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SKOGSBRUKSCERTIFIERING ENLIGT FSC® OCH PEFC™ 

Välkommen in under paraplyet! 

Grönt Paraply i Sverige AB är en renodlad paraplyorganisation som sedan slutet 

på nittiotalet tillhandahållit gruppcertifiering av skogsbruk. Grönt Paraply kan idag 

erbjuda dubbelcertifiering för privata och offentliga skogsägare. Ett 

kostnadseffektivt medlemskap där skogen certifieras enligt både den svenska 

FSC- och PEFC-standarden. 

Grönt Paraply är ett dotterföretag till Ludvig & Co AB och fungerar som 

oberoende gruppledare för de markägare som är anslutna. Här finns inga 

incitament att öka virkesleveranserna till en specifik industri utan du kan göra 

affärer med den part som är bäst för dig. För Grönt Paraply är certifieringen vår 

huvudverksamhet till skillnad från andra aktörer som mer ser certifieringen som 

en tjänst att öka virkesflödet till industrin eller som en del av ett 

förvaltningskoncept. På detta sätt så kan vi med större säkerhet garantera att 

certifieringskraven efterföljs och en trygghet för dig som markägare att enbart 

dina intressen tas tillvara.  

Grönt Paraply är den största aktören som ger en helt oberoende certifiering av 

skogsmark. Gruppcertifiering är normalt att föredra framför enskild certifiering. 

De anslutna medlemmarna består av privata skogsägare, aktiebolag och 

kommuner med en sammanlagd skogsareal på 62 000 hektar.  

Välkommen in under paraplyet!  

Martin Persson 
Gruppledare Grönt Paraply 
019-16 83 95     martin.persson@grontparaply.se 

 

 

Miljöcertifierat skogsbruk enligt FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och PEFC™-

standarden (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™). Grönt Paraplys har 

licensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228. Läs mer om certifiering av skog på 

www.grontparaply.se 

  

http://www.grontparaply.se/


Så här funkar det: 

 
1. Starta upp certifieringsprocessen för FSC® och/eller PEFC™ 
När du som skogsägare önskar certifiera dig meddelar du din 
personliga kontakt hos oss på www.grontparaply.se . Vi går då 
grundligt igenom vad det innebär att vara certifierad via oss och 
vårt gruppcertifikat. Förutom aktuell skogsstandard från 
FSC®/PEFC™ får du del av vårt informationsmaterial som hjälper 
dig i ditt certifieringsanpassade skogsbruk. 
 
2. Anpassa skogsbruksplanen 
Grunden för all skogscertifiering är en genomarbetad och tydlig 
skogsbruksplan. PEFC™ ställer vissa specifika krav* på hur den är 
utformad, med vår checklista stämmer du av att den är ok! En 
aktuell och certifieringsanpassad skogsbruksplan krävs innan 
certifieringsavtal kan tecknas. 
 
3. Anlita rätt entreprenörer 
De flesta skogliga åtgärder utförs idag av välutbildade 
entreprenörer. Skogsstandarden ställer bl.a. krav på att det finns 
skriftliga avtal med dem där de bl.a. intygar rätt utbildning bland 
sina anställda och att de åtar sig att efterleva certifieringskraven 
när åtgärder utförs på din skog. Till detta använder du vår mall 
för ramavtal. Ramavtalet ska vara tecknat senast innan aktuell 
åtgärd påbörjas. 
 
4. Anslutningskontroll 
Personal från Grönt Paraply utför anslutningskontrollen. Detta 
sker genom en intervju av skogsägaren, kontroll av 
skogsbruksplan och eventuell annan dokumentation, ofta ett 
fältbesök. Vanligt är att vi kombinerar rådgivningsträffen med 
anslutningskontrollen. Denna genomgång resulterar i en skriftlig 
rapport ”anslutningskontroll”, bl.a. för att tydliggöra om någon 
rutin behöver förbättras. 
 
5. Teckna avtal om medlemskap hos Grönt Paraplys 
gruppcertifiering 
Medlemsavtal tecknas mellan dig och Grönt Paraply. Avtalet 
behöver undertecknas av alla delägare och alla fastigheter som 
du äger måste ingå i certifieringen. För att tydligt visa att det är 
ett långsiktigt åtagande så är uppsägningstiden 12 månader. 
Via avtalet åtar du dig att efterleva kraven i skogsstandarden, 
som en del i detta ingår självklart att efterleva t.ex. den svenska 
arbetarskydds-, skogsvårds- och miljölagstiftningen. 
 

http://www.grontparaply.se/


6. Medlemsbevis 
Så snart som vår granskningskommitté godkänt dig som medlem 
i certifieringsgruppen och medlemsavgiften är inbetald så 
erhåller du ditt medlemsbevis. Av medlemsbeviset framgår ditt 
certifikatsnummer. Medlemsbevis utgör ditt intyg på att 
skogsbruket bedrivs miljöanpassat, med stort socialt 
ansvarstagande och att det är ekonomiskt livskraftigt. 
 
