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INTRODUKTION
Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig revision udført af et team af
specialister, der repræsenterer NEPCon. Formålet med revisionen er at vurdere de
økologiske, økonomiske og sociale resultater af De Danske Skovdyrkerforeningers
skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programe
for Endorsment af Forest Certification (PEFC).
Denne rapport indeholder forskellige oplysninger, resultater og flere bilag. De første afsnit
om skovforvaltningen vil blive offentliggjort, og kan anvendes af skovejer, NEPCon eller
PEFC. Resten af bilagene er fortrolige, og kan kun revideres af autoriserede NEPCon og
PEFC personale, der er bundet af en fortrolighedserklæring. En kopi af det offentligt resumé
af denne rapport kan fås på NEPCon eller certifikatindehavers hjemmeside.
Konfliktløsning: Hvis NEPCons kunder bliver opmærksom på organisationer eller
enkeltpersoner, der er bekymrede eller har kommentarer til NEPCon og vores
serviceydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante NEPCon
regionale kontor. Formelle klager skal sendes skriftligt.
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1. AUDITKONKLUSIONER
1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:
☒

☐

Certificeringskravene er opfyldt:
Efter accept af nedenstående afvigelse(r)
Certificeringskravene er ikke opfyldt:

Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle
eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer

1.2. Afvigelsesrapporteringer (NCRs)

Bemærk: NCRs beskriver beviser på afvigelser konstateret under en
audit. NCRs omfatter definerede tidsfrister for organisationen for at
påvise
overensstemmelse.
Major
NCRs
udstedt
under
hovedevaluering/re-evaluering skal være lukkede, inden der
udstedes et certifikat. Major NCRs udstedt i forbindelse med årlige
audit skal være lukket inden tidslinjen eller resultere i suspension.
☐ Afkryds hvis der ikke er identificeret afvigelser

NCR: 01/21
Standard & Krav:

Klassifikation: mindre
1.11. Ikke-hjemmehørende træarter må kun anvendes,
hvor de ikke truer væsentlige naturværdier og er
lokalitetstilpassede. Følgende arealer må ikke
konverteres til ikke-hjemmehørende arter:
•
Bevoksninger med en alder der væsentligt
overstiger normal omdriftsalder for arten og/eller
•
Bevoksninger med en biologisk rig natur knyttet
til kontinuitet i skovdække og/eller stabil hydrologi, samt
•
Arealer med hjemmehørende træarter som kan
fungere som bufferzone eller kan skabe sammenhæng
mellem bevoksninger nævnt i de to foregående punkter
•
Såfremt der konverteres arealer med
hjemmehørende arter til ikke-hjemmehørende arter skal
der forud herfor være gennemført en kortlægning af
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arealer med hjemmehørende arter som ikke må
konverteres til ikke hjemmehørende arter
I.1.11.1 Vurdering af anvendelsen af ikkehjemmehørende arter på baggrund af
kulturregistreringerne og udpegning af arealer der ikke
må konverteres
Rapportsektion:

Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks
Skovstandard (PEFC DK 001-3).

Beskrivelse af afvigelse og relateret dokumentation:
Observationer: Ingen af de besøgte ejendomme har gennemført eller planlægger at
gennemføre væsentlig konvertering af arealer hjemmehørende træarter til ikkehjemmehørende, men der havr på en ejendom sket konvertering af et areal med
asketræer til grandis. Det kunne under audit ikke bekræftes om der var foretaget en
kortlægning af arealer der ikke må konverteres til ikke-hjemmehørende arter jf.
standardens krav. Skovfogeden forklarede at man ikke havde været opmærksom med
kravet i forbindelse med renafdrift af asketræer med asketoptørre og efterfølgende
gentilplantning.
Da afvigelsen kun vedrører et enkelt gruppemedlem, og der ikke er sket konvertering
af en bevoksning, der ikke må konverteres, klassificeres afgivelsen som mindre. Se
Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger
Korrigerende handling:
for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene
anført herover.
NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på
håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover
og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen
gentager sig.
Ved næste årlige revision, dog seneste efter 12 mdr.

Tidsfrist for opfyldelse:
for

Afventer

Resultat af bedømmelse af
beviser:

Afventer

NCR Status:

Åben

NCR: 02/21

Klassifikation: mindre

Dokumentation
opfyldelse:

Standard & Krav:

2.16. Hegning i skoven skal ske på en måde, der ikke
lukker for faunavandring. Hegn skal nedtages efter endt
brug.
I.2.16.1 Vurdering af hegningspraksis
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Rapport Sektion:

Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks
Skovstandard (PEFC DK 001-3).

