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SCA Massa

Våra skogar
gör stor nytta

Våra växande skogar sköts långsiktigt och
ansvarsfullt, för att vara minst lika rika på
biologisk mångfald, naturupplevelser och
råvara i framtiden som idag.
Totalt är det ett träd av fem på vår produktiva
skogsmark som får leva sitt liv, och slutligen
bli en del av de naturliga kretsloppen.
Välskötta, växande skogar och förnybara
produkter innebär att vi kan lämna mer
fossilt kol kvar i marken, vilket är avgörande
för att nå de klimatmål som FN har satt upp.

Skogscertifiering säkerställer kopplingen mellan ansvarsfullt
skogsbruk och konsumtion av skogsprodukter. Certifiering
garanterar att våra kunder slipper obehagliga överraskningar
och tryggt kan möta företag och konsumenter. För certifierade
produkter krävs spårbarhet och en certifierad Chain-of-Custody
(CoC) från skogen till slutkunden. Vilket innebär att våra kunder
också är en viktig del av kedjan. SCA är Europas största privata
skogsägare och våra skogar är certifierade enligt FSC® (Forest
Stewardship Council®) och PEFC™ (Programe for the Endorsement
of Forest Certification™).

FSC
Forest Stewardship Council (FSC) är en
oberoende, internationell organisation
som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande
och ekonomiskt sunda metoder för
förvaltning av världens skogar. SCA
har varit FSC certifierade sedan 1999.
FSC har grundläggande principer och
kriterier för ett långsiktigt och ansvarsfullt
skogsbruk. Till exempel kräver dessa
principer skydd och bevarande av biologisk mångfald och miljövärden, samt
ett långsiktigt ekonomiskt livskraftigt
brukande. Detta bidrar också till utvecklingen av lokalsamhället. I den nya
skogsbruksstandarden som togs i bruk
1 oktober 2020 lägger man nu ännu
större vikt vid sociala intressen,
naturhänsyn och biologisk mångfald
exempelvis att vissa områden ska
brukas med speciellt anpassade
metoder.
Regelverket tas fram i samverkan
mellan representanter från miljörörelser,
sociala organisationer och representanter från näringslivet. ASI, Assurance
Service International, ackrediterar de
oberoende certifieringsorgan som
säkerställer att FSCs standarder
uppfylls. Certifieringsorganisationernas
revisorer beviljar sedan de olika
certifikaten och intygar att kraven
uppfylls. Den som ansöker om certifikat
betalar för certifieringsprocessen och

de årliga kontrollerna som krävs. FSC
stöds av stora miljöorganisationer i alla
delar av världen, bland annat WWF.
Läs gärna mer på www.fsc.org.
PEFC
Program for the endorsement of Forest
Certification (PEFC) är en internationell,
ideell, icke-statlig organisation som
arbetar för att främja ett hållbart skogsbruk genom oberoende certifiering från
tredje part. PEFC syftar till att se till att
trävaror och andra skogsprodukter
produceras med hänsyn till högsta
ekologiska, sociala och etiska
standarder.
Certifieringen är främst inriktat på
småskaliga familjeskogsbruk och har
nationella certifieringsstandarder i linje
med de internationella riktlinjerna.
PEFC verkar för att även små
markägare ska få ett erkännande på
marknaden. Därigenom främjas ett
bestående bidrag till försörjning och
landsbygdsutveckling. Hittills har flera
hundratusen familje- och samhällsägda
skogar fått PEFC-certifiering. Efterfrågan
på PEFC-certifierade produkter har ökat
stadigt de senaste åren. SCA har varit
certifierade enligt PEFC sedan 2011.
Läs gärna mer på PEFCs hemsida:
www.pefc.org

Höga krav på spårbarhet
I certifieringsprocessen måste hela
kedjan från skogsbruk till färdig produkt
dokumenteras. Ett CoC-certifikat krävs
för varje länk i kedjan, från skogen till
massafabriken, från massaproduktionen
till producent, från producent till färdig
produkt.
Det virke som vi köper från våra
noggrant utvalda virkesleverantörer
följer alltid standarden för FSC
Controlled Wood (FSC-kontrollerat trä)
eller PEFC-kontrollerade källor.
Kontrollerat trä är virke som inte kommer
från kontroversiella källor och som kan
blandas med FSC-certifierat material i
produkter som är FSC MIX märkta.
SCA följer också EUs timmerförordning
(EUTR 995/2010), som syftar till att
motverka olaglig avverkning och bidra
till en hållbar skogsförvaltning, inte
bara i medlemsländerna, utan även
utanför EUs gränser.

