Hållbart skogsbruk
– en väg att föra skogens värden vidare i generationer.
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Är ett inköpsbolag certiﬁerat enligt PEFC och FSC ® som
handlar med skogsråvara och anskaffar specialsortiment till
koncernens trämekaniska industrier. Den geograﬁska lokaliseringen ser du i kartan till höger. Förutom virkesinköp är
skoglig rådgivning, skogsvård och planläggning en väsentlig del av våra relationer med dig som skogsägare.
Detta informationshäfte hoppas vi kan besvara frågan om
varför du som skogsägare bör miljöcertiﬁera din skog och
hur du går tillväga. Som paraplymedlem i Prosilvas certiﬁeringsorganisation svarar vi för utförandet.
På konsumentmarknaden är certiﬁeringen en trovärdighetsfråga. Slutkunden vill ha en garanti på att trävarorna eller
stolparna kommer från miljömässigt hållbar råvara. Bästa sättet att behålla träprodukternas starka ställning är att
många ﬂer skogsfastigheter miljöcertiﬁeras och kan leverera
PEFC och/eller FSC certiﬁerad råvara.
För mera ingående information kring vår verksamhet, se
hemsidan: www.rundvirkeskog.se
Där hittar du kontaktpersonernas mejladresser och telefonnummer, gällande virkespriser, nyttiga råd kring skogsskötsel och mycket mera.
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Vill du vara med och bidra till ett hållbart skogsbruk?
Skogen ger oss inte bara förnyelsebart material att bygga
hus eller göra papper av. Inom några år kan trä börja ersätta många produkter som tillverkas av den fossila
oljan. Den växande skogen binder också koldioxid och
hjälper oss att stabilisera klimatförändringar. Kort sagt
ger skogen det samhället just nu vill ha för en mer hållbar
utveckling.
Det förutsätter förstås att våra skogar brukas på ett långsiktigt uthålligt sätt med god balans mellan skogsproduktion, miljö och sociala/kulturella intressen.
Certiﬁering av skogsbruk och miljömärkta skogsprodukter
är marknadens sätt att visa konsumenterna att produkter
från skogsråvara kommer från hållbart brukade skogar.
Skogscertiﬁeringen utvärderas av en opartisk tredje part
så att skogsbruket bedrivs enligt ställda krav. Kraven är offentliga och har utarbetats i samarbete med skogsbruket.
Ansvarsfullt skogsbruk
Certiﬁering av skog är ett effektivt sätt att visa omvärlden och allmänheten att svenska skogsägare sköter sina

skogar ansvarsfullt och långsiktigt. Genom att tydliggöra
fastighetens miljöproﬁl på marknaden förstärker du som
certiﬁerad skogsägare samtidigt den positiva attityden för
trä som ett kretsloppsmaterial.
Eftersom certiﬁerad skogsråvara är ett kvalitetsbegrepp
kräver allt ﬂera av våra industriers kunder produkter som
är miljömärkta. Till exempel köper många svenska fönstertillverkare enbart fönsterämnen producerade av skog
som är miljöcertiﬁerad och därmed brukad med hållbar
inriktning.
Miljöcertiﬁerar du din fastighet får du ett ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk, eftersom produktionsförmågan gynnas
i allt väsentligt samtidigt som du skapar utrymme för skogens andra värden och nyttigheter.
Hjälp oss att upprätthålla träprodukternas miljömässiga
förträfﬂighet genom att certiﬁera din skogsfastighet. Miljöcertiﬁering bidrar till en förbättring av den biologiska
mångfalden i den totala skogsmiljön och ökar både stolthet och självkänsla för många skogsägare.
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PEFC-certiﬁering
Miljöcertiﬁering enligt PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certiﬁcation schemes) har sitt ursprung i
småskogsbrukets villkor och ger riktlinjer för miljöanpassningen i skogsbruket uppdelat i tre delar – skogskötselstandard, miljö och social standard.
Skogsskötselstandard
Att skogen ska skötas uthålligt och aktivt samt i enlighet
med skogsvårdslagen är den grundläggande principen i
skogskötselstandarden. En aktiv skogsskötsel ökar också
den ekonomiska avkastningen. Avverkning och föryngring
ska baseras på beprövade ståndortsanpassade metoder.
Åtgärder för att upprätthålla skogens hälsa är viktigt till
exempel genom röjning samt att hålla viltstammarna i balans. Vid bekämpning av skadegörare får kemiska medel
bara användas när inget annat ﬁnns att tillgå.
Miljöstandard
Grunden är den svenska modellen att sköta skog som innebär att en generell naturhänsyn tas på all produktiv skogsmark. Minst 5% av den produktiva skogsmarken avsätts för
naturvårdsändamål och där ska nyckelbiotoper prioriteras.
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Död ved är viktigt för den biologiska mångfalden och ska
vid avverkning alltid tillskapas. Naturvärdesträd, d v s avvikande gamla grova träd, gärna med sämre virkeskvalitet kvarlämnas. Lövträd är viktiga både för den biologiska
mångfalden och kulturmiljön. I samband med avverkning
ska kant- och skyddszoner värnas t ex mot vattendrag och
våtmarker. Vid drivning ska körskador minimeras, speciellt vid vattendrag.
I skogslandskapet ﬁnns ofta spår från tidigare generationers liv och arbete. Skogliga åtgärder ska utföras så att
inte fornlämningar och kända kulturmiljövärden skadas.
Social standard
En grundläggande princip är att lagar och avtal ska följas vid arbete i skogen. Endast sådana entreprenörer och
företag som följer regler vad avser avgifter, skatter och
anställningsförhållanden ska användas. Svenska PEFC
värnar om att skogsägaren inte lider ekonomisk skada
eller hindras från att nyttja sin mark. Man vill också verka för glesbygdsutveckling där småskogsbruket är av stor
betydelse för en levande landsbygd.

