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En ny standard for PEFC 
certificering af skovdriften 
er klar 1. juni.

Standarden er blevet 
mere fleksibel inden for en 
række rammer. 

Der er ikke længere faste 
grænser for størrelsen af 
afdrifter.

Der er ikke længere krav 
om udlæg af 5% urørt skov 
hvis skoven ikke rummer 
egnede arealer. Nu skal 

man udlægge 7,5% bio-
diversitetesskov.

En række krav er gjort 
tydeligere, bl.a. om arealer 
med intensiv drift, ansattes 
uddannelse og registreringer.

Efter en lang godkendelsesproces 
hos PEFC International er den nye 
danske PEFC skovstandard klar til 
brug i Danmark fra omkring 1. juni.

Processen omkring revisionen 
har været god. Alle interessenter 
har udtrykt stor tilfredshed med  

resultatet af det kompromis, som  
nu udgør den danske PEFC skov-
standard.

Martin Briand Petersen fra Hede-
Danmark udtrykker det således: 
”HedeDanmark havde et klart mål 
med at deltage i revisionsarbejdet. 
Vi ville sikre en skovstandard, der 
udtrykker en god, ansvarlig og prak-
sisnær skovdyrkning, og på samme 
tid fremstår som et troværdigt valg i 
forhold til at dokumentere en bære-
dygtig skovdrift. Vel at mærke ikke 
bare i skovbrugserhvervets øjne, men 
hos alle de involverede interessenter. 

Den nye PEFC skovstandard

klar til brug

Kriterierne udgør fundamentet for en langsigtet bæredygtig drift af PEFC certificerede skove. Der sikres en balance mellem 
hensynene til skovens stabilitet, produktion af træ og andre goder, driftsøkonomi, miljøbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, 
landskabs- og kulturhistorie samt sociale hensyn.
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Arbejdet i revisionsgruppen har 
været konstruktivt fra dag 1, og vi er 
tilfredse med resultatet.” 

PEFC ordningen giver nu større 
frihed i metodevalget for skovejeren, 
men uden at gå på kompromis med 
hensyn til biodiversiteten, de ansat-
tes rettigheder og skovgæsternes 
muligheder for at anvende skovene. 
Standarden er ændret på en række 
områder, som giver skov-ejendom-
mene en højere grad af fleksibilitet 
inden for en række fastsatte rammer.

Større fleksibilitet har været et 
stort ønske fra skovejersiden. Det er 
glædeligt at det er lykkes at forene 
de mange modsatrettede interesser 
i den nye skovstandard.

Denne artikel vil kort præsentere 
den nye standard og de væsentligste 
ændringer. 

Ny struktur af standarden
Skovstandarden er blevet omstruk-
tureret. Først kommer en generel 
beskrivelse af den certificerede 
skovdrift, som udgør den overord-
nede ramme. Herefter følger de 
detaljerede kriterier og indikatorer, 
som er inddelt i fire afsnit:

1. Skovdyrkning. Her indgår bl.a. 
foryngelsesformer, træartsvalg og 
andre aspekter tæt knyttet til forvalt-
ningen af skovenes træproduktion.

2. Miljø- og biodiversitet. Det 
omfatter bevarelse og udvikling af 
skovens biodiversitet, naturværdier, 
miljøbeskyttelse, vildtforvaltning samt 
landskabelige og kulturhistoriske 
værdier.

3. Sociale forhold. Det omfatter 
friluftsliv, dialog med lokalsamfundet 
samt ansattes rettigheder og ud-
dannelse.

4. Planlægning. Her indgår formu-
lering af driftsformål samt registre-
ringer og dokumentation af driften.

Kriterierne udgør fundamentet 
for en langsigtet bæredygtig drift af 
PEFC certificerede skove. Der sik-
res en balance mellem hensynene 
til skovens stabilitet, produktion af 
træ og andre goder, driftsøkonomi, 
miljøbeskyttelse, biologisk mangfol-
dighed, landskabs- og kulturhistorie 
samt sociale hensyn.

Den nye struktur gør standarden 
mere læsevenlig. Sammen med tyde-
ligere definitioner i ordlisten bliver 
standarden lettere at auditere (dvs. at 
bedømme om kriterierne er opfyldt).

De væsentligste ændringer
Metodefrihed
Standarden havde tidligere et ind-
ledende afsnit med generelle ret-

ningslinier. Der blev her henvist til 
konceptet ”naturnær skovdrift”, som 
indgik i det danske arbejde med 
”operationelle retningslinier for bære-
dygtig skovdrift på ejendomsniveau”. 

Nu er den generelle rammebeskri-
velse helt gennemskrevet. Den giver 
en højere grad af fleksibilitet og ikke 
mindst metodefrihed i skovdriften 
inden for veldefinerede rammer. 

”De gamle generelle retningslinier 
beskrev et fastlåst billede af en drift 
uden metodefrihed som kun i praksis 
kunne opnås meget få steder, siger 
Niels Otto Lundstedt, Dansk Skovfor-
ening. Kun få skovejere havde lyst til 
at bevæge sig ensidigt i den retning. 