7. Gruppmedlem som bedriver ett certifierat skogsbruk 
Från första dagen du är medlem så bedriver du ditt skogsbruk 
certifierat, det innebär bl.a. att du kan sälja ditt virke med Grönt 
Paraplys certifikatsnummer.  
Årligen uppdaterar du skogsbruksplanen med utförda åtgärder 
och skickar in den till Grönt paraply.  
Du kommer med några års mellanrum få revisionsbesök (både 
interna av Grönt Paraply och externa av certifieringsorganet) där 
du har möjlighet att visa upp att skogsbruket bedrivs enligt FSC® 
/ PEFC™:s skogsstandard. Om brister upptäcks får du en tidsfrist 
inom vilka de ska åtgärdas.  
 
8. Offentlighet 
Viss information om din skog är offentlig genom 
myndigheternas försorg, t ex ägaruppgifter, arealuppgifter, 
nyckelbiotoper och fornminnen. Utöver detta måste du 
acceptera att ytterligare uppgifter om din skog och skogsbruk är 
offentligt och kan behöva göras tillgänglig vid förfrågan. Detta 
gäller t.ex. information om skogens målklassning med fokus på 
skötsel av NS-avdelningar. Även områden med förstärkt hänsyn, 
kontinuitetsskogsbruk, lövrika bestånd. 
 

9. Löpande skogsskötsel  

Du skall utföra skötselåtgärder som är förenliga med den 
svenska FSC® och PEFC™-standarden. Detta görs genom att följa 
skogsbruksplanen samt den skötselinstruktion (handbok) som 
Grönt Paraply tillhandahåller. Traktdirektiv/arbetsorder ska 
användas för att planera, genomföra och följa upp åtgärder. 

Uppföljning och dokumentation av utförda åtgärder sköts oftast 
bäst genom att skriva in dem i skogsbruksplane-programmet. 
Det underlättar även vid en revision för att påvisa att den 
svenska FSC® och PEFC™-standarden efterlevs.  

 

  



10. Dokumentation 

Det är svårt att komma ifrån att certifiering ställer krav på att ha 
ordning och reda på sin dokumentation.  Ofta är det din 
dokumentation som styrker att du efterlever skogsstandardens 
krav.  Spara därför i minst 5 år: avverkningsanmälningar, avtal 
med entreprenörer och/eller virkesköpare, kvitton/följesedlar 
beträffande skogsodlingsmaterial, avtal om upplåten jakträtt 
eller liknande, dokument från myndigheter avseende aktuellt 
skogsinnehav, skriftlig information om eventuell egen utrustning 
och egna anställda. 

 
11. Hjälp på vägen 

Hjälpmedel för din certifiering erhålls av Grönt Paraply via 
hemsidan på www.grontparaply.se    

 

Grunddokumentationen utgörs av respektive skogsstandard. 
Tillsammans fångar vi huvudpunkterna för just ditt skogsbruk i 
dokument Min skogscertifiering, det blir ditt basdokument 
tillsammans med skogsbruksplanen. Som uppslagsverk finns vår 
Skötselinstruktion. Ramavtal tecknas med alla externa aktörer 
innan de utför arbeten på ditt skogsinnehav. Traktdirektiv med 
stöd av Målbilderna används vid alla skogliga åtgärder. 

 
Ovanstående dokument är skyddade, kontakta oss för att erhålla 
lösenord. 
 
12. Förändring av innehav eller förvaltning 

Vi behöver löpande få information om förändringar sker 
gällande skogsinnehavet. Det kan vara: 

http://www.grontparaply.se/


När du utökar ditt skogsinnehav, då meddelar du detta 
omgående tillsammans med en kartbild. Inom 12 månader ska 
även skogsbruksplanen uppdateras med det nya innehavet. 

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.  

 
Att ha tillgängligt under anslutningskontrollen 
 

För att anslutningskontrollen skall gå så smidigt som möjligt vill 
vi särskilt påminna dig om att kontrollera att följande dokument 
finns lätt tillgängliga vid vårt besök: 

 Den certifieringsanpassade skogsbruksplanen. 
 Kopia på fastighetstaxeringsunderlag från 

skattemyndigheten ur vilken det framgår vilka fastigheter 
du/ni äger. 

 Dokument från Skogsvårdsstyrelsen beträffande 
meddelade nyckelbiotoper (om sådana finns på 
innehavet). 

 Utdrag ur länsstyrelsens fornminnesregister som berör 
skogsinnehavet. 

 Ev. påbörjade 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 
www.grontparaply.se 

  

http://www.lrfkonsult.se/Din-verksamhet/skog/skogscertifiering-gront-paraply/


 

 

 

 

 

Välkommen in under paraplyet! 

 

Grönt Paraply i Sverige AB 

Warfinges väg 32 

112 51  Stockholm 

www.grontparaply.se 

 

Kontaktperson Grönt paraply 

Gruppledare Martin Persson 

019-16 83 95 

martin.persson@grontparaply.se 

 

Läs mer om certifiering av skogsmark på www.grontparaply.se 

Läs gärna mer om certifiering på se.fsc.org/  och http://pefc.se/  

Miljöcertifierat skogsbruk enligt FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och 

PEFC™-standarden (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™). 

Grönt Paraplys har licensnummer FSC C006219 och PEFC/5-22-228. Läs mer om 

certifiering av skog på www.grontparaply.se 
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