “Gruppcertifiering” innebär att skogar som ägs

av enskilda familjer, andra privatskogsägare, 

företag, kommuner och staten kan anmäla

sig till gruppcertifieringen på ett område.  

 Förutom skogsägarna gäller PEFC FI kriterierna

skogsbolag som anskaffar virke, skogsmaskin-

företagare och andra företagare/företag som

jobbar i PEFC-skogar. (I Finland säljs över 90 % av virket i privatägda

skogar på rot. Då ansvarar skogsbolag som MG, SE, UPM och enskilda

sågar för drivningen)



Skogsorganisationernas och -företagens ansvar

för att kraven i PEFC FI följs

(PEFC FI 1001:2009)

 Organisationer som deltar i skogscertifieringen
skyldiga att använda företag som anmält sig till PEFC 
certifieringen

 Skogsägaren ansvarar för att han uppfyller kraven vid
självverksamhet i skogen och även när han överlåter
arbetet åt en företagare eller ett företag som inte har
anmält sig till certifieringen

 Vid rotförsäljning ansvarar i första hand den som
innehar avverkningsrätten för att certifieringskraven
uppfylls. Den som utför avverkningen och
skogstransporten har avtalsrättsligt ansvar i 
förhållande till den som innehar avverkningsrätten

 Maskinföretagarna är ansvariga gentemot
entreprenadgivaren för att kraven följs

 Arbetsgivaren ansvarar för skogsarbetarnas och
skogsfackmännens arbete



Alternativ för att delta i regional

PEFC gruppcertifiering

När skogsägaren
 är medlem i skogsvårdsförening och vill delta i 

gruppcertifieringen: när skogsvårdsföreningens fullmäktige beslutat att
delta i skogscertifieringen, krävs det ingen skild anmälan av skogsägaren

 Är medlem i skogsvårdsförening, men inte vill delta i 
gruppcertifieringen: skogsägaren meddelar skriftligt sin skogsvårds-
förening att han inte deltar. Då antecknas det att hans skog inte hör till det 
certfierade området. Virke som avverkas i dessa skogar betraktas inte som
certifierat virke.  

 Inte är medlem i skogsvårdsförening, men vill delta i 
gruppcertifieringen: skogsägaren meddelar skriftligt till
skogsägarförbundet på sitt område/till skogsvårdsföreningen att han
deltar i gruppcertifieringen. 

• Skogsägare kan också välja att delta i andra än regionala PEFC-
gruppcertifikat eller att stanna utanför certifieringen.  



Skogsvårdsföreningarnas skyldigheter
vid regional gruppcertifiering

 Föra register över medlemmar, som deltar i 
certifieringen via svf:ens beslut att delta.

 Informera sina medlemmar om att de är med
i skogscertifieringen.  

 Upplysa sina medlemmar om
- kraven i skogscertifieringen
- deltagande i skogscertifieringen och
möjligheten att stanna utanför.

 Följa kraven vid planering av skogsarbeten
och deras utföran



Intern datainsamling och externa
revisioner – regional gruppcertifiering

 Skogscertifieringens regionala kommittè ser till att ansvaren för den
interna datainsamlingen slås fast och att data-insamlingen genomförs i 
praktiken

 Den som innehar certifikatet har ett register
över skogsägare, fastigheter och företagare
som deltar i certifieringen

 Utnyttjar basmaterial som Finlands skogs-
central, underställd JSM, samlat in om
områdets skogar, utförda åtgärder och
kvaliteten på arbetet. (Den 
lagstadgade anmälan om användning av
skog görs för alla avverkningar i Finland).

 Den externa årsrevisionen baserar sig på
regionala uppgifter/rapporter, organisations-
specifika granskningar och fältgranskningar
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 PEFC kriterier för skogsvård (PEFC FI 

1002:2009 - Kriterier för gruppcertifiering) 

Kriterium 24: ”Minst 20 % av antalet skogsägare

i området deltar årligen antingen enskilt eller i 

grupp i den fortbildning eller i den rådgivning 

som är avsedd för områdets skogsägare.”) 

förutsätter att det ordnas fortbildning för 

skogsägare. 

