PEFC-märkningen
Ett kvitto på miljövänlig råvara från uthålligt skogsbruk

Verkar för uthålligt skogsbruk

PEFC-certifiering i Sverige

■ PEFC verkar för uthålligt skogsbruk och
produkter från uthålligt brukade skogar

■ Skogsägare och skogsentreprenörer certifieras
enligt Svenska PEFC:s Skogsstandard och
Entreprenörsstandard

■ Värnar biologisk mångfald, klimat, ekosystem
och goda arbetsvillkor med människan i centrum
■ Kräver att nationella certifieringsstandarder
utvecklas, och revideras regelbundet, i öppna
processer där berörda parter konsulteras
■ Etablerades 1999 för att ge även mindre
skogsägare och företag möjlighet att utveckla
och påvisa hållbart skogsbruk
■ PEFC står för Programme for the Endorsement
of Forest Certification

■ Mer än hälften (15,8 miljoner hektar) av Sveriges
produktiva skogsmark är certifierad enligt
PEFC:s krav
■ Företag som hanterar skogsråvara och förädlade
skogsprodukter certifieras enligt PEFC:s
internationella standard för spårbarhet (Chain of
Custody)
■ Oberoende revisorer kontrollerar att kraven följs

Märkningen är globalt erkänd

Oberoende och rättvis kontroll

■ Utgår från globalt erkända kriterier för hållbarhet
som anpassas till lokala förutsättningar

■ Tredjeparts certifieringsorgan granskar
regelbundet PEFC-certifierade skogsägare,
entreprenörer och företag i Sverige

■ Inkluderar 750 000 skogsägare i 34 länder och
fler än 20 000 spårbarhetscertifierade företag
■ Omfattar hela kedjan från skog till trä- och
träfiberbaserade produkter
■ Märkningen finns på produkter som papper,
kartong och förpackningar, byggmaterial, möbler
och andra träbaserade produkter

■ Certifieringsorganen är godkända av Swedac,
Sveriges officiella ackrediteringsorganisation
■ Swedac ackrediterar mot globalt erkänd ISOstandard och enligt avtal med International
Accreditation Forum (IAF) och European
cooperation for Accreditation (EA)

Märkningen på en produkt visar att:
■ Produkten är tillverkad av skogsråvara från
skogar som brukas enligt PEFC:s standard för
skogsskötsel, miljöhänsyn och sociala hänsyn
■ Skogsråvaran i produkten går att spåra tillbaka
till sitt ursprung i den certifierade skogen
■ Produkten innehåller minst 70% PEFC-certifierad
råvara

Svenska PEFC
- En bättre värld börjar i skogen

Mer information om PEFC på www.pefc.se, www.pefc.org