Beskrivelse af afvigelse og relateret dokumentation:
Observationer: Vildtbestanden var på nogle ejendomme så høj, at der generelt hegnes
omkring nye kulturer, mens dette ikke er nødvendigt hos andre gruppemedlemmer. Der
blev fundet god opmærksomhed omkring størrelsen af hegn og nødvendigheden af en
praksis med hurtigt nedtagelse af hegn. Der blev dog på en ejendom (Borreby) fundet
enkelte meget gamle hegn og enkelte eksempler på efterladt hegn i skoven. Da dette
kun blev fundet hos et gruppemedlem rejses en mindre afvigelse.
Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger
Korrigerende handling:
for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene
anført herover.
NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på
håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover
og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen
gentager sig.
Ved næste årlige revision, dog seneste efter 12 mdr.

Tidsfrist for opfyldelse:
for

Afventer

Resultat af bedømmelse af
beviser:

Afventer

NCR Status:

Åben

NCR: 03/21

Klassifikation: VÆSENTLIG

Dokumentation
opfyldelse:

Standard & Krav:

Rapport Sektion:

PEFC Danmarks Skovstandard: 4.6. Det er op til
skovejeren om produkterne fra det certificerede areal
sælges som certificerede eller ej. Skovejeren skal aktivt
sælge træet som certificeret for at opkøberen (hvad
enten det er et savværk, en træhandler eller andet) kan
medregne det som certificeret under deres
sporbarhedscertificering jf. PEFC’s sporbarhedsstandard
annex 1.
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks
Skovstandard (PEFC DK 001-3).

Beskrivelse af afvigelse og relateret dokumentation:
Observationer: Hos de besøgte gruppemedlemmer foregik salg af certificeret træ enten
igennem DDS eller direkte til kunder. Ved interview blev det forklaret at træet ikke altid
blev solgt som certificeret. Ved stikprøvevis gennemgang af salgsdokumenter, kunne
det observeres at ejendommene generelt bruger korrekte PEFC
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certificeringsbetegnelser på fakturaer. Det blev dog under revisionen klart at der hos et
gruppemedlem (Løndal) altid automatisk blev anført 100% PEFC certificeret samt PEFC
certifikatkode på fakturaer. Dette galt for alle produkter og tjensteydelser der blev solgt
fra skoven. Da dette også gælder produkter der ikke kan sælges som PEFC
certificerede, f.eks. juletræer og pyntegrønt, rejses en væsentlig afvigelse, også selvom
dette kun er fundet hos et gruppemedlem.
Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger
Korrigerende handling:
for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene
anført herover.
NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på
håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover
og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen
gentager sig.
Senest 3 mdr. fra rapportdato.

Tidsfrist for opfyldelse:
for

Afventer

Resultat af bedømmelse af
beviser:

Afventer

NCR Status:

Åben

Dokumentation
opfyldelse:
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1.3. Observationer

Bemærk: Observationer udstedes for de tidlige stadier af et
problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditor
mener kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis problemet ikke
behandles af organisationen; observationer kan føre til direkte
afvigelser hvis den ikke behandles.

Ingen observationer
OBS: 01/21

Standard & Krav:

PEFC Danmark Skovstandard: 1.5. Intensive driftsformer
kan anvendes på maksimalt 10 % af ejendommens
skovbevoksede areal. Det er tilladt at have intensive
driftsformer på op til 15 % af ejendommens
skovbevoksede areal indtil 10 år efter standardens
ikrafttræden (for gældende certifikater) eller 10 år fra
første udstedelse af nye certifikater, således at de
intensivt drevne arealer efter 10 år fra standardens
ikrafttræden (gældende certifikater) eller fra første
certificering maksimalt udgør 10 % af skovarealet. Der
skal inden for certifikatets første gyldighedsperiode
foreligge en plan for udfasningen. Produktionen fra de
intensivt drevne arealer kan ikke afsættes som PEFC
certificeret. Dog vil vedproduktionen fra juletræs- og
pyntegrøntsarealer blive anset som almindelig drift og
vedproduktionen herfra kan afsættes som PEFC
certificeret.
I.1.5.1 Areal med intensive driftsformer overstiger ikke
10 % af ejendommens skovbevoksede areal dog under
hensyntagen til I.1.5.2.
I.1.5.2 Såfremt der findes mellem 10 og 15 % af
ejendommens skovbevoksede areal med intensive
driftsformer foreligger der en plan for udfasning af arealer
med intensive driftsformer så de 10 år efter standardens
ikrafttræden (gældende certifikater) eller fra første
certificering maksimalt udgør 10 % af ejendommens
skovbevoksede areal.

Rapportsektion
Beskrivelse af
forhold, der
fører til
observation:

Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks
Skovstandard (PEFC DK 001-3).

