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SKOGSCERTIFIERING
GENOM
GRÖNT PARAPLY
Grönt Paraply i Sverige AB är en renodlad paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsbruk. Grönt
Paraply tar ansvar för att skogsägaren blir certifierad, och
skogsägaren fortsätter att ansvara för förvaltning och
försäljning av virke.
Grönt Paraply kan idag erbjuda privata och offentliga
skogsägare en enkel och kostnadseffektiv certifiering
enligt den svenska FSC®-standarden. Som tillval kan
även väljas PEFC för att på så sätt dubbelcertifiera
skogsinnehavet.
Gruppcertifiering är normalt att föredra framför enskild
certifiering för alla skogsägare utom de riktigt stora. De
skogsägare som anslutits hittills äger vardera mellan 300
och 5 800 ha produktiv skogsmark.
Välkommen in under paraplyet!
Miljöcertifierat skogsbruk enligt FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®)
och PEFC®-standarden (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes®). Grönt Paraplys gruppcertifikat har licensnummer FSC C006219 och
PEFC/5-22-228. Läs mer om certifiering av skogsmark på www.grontparaply.se

Så här går det till…
1. Intresseanmälan
Skogsägaren meddelar Grönt Paraply om att denne önskar
certifiera sitt skogsbruk och får då uppgift om vad en anslutning
kommer att kosta. Alla fastigheter som skogsägaren äger måste
ingå i certifieringen. Om det rör sig om gemensamt ägda
fastigheter så måste alla delägare vara införstådda i en ansökan
om certifiering.
2. Rådgivningsträff
Innan anslutningen får du som skogsägare en utförlig information
om de krav som gäller för anslutningen samt förslag på hur kraven
på bästa sätt uppfylls.
3. Förberedelse
Skogsägaren förbereder sig för certifieringen med hjälp av Grönt
Paraply
• Certifieringsanpassad skogsbruksplan upprättas. Om det redan
finns en nyligen upprättad plan, är en komplettering av denna
oftast tillräcklig. Normalt krävs att planen är klar före
anslutningskontrollen.
• Entreprenörer/virkesköpare och eventuella anställda som utför
åtgärder på skogsinnehavet informeras om de krav som ställs
på utförandet av åtgärderna.
• Entreprenörer/virkesköpare förbinder sig, genom avtal med
skogsägaren eller med Grönt Paraply, att efterleva den svenska
FSC®-standarden då åtgärder utförs på det certifierade
skoginnehavet.
• Avtal om anslutning upprättas mellan skogsägaren och Grönt
Paraply.
4. Anslutningskontroll
Personal från Grönt Paraply utför anslutningskontrollen. Detta sker
genom en intervju av skogsägaren, kontroll av skogsbruksplan och
eventuell annan dokumentation, samt i vissa fall fältbesök.
5. Medlem under Grönt Paraplys gruppcertifikat
När skogsägaren uppfyller Grönt Paraplys krav, utfärdas ett
medlemsbevis som utgör ett intyg på att skogsbruket bedrivs
miljöanpassat, med stort socialt ansvarstagande och ekonomiskt
livskraftigt. Skogsägaren kan nu sälja sitt virke som FSC®-märkt
virke!

Krav för anslutning till Grönt Paraply
1. Avtal om certifiering
Skogsägaren skall teckna medlemsavtal med Grönt Paraply om
FSC®-certifiering och iaktta ett års uppsägningstid
2. Skogsbruksplan
Skogsägaren skall inneha och efterleva en certifieringsanpassad
skogsbruksplan i digital form som upprättats enligt Grönt
Paraplys riktlinjer. Ett antal organisationer kan idag upprätta
planer enligt dessa riktlinjer, t ex LRF Konsult, SVS, Södra,
Mellanskog, Svenska Skogsplantor, m fl.
• Skogsägaren skall uppdatera sin skogsbruksplan. Detta görs
genom att uppgifter om eventuella avverkningar och
skogsvårdsåtgärder registreras i planen löpande eller minst en
gång per år.
•