Med den nye formulering af de  
generelle retningslinier står foryngel-
sesfasen centralt i skovstandarden. 
En af hovedmålsætningerne er at 
driften skal tilrettelægges, så der sik-
res et langsigtet og stabilt skovklima 
med større frihed i valg af fremtidige 
foryngelsesformer. 

Metodefrihed i skovdyrkningen, 
kombineret med bl.a. visse krav til 
træartsvalg og sikring af biodiver-
sitet, sikrer nogle mere fleksible, 
lokalitetstilpassede og praksisnære 
rammer for skovejeren i driften. Den 
reviderede PEFC ordning er således 
med til at sikre en varieret, fremfor 
ensrettet, produktion af såvel træ 
som biodiversitet.” 

Ingen fast grænse for renafdrifter
Der er ikke længere fast areal-
grænse for renafdrifter. I stedet er 
det under kriterium 1.2 beskrevet at 
særligt størrelsen og anvendelse af 
renafdrifter skal kunne begrundes. 

Samtidig stilles krav om at hvor 
der anvendes renafdrifter skal disse 
have en udformning og en størrelse, 
der sikrer, at den efterfølgende 
kultur har en hurtig etablering og 
at skovklimaet og omkringliggende 
bevoksningers stabilitet ikke kom-
promitteres. Endvidere er der visse 
arealer som ikke må renafdrives. 

Mulighed for andre produkter end træ
Hvis der er andre produkter end 
træ, som udnyttes kommercielt, skal 
ejeren have retningslinier der sikrer, 
at denne drift ikke påvirker det 
langsigtede dyrkningspotentiale. Til 
gengæld er det muligt at sælge disse 
produkter – fx mos og bær – som 
PEFC certificeret.

Intensiv drift
Det er blevet tydeliggjort at alle are-
aler der er afhængige af vedvarende 
tilførsel af hjælpestoffer skal beteg-

nes som intensiv drift. Det kan være 
juletræer, pyntegrønt og vildtagre. 

Målet er at den samlede intensive 
drift på certificerede ejendomme 
højst må udgøre 10% af ejendommens 
skovbevoksede areal. Ejendomme 
med en højere procentsats (dog mak-
simalt 15%) kan bringe andelen ned 
på 10 % inden for en tiårs periode.

Mere åbent træartsvalg
Anvendelsen af hjemmehørende 
træarter er fortsat helt centralt i 
skovstandarden. 

Ejendomme med en meget høj løv-
træandel får dog i den nye standard 
mulighed for at konvertere arealer til 
andre træarter, hvis de er lokalitets-
tilpasset og ikke truer væsentlige 
naturværdier. Således må bevoksnin-
ger med en meget høj alder i forhold 
til normal omdrift og bevoksninger 
med en rig natur knyttet til kontinui-
tet i skovdækket ikke konverteres.  

Urørt skov
PEFC krævede tidligere udlæg af 
urørt skov på 5% af det skovbevok-
sede areal. Det er nu ændret til at 
der skal udlægges biodiversitets-
arealer på 7,5% af det samlede 
cer-tificerede areal. 

Nora Skjernaa Hansen fra Dan-
marks Naturfredningsforening ud-
taler: ”For os har det været vigtigt 
at sikre, at naturen bliver højere 
prioriteret i sammenhæng med 
træproduktionen, samt at skovenes 
naturværdier beskyttes bedre gennem 
mange virkemidler og ordninger i 
årene der kommer.

 Vi er godt tilfredse med, at der 
nu også gennem PEFC stilles krav 
om udlæg af biodiversitetsarealer og 
at det er et krav, at arealerne ved 
behov skal plejes med henblik på at 
fremme biodiversiteten. Samtidig er 
det blevet specificeret, at en række 
arealer aldrig må konverteres til ikke 
hjemmehørende træarter. Samlet set 
synes vi, at der gennem den kon-
struktive tilgang i arbejdsgruppen er 
skabt en god og balanceret standard."

Baggrunden for ændringen er en 
generel erkendelse i arbejdsgruppen 
af, at udlæg af urørt skov alene ikke 
kan sikre biodiversiteten i skovene, 
således som strukturen er i dag. 
Samtidig kan det være svært at 
finde egnede bevoksninger der kan 
udlægges til urørt skov i alle skove. 

For eksempel er løvtræsarealet 
i hedeplantager ofte præget af eg 
eller birk. Der er måske kun tale 
om helt unge bevoksninger eller 
plantninger, hvor udlæg af urørt 
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skov ikke giver mening i forhold til 
at sikre biodiversitet, som er knyttet 
til gammel løvskov. 

I disse egne af landet kan bio-
diversiteten fremmes ved pleje af 
lysåbne arealer og skovbryn, øge 
arealet med bevoksninger af blandet 
løvskov og nåleskov mv. Biodiversi-
tetsarealerne kan dog ikke udeluk-
kende bestå af lysåbne naturtyper, 
og urørt skov skal stadig udlægges 
de steder, hvor det giver mening.  