Observationer: De intensivt drevne arealer var på alle de besøgte ejendomme
registreret, og på de fleste besøgte ejendomme oversteg de intensivt drevene
arealer 10 % af det skovbevoksede areal. De besøgte ejendomme hvor det var
relevant, var vildtagre korrekt registreret som intensivt drevne arealer.
Der var dog to ejendomme (Løndal og Linå Vesterskov), hvor det ikke
umiddelbart kunne dokumenters at der var mindre end 10% af skovarealet med
intensiv drift. Dette skyldes at der var et antal bevoksninger med juletræer og
pyntegrønt, der ikke længere blev drevet intensivt med kemi/gødning, men for
længst var overgået til vedproduktion. Det kunne på begge umiddelbart
demonstreres under feltbesøgene at der var et relativt stort antal intensivt
drevne arealer, der var overgået til vedproduktion.
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Observation:

Skovforvalter bør sikre sig at efterlevelse af standardens krav om max 10%
intensivt drevne arealer umiddelbart kan demonstreres f.eks. ved opdatering af
bevoksningslister.

OBS: 02/21

Standard & Krav:

Rapportsektion
Beskrivelse af
forhold, der
fører til
observation:

PEFC Danmark Skovstandard: 2.3. Skovdyrkningen skal
medvirke til løbende at skabe store gamle træer og dødt
ved i skoven for at tilgodese en biologisk
mangfoldighed. Ved foryngelseshugster efterlades min.
5 træer eller ca. 10 m3 ved på roden pr. ha i
produktionsskoven til naturlig henfald og død
(redetræer, hule træer og dødt ved). Valget af disse
træer skal foretages, så evighedstræerne udgøres af
langsigtede stabile arter og individer typisk fra
overstandermassen. Evighedstræerne kan samles i en
eller flere grupper i bevoksningen. Evighedstræerne kan
erstattes af 5 højstubbe i de tilfælde, hvor der ikke
findes egnede stabile individer. I mellemaldrende og
ældre tyndingsbevoksninger skal der efterlades min. 3
højstubbe (så høje som muligt) eller min. 3 liggende
træer i alt. pr. ha. Herudover skal eksisterende
træruiner og liggende træer under naturlig nedbrydning
bevares og beskyttes.
I.2.3.1 Der er efterladt min. 5 træer eller min. 10 m3
ved på roden pr. ha i produktionsskoven til naturlig
henfald og død.
I.2.3.2 Der er efterladt min. 3 højstubbe eller 3 liggende
træer i alt pr. ha i mellemaldrende og ældre
tyndingsbevoksninger.
I.2.3.3 Eksisterende træruiner og liggende træer under
naturlig nedbrydning er bevaret og beskyttet
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks
Skovstandard (PEFC DK 001-3).

Observationer: I gruppens styringsredskaber er det ikke specifikt beskrevet
hvordan distrikterne skal forvalte administrativt fredede enkeltstående gamle
træer, men det kunne dog konstateres under skovbesøget at gamle, biologisk
værdifulde træer blev beskyttet.
På hugstarealer blev det i forbindelse med skovgennemgangen verificeret, at
der i forbindelse med foryngelseshugst efterlades stående træer og/eller
højstubbe til naturligt henfald og død i et omfang, der opfylder standardens krav.
Skovgennemgangen og interview med skovforvaltere bekræfter, at der
efterlades dødt ved i forbindelse med hovedskovninger og i en vis udstrækning
også i forbindelse med tyndinger, hvor eksisterende døde træer normalt
efterlades på roden. Liggende dødt ved efterlades på skovningsarealer ifm
udkørsel. Skovforvalterne udarbejder ved behov specifikke arbejdsinstrukser
eller retningslinjer til maskinførere og skovarbejdere.
Det er under revisionen drøftet med skovforvaltere og gruppeleder hvorledes
det sikres at der efterlades min. 3 højstubbe eller liggende træer i alt pr. ha i
forbindelse med tynding i mellemaldrende og ældre bevoksninger.
Gruppemedlemmerne havde generelt fokus på at sikre, at der efterlades det
krævede antal højstubbe eller liggende træer i forbindelse med tyndinger i
mellemaldrende og ældre bevoksninger. Der blev dog hos et gruppemedlem
(Orenæs) fundet usikkerhed vedr. implementering af kravet, og der var ikke
etableret en fast politik for efterladelse af min.3 træer pr. hektar ved tynding af
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mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger. Kravet om dødt ved synes dog
ved bevoksningsgennemgang opfyldt på de fleste arealer.

Observation:

Skovforvalter bør være opmærksom på at mødet kravet om efterladelse at
mindst 3 højstubbe eller liggende træer ved tynding i mellemaldrende og ældre
tyndingsbevoksninger.