 I samband med de externa revisionerna, som 

ordnas årligen, kontrolleras huruvida 

kriterium 24 uppfylls. 

 Via tidningar och annat material som skogsvårds-

föreningarna skickar ut till sina medlemmar

 Via anställda i skogsorganisationer (svf, 

skogscentralen, skogsbolag) när de planerar 

arbetsobjekt och arbeten utförs  

Hur kan de som innehar ett skogscertifikat och 

skogsvårdsföreningarna garantera att skogsägarna 

känner till kraven i PEFC skogscertifiering? (1/2)
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Hur kan de som innehar ett skogs-

certifikat och skogsvårdsföreningarna 

garantera att skogsägarna känner till 

kraven i PEFC skogscertifiering? (2/2)

Skogsägarna får ett intyg om att de deltar i 

PEFC certifieringen. 

 Den som innehar certifikatet har skickat till 

alla skogsägare, som var med i PEFC 

certifieringen, ett skriftligt intyg om att de 

deltar i PEFC certifieringen efter att 

certifikatet beviljats (=skogsägarens intyg att 

han deltar i PEFC certifieringen). 

 ”Nya” skogsägare som meddelar att de 

deltar får ett intyg att de deltar i samband 

med att de anmäler sig. 

 För att skogsägarna ska vara à jour med vad 

kraven innebär, får skogsägarna per post ett 

intyg att de deltar i certifieringen varje gång 

skogsvårdskriterierna ändrar, dvs. med fem 

års mellanrum (2006, 2011, 2016…)
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Säkerställa att virket 
är PEFC certifierat

Hur tar virkesköparen reda på om 
skogsägaren/skogsfastigheten är PEFC certifierad? 
 Skogsägaren kan uppvisa ett intyg att han deltar i PEFC certifieringen

 Vid behov försäkra sig om att skogsägaren deltar genom att kontakta skogsvårds-
föreningen. Varje förening har ett register över skogsägare som deltar i PEFC 
certifieringen via medlemskapet i föreningen. (Obs: när det gäller skogsägare 
som inte hör till skogsvårdsföreningen kan uppgifterna kontrolleras i det 
register som den som innehar certifikatet upprätthåller) 

 Virkesköparen antecknar skogsägarens/skogsfastighetens ”PEFC-status” i 
skogsavverkningskontraktet vid rotköp/leveranskontraktet vid leveransköp

 Det hör till den externa revisionen i företagen att 
kontrollera att uppgifterna är korrekta. 
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 I praktiken har alla företag som i större omfattning i Finland anskaffar 
timmer och/eller massaved PEFC spårbarhetscertifikat, som är ett villkor 
för att företaget ska kunna leverera PEFC certifierat virke eller PEFC 
certifierade produkter ut på marknaden

 Vid CoC revisionerna gäller följande definitioner/praxis vid verifiering av 
virkets ursprung

När kan virkesköparen anteckna att 
virket är PEFC certifierat? 



Ändringar i PEFC skogscertifiering
2015

 Skogsägarförbundens verksamhet som självständiga organisationer
upphörde i slutet av 2014 
-> Skogsindustrin rf, MTK ry och Finlands Sågar rf grundade
Föreningen för hållbart skogsbruk, som ska fungera som den
organisation som innehar regionala gruppcertifikat.

 Ny lag om skogsvårdsföreningar 1.1.2015. 
-> Numera har privatskogsägare inte längre skyldighet att höra till
en skogsvårdsförening utan medlemskapet helt frivilligt. 

 Det börjar finnas många olika PEFC skogscertifikat:

– - Även företagsspecifika gruppcertifikat (Metsä 
Group/Metsäliitto, Stora Enso, UPM, Otso -skogstjänster) och
organisationsspecifika PEFC skogscertifikat
(Forststyrelsen och UPM/egna skogar).



Tack för 
intresse!

www.pefcwoodworks.com


