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Presentationens 

bruksanvisning

3

UTFÖRARE

SKOGSÄGARE

PLANERARE

FÖRETAGARE

skogsmaskinförare, grävmaskinsförare, skogsarbetare

skogsrådgivare, skogsbruksplanerare

skogstjänstföretagare, maskinföretagare, arbetsgivare

En dia med beteckningen ovan 

innebär att de som utför arbetet och 

planerarna bör känna till kriteriets 

innehåll. Skogsägare eller företagare 

behöver inte känna kriteriets innehåll 

för att kunna verka i enlighet med 

PEFC-certifieringen.

 Denna diapresentation är avsedd för situationer där man förmedlar information om PEFC-

certifieringens kriterier.

 Presentationen kan laddas som pdf- eller ppt-fil från Finlands PEFC:s webbplats. 

 Presentationen innehåller PEFC skogscertifieringskriterierna i sin  helhet.

 Det är förbjudet att ändra diornas textinnehåll. 

 Det är förbjudet att använda presentationens fotografier i andra sammanhang.

 Med hjälp av diapresentationens symboler (se symboler för aktörsgrupper) kan man välja ut de 

diabilder som man vill visa åt ifrågavarande målgrupp

 Kriteriediorna har fyra symboler, vilka åskådliggör om kriteriet är centralt för aktören.

– Symbolen har grön ram om aktören med sin verksamhet påverkar hur kriteriet uppfylls

– Symbolen har grön ram om aktören med sin verksamhet inte påverkar hur kriteriet uppfylls

 Aktörsgrupperna och deras symboler är:

Markeringen ovan 

innebär, att det finns 

sammanlagt tre dior 

om ämnet och att det 

är fråga om den tredje 

dian i ordningen.



Skogscertifieringen – från skog 

till konsument
 Skogscertifieringen är ett marknadsorienterat system med vilket 

man kan påvisa, att en produkt är tillverkad av skogsbaserad 

råvara som är producerad på ett hållbart sätt. 

 De finländska skogscertifieringskriterierna har ställts upp från 

inhemsk utgångspunkt – kriterierna motsvarar internationella krav.

 Opartiska certifieringsorgan övervakar att kriterierna uppfylls från 

skogen till fabriken och vidare till konsumenten. 
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Skogen Tillverkning och 

vidareförädling
KonsumentHandel



Skogscertifiering – ger mervärde 

och värnar om hållbarhet
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Handel, konsumenter

Skogsägare, aktör 

inom skogsbranschen

Tillverkare och säljare

Främjar hållbar verksamhet 

och konsumenternas 

acceptans

Trygga efterfrågan på virke

Bedriver hållbart skogsbruk och 

främjar skogsbrukets acceptans

Skapar konkurrensfördel

Erbjuder en möjlighet att 

påverka genom konsumtion

Ger säkerhet om 

produktens ursprung



 Certifieringen kan utföras på 

tre olika sätt:

– Regional gruppcertifiering (ary)

– Gruppcertifiering, dvs. modell 

där fastigheterna inte bildar en 

sammanhängande helhet (ry)

– Skogsägarspecifik certifiering 

(mo)
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PEFC 

certifiering

Den regionala gruppcertifieringen har tidigare

sammanfallit med skogscentralens 13 

verksamhetsområden. Framöver

söks gruppcertifikaten för fem olika regioner.



 Kraven är de samma för skogsägaren, oberoende av 

certifieringsmodell (ary / ry)

 i ry-modellen kan skogsägaren bli tvungen att leverera uppgifter om 

förverkligande av vissa kriterier till gruppcertifikatets innehavare, eftersom 

man inte kan tillämpa information på regional nivå

 Skogsägarens skyldigheter är mera omfattande i den 

skogsägarspecifika certifieringen än i gruppcertifiering, eftersom 

skogsägaren ansvarar också för förvaltningen av certifikatet och 

insamling av information

 Skogsägarspecifik certifiering lämpar sig bäst för stora markägare
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PEFC

certifiering

Det finns skillnader i krav på kriterierna

Till exempel i fråga om kriteriet nr 8 betraktas förverkligandet av plantskogsvård inom ary + 

ry  -certifieringen utgående från årligt skötselbehov. Inom mo-certifiering utförs 

granskiningen däremot i relation till plantskogsvårdsbehovet under en 5-årsperiod. 

Inom ary -certifiering används regionala inventeringsuppgifter som indikator. Inom ry + mo -

certifiering följer man upp arbetsmängder och jämför utfallet med åtgärdsförslag som har 

gjorts utgående från uppgifter om skogstillgångar.



 Varje kriterium har en rubrik

 Kriterium 21: De anställda har god grundkompetens

 Rubriken specificeras med en eller flera meningar

 De anställdas bör ha god grundkompetens för arbetet.

 I anslutning till kriteriet finns det indikatorer, som används för att 

bedöma om kriteriet uppfylls

 Arbets- och entreprenadgivaren54) har t.ex. dokument eller annat som visar 

att denna har försäkrat sig om att den anställda har tillräcklig 

grundkompetens för varje arbetsuppgift som ingår i arbetet.

 Kriteriets definitioner preciseras

 54) Med arbets- och entreprenadgivare givare avses beroende på fallet 

arbetsgivare som är registrerad i arbetsgivarregistret, innehavare av 

avverkningsobjekt eller underentreprenörens entreprenadgivare.

 Kriterierna kan grupperas till exempel enligt följande teman:
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PEFC –kriteriernas struktur

Skogstillgångar

och skogens

tillväxt

Socialt

ansvar
Skogsnatur
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Vi följer

lagen Vi bevarar

skogarnas 

kolsänka

Vi anmäler

användning av 

skog

Vi utnyttjar

uppdaterad info 

om skogstillgångar

Vi säkrar

skogsvårds-

arbetenas kvalitet

Vi sörjer för

beståndets 

hälsa

Vi driver

energived på 

ett hållbart sätt
Vi sätter

plantbestånden 

i skickVi tryggar

skyddsområden
Vi tryggar

värdefulla 

livsmiljöerVi upprätthåller

torvmarks-

naturen Vi tryggar

hotade arter

Vi använder

eld i naturvård

Vi lämnar

naturvårdsträd 

och rötved

Vi förnyar

med naturliga 

trädslag

Vi använder inte 

gm-trädslag vid 

förnyelse

Vi tryggar

vattendragens 

och småvattnens 

kvalitet 

Vi sörjer för

vattenskydd

Vi tryggar

grundvattnen

Vi använder

växtskyddsmedel 

ansvarsfullt

Vi säkrar

arbetarnas 

kunnighet

Vi sörjer för

arbetssäkerhet, välmående i 

arbetet och jämlikhet

Vi fullföljer

arbetsgivarens 

skyldigheter
Vi anskaffar

skogstjänster med 

god praxis

Vi främjar

skogsägarnas kunnande

Vi främjar

skogskunskap och naturförhållande 

hos barn och unga

Vi tryggar

allemansrätten

Vi smutsar 

inte ner i 

skogen

Vi främjar

mångsidig användning

Vi bevarar

fasta fornlämningar

Vi tryggar

förutsättningarna för 

renskötsel

Vi tryggar

samekulturen
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Lagstadgade krav följs1
Samernas kultur och förutsättningarna för att utöva 

