
Skogscertifiering
- varför och vad innebär det framöver 
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Skogscertifieringens syften
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• Ett verktyg i att väva samman 
produktion, miljö och sociala 
frågor. 

• ”Frihet under ansvar”
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Varför jobbar vi med skogscertifiering?
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• Marknads-/trovärdighetsskäl
‒ För kunden kunna visa på att råvaran 

kommer från en ansvarsfullt brukad skog

• Ökad efterfrågan på certifierade 
produkter. 

‒ Kunder sätter upp certifiering som villkor för 
affär.
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Ekonomi

MiljöSocialt

Hur skapas en standard?
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Balansera olika intresseområden
Hållbart

Ansvarsfullt
Trovärdigt
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Internationella FSC

2019-03-05 7



Svenska FSC:s organisation
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Ekonomi

Miljö

Sociala värden
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Standardrevisionen 
startade 2012



Svåra frågor i förhandlingen av FSC-Skogsbruksstandard

• Nyckelbiotoper

Miljökammarens enskilt viktigaste fråga och det finns ett mycket stort motstånd mot att göra förändringar på indikatorn. Ett beslut 
är taget i FSC:s styrelse att en process ska startas för att diskutera problematiken kring FSC kraven och nyckelbiotoperna. 

• Flexpott

Flexibel pott är en av miljökammarens viktigare frågeställningar utöver nyckelbiotopsfrågan. 

• Skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn

Målbilderna ska vara vägledande istället för att följas.

• Samplanering med rennäringen

Vad ska man göra när man inte kan enas.

• Tio träd/kalytesbegränsning

På ytor > 4 ha får inte kantzon/hänsynskrävande biotop räknas med i utvecklingsträden, max 70 m radie kalytesbegränsning

• Avbryta åtgärder vid rättslig process
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FSC process framöver
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Stora Standarden

Standard för mindre skogsägare

Nyckelbiotopsprocess

181215 190331



Vad innebär det i praktiken för mig som 
skogsägare? 
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Skogsbruket ska bedrivas aktivt, ekonomiskt och uthålligt

2019-03-05 13



Aktuell Grön skogsbruksplan
- en nyckel i det hållbara skogsbruket
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Löv i landskapet

• 5% av bestånden på fastigheten ska 
vara eller bli lövdominerade.

• Lövträd värnas vid röjning och gallring så 
att de utgör minst 10% av beståndet.
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Begränsad användning av främmande trädslag
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Nyanlägg inte mer än 5% 
av skogsmarksarealen 
med främmande trädslag



Södra Skog

Bekämpningsmedel på skogsmark

På skogsmark används inte bekämpningsmedel med 

farobeteckning: mycket giftig, giftig, frätande, hälsoskadlig 

samt miljöfarlig om inte undantag beviljats av Svenska 

FSC. 

(Dispensansökan sker årligen)



Hänsyn till den biologiska mångfalden
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Naturvård orört
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Naturvård Skötsel
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Krav i den nya FSC-skogsbruksstandarden

• 5% av marken utöver naturvårdsavsättningarna ska ha ett anpassat brukande för att stärka 
miljö- eller socialavärden.
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Generell hänsyn

Kantzon
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Hänsyn till social frågor

2019-03-05 23



Anlita certifierade entreprenörer
De som utför åtgärderna ska ha rätt kompetens, utrustning och leva upp till lagar och 
regler.
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Samråd 

• Samrådet ska fånga upp åsikter från 
lokalbefolkning och lokala grupper och 
vara ett underlag för skogsbrukarens 
beslut vid större åtgärder
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Dokumentera det som görs i skogen
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Trädbevuxen skogsmark

Södra ”medelgården” arealfördelning

Produktiv skogsmark

Reservat, biotopskydd, 
naturvårdsavtal 3,3 %

NO/NS 8,1 %

K-bestånd 2,4 %

Produktionsbestånd (PG)

Generell hänsyn 

4,7 % av PG

Trädbärande 
impediment 

6,8 %• 76 % produktionsyta av 
skogsmark

• 82 % produktionsyta av 
produktiv skogsmark
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