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Certifiering
Certifiering innebär att någon garanterar att ens skog eller skogsprodukter hanteras
enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. I skogsbranschen fungerar det på så
sätt att man frivilligt väljer att följa ett certifieringssystem och dess regler.
Certifiering handlar till stor del om man ska följa regler kring
skogsproduktionen, men också att bevara en biologisk mångfald
och värna om sociala och estetiska värden. Man kan säga att certifieringen blir ett kvitto på ens framsynthet.
Att certifieras blir på många sätt ett ställningstagande. Man vill
visa att ens skogsprodukter är framtagna och producerade på ett
ansvarsfullt och hållbart sätt. Certifieringen blir ett starkt konkurrensmedel för företag som tillverkar produkterna och ett viktigt
argument för konsumenter som köper dem.
I Sverige är det två certifikat man oftast pratar om, FSC®* och
PEFC. Båda certifieringssystemen har liknande krav avseende
skogsbruksstandard, miljöstandard och den sociala standarden.
Både FSC och PEFC är frivilliga certifieringssystem och utesluter
inte varandra, många skogsägare är idag dubbelcertifierade.
FSC® (Forest Stewardship Council) är en oberoende, internationell medlemsorganisation vars uppgift är att främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av
världens skogar, genom sitt certifieringssystem med samma namn
(FSC). De har ett antal regler för skogsbruk och spårbarhet. De
som följer dessa regler får märka sina produkter med FSC:s varumärke. Konsumenter och företag kan sedan välja varor av trä som
kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk
som tar hänsyn till människor och miljö.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes) är den andra stora standarden. Deras målsättning är att
utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Genom att vara
PEFC-certifierad och använda logotypen på sina produkter kan
skogsägare och företag visa sitt engagemang för hållbar utveckling, hållbart skogsbruk och ansvarsfullt företagande.
Hur gör då en skogsägare som vill bli certifierad? Ja, kortfattat
handlar det om att först anpassa sitt skogsbruk efter reglerna och
sedan kontakta en certifierare för kontroll och godkännande, något
som allt fler också väljer att göra. Drygt 50 procent av all skog i
Sverige FSC-certifierad, och 39 procent är PEFC-certifierad.

FSC®
internationell organisation
för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är
att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl
miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på
produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk
och produkttillverkning enligt FSC:s regler.

FSC ÄR EN OBEROENDE