OBS: 03/21

Standard & Krav:

PEFC Danmark Skovstandard: 2.8. Belastende aktiviteter
skal reguleres for at beskytte særligt sårbare områder og
arter.
I.2.8.1 Registreringer af naturværdier er gennemført og
der tages hensyn hertil i reguleringen af belastende
aktiviteter.

Rapportsektion
Beskrivelse af
forhold, der
fører til
observation:

Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks
Skovstandard (PEFC DK 001-3).

Observationer: For de besøgte gruppemedlemmer gjorde det sig gældende, at
de alle have en grøn driftsplan eller driftshåndbog, hvor naturværdier og
kulturhistoriske spor var registreret.
Der var gennemført registrering og kortlægning af arealer omfattet af
beskyttelse i henhold til NBL (§3), Skovloven (§28), nøglebiotoper, Natura 2000
og andre typer af fredninger.
Hos gruppens medlemmer var den generelle politik, at der skal søges om
tilladelse til større arrangementer hos skovadministrationen, som vurderer alle
tilladelse under hensyntagen til specielle eller sårbare områder - jf. ovennævnte
kortlægning.
Der er rejst en interessentkommentar vedr. placering af et mountainbikespor i
et Natura2000 område på en af de besøgte skovejendomme (Bornholms
Regionskommune). Interessenten anfører at der er uhensigtsmæssigt at placere
en facilitet der potentielt kan forstyrre de sjældne eller truede arter, der er
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Observation:

Skovforvalter bør være opmærksom på kravet om at regulere belastende
aktiviteter såfremt dette er nødvendigt for at beskytte særligt sårbare områder
eller arter.

OBS: 04/21

Standard & Krav:

PEFC Danmark Skovstandard: 4.2. Som indledning til
certificeringen skal gennemføres en række registreringer
som opdateres periodevist min. hvert 10. år.
Skovejendommens skriftlige dokumentation skal være
tilgængelig for det certificeringsfirma som skal foretage
auditten. Dokumentationen kan enten være i form af et
IT baseret planlægningssystem, en eksisterende
driftsplan, en grøn driftsplan eller lignende. Den skriftlige
dokumentation skal omfatte følgende:
c) En beskreven procedure for skovejerens årlige
vurdering af sin skovdrift i forhold til den fastsatte
målsætning og politik, herunder beskrivelser af evt.
konstaterede afvigelser fra skovstandarden.
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Rapportsektion
Beskrivelse af
forhold, der
fører til
observation:

Observation:

Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks
Skovstandard (PEFC DK 001-3).

Observationer: Der er hos et gruppemedlem (Bornholms Regionskommune)
fundet manglende opmærksomhed på kravet om at etablere en procedure for
en årlige vurdering af sin skovdrift i forhold til den fastsatte målsætning og
politik, herunder beskrivelser af evt. konstaterede afvigelser fra
skovstandarden. Det var dog auditors vurdering at der generelt var god
opmærksom på vurdering af egen skovdrift.
Skovforvaltere bør være opmærksom på kravet om en beskreven procedure for
skovejerens årlige vurdering af sin skovdrift i forhold til den fastsatte
målsætning og politik, herunder beskrivelser af evt. konstaterede afvigelser fra
skovstandarden.

1.4. Kommentarer fra interessenter
Interessenthøringsprocessen blev gennemført for at give deltagerne mulighed for at give
kommentarer i forhold til de overordnede interessekategorier i evalueringskriterierne.
Preferred by Nature har annonceret recertificeringen online mere end 30 dage før onsite
besøget på https://www.nepcon.org/da/certification/pefc-forest-management/planlagtepefc-audits-af-skovdrift
Preferred by Nature har kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne
evaluering. Forud for og under audit har auditor telefonisk interviewet 4 interessenter, og
kontaktet 2 andre interessenter via SMS, der vurderedes at have relevans ift. de besøgte
ejendomme. Den kontaktede repræsentant fra DN Bornholm forklarede at de anser
placeringen af et mountainbikespor i Vestermarie Plantage anlagt af Bornholms
Regionskommune som meget uhensigtsmæssig, da denne organisation anser øget
mountainbikesport som en trussel overfor truede arter, der findes i skovkomplekset
Almindingen som Vestermarie Plantage er en del af. Se også OBS 03/21
Øvrige kontaktede interessenter angav ingen kommentarer, der er i konflikt med
standardens krav.

1.5. Foranstaltninger fortaget af organisation inden rapporten foreligger
Ingen.

1.6. Certificeringsbeslutning

1.7. Bekræftelse af at målet med audit er blevet opfyldt
☒

Ja

☐

Nej

Kommentar hvis nej (i forbindelse med punkt 1.1 ovenfor):
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2.