samernas traditionella näringar tryggas i deras 

hembygdsområde i enlighet med samernas 

hållbara utveckling

32

Verksamhetsförutsättningarna för 

rennäring tryggas31
Fasta fornlämningar tryggas30
Förutsättningarna för mångbruk av 

skogarna främjas29
Skogar nedskräpas inte vid 

skogsbruksåtgärder28
Allemansrätten tryggas27
Barns och ungdomars kunskaper om skog 

och deras förhållande till naturen främjas26
Skogsägarnas kunskaper och 

färdigheter främjas mångsidigt25

Skogarna är en livskraftig 

kolsänka2
Anmälan om användning av skog påvisar att 

avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna 

är klarlagda

3

Skötseln och användningen av skogarna 

grundar sig på användningen av aktuell 

skogsdata

4

Kvaliteten i skogsvårdsarbeten 

fastställs 5
Skogarnas hälsa tryggas

6
Hållbart uttag av energived

7
Plantskogarna sätts i skick 

vid rätt tidpunkt8
Naturvärden i 

skyddsområden bevaras9
Särdrag hos värdefulla livsmiljöer 

bevaras10
Torvmarksnaturens mångfald bevaras

11
Kända livsmiljöer för hotade arter 

bevaras12

Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar 

skogsarternas mångfald13
Naturvårdsträd och död stamved lämnas 

orörda i skogsbruket14

Vid skogsförnyelse används trädslag som 

hör till de naturliga arterna i Finland15
Genmodifierat skogsodlingsmaterial 

används inte16
Vid arbeten intill vattendrag och småvatten 

beaktas vattenvården17
På iståndsättningsdiknings- och 

dikningshögläggningsobjekt tryggas 

vattenvården

18

Grundvattnets kvalitet tryggas vid 

skogsbruksåtgärder19

Växtskyddsmedel används på 

ett ansvarsfullt sätt20
De anställda har god 

grundkompetens21

Vid anskaffning av skogsarbetstjänster 

följs god praxis24
Arbetsgivarskyldigheterna 

uppfylls23
Säkerhet i arbetet, arbetshälsa och 

jämställdhet tryggas22

PEFC –kriterierna består av 

32 kriterier. Det är viktigt att 

du som certifierad känner 

till de kriterier som har 

anknytning till din 

verksamhet.
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Lagstadgade krav följs1
Samernas kultur och förutsättningarna för att utöva 

samernas traditionella näringar tryggas i deras 

hembygdsområde i enlighet med samernas 

hållbara utveckling

32

Verksamhetsförutsättningarna för 

rennäring tryggas31
Fasta fornlämningar tryggas30
Förutsättningarna för mångbruk av 

skogarna främjas29
Skogar nedskräpas inte vid 

skogsbruksåtgärder28
Allemansrätten tryggas27
Barns och ungdomars kunskaper om skog 

och deras förhållande till naturen främjas26
Skogsägarnas kunskaper och 

färdigheter främjas mångsidigt25

Skogarna är en livskraftig 

kolsänka2
Anmälan om användning av skog påvisar att 

avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna 

är klarlagda

3

Skötseln och användningen av skogarna 

grundar sig på användningen av aktuell 

skogsdata

4

Kvaliteten i skogsvårdsarbeten 

fastställs 5
Skogarnas hälsa 

tryggas6
Hållbart uttag av 

energived7
Plantskogarna sätts i skick 

vid rätt tidpunkt8
Naturvärden i 

skyddsområden bevaras9
Särdrag hos värdefulla livsmiljöer 

bevaras10
Torvmarksnaturens mångfald 

bevaras11
Kända livsmiljöer för hotade arter 

bevaras12

Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar 

skogsarternas mångfald13
Naturvårdsträd och död stamved 

lämnas orörda i skogsbruket14

Vid skogsförnyelse används trädslag som 

hör till de naturliga arterna i Finland15
Genmodifierat skogsodlingsmaterial 

används inte16
Vid arbeten intill vattendrag och småvatten 

beaktas vattenvården17
På iståndsättningsdiknings- och 

dikningshögläggningsobjekt tryggas 

vattenvården

18

Grundvattnets kvalitet tryggas 

vid skogsbruksåtgärder19

Växtskyddsmedel används 

på ett ansvarsfullt sätt20
De anställda har god 

grundkompetens21

Vid anskaffning av skogsarbetstjänster 

följs god praxis24
Arbetsgivarskyldigheterna 

uppfylls23
Säkerhet i arbetet, arbetshälsa och 

jämställdhet tryggas22

De 14 kriterier som har 

mörk text 

gäller alla aktörer
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Lagstadgade krav följs1

Fasta fornlämningar tryggas30
Förutsättningarna för mångbruk av 

skogarna främjas29
Skogar nedskräpas inte vid 

skogsbruksåtgärder28

Anmälan om användning av skog påvisar att 

avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna 

är klarlagda

3

Kvaliteten i skogsvårdsarbeten 

fastställs 5
Skogarnas hälsa tryggas

6
Hållbart uttag av energived

7

Naturvärden i 

skyddsområden bevaras9
Särdrag hos värdefulla livsmiljöer 

bevaras10
Torvmarksnaturens mångfald bevaras

11
Kända livsmiljöer för hotade arter 

bevaras12

Naturvårdsträd och död stamved lämnas 

orörda i skogsbruket14

Vid arbeten intill vattendrag och småvatten 

beaktas vattenvården17
På iståndsättningsdiknings- och 

dikningshögläggningsobjekt tryggas 

vattenvården

18

Grundvattnets kvalitet tryggas vid 

skogsbruksåtgärder19

Växtskyddsmedel används på 

ett ansvarsfullt sätt20
De anställda har god 

grundkompetens21

Arbetsgivarskyldigheterna 

uppfylls23
Säkerhet i arbetet, arbetshälsa och 

jämställdhet tryggas22

UTFÖRAREN
skogsmaskinförare, 

grävmaskinsförare, skogshuggare, 

självverksam skogsägare

20 kriterier
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Lagstadgade krav följs1

