
Certifierad skogsägare - vad gäller?

Omfattning och ansvar
Alla fastigheter med enhetligt ägande omfattas 
av certifieringen, även fastigheter som förvärvas 
efter att certifieringsavtalet skrivits. Den certifierade 
skogsägaren ansvarar för att svenska PEFC Skogs-
standard följs.

Naturligtvis ska man även följa svensk lagstiftning 
med betydelse för skogsbruket enligt de krav som 
framgår av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd till Skogsvårdslagen.

Skogsägarplan
Tänk på att en godkänd skogsägarplan måste 
upprättas inom två år från det att certifieringsavta-
let tecknats. Om annan planproducent använts, ska 
planen skickas in till Norra Skog. Minst fem procent 
av den produktiva skogsmarken ska avsättas för  
naturvårdsändamål, (NO/NS). I första hand väljs 
nyckelbiotoper och i andra hand områden med 
höga naturvärden. Finns inga sådana miljöer  

tillgängliga prioriteras områden som kan utveckla 
naturvärden eller är viktiga för friluftsliv, rekreation 
eller vår kulturmiljö.

Fastigheter som förvärvats eller ombildats efter att 
certifieringsavtalet tecknats ska ha godkänd skogs-
ägarplan inom två år. Om annan planproducent har 
använts ska planen skickas in till Norra Skog.

En skogsägarplan är inte aktuell och måste göras om:
• när planperioden är slut (normalt 10 år). 

• om skogen ändrat karaktär (t.ex. storm, brand, 
översvämning, insektsangrepp). 

• om fastigheten väsentligt har ändrat omfattning, 
t.ex. vid tillköp eller avstyckning vilket kan leda till 
ny prioritering av naturvårdsavsättningar. 

• om natur- eller kulturreservat eller biotopskydd 
har tillkommit på fastigheten i väsentlig omfatt-
ning sedan planen upprättades.

Som certifierad skogsägare är det viktigt att 
du känner till vilket ansvar du har och vilka krav 
som ställs. Nedan finns en sammanställning av 
de viktigaste kraven.

Norra Skog erbjuder produktion av skogsägarplaner. 
Kontakta din skogsinspektor eller besök vår hemsida 
www.norraskog.se för mer information.

Norra Skog är PEFC-certifierade och arbetar alltid enligt 
kraven i skogsstandarden.

Norra Skog har kompetens och rutiner vad gäller natur-
värdesbedömning och tar ansvar för detta då vi anlitas 
för avverkningen.

Norra Skog använder enbart certifierade entreprenörer.



Aktivt skogsbruk
Det är viktigt att prioriterade åtgärder, som röjningar, 
gallringar etc, genomförs inom +/- fem år från före-
slagen tidpunkt enligt skogsägarplanen. Skogsäga-
ren åtar sig också att dokumentera dessa åtgärder. 
Lämpligtvis görs detta i den miljöanpassade skogs-
ägarplanen. Avsteg från planen ska motiveras.

Vid skogsbruksåtgärder
Du som certifierad skogsägare ansvarar för att en 
naturvårdsbedömning genomförs vid planerad av-
verkning på alla certifierade fastigheter där skogs-
ägarplan saknas. Norra Skog har kompetens och 
rutiner vad gäller naturvärdesbedömning och tar 
ansvar för detta då vi anlitas för avverkningen.

Uppfylla relevanta delar av Svenska PEFC
Skogsstandard, exempelvis:
• att alla naturvärdesträd ska lämnas vid föryngrings-

avverkning. Om antalet naturvärdesträd understiger 
tio stycken/ha kompletterar man med utvecklingsträd. 

• att vid behov skapa funktionella kant- och skyddszoner. 

• att skapa tre enheter färsk död ved/hektar  
(t.ex. högstubbar). 

• att forn- och kulturlämningar skyddas samt att  
hänsyn tas till andra intressen, exempelvis rennäring. 

• att lövträd ska gynnas på lämpliga marker. 
 

• att minst fem procent av arealen på frisk och fuktig 
mark ska domineras av lövträd där naturliga förut-
sättningar finns. 

• att lövträd ska gynnas vid röjning och gallring så att 
de utgör minst tio procent av stamantalet fram till sis-
ta gallring där naturliga förutsättningar finns. Fram till 
föryngringsavverkning ska minst 20 lövträd /ha finnas.

Tänk på att endast anlita entreprenörer och/eller 
avverkningsorganisationer som innehar giltigt entre-
prenörscertifikat eller certifieringsbevis. Norra Skog 
använder enbart certifierade entreprenörer.

Det är viktigt att du som skogsägare i samband 
med åtgärder på dina fastigheter tillhandahåller 
nödvändig information till anlitad avverkningsor-
ganisation, entreprenör eller övrig uppdragstagare 
för att PEFC-kraven ska kunna uppfyllas.

Uppföljning och kontroll
Det genomförs kontinuerliga kontroller av kraven 
i skogsstandarden, dels från Norra Skog och dels 
från oberoende extern revisor. En revision innebär 
vanligtvis fysiska besök på fastigheten där man 
kontrollerar om kraven i standarden uppfylls. Som 
certifierad skogsägare krävs det att man är tillgänglig 
vid dessa kontroller.

Hänvisningar
Ni kan hitta den fullständiga skogsstandarden på www.pefc.se under 
fliken ”Standarder”.

”Regelrätt skogsbruk” är en sajt på nätet där du kan läsa om vilka 
lagar och föreskrifter som gäller inom skogsbruket i Sverige.  
www.regelratt.se. Användarnamn: medlem Lösenord: norra

Viktiga frågor för dig som certifierad skogsägare:
1. Omfattar certifieringsavtalet alla fastigheter med samma ägare?

2. Finns skogsägarplan eller avtal om skogsbruksplan för de
certifierade fastigheterna?

3. Är skogsägarplanen äldre än tio år?

4. Är de skogliga åtgärderna kontinuerligt dokumenterade?

Om du har några egna frågor om PEFC, ring din skogsinspektor.
Norra Skogs växelnummer är: 010-583 10 00


