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Sveriges riksdag har antagit en rad miljökvalitetsmål för att 
bevara den biologiska mångfalden, inte minst mångfalden 
i skogen. Samtidigt är Sveriges skogslandskap i slutfasen av 
en nationellt omfattande och genomgripande förvandling 
från mer eller mindre orörda eller extensivt brukade skogar 
med stor biologisk mångfald till ensartade produktions-
skogar med inga eller små förutsättningar för den biologis-
ka mångfaldens bevarande. Tusentals skogslevande arter är 
idag upptagna på den nationella rödlistan. 75 procent av 
de rödlistade skogslevande arternas populationer minskar 
dessutom, vilket är en följd av omvandlingen av kontinui-
tetsskogar till produktionsskogar.1 Denna omvandling på-
går än idag, då avverkning av naturskogar fortfarande sker 
i en stor skala. Detta innebär att tillståndet för skogens bio-
logiska mångfald kommer att bli fortsatt sämre2 eftersom 
förlusten av arters livsmiljöer inte har hejdats.

1998 antogs den första svenska skogsbruksstandarden 
för certifiering enligt Forest Stewardship Council (FSC) i 
Sverige. Naturskyddsföreningen var drivande i arbetet och 
positivt inställda till en svensk standard för certifiering av 
skogsbruk, eftersom föreningen menar att positiva incita-
ment – morötter – är en viktig del av miljöarbetet. Fören-
ingen har dock under många år dokumenterat att skogs-
bruket inte följer standardens regler och har sedan 2009 
arbetat systematiskt med klagomålsärenden gällande brott 
mot FSC. Föreningen har också konstaterat att det finns 
mycket stora brister inom klagomålsprocesserna samt 
certifierarnas sätt att bedöma brott mot standarden. FSC-
certifiering ska vara en garanti för att trä- och pappers-
produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Samtidigt 
dokumenterar den ideella naturvården hur certifierade 
markägare kalhugger naturskogar, nyckelbiotoper och livs-
miljöer för hotade arter samt begår upprepade brott mot 
standarden över tid. Trots det har ingen av de granskade 
markägarna fått sitt certifikat indraget. Med anledning av 
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detta lämnade föreningen svenska FSCs styrelse 2008, samt 
sitt svenska medlemskap 2010. Naturskyddsföreningen är 
dock fortfarande medlem i internationella FSC. 

Följande rapport är avgränsad till de problem som för-
eningen har dokumenterat inom ramen för svenskt FSC-
certifierat skogsbruk. Många av de processer som beskrivs 
i rapporten är ännu inte avslutade av följande anledningar:

i) ärende har lämnats över till det internationella 
företag som granskar certifierarnas arbete (ASI), 
medan rapporten avgränsats till det arbete med 
klagomålsprocesser som sker inom Sverige 

ii) ärende ligger kvar hos certifieringsföretagen som 
inte har behandlat dessa, eller inte återrapporterat 
till Naturskyddsföreningen som intressent. 

Certifiering av verksamheter är ofta en bra väg framåt för 
hållbarhetsarbete. I Sverige kan vi tyvärr konstatera hur 
skogsmaskinerna, trots den akuta situationen för skoglig 
biologisk mångfald, fortsätter att fragmentera stora sam-
manhängande naturskogsområden som är FSC-certifiera-
de. Råvaran säljs sedan med miljöstämpeln ”FSC-certifie-
rat”. Det är i första hand certifierade markägares ansvar att 
se till att de följer standarden. När detta inte görs, borde 
certifieringsorganisationerna och FSC agera. Upprepade 
och uppenbara brott mot FSCs standard har dock inte fått 
tillräckligt allvarliga konsekvenser, och certifierade markä-
gare har kunnat fortsatt att bryta mot FSC-standarden utan 
att certifikatet dras in. För att FSC-certifiering ska ha en 
mening och ett värde måste det vara möjligt för oberoende 
certifierare och FSC att suspendera företag i praktiken, inte 
bara i teorin.