Fasta fornlämningar tryggas30
Förutsättningarna för mångbruk av 

skogarna främjas29

Allemansrätten tryggas27

Skogarna är en livskraftig 

kolsänka2
Anmälan om användning av skog påvisar att 

avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna 

är klarlagda

3

Skötseln och användningen av skogarna 

grundar sig på användningen av aktuell 

skogsdata

4

Kvaliteten i skogsvårdsarbeten 

fastställs 5
Skogarnas hälsa tryggas

6
Hållbart uttag av energived

7
Plantskogarna sätts i skick 

vid rätt tidpunkt8
Naturvärden i 

skyddsområden bevaras9
Särdrag hos värdefulla livsmiljöer 

bevaras10
Torvmarksnaturens mångfald bevaras

11
Kända livsmiljöer för hotade arter 

bevaras12

Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar 

skogsarternas mångfald13
Naturvårdsträd och död stamved lämnas 

orörda i skogsbruket14

Vid skogsförnyelse används trädslag som 

hör till de naturliga arterna i Finland15
Genmodifierat skogsodlingsmaterial 

används inte16
Vid arbeten intill vattendrag och småvatten 

beaktas vattenvården17
På iståndsättningsdiknings- och 

dikningshögläggningsobjekt tryggas 

vattenvården

18

Grundvattnets kvalitet tryggas vid 

skogsbruksåtgärder19

Växtskyddsmedel används på 

ett ansvarsfullt sätt20

SKOGSÄGAREN

23 kriterier
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Lagstadgade krav följs1
Samernas kultur och förutsättningarna för att utöva 

samernas traditionella näringar tryggas i deras 

hembygdsområde i enlighet med samernas 

hållbara utveckling

32

Verksamhetsförutsättningarna för 

rennäring tryggas31
Fasta fornlämningar tryggas30
Förutsättningarna för mångbruk av 

skogarna främjas29

Barns och ungdomars kunskaper om skog 

och deras förhållande till naturen främjas26
Skogsägarnas kunskaper och 

färdigheter främjas mångsidigt25

Skogarna är en livskraftig 

kolsänka2
Anmälan om användning av skog påvisar att 

avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna 

är klarlagda

3

Skötseln och användningen av skogarna 

grundar sig på användningen av aktuell 

skogsdata

4

Skogarnas hälsa tryggas

6
Hållbart uttag av energived

7
Plantskogarna sätts i skick 

vid rätt tidpunkt8
Naturvärden i 

skyddsområden bevaras9
Särdrag hos värdefulla livsmiljöer 

bevaras10
Torvmarksnaturens mångfald bevaras

11
Kända livsmiljöer för hotade arter 

bevaras12

Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar 

skogsarternas mångfald13
Naturvårdsträd och död stamved lämnas 

orörda i skogsbruket14

Vid skogsförnyelse används trädslag som 

hör till de naturliga arterna i Finland15
Genmodifierat skogsodlingsmaterial 

används inte16
Vid arbeten intill vattendrag och småvatten 

beaktas vattenvården17
På iståndsättningsdiknings- och 

dikningshögläggningsobjekt tryggas 

vattenvården

18

Grundvattnets kvalitet tryggas vid 

skogsbruksåtgärder19

Växtskyddsmedel används på 

ett ansvarsfullt sätt20

PLANERARE
skogsrådgivare, 

skogsbruksplanerare

25 kriterier
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Lagstadgade krav följs1

Fasta fornlämningar tryggas30
Förutsättningarna för mångbruk av 

skogarna främjas29
Skogar nedskräpas inte vid 

skogsbruksåtgärder28

Barns och ungdomars kunskaper om skog 

och deras förhållande till naturen främjas26
Skogsägarnas kunskaper och 

färdigheter främjas mångsidigt25

Kvaliteten i skogsvårdsarbeten 

fastställs 5
Skogarnas hälsa tryggas

6
Hållbart uttag av energived

7

Naturvärden i 

skyddsområden bevaras9
Särdrag hos värdefulla livsmiljöer 

bevaras10
Torvmarksnaturens mångfald bevaras

11
Kända livsmiljöer för hotade arter 

bevaras12

Naturvårdsträd och död stamved lämnas 

orörda i skogsbruket14

Vid skogsförnyelse används trädslag som 

hör till de naturliga arterna i Finland15
Genmodifierat skogsodlingsmaterial 

används inte16
Vid arbeten intill vattendrag och småvatten 

beaktas vattenvården17
På iståndsättningsdiknings- och 

dikningshögläggningsobjekt tryggas 

vattenvården

18

Grundvattnets kvalitet tryggas vid 

skogsbruksåtgärder19

Växtskyddsmedel används på 

ett ansvarsfullt sätt20
De anställda har god 

grundkompetens21

Vid anskaffning av skogsarbetstjänster 

följs god praxis24
Arbetsgivarskyldigheterna 

uppfylls23
Säkerhet i arbetet, arbetshälsa och 

jämställdhet tryggas22

FÖRETAGARE
skosgserviceföretagare, 

arbetsgivare, 

uppdragsgivare

24 kriterier



Här börjar presentationen av

PEFC FI 2014 -kriterierna 

(PEFC FI 1002:2014, PEFC-

skogscertifieringens kriterier)
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PEFC certifieringssätt och 

kriterier

Förkortningar som används vid tillämpningar av kriterier och 

indikatorer (mätare):

 (ary) regional gruppcertifiering

 (ry) annan gruppcertifiering

 (mo) skogsägarspecifik certifiering.

För vart och ett kriterium nämns, om kriteriet ska tillämpas i den 

fastställda certifieringsklassen.
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Lagstadgade krav följs

I skogsbruket följs gällande skogs-, miljö- och arbetslagstiftning samt 

internationella därtill hörande avtal som Finland har ratificerat. 

18

K
ri

te
ri

u
m

 1

I landskapet Åland tillämpas dock åländsk lagstiftning och 

myndighetsbeslut till den del de omfattas av landskapet Ålands 

lagstiftningsbehörighet.



Skogarna är en livskraftig kolsänka

19

K
ri

te
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u
m

 2

(ry + mo) Skogstillgångarnas volym 

och kvalitet tryggas genom att sköta 

om skogsförnyelsen vid 

förnyelseavverkningar.

(ary) I avverkningar överskrids inte 

den största hållbara avverknings-

volymen i området under den 

femårsperiod som föregår revisionen. 

Avverkningsvolymen kan under fem-

årsperioden på grund av naturskada 

vara större än den största hållbara 

avverkningsvolymen. Detta kriterium 

tillämpas när den certifierade arealen 

är minst 700 000 ha.



Anmälan om användning av skog påvisar att 

avverkningen är lagenlig och att 

miljöaspekterna är klarlagda

För att påvisa att lagstadgade skyldigheter som hör ihop med 

avverkningen och kriterierna i skogscertifieringen uppfylls på 

det område där avverkningen ska utföras görs före 

avverkningen en anmälan om användning av skog eller en 

separat miljöutredning i sådana fall, där lagen inte kräver 

anmälan om användning av skog och en sådan inte är gjord. 