AUDITPROCES

NB: Vær opmærksom på, at revisionen er baseret på stikprøvekontrol, ikke kun hvad angår
gruppemedlemmer, når det er relevant, men også hvad angår lokaliteter, dokumenter,
interviews mv.

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod
Anvendte standarder:

PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
PEFC Danmarks krav til gruppecertificering
bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4)
PEFC Standard
2001:2008 2 ed)

for

varemærkebrug

(PEFC

af
ST

2.2. Audit Team og deltagende personer
Navn

Rolle og kvalifikationer

Christian Rahbek

NEPCon Lead Auditor, forstkandidat. Gennemført lead auditor
uddannelse vedr. skovcertificering. 10 års Lead auditor erfaring
fra bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark og udlandet.

2.3. Auditoverblik
Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over audittens omfang
og auditorer. Se bilag for standard tjekliste for flere oplysninger om
interviews og audit resultater pr. sted.

Sted(er)
Løndal skovbrug

Dato(er)
9. juni 2021

Hovedaktiviter
Åbningsmøde

Auditor(er)
Christian Rahbek

Distriktsbesøg, evaluering
af efterlevelse af PEFC
Skovstandard.
Skovdyrkerne
Midt

9. juni 2021

Evaluering af
gruppelederfunktion

Christian Rahbek

Evaluering af
sporbarhedskrav
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Skovdyrkerne
Syd

9. juni 2021

Evaluering af
sporbarhedskrav

Christian Rahbek

Linå Vesterskov

10. juni 2021

Distriktsbesøg, evaluering
af efterlevelse af PEFC
Skovstandard.

Christian Rahbek

PEFC FM Rapport

Egely

10. juni 2021

Distriktsbesøg, evaluering
af efterlevelse af PEFC
Skovstandard.

Christian Rahbek

Fraugdegaard

14. juni 2021

Distriktsbesøg, evaluering
af efterlevelse af PEFC
Skovstandard.

Christian Rahbek

Skovdyrkerne
Øerne

14. juni 2021

Evaluering af
sporbarhedskrav

Christian Rahbek

Borreby gods

17. juni 2021

Distriktsbesøg, evaluering
af efterlevelse af PEFC
Skovstandard.

Christian Rahbek

Orenæs

17. juni 2021

Distriktsbesøg, evaluering
af efterlevelse af PEFC
Skovstandard.

Christian Rahbek

Bornholms
Regionskommune

18. juni 2021

Distriktsbesøg, evaluering
af efterlevelse af PEFC
Skovstandard.

Christian Rahbek

Afslutningsmøde.
Totalt antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 5
= antal deltagende auditors (1) X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og
opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter 5
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2.4. Beskrivelse af den fulde audit proces
Forud for og efter revisionsbesøget har gruppeforvalteren fremsendt alle væsentlige dele
af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid
udstrækning gennemlæst af auditor under og efter revisionsbesøget
Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med
gruppeforvalter. Revisionen er gennemført i henhold til følgende program, og samtaler
med interessenter er gennemført. Revisionen er en recertificering, og der er gennemført
evaluering af alle PEFC skovstandens principper og krav. Herudover er efterlevelse af
standarden for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift, samt trademark standarden
evalueret. Audit blev lavet samtidig med FSC recertificeringsaudit og PEFC CoC audit.
Udvælgelse af stikprøve:
De besøgte skove (FMU, se også 2.4.2) er udvalgt, ved at opdele ejendommene i >1000
ha og <1000 ha og sample på antal medlemmer der skulle besøges jf. PEFC’s krav.
Audit blev lavet samtidigt med FSC FM audit, hvorfor 2 af medlemmerne er blevet
udvalgt, fordi de også er FSC certificerede. En ejendom blev udvalgt, fordi den var
nyoptaget gruppecertifikatet. Den sidste ejendom er blevet udvalgt tilfældigt. Der blev i
alt besøgt 7 skovejendomme.

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på
overensstemmelsen med standardens krav (kun årlig audit)
Der er ingen væsentlige ændringer i skovdistrikternes forvaltning.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart
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Begrundelse for udvælgelse

Løndal skovbrug

Gruppemedlem <1000 ha

Linå Vesterskov

Gruppemedlem <1000 ha, ikke tidligere besøgt under audit

Egely

Nyt gruppemedlem, <1000 ha

Fraugdegård

Gruppemedlem <1000 ha, ikke tidligere besøgt under audit

Borreby

Gruppemedlem <1000 ha. Også FSC-certificeret

Orenæs

Gruppemedlem <1000 ha, Udvalgt tilfældigt

Bornholms
Regionskommune

Gruppemedlem >1000 ha. Også FSC-certificeret
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2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet
Ikke relevant for årligt audit.

