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Silkeborg Kommune er FSC og PEFC certificeret

Dit firma har indgået kontrakt med Silkeborg Kommune og har dermed
også påtaget sig en forpligtigelse til at overholde kravene defineret i
FSC og PEFC Skovstandarderne. En række centrale krav fra Standarderne er beskrevet nedenfor:
• At du som entreprenør er forpligtiget til at
afsætte den nødvendige tid til at få anvist
og beskrevet arbejdet af den driftsansvarlige
• At du nøje følger de driftsansvarliges anvisninger om, hvilke arealer der må køres i
• At du kun anvender de spor og læggepladser, du har fået anvist

• At du passer på det døde ved, der er efterladt i skoven, både som stående træer og
på skovbunden
• At du ikke beskadiger vandrestier, ridestier,
borde og bænke og andre publikumsanlæg
og i øvrigt tager hensyn til de skovgæster,
som du møder

• At du kun fælder de træer og aflægger de
effekter og sortimenter, som du har fået
anvist

• At du særligt i kuperet terræn er opmærksom på at undgå og at forebygge skader
på jordbunden ved udslæbning og andre
forstyrrelser af jordbunden, der kan medføre jorderosion
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• At du undgår skader på de blivende træer,
og at du skåner indblanding af løvtræ,
opvækst og buske

• At dit firma sikrer, at de ansattes arbejdsog lønvilkår lever op til gældende regler og
overenskomster

Silkeborg Kommune er FSC ® og PEFC paraplycertificeret. Skovdriften skal derfor leve op til
krav og retningslinjer beskrevet i FSC og PEFC Skovstandarderne.

• At du undgår færdsel i og omkring vådområder, vandhuller og vandløb

Med en FSC og PEFC certificering dokumenterer Silkeborg Kommune, at driften lever op til
definerede kriterier for bæredygtig skovdrift.

• At du er opmærksom på at beskytte alle
nøglebiotoper, fortidsminder og fredninger,
som er markeret på de digitale kort, der
udleveres til udfører

• At dit firma sikrer, at du har de nødvendige
kvalifikationer og uddannelse til at udføre
dit arbejde, føre din maskine og tage de
nødvendige hensyn til skov, natur, fortidsminder og publikum

Bæredygtig skovdrift betyder grundlæggende, at der i skovdriften både tages hensyn til produktion og økonomi, de biologiske værdier og de rekreative muligheder i skoven.
Silkeborg Kommune har mulighed for at sælge træet fra skoven som certificeret. Aftageren
af træet og i sidste ende forbrugeren kan samtidig være sikker på, at skovdriften lever op til
reglerne defineret af FSC og PEFC. Det betyder, at din rolle som entreprenør er vigtig.

• At du generelt ikke beskadiger sårbare
plantesamfund, grævlingegrave, myretuer,
rovfuglereder m.m. og i øvrigt altid følger
den driftsansvarliges anvisninger om, hvilke
særlige naturværdier, du skal passe på
• At du generelt skal være opmærksom på
ikke at beskadige fortidsminder som diger,
højryggede agre, stendysser og gravhøje

Læs mere om skovcertificering på www.hededanmark.dk, www.pefc.dk, www.fsc.dk og www.silkeborgkommune.dk

• At dit firma lever op til gældende arbejdsmiljøregler og overholder Arbejdstilsynets
anvisninger og sikrer, at du kender de gældende sikkerhedsregler, og at du anvender
lovpligtigt sikkerhedsudstyr
• At din eventuelle maskine opfylder Skovog Naturstyrelsens miljøkrav til skovmaskiner ifølge »Miljøkrav til skovmaskiner
på Skov- og Naturstyrelsens arealer« fra
januar 2005.