Kriteriet gäller inte husbehovsavverkningar.
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Miljöutredningen skall innehålla en uppskattning av effekterna av planerade åtgärder på bevarandet av särdragen 

hos följande objekt

- skyddsområden (kriterium 9)

- värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen (kriterium 10)

- livsmiljöer för hotade arter (kriterium 12)

- fasta fornlämningar (kriterium 30) 

- viltvårds-, rekreations- och andra områden som avgränsats på eget beslut av markägaren eller vid 

planläggningen 

En miljöutredning som uppgjorts i samband med utarbetning av en plan på general-, detalj- eller 

strandplaneområde uppfyller kraven i kriteriet.



Skötseln och användningen av skogarna 

grundar sig på användningen av aktuell 

skogsdata

Skogsägaren har till sitt förfogande som stöd för sina beslut aktuella 

uppgifter om skogstillgångarna, naturobjekt och fasta fornminnen på 

sin fastighet samt en uppskattning av avverkningsmöjligheterna och 

skogsvårdsbehoven.

 Kriteriet gäller skogsägare, vars certifierade skogsbruksareal är 

minst 50 ha.

 Till exempel tjänsten MinSkog.fi, som är gratis för skogsägaren 

uppfyller kravet på uppgifter som krävs

(ary) Med regionala skogsplaner främjas en hållbar skötsel och 

användning av skogarna.
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Kvaliteten i skogsvårdsarbeten fastställs 

Aktörer som erbjuder skogstjänster till skogsägare har i bruk 

kvalitetsuppföljning för att kunna följa upp kvaliteten i arbeten 

som anknyter till skogsförnyelse och plantskogsvård. (ary+ry)

22
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Med aktörer avses företag som erbjuder skogsägare 

skogstjänster såsom skogsvårdsföreningar, skogsbolag och 

skogsserviceföretagare. 

Med kvalitetsuppföljning i arbetet avses ett förfaringssätt, med 

vilket man påvisar att kvaliteten på utfört arbete uppfyller ställda 

krav. Kvalitetsuppföljningen kan göras av den som utför arbetet 

som egenkontroll och/eller en uppföljning som görs av en 

utomstående aktör.  

Till skogsvårdsarbeten räknas följande arbetsslag: 

markberedning, sådd, plantering, gräs- och slyröjning och 

röjning

Kvalitetssäkringen

bör nämnas i avtal

som gäller

arbetsbeställning



Skogarnas hälsa tryggas

Vid avverkning i 

riskområden* vidtas 

åtgärder för att hindra 

spridning av rotticka hos 

gran och rotticka hos tall
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Vid bekämpningen av rotticka

tillämpas trygga metoder för 

användarna. 

Trygga metoder för användarna är behandling av barrträdsstubbar med 

en lösning av pergamentsvamp eller urea samt borttagning av 

barrträdsstubbar, som sprider svampsjukdomar, från förnyelseområdet.

* Barrträdsdominerade avverkningsobjekt som finns i södra 

och mellersta Finland, då avverkningen utförs mellan den 1 

maj och den 30 november.



Skogarnas hälsa tryggas

Vid avverkning och utkörning av virke (drivning) bör man undvika 

att skada det kvarlämnade trädbeståndet och att åstadkomma 

markskador som försämrar trädbeståndets tillväxtförutsättningar. 
 Andelen skadade träd får utgöra högst 5 % av kvarställda utvecklingsdugliga träd

 Spårbildning får förekomma på i genomsnitt högst 5 % av drivningsspåren i 

beståndsvårdande avverkningar.
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Vid lagring av virke fästs uppmärksamhet vid bekämpning av 

insektskador.

Förfarandet för uppföljning av spårbildning 

ska vara enhetligt med den 

fältgranskningsanvisning som upprätthålls av 

Finlands skogscentral. 



Hållbart uttag av energived
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När grot och stubbar tas ut från 

ett avverkningsområde bör man 

beakta avverkningsområdets 

virkesproduktionsförmåga, 

mångfalden och vattenvården.



Hållbart uttag av energived

 På förnyelseavverkningsytor kvarlämnas 

biomassa
– av grot omkring 30 % så jämnt fördelat som möjligt

– som naturvårdsstubbar minst 25 st/ha, på ler- och 

siltjordar minst 50 st/ha

– dessutom stubbar som kvarlämnats vid tidigare 

avverkningar samt stubbar med en diameter under 15 

cm

– På områden som är infekterade av rotticka kan man ta 

bort alla barrträdsstubbar

 Vid uttag av energived avverkas inte levande 

naturvårdsträd och död ved får inte skadas.

 Torvmarker i naturtillstånd tas inte i bruk för 

odling av energived.

 Kraven på att kvarlämna biomassa gäller inte 

de områden på general- och 

detaljplaneområden där skogslagen inte 

tillämpas.
26

K
ri

te
ri

u
m

 7

Vid uttag av energived vid 

beståndsvårdande avverkningar 

sparas i mån av möjlighet 

buskage för viltet.



Hållbart uttag av energived
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Plantskogarna sätts i skick vid rätt tidpunkt

 (ary + ry) Av det certifierade 

områdets årliga behov av 

plantskogsskötsel har årligen 

utförts minst 60 %.

 (mo) I skogsägarens skog har 

utförts minst 60 % av behovet av 

plantskogsskötsel under 5-

årsperioden

 I plantskogsskötsel ingår följande 

arbetsslag: slyröjning och röjning 

(tidig röjning och 

plantskogsgallring)
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Naturvärden i skyddsområden bevaras

Naturvärden i skyddsområden eller i områden i Natura 2000-

nätverket äventyras inte med skogsbruksåtgärder.
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Skogsmyndigheten och de skogsorganisationer 

som verkar i området har uppgifter om lägesdata 

för skyddsområden och områden i Natura 2000-

nätverket. Andra aktörer som förbundit sig till 

skogscertifieringen har uppgifterna till de delar som 

de behöver.

Skogsägaren har kännedom om var 

skyddsområden och områden som hör till Natura 

2000-nätverket finns i hans skog.

I Natura-områden utförs skogsbruksåtgärder enligt 

de krav som den lag ställer med vilka Natura-

området har inrättats. Dessutom följs den 

användnings- och skötselplan eller motsvarande 

som miljömyndigheten och markägaren kommit 

överens om.Lägesinformation om skydds- och Naturaområden 

finns till exempel i tjänsten paikkatietoikkuna.fi



Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras

 Kriterium 10 innehåller definitioner av livsmiljöer som är 

viktiga för naturens mångfald samt olika begränsningar i 

användning för att trygga livsmiljöerna.