2.4.4. Proces vedr. konsultation af interessenter
Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne er følgende:
1) Det sikres at offentligheden er opmærksom på og informeret om
evalueringsprocessen og processens mål;
2) Hjælpe audit holdet med at identificere potentielle forhold; og,
3) At give forskellige muligheder for offentligheden for at diskutere og handle på
resultaterne af vurderingen.
Denne proces drejer sig ikke blot om oplysninger til interessenter, men hvor det er
muligt, detaljeret og meningsfuld interaktion med interessenter. Processen med
interaktion med interessenter stopper ikke, når feltbesøgene er forbi, eller for den sags
skyld efter en beslutning om certificering træffes. Preferred by Nature hilser til enhver
tid kommentarer om certificerede operationer og disse kommentarer danner ofte
grundlag for evalueringen.
Preferred by Nature / NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter
i forbindelse med denne evaluering.

Interessent type
(Interesseorganisation, offentlig
myndighed, lokalbefolkning,
entreprenør etc.)

Antal interessenter
orienteret (#)

Antal interessenter hørt
direkte eller som har
afgivet svar (#)

Nationale/Internationale NGO’er

11

0

Lokale indbyggere

2

0

Statsligt organ

3

0

Fagforening

1

0

NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter i
forbindelse med denne evaluering

2.4.5. Ændringer i auditprogrammet
Bemærk: Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis der er væsentlige problemer, der vil
påvirke revisionsprogrammet (dvs. planlægningen for den fulde certificeringscyklus).
Hvis der ikke er nogen kommentarer, udlades udfyldelse.
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3.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kontaktoplysninger
3.1.1.

Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:

Jens Julius Larsen, Gruppeadministrator og skovfoged

Adresse:

Parallelvej 9A, 8680 Ry, Danmark

Tel/Fax/Email:

3.1.2.

Faktureringsadresse

Samme som i afsnit 3.1.1

3.1.3.

Kontaktperson vedr. certificering
Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive
offenliggjort.

Samme som i afsnit 3.1.1
Tekst

Er oplysningerne blevet
ændret?
(N/A for hoved evaluering)

Navn, stilling:

Jens Julius Larsen,
Gruppeadministrator og skovfoged

ja ☒ nej ☐

Adresse:

Parallelvej 9A, 8680 Ry, Danmark

ja ☐ nej ☒

Tel/Fax/Email:

Tel +45 86 89 32 22
Mobil +45 23 99 44 45
jjl@skovdyrkerne.dk

ja ☒ nej ☐

Hjemmeside:

www.skovdyrkerne.dk

ja ☐ nej ☒

3.2. Certifikatets omfang
3.3.1.

Generel oversigt over organisationen

De Danske Skovdyrkerforeninger er en sammenslutning af fem regional
skovdyrkerforeninger (Nord-Øst, Midt, Vest, Syd og Øerne), der leverer skovbrugsfaglig
rådgivning til sine medlemmer. I den forbindelse har man oprettet en gruppecertificering
for en gruppe skovejere. Gruppen omfatter både kommunalt og privat ejede skove. Der
er en varierende grad af involvering af skovdyrkerforeningernes skovfogeder i
skovdriften, og den præcise ansvarsfordeling imellem skovdyrkerne og
gruppemedlemmets skovforvalter dokumenteres i forbindelse med optagelse i
gruppecertificeringsordningen.
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I alt omfatter gruppen 24 ejendomme med i alt 12.012,56 ha – se annex VII for en
fuldstændig liste over ejendommene.

3.3.2.

Målsætning for skovdriften (Kun for individuelle certificeringer)

Ikke relevant for gruppecertificering

3.3.3.

Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:
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Juridiske navn:

Se ovenfor

Jurisdiktion:

Se ovenfor

Kontaktperson (offentlig):

Se ovenfor

Adresse:

Se ovenfor

Tel/FAX/email:

Se ovenfor

Hjemmeside:

Se ovenfor

Rapporteringsperiode:

Juni 2020 - Maj 2021

PEFC FM Rapport

Datoer:

1. Juni 2020 - 31. Maj 2021

A. Certifikatets afgrænsning
Certifikat type: group
Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):

24

Total antal af skovparter (FMU):

24

(hvis relevant, anfør disse nedenfor):

FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:

Gruppe
eller
flere
FMU

Antal FMUs

Totalt skovbevokset areal af
FMU’s (ha)

< 100 ha

3

224,16

100 – 1000 ha

18

7168,98

1000 – 10 000 ha

3

4.619,42

> 10 000 ha

0

0

Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering?

