
Vi ser ett skogsSverige där det i allt högre utsträckning efterfrågas certifierade råvaror och certifierade utövare av 

skogliga arbeten. Som certifierad entreprenör genom Skogscertifiering Prosilva AB intygas att ditt företag uppfyller 

certifieringskrav enligt PEFCs entreprenörscertifiering (PEFC/05-22-19). Samtidigt är du fri att göra affärer med den 

aktör som ger bästa erbjudandet för dina tjänster! Genom certifieringen bidrar du till ett uthålligt skogsbruk. 

Varför ska jag certifiera mig? 

Du som grävmaskinist måste vara PEFC-certifierad för att kunna bli anlitad av en certifierad virkesorganisation,           

entreprenör eller certifierad skogsägare. Detta gäller inför alla skogliga arbeten på skogsmark, t.ex markberedning, 

dikesåtgärder på skogsmark, eller åtgärdande av basvägar. Genom att PEFC-certifiera dig framhålls ditt och  

beställarens åtagande att alla arbeten på svensk skogsmark ska hålla hög kvalitet i miljöhänsyn, produktion, ar-

betsmiljö och företagsutveckling.  
 

Vad åtar jag mig som certifierad? 

Entreprenörscertifiering enligt PEFC innebär åtaganden och krav utifrån såväl miljö, produktion som sociala 

aspekter. Beroende på verksamhet och företag kan olika åtaganden och krav vara olika aktuella. Här följer en                

förteckning på några av de vanligaste åtaganden som gäller för en grävmaskinist. 

Allmänna 

Registrerad för F-skatt och moms 

Försäkringsskydd för dig och ev. anställda 

Affärsavtal med samtliga uppdragsgivare 

Kunskap om PEFC-certifieringen och tillhörande                       

åtaganden.  

Kompetens 

SYN-kurs i natur– och kulturhänsyn motsvarande           

arbetsuppgifter 

HLR/Första-hjälpen-utbildning 

ADR-utbildning vid transport av bränsle 

Maskiner & Utrustning 

Biologiskt nedbrytbar hydraulolja                               

Propylenbaserad glykol 

Miljöanpassad sågkedjeolja  

Besiktning av maskin och behållare för drivmedel 

Anställd personal 

Företagshälsovård 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Säkerhets- och nödlägesrutiner 

Utförande av skogliga arbeten 

På PEFC-certifierad skogsmark ska åtgärder följa PEFCs krav enligt PEFCs Skogsstandard. Du hittar komplett information om 

dessa på PEFCs hemsida. Här följer ett urval:  

Planering och åtgärder ska anpassas för att skydda mark och vatten från skador. 

Markberedning ska vara ståndortsanpassad. 

Uppkomna körskador ska åtgärdas när de utgör hinder för framkomlighet eller orsakar negativ påverkan på sjö eller vattendrag 

(slamtransport).  

Skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn ger ytterligare vägledning. 

Är du grävmaskinist och vill PEFC-certifiera dig? 



Självklart kan du mejla eller ringa oss om du har frågor och funderingar.  

Kontaktuppgifter:  martin.klenz@skogscertifiering.se, 070-345 05 36                            
   helene.larsson@skogscertifiering.se, 070-345 03 37 

Medlemsavgift* 

Anslutningsavgift 2 500 kr 

Årsavgift 1150 kr + 950 kr/maskin 

Anslutningsavgiften täcker allt initialt arbete inför certifiering och tillhörande material från Prosilva. Anslutnings-

avgiften debiteras när avtal om entreprenörscertifiering kommit in för registrering. Efter anslutning faktureras ent-

reprenören årlig serviceavgift. Vid första tillfället baseras årsavgiften på resterande månader för innevarande år.  

*priser utifrån 2023 års prislista. Moms tillkommer på alla priser. 

Mer information: 

För att lära dig mer om entreprenörscertifiering enligt PEFC kan du gå in på PEFCs hemsida, www.pefc.se.  

Hur går certifieringen till? 

1. Initial kontakt med Prosilva  

 Inför certifiering tar du kontakt med Prosilva för         

presentation av dig och ditt företag. Kontaktuppgifter 

finner du i slutet av detta informationsblad. I anslutning 

till den första kontakten förser vi dig med ett informat-

ionspaket som innehåller all nödvändig information om 

medlemskap, villkor, åtaganden och kostnader. 

2. Medlemsavtal 

 För att påbörja din certifieringsprocess skickar du in 

medlemsavtalet. När vi har tagit emot det kontaktar vi 

dig för inbokning av förrevisionen som vi genomför på 

telefon. I samband med avtalstecknande debiteras du 

en anslutningsavgift. 

3. Förrevision & individuell handlingsplan 

 Efter förrevisionen upprättar Prosilva en handlingsplan 

för certifiering av dig/ditt företag och vilka intyg du be-

höver redovisa (kopior på kvitton från materialköp, 

kursintyg) och eventuella kompletteringar som behöver 

ske inom ditt företag för att du ska uppfylla certifiering-

ens åtagande.  

4. Arbete för anslutning 

 Vi håller en kontinuerlig kontakt där vi stämmer av att 

begärda intyg skickas in och ev. kompletteringar blir 

genomförda.  För att underlätta anslutningen och       

anpassningen till nya åtaganden hjälper vi dig  med 

mallar, stöddokument samt bistår med våra                            

kunskaper.   

5. Ansluten och certifierad 

 När alla intyg och ev. kompletteringar är redovisade och 

fullständiga, samt att anslutningsavgiften är betald blir 

du ansluten till Prosilvas paraply och certifierad som  

gruppmedlem. Vi skickar ut ett bevis om din                 

entreprenörscertifiering. Du blir även synlig som          

certifierad på vår hemsida. 

6. Entreprenörspärm 

 I samband med anslutningsprocessen får du en          

särskild entreprenörspärm från oss som ska                 

underlätta i ditt fortsatta företagande som                   

PEFC-certifierad. Var noga med att sätta in                   

certifieringsrelaterade papper i den! 

Efter ditt inträde hos Prosilva kommer du ta del av våra medlemsutskick och utgöra en del i vårt revisionsarbete av 

hela entreprenörsgruppen inom Prosilva. Det innefattar bland annat en årlig egenkontroll av din verksamhet 

(enkätutskick) samt besök (internrevision) hos dig för samtal och avstämning utifrån dina åtaganden som PEFC-

certifierad.   
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