 Kriteriet gäller följande värdefulla livsmiljöer:

 Särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen

 Naturtyper enligt 29 § i naturskyddslagen

 Andra livsmiljöer av betydelse för naturvården som nämns bland 

kriterierna.
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Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras

 Enligt 29 § i naturvårdslagen får inte skogliga naturtyper i 

naturtillstånd eller därmed jämförbart tillstånd, som 

naturvårdsmyndigheten med beslut enligt 30 § i 

naturvårdslagens fastställt och anmält till markägaren eller 

innehavaren, ändras så att deras särdrag på ifrågavarande 

objekt äventyras.

 Enligt 10 § i skogslagen ska skötsel- och användningsåtgärder 

i särskilt viktiga livsmiljöer i naturtillstånd eller i ett tillstånd som 

påminner om detta naturtillstånd och i särskilt viktiga livsmiljöer 

som tydligt avviker från sin omgivning ske så att livsmiljöernas 

särdrag bevaras eller förstärks. På objekten är även sådana 

åtgärder tillåtna, som skogsmyndigheten beviljat tillstånd för 

enligt 11 § i skogslagen.
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Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras

 Dessutom bevaras på största delen av objektet de viktigaste 

särdragen och de särdrag som naturvårdsmässigt 

kännetecknar de värdefulla livsmiljöernas biologiska 

mångfald. Livsmiljöerna är till sina viktigaste särdrag i 

naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om 

naturtillstånd och de kan lätt urskiljas och identifieras i 

terrängen.
– Dödisgropar och naturligt trädlösa eller trädfattiga solexponerade sluttningar

– Odikade kärr

– Odikade brunmossar

– Lövträdsdominerade lundar

– Gammelskogar, äldre skogar

– Svämskogar och lövsumpskogar i naturtillstånd
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Vattnets påverkan

Vattnets 

påverkan

Topografi Karghet Bördighet

Vattnets påverkan



Torvmarksnaturens mångfald bevaras

Man säkerställer att torvmarker i naturtillstånd och torvmarker 

som håller på att bli sällsynta bevaras.
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 Torvmarker i naturtillstånd nydikas inte.

 Iståndsättningsdikning utförs bara i sådana områden där dikningen klart har ökat 

trädbeståndets tillväxt.

 Vid iståndsättningsdikning och andra vattenhushållningsarrangemang tar man 

särskilt i beaktande torvmarkstyper som håller på att bli sällsynta samt 

möjligheten att återställa dem i naturtillstånd.

 I kanten av öppna torvmarker i naturtillstånd samt i kanten av torvmarker som 

har låg virkesproduktionsförmåga och ska återställas i naturtillstånd kvarlämnas 

en 5–10 meter bred skyddszon åt viltet, där det varken utförs markberedning 

eller stubbrytning och där man bevarar buskskiktet och mindre träd.



Torvmarksnaturens mångfald bevaras
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I kanten av öppna torvmarker i 

naturtillstånd samt i kanten av 

torvmarker kvarlämnas en 5–10 

meter bred skyddszon åt viltet, 

där det varken utförs 

markberedning eller stubbrytning 

och där man bevarar buskskiktet

och mindre träd.

Öppen torvmark i naturtillstånd

Övergångszon av kärrtyp



Kända livsmiljöer för hotade arter bevaras

Vid skogsbruksåtgärder tryggas kända livsmiljöer för hotade 

arter som kräver särskilt skydd och som den regionala NTM-

centralen har avgränsat och meddelat områdets ägare och/eller 

innehavare.

Dessutom tryggas fortplantnings- och rastplatser enligt bilaga 

IV i habitatdirektivet samt kända livsmiljöer för andra hotade 

arter enligt verksamhetsmodellen för att trygga hotade arter i 

skogsbruket.
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Naturvårdsbränning och hyggesbränning 

gynnar skogsarternas mångfald

Livsmiljöer för arter som är beroende 

av skogsbränder och bränd ved 

upprätthålls och utökas med 

naturvårdsbränningar och 

hyggesbränningar.

Antalet naturvårdsbränningar som 

årligen utförs i området är minst 1 

bränning/år/200 000 hektar.

Kriteriet tillämpas inte i landskapet 

Åland eller om den certifierade 

arealen skogsbruksmark totalt är 

under 200 000 ha.
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I antalet hyggesbränningar räknas bränningar som utförts på 

solexponerade sluttningar och i grupper med naturvårdsträd, 

hyggesbränningar på förnyelseytor samt svedjebränningar, skogsbränder 

som till arealen är över fem hektar och naturvårdsbränningar som utförts i 

restaureringssyfte i skyddsområden.



Naturvårdsträd och död stamved lämnas 

orörda i skogsbruket

För att säkerställa mångfalden i skogsnaturen kvarlämnas både naturvårdsträd 

och grov död stamved permanent på objekt där det utförs beståndsvårdande 

avverkningar och på förnyelseytor. 

 Naturvårdsträd är levande träd som hör till de naturliga trädarterna i vårt land.

 Med död stamved avses grova torrakor som är över 20 cm på brösthöjd och 

andra döda stående träd, högstubbar och lågor.
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Antalet naturvårdsträd och 

mängden död stamved som 

kvarlämnas permanent vid 

avverkningar är sammanlagt i 

medeltal minst 10 stycken per 

hektar på stämplingspostnivå.  

Naturvårdsträden kan 

sammanföras i grupper på 

stämplingspostnivå.



Naturvårdsträd och död stamved lämnas 

orörda i skogsbruket

Som naturvårdsträd kvarlämnas

 - boträd för rovfåglar

 - grova enar

 - gamla träd med brandlyror

 - grova trädindivider från den tidigare

trädgenerationen

 - trädindivider med ovanliga former

 - ädla lövträd

 - ståtliga aspar

 - sälgar, häggar och rönnar med tydlig stam 

 - klibbalar

 - hålträd.

Då ovannämnda och grov död stamved saknas kvarlämnas som 

naturvårdsträd träd som är minst 10 cm grova på brösthöjd, träd som är viktiga 

för den biologiska mångfalden och som har goda förutsättningar att utvecklas 

till gamla träd.
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Vid skogsförnyelse används trädslag som 

hör till de naturliga arterna i Finland

Vid skogsförnyelse används 

trädslag som hör till de naturliga 

arterna i Finland med undantag av 

specialfall.
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Den sibiriska lärken jämställs med 

trädslag som hör till de naturliga 

arterna i Finland.

Specialfall är bl.a. 

• anläggande av trädbestånd i parker och tätorter, 

• produktion av julgranar och pyntegrönt, 

• bestånd och träd som planterats med tanke på 

landskapsvård eller för att bevara en kulturmiljö 

samt 

• odling av hybridasp.



