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Utbildningarna riktar sig till dig som vill o ka certifieringskunskapen inom organisationen, 

ba de fo r en sto rre grupp eller fo r na gra utvalda personer. Det kan a ven handla om att ni har 

ett samarbete med en annan certifierad akto r da r vi beho ver diskutera hur ni tillsammans 

bero rs av certifieringen och era ansvarsomra den utifra n det.   

Utbildningsinsatserna kan besta  av fo redrag, individuell kompetensutveckling eller genom 

o vningar och diskussioner ute i fa lt. Utbildningarnas inneha ll anpassas utifra n syfte och ma l 

fo r utbildningen – fra n att informera och diskutera kring en sa rskild a mnesfra ga till att ge 

kunskap kring certifieringens inneha ll och funktion i Sverige. Inget behov a r fo r allma nt  

eller fo r specifikt – vi a r vana att resonera kring certifieringens innebo rd och betydelse   

sa va l generellt som utifra n specifika certifieringskrav! 

  

Pris: Vi tar fram en offert fo r varje enskild fo rfra gan.  

Ho r ga rna av dig sa  diskuterar vi vidare utifra n dina 
fo rutsa ttningar och behov! 

 Utbildning inom    

Skogsbrukscertifiering 
Allmän eller specialicerad nivå 
 

Skogscertifiering Prosilva är en paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsägare 

enligt PEFCTM och FSC®, samt gruppcertifiering av skogsentreprenörer enligt PEFCTM. Till 

paraplyverksamheten medföljer även uppdrag och medverkande i forum inom certifierings-

frågor och utvecklingen inom skogsbranschen. Alla dessa delar gör att vi har en ajourhållen 

och hög kompetens inom skogsbrukscertifiering och flera tillhörande ämnesområden. 

Genom vår utbildningsverksamhet inom skogsbrukscertifiering enligt PEFCTM och FSC® 
erbjuder vi våra kunskaper och erfarenheter för att höja medvetenheten och bidra till en 

kompetensutveckling hos andra aktörer. Våra utbildningar anpassas utifrån önskemål om 
inriktning och upplägg.  

Kontakt 

Fo r mer information och vid intresse fo r en utbildning kontakta 

Anneli Sandstro m 

Tel: 070 – 345 08 85 

Anneli.sandstrom@skogscertifiering.se 


