
Mellanskog 
certifierar din skog 



Fem enkla steg till certifiering 
 
1.  
Läs på och diskutera med din 
 skogsinspektor. 

2.  
Teckna avtalet Ansvarsfullt skogsbruk 
och certifiera dig genom Mellanskog.
 

 
3.  
När du certifierat ditt skogsbrukande  
får du ett PEFC-bevis som du kan se på 
Mellanskogs medlemswebb.  
 

4.  
Sköt skogen enligt kraven i avtalet.  
Ta gärna Mellanskog till hjälp.

 
 
 
5.  
Få en miljöpremie för ditt virke och känn 
dig stolt över din miljöinsats. 

1 Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes

PEFC/05-31-5

Främjande av
uthålligt skogsbruk

www.pefc.se

Mellanskog tror på skogens miljönytta och vi låter vår 
kunskap och kärlek till skogen synas i de beslut vi fattar. 
En del i vårt arbete är miljöcertifiering enligt PEFC1. 
 Genom certifieringen tar vi ett extra stort ansvar för 
 miljön – och visar samhället att skogägande och skogs-
bruk är långsiktigt och hållbart. 

PEFC är en internationell miljöcertifiering, särskilt 
 anpassad för oss familjeskogsbrukare. I Mellanskog 
 kallar vi vårt avtal  Ansvarsfullt skogsbruk. Vi som fören-
ing är certifierade, precis som alla våra entreprenörer. 
Det finns många goda skäl för dig som skogsägare att 
göra det samma;   

	Du gör en insats för miljön och visar att familje-
skogsbruket sköter skogen ansvarsfullt och hållbart. 

	Som medlem i Mellanskog är certifieringen 
 kostnadsfri (enligt avtalstexten).

	Du får dessutom en miljöpremie för ditt virke  
som medlem. 

Vad är PEFC-certifiering
Miljöcertifiering enligt PEFC består av tre delar; en 
skogsskötselstandard, en miljöstandard och en social 
standard. De tre delarna bildar tillsammans PEFC skogs-
standard vars målsättning är att utveckla uthålligt skogs-
bruk med god balans mellan produktion, miljö samt 
sociala och kulturella intressen. Läs mer om detta på 
sista sidan. Kraven är offentliga och miljöcertifieringen 
utvärderas av en opartisk tredje part. Certifieringen inne-
bär att man som skogsägare tecknar avtalet Ansvarsfullt 
skogsbruk och förbinder sig att följa kraven i avtalet. 



Vad krävs av mig som skogsägare?
	All din skog ingår i certifieringen (gäller skog med 

samma ägarstruktur inom Sverige).
	Du åtar dig att sköta skogen enligt PEFC:s skogs-

standard (se sista sidan). 
	Även de åtgärder som andra gör åt dig ska ske enligt 

PEFC:s skogsstandard och regleras med avtal. 
	Du har en aktuell och certifieringsanpassad skogs-

skötselplan (gäller fastighetsinnehav på 20 hektar 
och däröver). Planen ska uppdateras minst vart 
tionde år och det ska alltid finnas en aktuell plan.  
Har du  ingen plan idag så går det bra att beställa en  
från Mellanskog. 

	Har du ett mindre fastighetsinnehav (under 20 hek-
tar) så behöver du ha en översiktskarta som redo-
visar formellt skyddad mark, frivilliga avsättningar, 
nyckelbiotoper och forn- och kulturlämningar. 

	Du behöver dokumentera utförda skogsbruksåtgär-
der i de olika avdelningarna så att det är lätt att se vad 
som eventuellt återstår och att planera kommande 
åtgärder. 

	Områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation 
ska dokumenteras i skötselplanen. Om du gör 
åtgärder inom dessa områden ska du informera på 
lämpligt sätt, till exempel genom att sätta upp en 
skylt.

	Om det sker stora förändringar, som byte av ägare, 
tillköp eller försäljning av delar av innehavet, 
 omfattande storm eller brand ska du meddela 
 Mellanskog. Planen ska uppdateras inom 2 år om 
stora förändringar har skett.

	Du accepterar kontroll av kraven i skogsstandarden 
både från Mellanskog och från oberoende extern 
revisor.

Hur arbetar vi med uppföljning? 
Mellanskog följer löpande upp att kraven i PEFC skogs-
standard följs. Det sker genom stickprovskontroller hos 
certifierade skogsägare, kontroller av skogsskötselpla-
ner, stickprovskontroller på utförda skogsbruksåtgärder 
och genom entreprenörernas kvalitetsdeklarationer. 

