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Vägledning vid avverkning i skog med höga naturvärden eller stor
konfliktrisk (kontroversiella källor)
För att undvika att skog med höga naturvärden avverkas i strid med lagar och
förordningar och PEFC-standardens policy eller så att PanCert AB och den egna
verksamhet allvarligt skadas skall följande instruktion tillämpas:
1. Innan avtal om köp av skog på rot upprättas skall följande utföras:
• Kontrollera om området finns upptaget i myndigheternas register för naturvård
och kulturmiljövård (nyckelbiotop, natura 2000-område, fornminne eller
kulturminne).
• Om dokumentation (skogsbruksplan) av områdets naturvärden saknas, görs en
naturvärdes-bedömning av beståndet enligt av PanCert AB godkänd metod.
2. Följande skogar skall inte avverkas av verksamheter inom PanCert AB, och vi skall
inte heller ta emot virke från sådana skogar.
• Nyckelbiotoper (enligt Skogsstyrelsens definition och metodik), skötsel som
syftar till att förstärka naturvärdena får dock utföras efter samråd med
Skogsstyrelsen.
• Gammelskog1)
• Impediment
3. För övriga skogar med höga naturvärden eller stor konfliktrisk2) skall följande gälla.
• Markägaren råds att välja ett annat bestånd.
• Om han ej accepterar detta, avstå avverkning eller beakta följande:
Skogsstyrelsen tillkallas för bedömning av naturvärden och
ersättningsmöjligheter. Även Länsstyrelsen kan behöva konsulteras. I
förekommande fall kontaktas även berörda naturvårdsorganisationer och andra
intressenter.
I oklara fall bör PanCert AB konsulteras för bedömning av ärendet.
1)

Skog som kan tänkas vara ”gammelskog” motsvarar i huvudsak definitionen av äldre
naturskogsartad skog enligt Skogsstyrelsens allmänna råd angående områdesskydd
enligt miljöbalken.
•

Äldre skogar som uppkommit genom naturlig föryngring. I områdena har ingen
eller endast obetydlig avverkning skett under de senaste 30 åren eller så bedöms
områdena ha varit kontinuerligt trädbevuxna i flera trädgenerationer. Där finns ett
inslag av mycket gamla träd eller ett påtagligt inslag av död ved.

2) Övriga

•
•
•
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skogar med höga naturvärden eller stor konfliktrisk
Bestånd som helt eller delvis uppfyller och motsvarar kriterierna för biotopskydd
enligt miljöbalken.
Bestånd med hotklassificerade (rödlistade) arter.
Bestånd som kan tänkas ge upphov till allvarliga konflikter med allmänhet,
miljörörelse eller närboende vid avverkning.