Genmodifierat skogsodlingsmaterial 

används inte

Inom skogsodlingen används inte genmodifierat 

skogsodlingsmaterial och inte heller annat material som 

myndighet inte har godkänt.
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Vid arbeten intill vattendrag och småvatten 

beaktas vattenvården

En skyddszon som binder fasta partiklar 

och minskar näringsbelastningen, där 

vegetationsskikten bevaras, lämnas invid 

vattendrag och källor.
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I skyddszonen utförs inte

- markberedning – gödsling – stubbrytning - hyggesrensning i vegetationen i 

buskskiktet - kemisk bekämpning med växtskyddsmedel

Man bör undvika att kvarlämna grot i en skyddszon

Från skyddszonen kan man ta bort andra träd än sådana naturvårdsträd och sådan 

död ved som nämns i kriterium 14 om man samtidigt ser till att buskskiktet och små 

träd i skyddszonen bevaras.

HAV
SJÖAR
TJÄRN
ÅAR
KÄLLOR
BÄCKAR



Naturvårdsträd som
har lämnats på
skyddszzonen

Avrinningsvattnen från förnyelseobjektet innehåller fasta
partiklar och näringsämnen, vilka belastar vattendragen. 
Belastningen förhindras med en skyddszon som kriteriet avser. 
På skyddszonen bevaras vegetationens olika skikt och den 
orörda markytan binder fasta partiklar och minskar 
näringsbelastningen.

Skyddszonens bredd är med beaktande av strandvegetationen 
och terrängens form minst 5–10 meter. 

Buskskiktet är bevarat
på skyddszonen

Vid arbeten intill vattendrag och småvatten 

beaktas vattenvården
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På iståndsättningsdiknings- och 

dikningshögläggningsobjekt tryggas 

vattenvården

I planer för iståndsättningsdikningar ingår en vattenvårdsplan. 

De vattenvårdsåtgärder som ingår i vattenvårdsplanen har utförts 

på ett ändamålsenligt sätt. 

På förnyelseytor, där vatten leds till utfallsdiken, verkställs 

ändamålsenliga vattenvårdsåtgärder.
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I vattenvårdsplaner ingår bl.a. följande:

- effekten av iståndsättningsdikningen på vattennivån i vattendrag

- beaktande av värdefulla livsmiljöer i kriterium 10 och beaktande 

av torvmarkstyper som är sällsynta eller som håller på att bli 

sällsynta i kriterium 11

- risk för eventuell markerosion som följd av iståndsättningsdikning

- lutningsförhållanden och avledning av vatten från 

iståndsättningsdikningsområdet

- vattenvårdsåtgärder och deras omfattning



Grundvattnets kvalitet tryggas vid 

skogsbruksåtgärder

I grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen (klass I)

 används inte kemiska växtskyddsmedel

 utförs inte stubbrytning

 används inte gödselmedel

– På torvmarker är dock askgödsling tillåten. 

I grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning  (klass II) 

används kemiska växtskyddsmedel.
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Med användning av växtskyddsmedel 

avses inte plantering av plantor som 

behandlats med bekämpningsmedel mot 

snytbagge på grundvattenområde och inte 

spridning av stubbehandlingsmedel, när 

man vid spridning följer de direktiv och 

begränsningar som finns i Säkerhets- och 

kemikaliverket Tukes växtskyddsregister.

Grundvattenområdena finns i tjänsten paikkatietoikkuna.fi



Växtskyddsmedel används på ett 

ansvarsfullt sätt

I skogsskötsel och drivning används enbart godkända 

växtskyddsmedel. Godkända växtskyddsmedel finns förtecknade i 

Tukes växtskyddsmedelsregister https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/

Kemiska växtskyddsmedel används endast i nödfall. Sådana är till 

exempel 

 på skogsförnyelseytor för skydd av plantor mot skadlig ytvegetation, 

 vid behandling av lövträdsstubbar, 

 vid bekämpning av snytbagge, 

 vid bekämpning av betesskador orsakade av hjortdjur samt 

 vid behandling av barrvirkeslager i skogen eller dess omedelbara 

närhet för att förhindra spridning av insektskador.
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Växtskyddsmedel används på ett 

ansvarsfullt sätt

Lövsly behandlas inte med kemisk 

bladbesprutning på skogsförnyelseytor eller 

i plantskogar, med undantag av behandling 

av aspsly i tallplantbestånd, då det är 

nödvändigt för att motverka spridning av 

knäckesjuka. Kemiska växtskyddsmedel 

används inte i kriterium 10 avsedda 

värdefulla livsmiljöer. 
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Användning av 

växtskyddsmedel med 

stubbehandling för att 

motverka spridning av 

rotticka är tillåtet utom i 

värdefulla livsmiljöer 

som avses i kriterium 

10. 



Sammandrag av arbetsgivarens och 

entreprenadgivarens kriterier 21, 22, 23 

och 24
 De anställda har god 

grundkompetens

– Den som ger arbete eller 

uppdrag måste säkra att den 

som utför arbetet har tillräcklig 

kompetens

– Den som utför arbetet har fått 

allmänna anvisningar, 

arbetsplatsspecifika 

arbetsinstruktioner och kartor

– Beställaren ansvarar för om 

inte annat överenskommits att 

en oklar gräns runt hygget 

markeras i terrängen (till 

exempel ett särskilt värdefullt 

naturobjekt som är svårt att 

upptäcka)48



Sammandrag av arbetsgivarens och 

entreprenadgivarens kriterier 21, 22, 23 

och 24
 Säkerhet i arbetet, arbetshälsa och 

jämställdhet tryggas

– De som utför arbetet och arbetstagarna 

ska ges förutsättningar för att kunna 

utföra ett tryggt och högklassigt arbete.

– Arbets- och entreprenadgivaren har 

ett förfaringssätt för arbetstrygghet 

och -hälsa

– Den som utför arbetet/arbetstagaren 

har tillgång till allmänna och 

uppdragsspecifika instruktioner om 

arbetssäkerheten

– Föreskrifterna är givna på ett språk 

som utföraren förstår

– Arbetsplatshälsovård, 

upprätthållande av arbetsförmågan, 

jämställdhetsplan49



Sammandrag av arbetsgivarens och 

entreprenadgivarens kriterier 21, 22, 23 

och 24
 Arbetsgivarskyldigheterna uppfylls

– Arbets- och entreprenadgivare följer arbets- och sociallagstiftningen, 

kollektivavtal samt lagstiftning som gäller utländsk arbetskraft. 

