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PEFC NYA STANDARDERNA FR.O.M. 1.2.2023: 
 

ALLMÄNNA KRAV, INTYG OCH KURSER SOM KRÄVS FÖR ARBETE I SKOGEN: 

 

Företagaren ska vara anmäld till den regionala PEFC-certifieringen via FHS: 

https://www.kmyrekisteri.fi/core/entrepreneurUser/create 

(medlemmar i Finlands Svenska Maskinföretagare/Koneyrittäjien liitto är automatiskt 
anmälda) 

 

Sertiseriffi webskolning obligatorisk för alla som utför arbeten i skogen: 

https://kestavametsa.fi/sertiseriffi/  

(Läntinen sertifiointialue, todistuksen suorituksesta saa luovuttaa Södra skogsreviret rf) 

 

Ikraftvarande förstahjälpskurs krävs: minst EA livräddande första hjälpen 4 timmar, också 
webkurs duger. Intyg skickas till reviret. 

 

Ikraftvarande växtskyddsexamen krävs om man hanterar rotstop, urea eller andra 
bekämpningsmedel. 

 

Alla maskiner som sysslar med avverkning och närtransport ska ha utrustning för att kunna 
bekämpa oljeutsläpp. För att utföra bekämpning måste det på varje arbetsplats finnas 
tillgängligt 
en oljeabsorberingsmatta eller annat oljeabsorberande material, 
spade och sopsäckar. Dessutom rekommenderas det att man har en för olja 
ogenomtränglig presenning som serviceunderlag. 

 

Allmänna arbetsinstruktioner, egenkontrollsblanketter och mera info om PEFC-certifieringen 
finns på adressen: 

https://www.revir.org/tyoohje 
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DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA I STANDARDEN 

8.8 SKOGARNA NEDSKRÄPAS INTE VID SKOGSBRUKSÅTGÄRDER 

Det lämnas inte kvar plast- och metallavfall eller farligt avfall i skogarna vid 
skogsbruksåtgärder. 

8.19 På utmärkta utflyktsleder får inte kvarlämnas grot. Utflyktsleders fasta konstruktioner 
får inte skadas i samband med avverkning. 
 

8.14 VILTSNÅR OCH TRÄDSLAGSBLANDNING TRYGGAS 
 

- VILTSNÅR LÄMNAS VID FÖRHANDSRÖJNING OCH PLANTSKOGSRÖJNING 
- TRÄDSLAGSBLANDNING (LÖVTRÄD) BEVARAS I PLANTSKOGSRÖJNING OCH 

AVVERKNING OM DET INTE STÖR ODLADE TRÄDSLAG 
 
För att levnadsförhållandena för ett mångsidigt artbestånd och viltet ska tryggas i alla faser 
av skogsbehandlingen bevaras snår och trädslagsblandningar när sådana förekommer 
naturligt på en figur och trädslagsblandningen inte äventyrar odlingen av de trädslag som ska 
odlas. Trädslagsblandning betyder att det förutom huvudträdslaget finns ett eller flera andra 
trädslag, med fördel lövträd, i skogen. 

Trädslagsblandningens granskningsinstruktion: Om det inte lämnats kvar ett enda lövträd, 
trots att det på basen av stubbar, avverkningsrester eller virkestravar funnits lövträd i 
beståndet, fylls inte kravet. 

Snår är små trädgrupper som ger skydd åt olika arter. Det är bra om snåret har flera olika 
trädslag, innehåller granar och är minst 10 m2 stort. Även grupper med naturvårdsträd 
bildar snår om marken under dem inte är röjd.  

Viltbuskage är bra att lämna i omloppstidens alla skeden, från plantskogsröjning till 
slutavverkning. Snåren är viktiga skyddsplatser för olika fågel- och däggdjursarter. Behovet 
av skydd ökar ju kargare mark det är fråga om. 

Idealiskt viltbuskage: 

- innehåller träd av olika storlekar och trädslag 
- innehåller granar vars nedre grenar når marken 
- är till storleken allt mellan ett par träd och 15x15meter 
 
Per hektar kan man laga upp till 4-5 snår. Viltbuskage kan lämnas nästan var som helst, men 
passliga platser är t.ex. fuktiga sänkor, övergångs- och kantzoner samt steniga och annars 
besvärliga terrängområden. En övergångszon kan vara ett enhetligt viltbuskage. 
 
Viltsnårens granskningsinstruktion: Om det inte lämnats kvar ett enda snår, trots att det på 
basen av avverkningsrester eller stubbar funnits sådana i beståndet, fylls inte kravet. 
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8.14 NATURVÅRDSTRÄD OCH DÖDA TRÄD LÄMNAS VID ALLA AVVERKNINGAR: 

- 10 LEVANDE TRÄD (>15CM) OCH 10 DÖDA TRÄD (>20CM, STÅENDE OCH LIGGANDE) 
PER HEKTAR LÄMNAS I ALLA AVVERKNINGAR 

- SOM LEVANDE TRÄD LÄMNAS ENLIGT LISTAN NEDAN, FINNS DET INTE SÅDANA 
TRÄD KAN T.EX. TALLAR PÅ BERG LÄMNAS 

- OM DET INTE FINNS TILLRÄCKLIGT MED DÖDA STAMMAR LÄMNAS DET MINST 2-5 
HÖGSTUBBAR (2-5 METER HÖGA, HELST LÖVTRÄD) PER HEKTAR 

Antalet naturvårdsträd som kvarlämnas permanent vid avverkningar är i genomsnitt minst 
10 och antalet döda träd i genomsnitt minst 10 per hektar. Med död ved avses grova 
torrakor som är över 20 cm i diameter på brösthöjd och andra döda stående träd, 
högstubbar och lågor. Om det inte finns tillräckligt med döda träd på stämplingspostnivå, 
lämnas det kvar minst 2–5 högstubbar per hektar, särskilt av lövträd. Högstubbarna ska vara 
2-5 meter höga. I förnyelseavverkningar ska högstubbarnas diameter vara över 15cm, i 
gallringar finns det inget diameterkrav. 
 