Adgang og friluftsliv
Det er nu også et krav at informa-
tion om mulighederne for adgang og 
friluftsliv i skoven skal være let til-
gængelig for offentligheden, ligesom 
der skal sikres gode muligheder for 
friluftsliv og naturoplevelser. Dette 
dog under hensyntagen til størrel-
sen af den enkelte skov.

Uddannelse af ansatte og sikkerhed
Det er blevet tydeligere at skov-
ejeren har pligt til at sikre at alle 
ansatte har de fornødne kvalifika-
tioner til at varetage deres arbejds- 
opgaver sikkert og kvalificeret. 
Ejeren skal desuden sikre den nød-
vendige efteruddannelse af ansatte 
i forhold til gennemførelsen af en 
bæredygtig skovdrift. 

Det står også i standarden at pe-
sticider kun må bruges af personer 
med korrekt uddannelse og med det 
nødvendige sikkerhedsudstyr.

Ændrede krav til registreringer
Standarden indeholder en række krav 
til bl.a. registreringer og dokumenta-
tion, som gør det muligt at vurdere 
de sociale, miljømæssige og økonomi-
ske konsekvenser af skovdriften. Det 
er samtidig grundlaget for en korrekt 
og enkel auditering af skovdriften, 
og det sikrer en høj troværdighed og 
kvalitet for enhver PEFC certificering. 

Det fremgår nu, hvilke registre-
ringer der er indledende og som 
kun skal opdateres periodevis, og 
hvilke registreringer der skal fore-
tages løbende.

Herudover er det specificeret at 
skovejeren aktivt skal sælge træet 
som certificeret, så køberen kan 
medregne det som certificeret un-
der deres sporbarhedscertificering. 
Desuden fremgår det hvilke oplys-
ninger der skal følge med produkter 
der sælges som certificerede.

Overgangsperiode
Ejendomme der allerede har en 
certificering har et år til at indføre 

den nye standard. Mange har dog 
allerede forberedt det og er klar til 
at blive auditeret efter de nye regler. 
Nye certifikater kan fra 1. juni 2013 
kun udstedes efter den nye standard.

Vil du vide mere?
Er du interesseret i mere detaljeret 
information, kan Skovstandarden 
findes på PEFC Danmarks hjemme-
side. Desuden afholder PEFC Dan-
mark et seminar i slutningen af 
juni hvor alle interesserede kan få 
præsenteret den nye standard og få 
mulighed for at stille spørgsmål. 

Seminaret vil blive annonceret  
på PEFC Danmarks hjemmeside  
– www.pefc.dk

CERTIFICERING

208 SKOVEN 5 2013

Arbejdsgruppen for  
skovstandarden:

- Camilla Vakgaard, BAT-Kartellet
-  Nora Skjernaa Hansen, Danmarks 

Naturfredningsforening
-  Niels Otto Lundstedt, Dansk  

Skovforening
 -  Martin Briand Petersen, Hede-

Danmark
 -  Ulrik Nielsen, Skovdyrkerforeningen
-  Karsten Lund Larsen, Danmarks 

Jægerforbund
 - Maria Kock-Jensen, Friluftsrådet
-  Jens Chr. Briand Petersen,  

Pro Silva

Vedskov
Træsalg og Skovservice

www.vedskov.dk

Maskinskovning, rådgivning og køb af nåletræ

Entreprenørarbejde tilbydes:

Planter sælges i alle størrelser og sorter til rdelagtige priser.
Brænde sælges i 3 m stykker eller savet og flækket.

Skovfogedrådgivning tilbydes.
Høje priser gives - Kvalitet i højsædet.

Maskinskovning:

Udkørsel:

Kvas rydning:
Oprilning til plantning:
Rod- og grenknusning el
Knusning af juletræer:
Knusning af rabatter:
Plantning:
Plantehuller:
Sprøjtning:
Flishugger:
Fældebunkelægning:
Reperation af vej:

Køb og salg af nåletræ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde også af løvtræ
Cellolusetræ
Flis

13 stk. Timberjack og Silvatec
i alle størrelser
10 stk. Timberjack og Silvatec
i alle størrelser
Gummiged med kvasgrab
Gummiged med opriller

Ahwi 700 med 365 hk traktor
Kranmonteret 120 cm knuser
Maskinelt eller manuelt
Bor
Tågesprøjtning
Selvkørende
2 stk. Silvatec 886
Gravemaskine

Specialeffekter:
Flagstænger
Pæle og rafter
Lærk og douglas
Troldhede træ
Bygningstømmer til byggeri

PEFC 
godkent

fo

Se vores nye hjemmeside www.vedskov.dk
Skoventreprenør Peter Laursen 8687 5126 / 2323 1098 / 4058 3826

Skovfoged 4084 1764 ● Fax 8687 5170
Vedskovvej 6, 8883 Gjern ● mail: mail@vedskov.dk