3. Offentlighet
Viss information om skogsägarens skog och skogsbruk är offentligt
genom myndigheternas försorg, t ex ägaruppgifter, arealuppgifter,
nyckelbiotoper och fornminnen. Utöver detta måste skogsägaren
acceptera att ytterligare uppgifter om skogsägarens skog och
skogsbruk är offentlig. Detta gäller i huvudsak följande
information;
• Skogsägarens mål för skogsskötseln
• Beskrivningar av utgångsläge, mål och åtgärdsförslag för
avdelningar med målkoden NO och NS, avdelningar på tidigare
nedlagd jordbruksmark samt avdelningar med framtida
lövdominans.
• Viltvårdsplan för skogsinnehavet
4. Lagstiftning
Skogsägaren skall följa den svenska arbetarskydds-, skogsvårdsoch miljölagstiftningen.
5. Löpande skogsskötsel
Skogsägaren skall utföra skötselåtgärder som är förenliga med
den svenska FSC®-standarden. Detta görs genom att följa
skogsbruksplanen samt den skötselinstruktion (handbok) som
Grönt Paraply tillhandahåller, eller på annat sätt visa att den
svenska FSC®-standarden efterlevs.

6. Entreprenörer/virkesköpare
De som utför åtgärder (avverkningar, skogsvård) på det
certifierade skogsinnehavet måste garantera att;
• åtgärderna leder till långsiktig lönsamhet (effektiva apterings-,
föryngrings- och skogsvårdsmetoder)
• naturvårdshänsyn tas (hänsyn till småbiotoper, naturvärdesträd,
undvikande av skador på mark och vatten, lämnande/skapande
av död ved, strävan efter viss lövandel samt prioritering av
naturlig föryngring)
• de har tillräcklig kompetens för att efterleva standardens krav
(kompetensen hos maskinförare skall så snart möjligt motsvara
"grönt kort"-utbildningen)
• de använder miljövänlig teknik och miljövänliga insatsvaror där
detta är möjligt
• det finns arrangemang för företagshälsovård eller liknande för
eventuella anställda
• de tecknat AMF-försäkringar för företagets anställda
• om det är fråga om ett större företag, detta är bundet av
kollektivavtal (t.ex. genom hängavtal, eller medlemskap i SLA)
Entreprenörer/virkesköpare skall garantera ovanstående punkter
genom ramavtal med skogsägaren eller direkt med Grönt Paraply
(mallar för avtalen finns hos Grönt Paraply).
7. Dokumentation
Följande dokument skall finnas hos skogsägaren och sparas minst
5 år;
• Avverkningsanmälningar
• Avtal med entreprenörer och/eller virkesköpare
• Kvitton/följesedlar beträffande skogsodlingsmaterial
• Avtal med virkesköpare och/eller entreprenörer
• Eventuella avtal om upplåten jakträtt eller liknande
• Dokument från myndigheter avseende aktuellt skogsinnehav
• Skriftlig information om eventuell egen utrustning och egna
anställda

8. Förändring av innehav eller förvaltning
• Då paraplymedlem utökar sitt skogsinnehav skall den
tillkommande arealen ingå i paraplymedlemmens
skogsbruksplan senast 12 månader efter förvärvet.
• Då skogsinnehavet förvaltas av annan än skogsägaren och
förvaltningsuppdraget övertas av annan än den som innehade
uppdraget då anslutningen till Grönt Paraply skedde, genomförs
en ny förenklad anslutningskontroll.
9. Acceptera kontroll
Skogsägaren skall acceptera att personal från Grönt Paraply
genomför kontroller av skogsägarens skogsbruk.
10. Vidtaga rättelser
På uppmaning av Grönt Paraply skall den anslutne skogsägaren
rätta till eventuella avvikelser från de krav som enligt ovan gäller
för paraplymedlemmarna.
Hjälpmedel för skogsägarens certifiering erhålls av Grönt
Paraply via hemsidan på www.grontparaply.se
•
•
•
•
•