Naturvårdsträden kan koncentreras på stämplingspostnivå och en stämplingspost kan bestå 
av flera separata beståndsfigurer. Naturvårdsträd är levande träd som hör till de naturliga 
trädarterna i vårt land.  
Som naturvårdsträd kvarlämnas:  
- boträd för rovfåglar  
- grova enar  
- gamla träd med brandlyror  
- grova trädindivider från en tidigare trädgeneration  
- trädindivider med ovanliga former  
- ädla lövträd  
- resliga aspar  
- sälgar, häggar och rönnar med tydlig stam  
- klibbalar  
- hålträd  
- noterade födoträd för tjäder  
Om ovannämnda träd saknas kvarlämnas som naturvårdsträd sådana träd som är minst 15 
cm i diameter på brösthöjd och som är viktiga för den biologiska mångfalden, och som har 
goda förutsättningar för att utvecklas till gamla träd. Det rekommenderas att naturvårdsträd 
i första hand kvarlämnas i grupper och i omedelbar närhet av värdefulla livsmiljöer, i 
skyddszoner av öppna torvmarker samt i skyddszoner intill vattendrag och småvatten. 
I grupper med naturvårdsträd ska markytan förbli orörd och marken under dem ska inte 
röjas.  
På grund av säkerhetsrisker ska naturvårdsträd inte lämnas kvar i omedelbar närhet av 
viktiga konstruktioner, såsom trafikleder eller el- och telefonledningar, och inte heller på 
fornlämningar.  
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8.17 VID ARBETEN INTILL VATTENDRAG OCH SMÅVATTEN LÄMNAS SKYDDSZONER 

- SKYDDSZON TILL VATTENDRAG I MEDELTAL MINST 10 METER (MINST 5 METER PÅ 
ALLA STÄLLEN) 

En skyddszon som binder fasta partiklar och minskar näringsbelastningen, tryggar 
beskuggningen och mångfalden och där vegetationsskikten bevaras lämnas kvar invid 
vattendrag och källor. Skyddszonens bredd är i genomsnitt minst 10 meter, men minst 5 
meter på alla ställen. I skyddszonen utförs det endast plockhuggning där man bevarar ett 
mångsidigt trädbestånd med träd av olika storlek och med fördel lövträd. Urea får inte 
användas närmare än 10 meter från vattendrag. Man bör undvika att lämna kvar grot i en 
skyddszon. Stammar som har vält ner i fåran på naturlig väg avlägsnas inte. 

I skyddszonen utförs inte:  
- markberedning  
- gödsling  
- stubbrytning  
- röjning av vegetationen i buskskiktet  
- kemisk bekämpning med växtskyddsmedel (urea får inte användas) 

 
Skyddszonens bredd i medeltal betyder att skyddszonens bredd kan variera. Om skyddszonen 
t.ex. är på en tio meters sträcka 5 m bred, måste den på något annat ställe vara 15 m bred 
på en motsvarande tio meters sträcka. Då blir skyddszonens bredd i medeltal minst 10 meter. 
 
 
Skyddszonen för dikeslika, uträtade och rensade bäckar vars fåra är under 2 meter bred ska 
vara minst 5 meter bred. Stamved får avlägsnas från skyddszonerna. Undantagen gäller inte 
fåror med ett laxbestånd som hör till Finlands naturliga arter. De övriga krav på skyddszoner 
som nämns ovan gäller.  
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8.16 ÖVERGÅNGSZONER TILL TORVMARKER 

- ÖVERGÅNGSZON TILL ÖPPNA MYRAR MINST 10 METER 

I kanten av öppna myrar och myrar som ska återställas i naturtillstånd kvarlämnas på 
övergångszoner som tydligt avviker från den övriga terrängen en minst 10 meter bred 
skyddszon, där det är tillåtet med endast plockhuggning och grävning av diken i syfte att 
återföra vatten till skyddade myrar eller andra myrar i naturtillstånd som torkats ut på grund 
av dikning. I denna zon utförs inte markberedning och buskskiktet bevaras. 
Naturvårdsträden i en stämplingspost kan koncentreras till skyddszonen.  
 
 
 
 
8.2 HÅLLBART UTTAG AV ENERGIVED 

På förnyelseavverkningsområden kvarlämnas biomassa enligt följande:  
- Grot ca 30 procent så jämnt fördelat som möjligt  
 
Energived får inte samlas från kargare marker än torr mo (VT).  
 
Reglerna för att samla biomassa berör inte general- och detaljplaneområden där 
skogslagen inte gäller. 
 
 
 
8.18 GRUNDVATTNETS KVALITET TRYGGAS VID SKOGSBRUKSÅTGÄRDER 
I grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen (klass 1, klass 1E) eller som 
lämpar sig för vattenförsörjning (klass 2, klass 2E) används inte kemiska växtskyddsmedel 
(rotstop och nuvarande ureapreparat är tillåtna) eller gödselmedel och utförs det inte 
stubbrytning. 