 
Läs mer om svenska PEFC på hemsidan  
www.pefc.se och entreprenörscertifiering på  
EC Skogs hemsida www.ecskog.se.

En av tre  
Mellanskogs  

medlemmar är  
miljöcertifierade



Skogsägarna Mellanskog Ek för 
Tel. 010-482 80 00
mellanskog.se

Skötselkrav för dig som är certifierad
	Den grundläggande principen i skogsskötselstan-

darden är att skogen ska skötas aktivt och uthålligt 
i enlighet med skogsvårdslagen, skogspolitiska mål 
och annan relevant lagstiftning. 

	Säkra föryngringsmetoder ska användas och skogen 
ska röjas och gallras. 

	Uttag av skogsbränsle är en naturlig del av ett aktivt 
skogsbruk och ska utföras på ett hänsynsfullt sätt.

	Viltstammarna ska hållas balanserade.
	Åtgärder för att upprätthålla skogens hälsa är viktiga. 

T ex röjning och gallring för att minska risken för 
frost, stormskador och insektsangrepp. 

	Kemiska medel som skydd mot skadegörare används 
inte inom ett certifierat skogsbruk. Endast i undan-
tagsfall då det inte finns alternativa skydd att tillgå 
får kemisk behandling användas. 

Särskilda miljökrav för dig som är certifierad
	På certifierade fastigheter avsätts minst 5 % av den 

produktiva skogsmarken för naturvårdsändamål. 
Höga naturvärden såsom nyckelbiotoper prioriteras 
i första hand, därutöver områden med utvecklings-
bara naturvärden eller områden av stor vikt för 
friluftsliv och rekreation. Varje avdelning som avsätts 
för naturmiljövård ska vara minst 0,3 ha.

	Död ved är viktig för den biologiska mångfalden. 
Befintlig död ved värnas och ny död ved skapas vid 
avverkning, vanligen genom att 3 st minst 3 m höga 
så kallade högstubbar skapas i snitt per hektar. 

	Naturvärdesträd är träd som väsentligt avviker från 
övriga i området och därför bidrar till den biologiska 
mångfalden. Exempelvis väldigt gamla eller grova 
träd, eller trädarter som är ovanliga på trakten. Alla 
naturvärdesträd ska lämnas vid avverkning. Finns det 
inte minst tio stycken per hektar så fyller man ut till 
tio stycken per hektar med utvecklingsträd som kan 
utveckla sådana miljökvaliteter på sikt. 

	Skador på grund- och ytvatten samt markkompak-
tering ska förebyggas genom att minimera körskador 
när man kör med tunga maskiner på marken, speci-
ellt där transporter korsar vattendrag. 

	Kantzoner är av stor betydelse för den biologiska 
mångfalden och i samband med skogsbruksåtgärder 
ska funktionella kant- och skyddszoner värnas och 
aktivt skapas/utvecklas, t ex mot vattendrag och 
våtmarker. En funktionell kantzon är ofta lövrik och 
skiktad både i ålder och höjd.

	Lövträd är viktiga både för den biologiska mångfal-
den och kulturmiljön. 5 % av frisk och fuktig produk-
tiv mark ska tillåtas vara lövdominerad och 10 % av 
stamantalet ska efter röjning och gallring utgöras av 
löv.

	Skogliga åtgärder ska utföras så att forn- och kul-
turlämningar inte skadas. Vid avverkning markeras 
lämningar med så kallade kulturstubbar, ca 1,3 m 
höga stubbar, som visar var lämningarna finns för att 
skador lättare ska undvikas vid kommande åtgärder. 

Sociala krav för dig som är certifierad
	En grundläggande princip för PEFC-certifieringen är 

att lagar och avtal ska följas vid arbete i skogen. 
	Utförare av skogsbruksåtgärder ska ha god känne-

dom om tillämpliga PEFC-krav. Om du är självverk-
sam – se till att du är insatt i vad som gäller för de 
åtgärder du utför. 

	I planerings-, skogsvårds- och drivningsarbeten ska 
endast entreprenörer och företag anlitas som är 
certifierade enligt PEFC entreprenörscertifiering och 
som följer lagar och regler vad gäller avgifter, skatter 
och anställningsförhållanden. 

	PEFC verkar för en uthållig glesbygdsutveckling 
och familjeskogsbruket är av stor betydelse för en 
levande landsbygd. 

	Svenska PEFC värnar om allemansrätten men det är 
viktigt att miljön inte skadas och att skogsägare inte 
lider någon ekonomisk skada eller hindras från att 
nyttja sin mark.
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