PEFC skovcertificering- Hvad er det?

Skoven du arbejder i er omfattet af en PEFC skovcertificering. Med
certificeringen har skovejeren besluttet, at skoven skal drives efter
de kriterier og retningslinier, der gælder for bæredygtig skovdrift
I en bæredygtig skovdrift skal der tages hensyn til 3 overordnede forhold:
Økonomiske forhold

Økologiske forhold

S
 ociale forhold

Skovens funktion som pro-

Naturværdierne

skoven

Sikring af de sociale for-

duktionsskov skal sikres og

skal sikres og styrkes. F.eks

hold i skoven dækker bl.a.

styrkes. Produktionene kan

ved pleje og genopretning

over at de kulturhistoriske

dels ske ved produktion af

af

af

spor (gravhøje o.lign.) skal

træ og dels ved produk-

urørt skov, ved at efterlade

bevares, publikums brug af

tion af andre produkter som

gamle træer til naturlig hen-

skoven til friluftsliv og naturo-

f.eks. mos, pyntegrønt, jagt-

fald, ved i stigende grad at

plevelser skal sikres og ikke

udlejning mv.

anvende hjemmehørende og

mindst skal der sikres gode



lokalitetstilpassede træarter,

og stabile forhold for medar-

ved at anvende naturlig for-

bejderne i skoven.

vådområder,

i

udlæg

yngelse og ved generelt at
dyrke skoven naturnært.

I praksis er certificeringen udmyntet i, at skovejeren
har udarbejdet en ”skovhåndbog”, hvor der bl.a. findes
en plan for skovens drift og desuden er beskrevet en
række vejledninger og procedurer, der skal sikre at
skoven drives bæredygtigt. Disse kriterier og retningslinier er defineret i den såkaldte PEFC skovstandard

Det praktiske arbejde i skoven
Langt hen af vejen er der ikke den store forskel på at arbejde i en certificeret skov og
en skov der ikke er certificeret. Dog er der en række vigtige forhold som du skal være
speciel opmærksom på i forbindelse med dit arbejde i skoven, fx:

Arbejdsinstruktion
Du skal have en ordentlig
arbejdsinstruktion af skovfogeden inden du begynder arbejdet
i skoven. En ordentlig arbejdsinstruktion omfatter bl.a. at du
er bekendt med hvilke naturhensyn, der skal tages, at du
har fået udleveret en arbejdsbeskrivelse med skovkort og en
beskrivelse af den opgave du
skal udføre, samt at du, i forhold
til den konkrete skov og opgave
er blevet instrueret i nedennævnte punkter. Har du ikke fået
en ordentlig instruktion, skal du
kontakte skovfogeden og bede
om en.
Målsætning for skoven
Skovejeren har beskrevet en
overordnet målsætning for
skoven. Det kan f.eks. være at
skoven skal drives med jagt,
friluftsliv og natur som hovedformål eller drives med henblik
på optimal produktion af træ.
Du skal være bekendt med den
overordnede målsætning for
skoven – og er du ikke det skal
du kontakte skovfogeden.

Beskyttelse af nøglebiotoper
I forbindelse med dit arbejde
skal du sikre dig, at der ikke
ødelægges nogle nøglebiotoper. F.eks. at der ikke køres for
tæt på fortidsminder, vandløb,
vandhuller og moseområder.
Er du ikke blevet instrueret i
hvilke nøglebiotoper der er i det
område som du arbejder i og
hvordan du beskytter dem, skal
du kontakte skovfogeden, så du
kan få  en instruktion.

skal du ligeledes være opmærksom på, at du ikke fælder træer
der allerede er efterladt til
forfald. Er du i tvivl så kontakt
skovfogeden.

U rørt skov
Dele af skoven er udlagt til urørt
skov. Du skal være opmærksom
på ikke at lave skovning o.lign. i
urørte bevoksninger. Er du i tvivl
så få skovfogeden til at udpege
de bevoksninger der er udlagt
som urørt skov.

Permanente kørespor
For at beskytte jordbundsstrukturen i skovens bevoksninger,
skal der køres på permanente
kørespor. Har du ikke fået anvist
de permanente kørespor i de
bevoksninger du skal færdes i,
skal du kontakte skovfogeden.
Dødt ved
Når der laves en foryngelse skal
der efterlades 3-5 træer pr. ha til
naturlig forfald. Når du laver en
foryngelse skal du derfor være
opmærksom på, at der efterlades træer til naturlig forfald. I
unge bevoksninger og kulturer

Info til skovgæsten
Mange skovejere vil skilte med at
deres skov er PEFC-certificeret.
Du skal derfor være forberedt på
at svare på eventuelle spørgsmål
fra skovgæster om, hvad PEFC
overordnet betyder.
Tilbagemelding
 pdager du uregelmæssigheder
O
i skoven, f.eks. affald, ødelagte
veje og hegn mv. skal du melde
tilbage til skovfogeden eller skovejeren om dette.

HedeDanmark har udviklet et koncept indenfor PEFC skovcertificering og tilbyder private og
offentlige skovejere at få certificeret deres skove.
Der bliver i stigende grad fokuseret på bæredygtig skovdrift i de danske skove. Med en PEFCcertificering kan man som skovejer vise og dokumentere, at skoven drives bæredygtigt.
Skovcertificering er baseret på sund fornuft i relation til både økonomiske, økologiske og sociale
aspekter. Skovcertificering handler om at skabe værdi for kunden frem for at opstille restriktioner. Konkret indebærer en skovcertificering, at skovkort og bevoksningslister opdateres og
at ejendommens værdifulde natur (nøglebiotoper) registreres og beskyttes i den daglige drift.
PEFC-certificeringen er et effektivt redskab og kan bl.a. bruges til at planlægge skovdriften
systematisk i dagligdagen.
Denne brochure introducerer skovarbejderen og maskinføreren til en række vigtige punkter og
krav, man skal være opmærksom på, når der arbejdes i en certificeret skov.
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