– Arbetsgivaren har egna regler för hur han säkerställer att gällande 

lagstiftning följs

– Arbetsgivarna ingår skriftliga arbetsavtal och arkiverar dem, arbetstiden 

bokförs, ersättningar och tilläggenligt arbetstidslagen och kollektivavtal

– Utländska arbetstagare informeras om sina rättigheter och skyldigheter

 Vid anskaffning av skogsarbetstjänster följs god praxis

– Arbets- och entreprenadgivaren har betalt skatter samt socialskydds- och 

arbetspensionsavgifter. De förutsätter att deras underleverantörer och 

företag som hyr arbetskraft till dem betalar skatter samt social- och 

arbetspensionsavgifter samt följer arbets- och sociallagstiftningen, 

kollektivavtal  samt lagstiftning som gäller utländsk arbetskraft

50



De anställda har god grundkompetens

De anställdas bör ha god grundkompetens för arbetet.

 Arbets- och entreprenadgivaren har dokumenterat att denna har 

försäkrat sig om att den anställda har tillräcklig grundkompetens 

för varje arbetsuppgift som ingår i arbetet.

 Arbetsgivaren har dokumenterat att denna drar försorg om att 

yrkesskickligheten upprätthålls och att behövlig utveckling sker 

under arbetsförhållandet.

 Den som utför arbetet har till sitt förfogande allmänna föreskrifter.

 Den som utför arbetet har fått arbetsplatsspecifika 

arbetsinstruktioner och kartor, på vilka hygget är avgränsat och 

kvalitets-, miljö- och andra krav är beaktade (t.ex. 

överenskommelser med markägaren). 

 Beställaren ansvarar för om inte annat överenskommits att en 

oklar gräns runt hygget, gränsen för en åtgärd samt ett särskilt 

värdefullt naturobjekt som är svårt att upptäcka markeras i 

terrängen.
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Säkerhet i arbetet, arbetshälsa och 

jämställdhet tryggas

Arbets- och entreprenadgivaren har ett förfaringssätt med vilket de säkerställer att arbete som ska 

utföras inte utsätter den som utför arbetet/arbetstagaren för hälsorisker eller äventyrar säkerheten.

 Den som utför arbetet/arbetstagaren har tillgång till allmänna instruktioner om 

arbetssäkerheten.

 Arbetsgivaren känner till och beaktar i sin verksamhet riskfaktorer och faromoment som 

orsakas av arbetet, arbetsförhållanden och arbetstider.

 Arbetsgivaren har ordnat lagstadgad arbetshälsovård.

 Arbetsgivaren ordnar för förhållandena lämplig verksamhet som upprätthåller och främjar 

arbetsförmågan.

 Arbetsgivare, vars personal regelbundet är minst 30 personer, gör årligen upp i samarbete med 

personalens representanter en jämställdhetsplan som särskilt gäller lön och andra villkor i 

anställningsförhållandet i enlighet med kraven i lagen.

 Ovannämnda indikatorer kan anses vara uppfyllda om de inkluderas i organisationens 

personal- och utbildningsplan eller i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.

 Den som utför arbetet/arbetstagaren har blivit informerad om 

arbetsspecifika/arbetsplatsspecifika faktorer och terrängavsnitt som kan äventyra 

arbetssäkerheten.

 Föreskrifter för arbetet har getts till den som utför arbetet/arbetstagaren på ett språk som 

denna förstår.

 Arbetstagaren har vid behov till sitt förfogande i ärenden som berör arbetet en person som talar 

och förstår samma språk och kan fungera som tolk.
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Arbetsgivarskyldigheterna uppfylls

Arbets- och entreprenadgivare följer arbets- och 

sociallagstiftningen, kollektivavtal samt lagstiftning som gäller 

utländsk arbetskraft. Arbets- och entreprenadgivare ger 

representanten för personalen på arbetsplatser de uppgifter som 

beställaransvarslagen förutsätter.
 Arbetsgivaren är förtrogen med förpliktelserna i kollektivavtal, arbets- och 

sociallagstiftningen samt förpliktelserna i lagstiftningen om användning av utländsk 

arbetskraft. Arbetsgivaren har egna regler för hur han säkerställer att gällande lagstiftning 

följs.

 Arbetsgivarna ingår skriftliga arbetsavtal och arkiverar dem.

 Arbetstiden bokförs för de arbetstagare som omfattas av arbetstidslagen och ersättningar 

och tillägg som baserar sig på utfört arbete ersätts på det sätt som anges i arbetstidslagen 

eller i kollektivavtal.

 Om brott mot kollektivavtal och ovan nämnda lagstiftning inom området begärs utlåtande av 

arbetstagarorganisationer.

 När arbetet inleds bör arbetsgivaren eller beställaren försäkra sig om att när hans 

avtalskompanjon har någon från utlandet att utföra arbetet eller en utländsk arbetstagare att 

denna har informerat honom om sina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare i Finland 

(t.ex. guiden ”Jobba i Finland” som finns på adressen www.te-palvelut.fi)
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Vid anskaffning av skogsarbetstjänster följs 

god praxis

Arbets- och entreprenadgivaren har betalt skatter 

samt socialskydds- och arbetspensionsavgifter. 

De förutsätter att deras underleverantörer och 

företag som hyr arbetskraft till dem betalar skatter 

samt social- och arbetspensionsavgifter samt 

följer arbets- och sociallagstiftningen, kollektivavtal  

samt lagstiftning som gäller utländsk arbetskraft. 

I anskaffningar gällande skogsorganisationernas 

skogsarbete följs god anskaffningspraxis.
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Vid anskaffning av skogsarbetstjänster följs 

god praxis

Beställaren ska utreda:

 Beställaren har dokument som visar att han gjort utredningar 

i enlighet med beställaransvarslagen. 

Utredningsskyldigheten i fråga om de saker som anges i 

beställaransvarslagen föreligger när värdet på den totala 

entreprenaden överstiger det värde (7500 € 2014) som 

anges i beställaransvarslagen eller när användningen av 

hyrd arbetskraft räcker längre än 10 arbetsdagar.

 De som deltar i anbudstävlan ska försäkra att de uppfyller de 

förpliktelser som anges i beställaransvarslagen. 

 Utredningar i enlighet med beställaransvarslagen 

kontrolleras alltid innan ett avtal ingås samt oberoende av 

anskaffningssätt minst en gång per år.
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Vid anskaffning av skogsarbetstjänster följs 

god praxis

God praxis:

 Entreprenadgivaren har dokumenterat i skriftlig form sitt 

anskaffningsförfarande, som följs vid anskaffningar. Han informerar i förväg 

de som deltar i anskaffningsunderhandlingar eller anbudstävlan om 

förfarandet. 

 Vid anskaffning av tjänster bör beställaren förbereda sig på att 

tjänsteproducenten eventuellt byts med en tillräckligt lång övergångstid. 

 Entreprenadavtal som överskrider gränsvärdet i beställaransvarslagen ska 

ingås skriftligt och arkiveras. 