Karin Åström, Vice Ordförande Naturskyddsföreningen
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1993 lades den nuvarande svenska skogspolitiken fast. Po-
litiken är utformad enligt principen ”frihet under ansvar”, 
vilket innebär att alla som äger skog har en stor frihet att 
själv bestämma hur skogen ska skötas inom ramen för gäl-
lande skogs- och miljölagstiftning. Skogspolitiken innebär 
också att skogsägare, skogsbruk och skogsindustri har ett 
gemensamt ansvar att bevara den biologiska mångfalden i 
skogen genom det så kallade sektorsansvaret. 1988 formu-
lerades sektorsansvaret: 

”Varje samhällssektor har ett ansvar för att förhindra att 
nya miljöskador uppstår och att lösa de problem som re-
dan föreligger. Kostnaderna för att minska miljöskadorna 
och att åtgärda redan uppkomna skador bör även bäras av 
den som har orsakat eller orsakar skadorna.”3 

1999 beslutade riksdagen om 16 miljökvalitetsmål som ska 
uppnås. Det är framförallt de beskrivande preciseringarna 
för miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” samt ”Ett rikt 
växt- och djurliv” som är av särskild relevans för skogen, 
även om flera andra miljökvalitetsmål på flera sätt är koppla-
de till skogen. Det skogliga sektorsansvaret har en avgörande 
betydelse för att ”Levande skogar” ska kunna uppnås, vilket 
även framhålls i den senaste skogspolitiska utredningen.4  

I skogsvårdslagen är målen för miljö och produktion 
jämställda. I verkligheten visar Skogsstyrelsens uppfölj-
ningar att 36 procent av avverkningarna inte ens når upp 
till lagens miniminivå för miljöhänsyn5, vilket medför be-
tydande svårigheter att nå de politiskt beslutade miljökva-
litetsmålen. Markägare som är certifierade förväntas vidare 
att nå längre än lagens krav, dessutom kan skogsbrukets 
certifieringar ses som en del av sektorsansvaret6. Detta 
innebär att certifiering av skog, samt hur certifieringen 
följs, har en stor betydelse för de skogspolitiska målen. 

Miljörörelsen i Sverige är generellt starkt kritiska till hur 
certifiering enligt Forest Stewardship Council (FSC) fung-
erar i det svenska skogslandskapet. Problemen ligger bland 
annat i regelbrott, tillstånd till kalavverkning av natursko-
gar med hotade och rödlistade arter, de frivilliga avsätt-
ningarnas funktionalitet och transparens. Dessutom finns 
det stora brister i systemet för externa klagomål.

Idag avsätts, d.v.s. sparas, cirka 5 procent av skogsmar-
ken i Sverige på frivillig basis7. Certifieringen inom FSC 
och PEFC kräver minst fem procent frivillig avsättning 
av markinnehavet. Endast arealer över 0,5 hektar räknas 
som frivilliga avsättningar, mindre ytor faller inom ramen 
för generell hänsyn8. Den avsatta skogen ska bevaras i sitt 
naturliga tillstånd, märkas ut på kartor och utgöras av pro-
duktiv skog9. De frivilliga avsättningarna är viktiga för att 
nå miljökvalitetsmålen och är ett komplement till formellt 
skydd för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras 
på lång sikt. Dock har vare sig riksdag, regering, myndig-
heter eller allmänhet kunskap om var en stor del av dessa 
avsättningar är belägna geografiskt, vilken kvalitet de hål-
ler eller hur länge markägarna avser att undanta området 
från skogsbruk. 

Inledning

Smekmyrtjärn idag.
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Smekmyrtjärn, Dalarna. En tallnaturskog med dokumenterat höga  
biologiska värden som Sveaskog har avverkat under FSCs flagg. Natur–
skyddsföreningen dokumenterade under ett fältbesök 2009 mer än 230 
fynd av flera olika starkt hotade, hotade och nära hotade arter. 
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FSC är ett internationellt certifieringssystem för skog och 
skogsbruk som ska främja ett miljöanpassat, samhällsnyt-
tigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. FSC-märkta 
varor ska inte innehålla trä från illegala avverkningar, eller 
avverkningar som gjorts utan hänsyn till människor och 
miljö.10 FSC grundades i Kanada 1993 med syftet att skapa 
ett marknadsdrivet verktyg för ett ansvarsfullt bruk av värl-
dens skogar. 1996 bildades en arbetsgrupp i Sverige för att 
ta fram en skogsbruksstandard enligt FSC. 1998 antogs den 
första svenska FSC-standarden, vilken reviderades 2010, 
efter flera års förseningar. 