FSC-certiﬁering
Tack vare nya förenklade regler är det nu lättare att bli
FSC (Forest Stewardship Council ®) certiﬁerad. FSC-SLIMF
(Small and Low Intensity Managed Forests) skogsstandard
liknar kravmässigt PEFC standard och gäller för fastigheter under 1000 ha.
Ett FSC-certiﬁerat skogsbruk vilar på fyra ben:
Aktivt skogsbruk, skogsskötsel och virkesproduktion som
skapar ekonomisk avkastning
Miljöhänsyn till skydd för biologisk mångfald, andra miljövärden och kulturminnen

En Grön skogsbruksplan ger stadga i den skogliga tillvaron och krävs för att kunna bli FSC eller PEFC–certiﬁerad.
Reservera areal för naturvård
En grundregel är att minst 5% av den produktiva arealen
ska avsättas för naturvårdsändamål. Nyckelbiotoper sparas
alltid. Rasbranter, alskogar och sumpskogar är lämpliga
exempel på områden som kan avsättas till naturvård. Bestånden lämnas orörda eller kan skötas beroende på naturvårdsnyttan.

Social hänsyn till anställda i skogen, rekreationsvärde
och relationer till allmänhet och samer

Spara naturvärdesträd vid alla slags skogsbruksåtgärder.
Kravet att lämna naturvärdesträd är lika som för PEFC. Exempel på naturvärdesträd är grova träd med grovgrenig
krona, hålträd samt grova aspar.

Du själv som förverkligar villkoren i certiﬁeringen och gör
ditt innehav till ett långsiktigt, uthålligt och attraktivt skogsbruk.

Håll din skogsbruksplan uppdaterad. Se till att långsiktiga
skötselmål beskrivs i planen och att värdefulla kultur eller
fornminnen ﬁnns noterade.
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Att certiﬁera sin skogsfastighet genom Rundvirke Skog
Genom att låta Rundvirke Skog hjälpa dig att skaffa ditt
bevis för ett hållbart skogsbruk, så deltar du i Prosilvas
certiﬁkat. Dessutom stöder du den familjeägda trämekaniska industrin i konkurrensen om skogsråvaran.
Om du är nyﬁken på att certiﬁera ditt skogsbruk, så går
du och din virkesköpare igenom PEFC/FSC ®-standarden
tillsammans och analyserar vad den skulle innebära för
skogsskötseln på din fastighet. Ni går även igenom vad
du åtar dig och hur du ska sköta din skog så den följer
miljöstandarden. Därefter skrivs ett avtal under som klargör inte bara ditt utan även Prosilvas ansvar vid gruppcertiﬁering. Om man inte sedan tidigare har en Grön
skogsbruksplan på fastigheten så beställs en sådan vid
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avtalstecknandet. En Grön skogsbruksplan som är yngre
än 10 år är en förutsättning för att man ska kunna certiﬁera sin fastighet.
När avtalet sedan är registrerat hos Prosilva så får du
hem ett bevis att du ingår i certiﬁeringsparaplyet. Du är
nu inte bara berättigad till extra premier för virke som
kommer från din certiﬁerade skog utan du har även tillgång till Rundvirke Skogs stöd och kunskaper om hur du
ska sköta din skog i harmoni med naturen.
Du ska även känna att du gör en insats för miljön och bidrar till att upprätthålla träråvarans ställning som den ekologiskt oöverträffade i konkurrens med andra material.
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