Instruktion för certifieringsanpassad skogsbruksplanläggning
Skötselinstruktion (handbok)
Kravspecifikation för entreprenörer/virkesköpare
Mallar för kontrakt med entreprenörer/virkesköpare
Instruktion för uppdatering av skogsbruksplan

Att ha tillgängligt under anslutningskontrollen
För att anslutningskontrollen skall gå så smidigt som möjligt vill vi
särskilt påminna Er om att kontrollera att följande dokument finns
lätt tillgängliga hos Er vid vårt besök:
• Den certifieringsanpassade skogsbruksplanen.
• Kopia på fastighetstaxeringsunderlag från skattemyndigheten ur
vilken det framgår vilka fastigheter Ni/skogsägaren äger.
• Dokument från Skogsvårdsstyrelsen beträffande meddelade
nyckelbiotoper (om sådana finns på innehavet).
• Utdrag ur länsstyrelsens fornminnesregister som berör
skogsinnehavet.
• Kopior på fullständigt ifyllda avtal med entreprenörer/
virkesköpare.
• Avtal om eventuella rättigheter som rör jakt och skogsbruk (ev.
jaktarrenden, vedservitut som belastar fastigheten)
• Information om eventuell egen utrustning (sågar,
jordbrukstraktorer som används i skogsbruket) och/eller egna
anställda som arbetar i skogsbruket.
Kom ihåg att mallar för avtal med entreprenörer/köpare, lista på
obligatorisk dokumentation, lista på krav på entreprenörer,
certifieringsanpassad skötselinstruktion, m.m. finns på Grönt
Paraplys hemsida;
www.grontparaply.se

Att göra lista innan anslutningskontrollen
Se till att skogsbruksplanen blir klar
Sätta sig in i;
- den svenska FSC®-standarden
- skogsbruksplanen
- åtgärdsspecifik instruktion
- miljörättsliga krav
Informera anställda och entreprenörer om certifieringen och
om kraven. OBS, alla anställda och entreprenörer (inkl
skogsvård) MÅSTE veta att ni är certifierade och vad detta
innebär! (information om planen, åtgärdsspecifik instruktion,
regelrätt skogsbruk, arbetarskydd)
Informera eventuella innehavare av särskild rätt i
fastigheterna
Ansvar för entreprenörer - ordna detta t ex genom ramavtal
enligt Grönt Paraplys mallar. Bifoga gärna åtgärdsspecifik
instruktion, Regelrätt skogsbruk och/eller eventuella egna
instruktioner.
Sammanställ information om eventuella anställda
Hur är det med arbetsmiljön för eventuella anställda?
Sammanställ information om eventuell egen utrustning och
förbrukningsvaror
Sammanställ information om entreprenörer (inkl skogsvård)
- info som ges i kontrakt
- info om skyddsombud, förhandlingsombud
- Är det OK att tillställa Svenska Skogs ovanstående info?
Förbered för att inhämta/anteckna den info som behövs för
uppföljningen av skogsbruksplanen
Förbered för att spara annan dokumentation
- skogsodlingsmaterial
- info om planleverantör

Välkommen in under paraplyet!
Grönt Paraply i Sverige AB
Franzéngatan 6
105 33 Stockholm
www.grontparaply.se
Kontaktperson Grönt paraply
Gruppledare Martin Persson
019-16 83 95
martin.persson@grontparaply.se
martin.persson@lrfkonsult.se
Läs mer om certifiering av skogsmark på www.grontparaply.se
Läs gärna mer om FSC® certifiering på se.fsc.org/
Miljöcertifierat skogsbruk enligt FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och PEFC®standarden (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes®). Grönt
Paraplys gruppcertifikat har licensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228. Läs mer om
certifiering av skogsmark på www.grontparaply.se

