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Erbjudande till virkesköpande företag om Allt under ett paraply - Ombudsfunktion för 
förmedling av gruppcertifiering för skogsägare enligt PEFC och/eller FSC  

 
Skogscertifiering Prosilva AB (nedan Prosilva) erbjuder virkesköpande företag ett samarbete där 
företag agerar externa ombud för Prosilvas verksamhet med förmedling av gruppcertifiering för 
skogsägare enligt PEFC och/eller FSC standarder. Erbjudandet omfattar även övertag av befintliga 
gruppcertifikat där vi hittar lösningar i de enskilda fallen.  
 

Allt under ett paraply 
Erbjudandet är en del i Prosilvas arbete för Allt under ett paraply som lägger grunden för ett 
hållbart och konkurrenskraftigt svenskt skogsbruk byggt på en stark framtidstro för 
träbaserade förnybara produkter.   
 

 Certifiering av skogsmark, skogsbruk och spårbarhet av skogsprodukter stärker 
skogsindustrins position om ett hållbart skogsbruk. Som ett led i detta behöver 
arealen certifierad skogsmark öka i Sverige. 

 För en ökande areal certifierad skogsmark krävs ett proaktivt förhållningssätt och en 
kostnadseffektiv certifieringsprocess.  

 En effektiv och kvalitativ gruppcertifiering uppnås med en sammanhållen 
paraplyorganisation. Revisionsarbetet når en hög kostnadseffektivitet med stora 
grupper. 

 Svensk skogsindustri ska i högre grad få erkännande för ett hållbart brukande av 
skogen och svenska skogsprodukter ska vara en efterfrågad vara på den globala 
virkesmarknaden.  

 Det finns därmed ett värde för virkesköpande organisationer att kunna tillhandahålla 
gruppcertifiering för skogsägare. Samtidigt utgör erbjudande om certifiering för 
skogsägare inget konkurrensmedel i råvarumarknaden mellan virkesköpande 
organisationer.  

 
 
 
 

 



Ombudsfunktion för Prosilva 
Avtalsförmedling för gruppcertifiering av skogsägare riktar sig till skogsägare med 
skogsinnehav under 1 000 ha produktiv skogsmark. Samarbete och villkor för ombudsrollen 
fastställs i ett särskilt ombudsavtal. Av ombudsavtalet framgår åtaganden för respektive 
part: Skogsägaren – ombudet – Prosilva.  
 
 
Vid anslutning av nya ombudsföretag introduceras företag i rollen genom särskild 
utbildningsinsats, utbildningen tillhandahålls av Prosilva. I anslutningsprocessen granskas 
ombudsföretagets förmåga att leva upp till de krav Prosilva ställer. Detta omfattar bl.a. 
tillhandahållandet av certifieringsanpassade skogsbruksplaner och gällande kompetenskrav 
enligt PEFC och FSC. Prosilva tillhandahåller instruktioner för avtalsförmedling, tillhörande 
avtalsdokumentation och inloggning till ombudssidor med tillgång till Prosilvas 
medlemsdatabas. Via inloggning kan ombudet ta del av hjälpmedel i avtalsförmedling och 
information om samarbetspartners i utbildning och certifieringsfrågor. 
 

Medlems- och serviceavgifter 
Prosilva finansieras med anslutningsavgifter och årliga avgifter från sina medlemmar 
(skogsägare och entreprenörer) samt serviceavgifter från ägarföretag och ombud. 
Tillsammans ger detta kostnadstäckning för verksamheten. Serviceavgiften för ägare och 
ombud består av en fast årlig avgift samt en rörlig avgift/ förmedlat avtal. 
 

Kontakta oss 
Vår förhoppning är att ni ska finna detta erbjudande intressant och vi ser fram emot att få 
presentera erbjudandet närmare och fördelarna för alla ingående parter, som samarbetet 
innebär.  
 
 
Magnus Norrby  Anneli Sandström 
VD   Certifikatsansvarig 
070 – 515 69 39  070 – 345 08 85 
magnus.norrby@skogscertifiering.se anneli.sandstrom@skogscertifiering.se 
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