 Entreprenadgivaren har en förteckning över de underleverantörer som de 

har köpt entreprenadtjänster inom skogsbruk av under de senaste två åren.

 Uppdragsgivarna informerar sina underleverantörer om betydande 

produktionsavbrott eller produktionsinskränkningar i 

entreprenadverksamheten i god tid innan de inleds.
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Vid anskaffning av skogsarbetstjänster följs 

god praxis

I avtal gällande köp från underleverantörer eller hyresavtal ska 

ingå i hela underleverantörskedjan nedan nämnda villkor. 

I. I avtalet ska inskrivas det kollektivavtal eller de kollektivtal som enligt lag 

ska tillämpas på det beställda arbetet eller den beställda uppgiften. 

II. Under avtalstiden har underleverantören eller företaget som hyr ut 

arbetskraft skyldighet, när beställaren begär, att visa en utredningen åt 

beställaren över att han sköter sina ålägganden i enlighet med 

beställaransvarslagen. 

III. I avtalet ska skrivas rätten att säga upp eller bryta ett avtal om den ena 

avtalsparten inte ger ändamålsenlig utredning över att åläggandena har 

fullgjorts eller enligt utredningen har lämnat väsentliga åligganden oskötta

och inte utan dröjsmål rättat till dem.
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Skogsägarnas kunskaper och färdigheter 

främjas mångsidigt

Kriteriet gäller enbart regional gruppcertifiering (ary).

Minst 20 % av antalet skogsägare som är med i gruppcertifieringen deltar 

årligen antingen enskilt eller i grupp i den fortbildning eller i den rådgivning 

som är avsedd för skogsägare i området.

Ämnen som kan behandlas under utbildningen är bl.a. ekonomiskt lönsam 

virkesproduktion och virkesdrivning, skogsekologi och naturvård i 

ekonomiskogar, skogarnas mångbruk, viltvård, skogskultur, självverksamt 

skogsvårdsarbete, allemansrätten och PEFC-skogscertifiering.
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Barns och ungdomars kunskaper om skog 

och deras förhållande till naturen främjas

Åtgärdsprogrammet innehåller en plan om 

a) utökande av barnens och ungdomarnas kunskaper om skogsnatur, 

skogsvård och skogsbruk och förstärkandet av deras band till naturen. 

b) skogsbesök i samarbete med daghem och skolor

c) arrangerandet av praktikplatser och inlärning i arbetet för dem som söker 

sig till skogsbranschen och för dem som redan studerar
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Kriteriet gäller enbart regional 

gruppcertifiering (ary).

I området finns det ett 

åtgärdsprogram som är ajour 

med tiden, med vilket man 

främjar barn och ungdomars 

kunskaper om skog och 

förstärker deras band till skogen.



Allemansrätten tryggas

Att vistas och röra sig ute i skog och att plocka naturprodukter 

är möjligt inom ramen för allemansrätten

 Det finns inga betydande konstaterade begränsningar i 

allemansrätten.
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Skogar nedskräpas inte vid 

skogsbruksåtgärder

I skogar kvarlämnas inte vid skogsbruksåtgärder plast- och 

metallavfall och inte heller farligt avfall

 I skogsorganisationernas allmänna direktiv finns anvisningar 

om hur avfall ska behandlas.

61

K
ri

te
ri

u
m

 2
8



Förutsättningarna för mångbruk av 

skogarna främjas

Möjligheter att ta sig fram längs friluftsleder, 

möjligheter till jakt och fiske samt möjligheter att 

plocka ekologiska naturprodukter enligt avtal 

främjas för att trygga förutsättningarna för 

mångbruk av skogarna.
 Friluftsleder lämnas utanför markberedning och stubbrytning. Ingen grot 

lämnas på friluftsleder. 

 Fasta konstruktioner som gjorts för friluftsleder får inte röras vid 

skogsbruksåtgärder. 

 Möjligheten att ta sig fram längs friluftsleder har beaktats på det sätt som 

kriteriet anger när uppföljningen visar att över 90 % av friluftsleden är orörd 

längs den del av leden där åtgärder utförts och när friluftsleden inte har blivit 

oframkomlig eller man har säkerställt en alternativ rutt för friluftsleden.

 Skogsorganisationerna och jaktorganisationerna samarbetar för att motverka 

viltskador, främja viltvården och trygga viltets livsmiljöer. 

 Nödvändiga uppgifter om användning av gödsel- och växtskyddsmedel, som 

behövs för plockning och insamling av ekologiska naturprodukter fås i fråga om 

offentliga uppgifter från myndigheter och vid behov för de fastigheter för vilka 

det finns ett avtal med skogsägaren eller en representant som han 

befullmäktigat, om att följa direktiven för produktion av ekologiska produkter.

 För att trygga viltets levnadsförhållanden i barrträdsdominerade plantskogar 

kvarlämnas lövträd som utfyllnadsplantor.
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Fasta fornlämningar tryggas

Åtgärder som gäller användningen och skötseln av skogarna 

planeras och utförs så att kraven i lagen om fornminnen 

uppfylls. Utan tillstånd, som meddelats med stöd av denna lag, 

får fast fornlämning inte utgrävas, överhöljas, ändras, skadas, 

borttagas eller på annat sätt rubbas.
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Uppgifter om var det finns fasta 

fornlämningar finns i 

datasystemet för kulturmiljöer 

som upprättshålls av 

Museiverket och tjänsten 

paikkatietoikkuna.fi



Verksamhetsförutsättningarna för rennäring 

tryggas
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På renbetesområde som förvaltas av Forststyrelsen 

sammanjämkas skogsbruksåtgärder och rennäringen genom 

samarbete på lokalplan så att förutsättningarna för bedrivande 

av rennäring tryggas på lång sikt och vidsträckt i 

renskötselområdet i skogsbruksåtgärderna.



Samernas kultur och förutsättningarna för att 

utöva samernas traditionella näringar tryggas 

i deras hembygdsområde i enlighet med 

samernas hållbara utveckling

Områden och naturtillgångar som är i statens besittning i 

samernas hembygdsområde sköts och används så att 

förutsättningarna för samerna att utöva sina traditionella 

näringar och sin kultur tryggas.
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Samernas hembygdsområde är ett 

kulturellt och språkligt autonomt område, 

som tryggas i grundlagen och definieras 

närmare i sametingslagen, vilket befinner 

sig i de norra delarna av Lapplands län. 

Ungefär hälften av samerna i Finland bor i 

området.



Kontaktupppgifter och länkar

 PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf

 www.pefc.fi

 Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

 e-mail: office(at)pefc.fi

 Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf

 http://www.kestavametsa.fi/

 Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

 e-mail: aija.rahikainen(at)kestavametsa.fi
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