Ja ☒

Nej ☐

I/R ☐

Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i Annex II-a:

☐
☒

B. Hovedprodukter
01010 - Råtræ

Arter
Bøg, Eg, Ahorn, Ask, Birk, Rødgan,
Sitkagran, Douglasgran, Lærk, Alm.
ædelgran, Grandis, Nordmannsgran,
Nobilis, El og Poppel.
Fagus sylvatica, Quercus petrea, Quercus
robut, Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior L., Betula pendula, Betual
pubescens, Picea abies, Picea sitchensis,
Pseudotsuga menziesii, Larix spp., Larix
decidua, Larix x eurolepis, Abies alba, Abies
grandis,
Alnus
glutinosa,
Abies
normanniana, Abies procera, Populus spp.

☒
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01030 – Råtræ flis
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Bøg, Eg, Ahorn, Ask, Birk, Rødgan,
Sitkagran, Douglasgran, Lærk, Alm.
ædelgran, Grandis, Nordmannsgran,
Nobilis, El og Poppel.

Fagus sylvatica, Quercus petrea, Quercus
robut, Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior L., Betula pendula, Betual
pubescens, Picea abies, Picea sitchensis,
Pseudotsuga menziesii, Larix spp., Larix
decidua, Larix x eurolepis, Abies alba, Abies
grandis,
Alnus
glutinosa,
Abies
normanniana, Abies procera, Populus spp.
☐

Ikke træbaserede produkter (NTFP)

På flere ejendomme produceres juletræog pyntegrønt, men disse produkter kan
jf. standarden ikke sælges som PEFC
certificerede, og anses derfor ikke for at
være certificerede produkter.

☐

Andre produkter

Ikke relevant

C. Arter og bæredygtig høstrate (ACC)
Latinsk navn

Almindelig
handelsbetegnelse

Picea sitchensis

Sitkagran

Abies alba

Alm. ædelgran

Abies grandis

Grandis

Picea abies

Rødgran

Quercus(w) spp.

Eg

Fagus sylvatica

Bøg

Populus spp.

Poppel

Pseudotsuga menziesii

Douglasgran

Larix spp.

Lærk

Alnus glutinosa

El

Fraxinus excelsior L.

Ask

Acer pseudoplatanus

Ær

Betula spp.

Birk

Total AAC
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Årligt
tilladte
hugst (m3)

Faktisk
hugst (m3)

89.792 m3

61.134 m3

2020

Forventet
hugst
for
næste år (m3)

Ikke oplyst

Samlet årlig anslået tømmerproduktion (m3):

Ca. 90.000 m3

Skøn af samlet årlige produktion af certificeret NTFP:

Ikke relevant

(liste over alle certificerede NTFP efter produkttype):

Ingen certificerede

PEFC FM Rapport

D. FME Information
☐ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående
rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)

Skovområde

Temperate

Certificeret areal under skovtype
Semi-naturlig skov

-

12.012,56 ha

E. Skovområde Klassificering
☐ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående
rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)

Totalt certificeret område

12.012,56 ha

Totalt skovomårde under certifikatet

12.012,56 ha

Ejerskabsforhold:

Privat ejerskab
Offentligt ejerskab

Forvaltningsmæssige forhold:

Privat skovforvaltning
Offentlig skovforvaltning

Skovområde under:
Privat forvaltning

6884,04 ha

Stats/Offentlig forvaltning

5128,52 ha

“Community” forvaltet

0 ha

Areal af produktionsskov (områder hvor der kan skoves)

12.012,56 ha

Areal fri for
skovområder

fredede

Ikke relevant

Arealer uden skovhugst og forvaltes kun til produktion af ikkeskovprodukter eller services

Ikke relevant

3.3.4.

Ikke relevant
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hugst

eller

forvaltningsaktiviteter:

Korrekthed af certificeringsafgrænsning

4.

AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund
Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):

Juli 2020
– juni 2021

Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste
evaluering:

Ja ☐ Nej ☒

Hvis ja, forklar kort om ændringerne:
Har der over for organisationen været fremsat klager, tvister eller
beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for auditperioden:

Ja ☐ Nej ☒

Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor relevante resultater findes i rapporten:

4.2. Evaluering af åbne afvigelser (NCRs)
Bemærk: Sektionen nedenfor beskriver certifikatholderens aktiviteter i forhold til
at addressere alle gældende afvigelser (NCR) der er udstedt siden sidste
evaluering. Imødekommes en NCR ikke vil dette resultere i at afvigelsen
opgraderes fra mindre til væsentlig; De specifikke opfølgende handlinger skal
udføres af certifikatholder ellers vil certifikatet blive suspenderet.

Status kategori

Forklaring

LUKKET

Virksomheden har succesfuldt imødekommet NCR

ÅBEN

Virksomheden har ikke eller har kun delvist imødekommet NCR.