PEFC/05-33-132
Verkar för ett hållbart
skogsbruk
www.pefc.co.uk

Certifiering bidrar till att sprida ett
ansvarsfullt skogsbruk då allt fler
företag och konsumenter väljer att
enbart köpa certifierade produkter
som en del av sitt hållbarhetsarbete
och miljöengagemang.

FSC styrs av en
generalförsamling
Generalförsamlingen är FSCs högsta
beslutande organ. Församlingen är
indelat i tre kamrar för ekonomiska,
ekologiska och sociala intressenter,
och ett beslut kräver majoritet i varje
kammare. FSCs skogsbruksstandarder
utvecklas enligt trekammarsystemet
vilket säkerställer ett balanserat inflytande av alla intressenter. Generalförsamlingen antog en ny uppsättning
principer och kriterier 2011, vilket ger
FSC-certifieringen mer enhetlighet
mellan länderna.

kan då certifieras. Dessa kallas
FSC-krediter och måste användas för
tillverkning av FSC-certifierade
produkter inom en 24-månadersperiod,
annars förverkas de. CoC-standarden
kräver också en strikt kontroll av annan
råvara som används.
FSC produkter från SCA
SCA levererar FSC-certifierade
produkter endast på begäran och
endast till FSC-certifierade kunder.
Detta är för att undvika leveranser av
FSC-produkter utanför CoC, vilket
minskar risken för att FSC märkningen
felaktigt används och missbrukas.

FSC Certifieringar
All råvara som används är kopplad till
produktionen av certifierade produkter
för en specifik produktlinje. Alla fibrer
för den FSC-certifierade produktlinjen
måste komma från kontrollerade källor.
Ingen råvara får komma från kontroversiella källor, till exempel skogar där
höga bevarandevärden hotas av skörd.
I Sverige gäller detta virke som kommer
från mark där nyckelbiotoper skördas
i strid med rekommendationer från
Skogsstyrelsen. Det innebär att FSCs
drivkraft för ansvarsfullt skogsbruk
utökas till skogar som inte är
certifierade. CoC, liksom kontroll av
ocertifierad råvara, granskas av
ackrediterade certifieringsorgan.

Alternativ för FSC Mix
För FSC Mix finns två alternativ för
certifiering, där SCA använder volymkreditsystemet:
• Minsta andelssystem. Fibermaterialet
i produkten innehåller mer än 70
procent FSC-certifierad fiber (och
resten av fibermaterialet uppfyller
kraven i standarden för FSC Controlled
Wood).
• Volymkreditsystemet. Producenten
har ett volymkreditkonto där
användning av FSC-certifierad fiber
dokumenteras. En motsvarande andel
av produktionen kan då säljas med
FSC-märket.

FSC 100 procent, är en certifiering som
innebär att all råvara kommer från skogar
som är FSC-certifierad.

Båda systemen kan tillämpas i samma
CoC och FSC-andelen måste räknas om
på motsvarande sätt. Som med andra
FSC-standarder kontrolleras CoCstandarden av en ackrediterad revisor.

Ett alternativ till FSC 100 procent är
FSC Mix. Det är material från FSCcertifierade skogar som blandas med
FSC Controlled Wood från godkända
källor som kan ha en FSC Mix-etikett.
Återvunnen fiber kan också utgöra en
del av grunden för denna märkning.
Producenten registrerar volymen av
FSC-certifierat virke som levereras och
en motsvarande andel av produkterna

