FSC®-gruppcertifiering
för ett hållbart skogsbruk

Ett ansvarsfullt skogsbruk
Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige.

Sveaskog har certifierat all egen skog enligt FSC-

Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i ut-

standarden och har därför en bra praktisk erfarenhet av

vecklingen av FSC®, en global skogsbruksstandard och

denna. Vi vet hur man skapar effektivitet i både miljö och

spårbarhetscertifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk.

produktion. Denna kunskap får du del av när du gruppcertifierar din skogsfastighet genom oss.

Det ska vara enkelt att ta miljöansvar. Därför erbjuder
Sveaskog privata och offentliga skogsägare att ansluta
sig till vårt paraplycertifikat för FSC. Det innebär att flera
skogsägare delar på ett certifikat som Sveaskog administrerar. Det blir då både billigare och enklare att FSCcertifiera sin skogsfastighet. Du får också bättre betalt
för ditt virke.
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FSC® är en oberoende internationell
organisation för certifiering av
ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att
skogen brukas på ett ansvarsfullt
sätt, såväl miljömässigt, socialt som
ekonomiskt. FSCs logo på produkter
står för oberoende certifiering av
skogsbruk och produkttillverkning
enligt FSCs regler.
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FSC gruppcertifiering steg för steg
1. Kontakta din virkesköpare så går vi översiktligt igenom FSC-standarden och vad den praktiskt innebär
för skogsskötseln på din fastighet.
2. Om du är intresserad av att ansluta dig till

5. Du sköter din skog enligt FSC-standarden.
Självklart hjälper vi till med råd och stöd.
6. En viktig del i FSC:s certifieringssystem är de kontroller som görs löpande för att säkerställa att stan-

Sveaskogs paraplycertifikat går vi mer specifikt

darden följs. När du är ansluten till vårt gruppcer-

igenom vad du förbinder dig till och hur du sköter

tifikat görs dessa kontroller varje år av Sveaskogs

din skog enligt FSC-standarden.

internrevisorer. Ett oberoende certifieringsorgan

3. Vi skriver ett avtal där både Sveaskogs och ditt

gör stickprov och miljörevisioner.

ansvar för certifieringen framgår. Exempelvis ska
inom fem år en FSC-anpassad skogsbruksplan vara
upprättad för din skog.
4. Du får ett FSC-medlemscertifikat av Sveaskog.

Anslut dig till Sveaskogs FSCparaplycertifikat. Det innebär
flera fördelar och är inte svårt.
Så här går det till.

Lönsamt nu – och i längden
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Marknadsaspekten är inbyggd i FSC-systemet. Det ska

På sikt innebär din medverkan i FSC-systemet att du är

löna sig att ta ansvar, både på kort och lång sikt. Vem du

med och stärker Sveriges position som en betydelsefull

säljer din skog till är förstås alltid ditt val. Om du säljer

skogsnation och träets konkurrenskraft gentemot icke

till Sveaskog får du alltid bättre betalt för FSC-certifierat

förnyelsebara material. Det gynnar alla skogsägare, även

virke.

kommande generationer.

Ökade krav på ansvarsfullt skogsbruk
Ett ansvarsfullt skogsbruk drivs med metoder som är eko-

Allt fler företag som förädlar och handlar med trä och pap-

logisk, ekonomiskt och socialt hållbara. FSC-standarden

per väljer att certifiera sig för att kunna FSC-märka sina

tar hänsyn till alla dessa tre aspekter. Det är en av styr-

produkter. Totalt har över 8 000 företag i världen FSC-

korna med FSC. En annan är att den är global. Det är

certifierat sina produkter. Hundratusentals certifierade

viktigt eftersom vår svenska skogsråvara handlas på en

produkter finns på marknaden, framförallt i Storbritannien

global marknad med global konkurrens.

och Nederländerna som köper papper och sågade trävaror från Sverige.

I hela världen ökar miljömedvetandet och efterfrågan på
certifierade produkter, inte minst som ett resultat av klimatförändringen. Kunder och konsumenter efterfrågar
produkter som har FSC-märket och bidrar på så sätt till
en hållbar utveckling.

Sveaskogs
skogar

Sågverk

Sveaskog

Privata skogar

Pappers- och
massaindustri

När Beijer Byggmaterial köper in
FSC-certifierade trävaror vet de att
varans ursprung är väldokumenterat ur ett etiskt, ekologiskt och
socialt perspektiv. De kan då känna trygghet utan att själva behöva
utreda varornas ursprung.

Med FSC kan ett ansvarsfullt skogsbruk
spåras genom hela produktionskedjan.

Tillverkningsindustri

Konsument

Värme- och
kraftvärmeverk
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Vad innebär miljöhänsyn enligt FSC?
FSC tillämpar regler som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Globalt sett är
över 95 miljoner hektar skog FSC-certifierad. I stora
skogsnationer som Ryssland, Kanada och Brasilien är
FSC väl etablerat. I Sverige är cirka hälften av skogsmarken, eller drygt 10 miljoner hektar, FSC-certifierad. Den naturhänsyn som tas enligt FSC motsvarar

Hänsyn tas till fornlämningar och kulturminnen.

•

Skogen präglas av mångbruk. Virkesproduktion, renskötsel, friluftsliv, jakt, fiske och annat
utnyttjande bedrivs med hänsyn till varandra och
till miljön.

i många fall Skogsstyrelsens så kallade målnivå, som

Vi hjälper dig

rekommenderas för att nå skogspolitikens mål.

Sveaskog har certifierat all egen skog enligt FSC

FSC-standarden innebär
bland annat följande:
•

•

hänsyn enligt FSC:s standard. Vi arbetar ambitiöst
med naturvård samtidigt som vi bedriver en rationell
och lönsam virkesproduktion. Med vår samlade kun-

synta växter och djurarter, sparas och sköts för

skap kan vi ge dig goda råd i alla skoglig frågor. Med

att bevara mångfalden.

Sveaskog som samarbetspartner vid avverkning och

Skogsägaren avsätter frivilligt 5 procent av
framtiden.

•

och vi utför alla våra avverkningsuppdrag med natur-

Nyckelbiotoper, skogsområden som hyser säll-

virkesvärdet för att skapa höga naturvärden i

God ekonomi och långsiktig avkastning är en av
FSC:s hörnstenar. Vid avverkning tas virkesvärdet väl tillvara samtidigt som hänsyn tas till
skogens ekologiska processer.
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•

andra insatser är det enkelt att ta ansvar på rätt nivå.
Vi vet hur man gör i praktiken.
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Information och råd
Av Sveaskogs virkesköpare får du råd och stöd i skogliga frågor, mer information om

Hitta din virkesköpare på www.sveaskog.se eller via vårt kundcenter,
telefon 0771-787 100 eller e-post kundcenter@sveaskog.se
Läs mer om FSC på www.fsc-sverige.org, www.fsc.org och www.sveaskog.se

Sveaskog Förvaltnings AB, tel 0771-78 70 00, www.sveaskog.se
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget arbetar dessutom med markförsäljning och
tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism. Skogen är kärnan i Sveaskog och företagets vision är att vara främst på att
utveckla skogens värden. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat och med miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling.

977-2224 • V4 • 141023 • www.tr.se

FSC och hjälp att hitta en försäljningsform som passar dig.