☒ Kryds af hvis N/A (der er ingen åbne NCR at evaluere)
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Annex II-a: Liste over deltagere i gruppen
1. Totalt antal medlemmer i gruppen: 24
2. Samlet areal i gruppen (ha):

12.012,56

Tabel over certificerede gruppemedlemmer 1

Navn på medlem

Kontakt-oplysninger

Stigsborg Brygge 5
Aalborg Kommune Boks 219,
9400 Nørresundby
Rørbæk
Rørbækvej 1
Hovedgaard
7323 Give
Skovdistrikt
Fraugdegaard
Holstenshuus
Borreby Gods
Linå Vesterskov
Brønderslev
Kommunes Skove
1

Fraugdegaards Allé 7
5220 Odense SØ
Slotsalleén 9
5600 Fåborg
Borrebyvej 41
4230 Skælskør
Linå Vesterskovvej 4b
8600 Silkeborg,
Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Beliggenhed

Samlet areal

(f.eks. by, region)

(ha)

Kommunalt ejet

Nordjylland

1252,42

Logs and
chipwood

AC

Privatejet

Syd Danmark

636,31

Logs and
chipwood

A

Privatejet

Syd Danmark

150,3

Logs and
chipwood

B

Privatejet

Syd Danmark

566

E

Privatejet

Sjælland

69,21

F

Privatejet

Midtjylland

452

H

Kommunalt ejet

Nordjylland

120

Tildelt Subkode

Ejerskabsform

AB

Primære
Produkter

Logs and
chipwood
Logs and
chipwood
Logs and
chipwood
Logs and
chipwood

Skovcertificering Offentlige sammendragsrapporter for gruppecertifikater skal indeholde en ajourført liste over alle gruppemedlemmer med navn, kontaktoplysninger og
deres FMU'ers geografiske placering i certifikatets anvendelsesområde, medmindre de nationale lovbestemte begrænsninger ikke tillader offentliggørelse af dette slags
information (dette skal specificeres i den offentlige sammenfattende rapport).
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Hverringe
Skovdistrikt

Hverringevej 206
5300 Kerteminde

I

Privatejet

Syd Danmark

260,6

Logs and
chipwood

Løndal Skovbrug
I/S

Silkeborgvej 92
8740 Brædstrup

L

Privatejet

Midtjylland

842,64

Logs and
chipwood

Holbæk
Kommunes Skove

Parallelvej 52, 4300
Holbæk
Orenæs Skovvej 20
4840 Nr. Alslev

M

Kommunalt ejet

Sjælland

255,1

N

Privatejet

Sjælland

465

O

Privatejet

Hovedstaden

694

Logs and
chipwood

Orenæs Skovbrug

Poulsker og
Orenæs Skovvej 20
Bodilsker Plantage 4840 Nr. Alslev
Grane Plantage

Bonderupvej 148
4370 St. Merløse

P

Privatejet

Midtjylland

292

Logs and
chipwood

Bornholms
Regionskomune

Skovløkken 4
3770 Allinge

Q

Kommunalt ejet

Hovedstaden

1969

Logs and
chipwood

Hostebro
Kommune

Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Bøgebakken 14
5260 Odense Syd

S

Kommunalt ejet

Midtjylland

1398

T

Privatejet

Midtjylland

98,44

Sostrup
Skovdistrikt II

C/o Advokat H.
Lyngsbo,
U
Åboulevarden 3, 1. sal,
8000 Århus C

Privatejet

Midtjylland

401,74

Logs and
chipwood

Stenalt
Skovdistrikt

Stenaltvej 8
8950 Ørsted

V

Privatejet

Midtjylland

227,78

Logs and
chipwood

Støvringgaard
Kloster
Skovdistrikt

c/o Klosterforvalter
Peter Christensen
Støvringgårdvej 73
8930 Randers NØ

X

Privatejet

Midtjylland

286,29

Logs and
chipwood

Y

Privatejet

Midtjylland

293,92

Z

Privatejet

Midtjylland

697,1

Ramten Skov

Vosnæs Gods
Skaføgård Gods

23

Logs and
chipwood
Logs and
chipwood

PEFC FM Rapport

Vosnæsvej 9
8541 Skødstrup
Sandmarkvej 30
8544 Mørke

Logs and
chipwood
Logs and
chipwood

Logs and
chipwood
Logs and
chipwood

Sødringholm
Aabenraa
Kommunes Skove
Egely

Sødringholmvej 10
8970 Havndal
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Egelyvej 5
8654 Bryrup

AA

Privatejet

Midtjylland

391,5

AE

Privatejet

Syddanmark

134,0

AF

Privatejet

Midtjylland

56,51

Logs and
chipwood
Logs and
chipwood
Logs and
chipwood

Skov uden for gruppecertifikatet
1. Samlet antal skovområder, for hvilke kandidatgruppelederen har ledelsesansvar eller ejerskab:
Samlet areal af disse skovområder repræsenterer (ha): 0
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