PEFC - en paraplyorganisation
Organisationen är en paraplyorganisation för nationella skogscertifieringssystem. Där man godkänner
certifieringssystem som utvecklats
genom processer med flera intressenter
och är skräddarsydda för lokala
prioriteringar och förutsättningar.
Varje nationellt skogscertifieringssystem
genomgår noggrann tredjeparts-

bedömning mot PEFCs unika hållbarhetsriktmärken för att säkerställa
överensstämmelse med internationella
krav.
PEFC certifieringar
Spårbarhetsstandarden är internationell
och därför gemensam för alla nationella
PEFC-certifieringssystem. Två olika
metoder används för att följa virket
genom genom hela leveranskedjan till
färdig produkt. CoC-certifikat krävs från
alla företag som är involverade i kedjan
från skog till färdig produkt.
I den första metoden separerar företaget
certifierad råvara och produkter från
icke-certifierat material genom
användning av olika lagringsplatser.
I den andra metoden beräknar företaget
andelen certifierat trä eller produkter i
ett köpt parti. SCA Massa tillämpar den
senare metoden. För märkning måste
produkten innehålla minst 70 procent
certifierat trä.
Det finns flera olika alternativ för att
märka produkter och användning
av olika marknadsföringsbudskap,
beroende på vilken spårningsmetod
som används och andelen certifierad
råvara. Här kan SCA hjälpa till att hitta
rätt certifieringsnivå.
PEFC och FSC är ej utbytbara. För att
sälja FSC-certifierade produkter måste
du ha ett FSC Chain-of-Custody (CoC)
certifikat och likaså för PEFC.
För att använda PEFC-logotypen
krävs förutom certifikat även en licens.
FSC-standarden kräver både licens
och godkännande varje gång FSClogotypen används.

Aktivt skogsbruk har en central roll i omställningen från användandet
av fossila till förnybara råvaror. Ett ansvarsfullt brukande av skogen är
grundläggande i SCAs hållbarhetsarbete och utgör en viktig strategisk
resurs för att säkra råvara till våra massaprodukter. Dessutom
producerar vi stora mängder grön energi, till exempel grön el eller
biobränsle - ansvarsfullt förädlade i vår produktion av massa.

Aktivt skogsbruk i våra växande skogar
är ett av de mest effektiva sätten att
hantera koldioxidhalten i atmosfären.
Koldioxid är en huvudkomponent i
trädens fotosyntes och tillväxt, vilket
innebär att växande skog absorberar
koldioxid från atmosfären. Genom att
från en växande skogsresurs skapa
förnybara produkter och material
behåller vi kol och olja i marken och
minskar därmed användningen av fossila
råvaror.
Vi har aldrig haft så mycket skog som
vi har idag. Den senaste skogsinventeringen som gjordes 2019, visade
att vår virkesvolym är 11 miljoner
kubikmeter större än tidigare beräknat
samt att den årliga tillväxten är 1 miljon
kubikmeter skog högre än den tidigare
uppskattningen. Tillsammans med
5 miljoner kubikmeter skog i de
baltiska staterna uppgår SCAs totala
stående volym till 261 miljoner kubikmeter skog.
För varje träd som skördas planteras
minst två nya och SCAs plantskola är
världens största. Vi producerar tillräckligt med plantor för att täcka mer
än 100 000 fotbollsplaner med träd,
år efter år. Faktum är att 100 miljoner
plantor odlas varje år; ; främst tall och
gran men även contorta och lärk.
Trädets upptag av koldioxid är som
störst när trädet växer som mest.
Tillväxten avtar med åldern och när
trädet är cirka 80-100 år är det dags
att skörda för att ge plats för ny tillväxt.
År 2021 var SCAs klimatnytta 10,5
miljoner ton CO2 vilket motsvarar
utsläpp från alla personbilar i Sverige.

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skog ett
område motsvarande Belgien. Våra skogar ligger i norra delen av Sverige. Vi har
också mindre skogsinnehav i Estland och Lettland på 44 000 hektar.

Massan från SCA Pulp innehar både FSC- och PEFCmärkningar för spårbarhet. Alla SCA-ägda skogar är dessutom
både FSC- och PEFC-certifierade. Virke som inte kommer
från SCAs egen skog köps in av SCA och uppfyller alltid minst
standarden för FSC-Controlled Wood.

Kärnan i vår verksamhet är den växande skogen.
Kring denna unika resurs har vi byggt en
välutvecklad värdekedja baserad på förnybar
råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror,
förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva
transportlösningar.

sca.com