FSC är uppbyggt kring tre jämställda enheter: den eko-
nomiska kammaren, den sociala kammaren och miljö-
kammaren. Inom Svenska FSC är medlemsantalet i varje 
kammare idag mycket ojämnt fördelat med 35 medlemmar 
i ekonomiska kammaren, 4 medlemmar i sociala kamma-
ren och 2 medlemmar i miljökammaren. I styrelsen är för-
delningen 6 medlemmar (6 organisationer) inom ekono-
miska kammaren, 4 medlemmar (3 organisationer) inom 
sociala kammaren samt 4 medlemmar (2 organisationer) 
inom miljökammaren. Svenska FSCs roll är att sprida kun-
skap om FSC, övervaka användningen av FSCs varumärke 
i Sverige samt förvalta och utveckla den svenska skogs-
bruksstandarden11. Certifieringen och granskningen av 
skogsbruket sker sedan genom, från FSC, fristående cer-
tifieringsorgan.

Naturskyddsföreningen tog, tillsammans med WWF, 
initiativ till den första FSC-standarden redan 1995 och 
investerade sedan stora resurser i arbetet inom FSC. För-
eningen bedömde att FSC var ett möjligt verktyg för att, 
tillsammans med olika parter, kunna uppnå ett hållbart 
bruk i Sveriges skogar. Trots ett drivande arbete, både med 
att få till stånd bra regler och försök till att förändra FSC, 
har Naturskyddsföreningen i fält kunnat dokumentera hur 
brott mot standardens miljöregler begåtts år efter år av 
certifierade markägare. Detta var anledningen till att Na-
turskyddsföreningen lämnade svenska FSCs styrelse 2008. 
Efter avhoppet från styrelsen intensifierades föreningens 
granskningar av skogsbrukets efterlevnad av standarden. 
Då ingen märkbar förbättring märktes i skogen, och brott 

Forest Stewardship Council (FSC)

*FSCs grundprinciper

Princip 1: Efterlevnad av lagstiftning och FSCs principer                                                                      
”Skogsbruket ska beakta alla tillämpliga och nationella lagar och de  
internationella avtal och överenskommelser som landet har undertecknat 
samt följa alla FSCs principer och kriterier”

Princip 2: Rättigheter och ansvar för innehav och nyttjande                                                                             
”De långsiktiga rättigheterna att inneha och nyttja mark och  
skogstillgångar ska vara tydligt angivna, dokumenterade och 
lagenligt stadfästa.”

Princip 3: Ursprungsfolkets rättigheter                                                                                             
 ”Ursprungsfolks lagliga och hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och 
förvalta sina landområden, besittningar och tillgångar ska erkännas och 
respekteras.”

Princip 4: Relationer på samhällsnivå och arbetarrättigheter                                                                  
 ”Planering och genomförande av skogsbruksåtgärder ska innefatta re-
sultat av utvärderingar av sociala effekter. Samråd ska ske med individer 
och grupper (både män och kvinnor) som är direkt påverkade av skogs-
bruksåtgärderna.”

Princip 5: Utbyte av skogen                                                                                                           
”Skogsbruksåtgärderna ska gynna ett effektivt nyttjande av skogens 
mångfald av produkter och andra nyttigheter för att säkerställa ekono-
misk bärkraft och ett stort antal miljöbetingade och sociala fördelar.”

Princip 6: Miljöpåverkan                                                                                                                           
”Skogsbruket ska bevara den biologiska mångfalden och därtill knutna 
värden, vattentillgångar, jordar, unika och känsliga ekosystem och natur-
typer och därigenom bibehålla de ekologiska funktionerna och skogens 
karaktär.”

Princip 7: Skötselplan                                                                                                                                      
”En skriftlig skötselplan, anpassad till verksamhetens omfattning och in-
tensitet, ska upprättas, verkställas samt hållas uppdaterad. De långsiktiga 
målen med skogens brukande och de medel med vilka de ska uppnås ska 
vara tydligt angiven i planen.”

Princip 8: Uppföljning                                                                                                                                      
 ”En uppföljning, anpassad till skogsbrukets omfattning och intensitet, 
ska genomföras för att utvärdera skogstillståndet, utbytet av skogspro-
dukter, förädlings- och distributionskedjan, skogsbruksverksamheten 
samt dess sociala- och miljömässiga påverkan.”

Princip 9: Underhåll av skogar med höga bevarandevärden.                                               
 ”Skogsbruksåtgärder i skogar med höga bevarandevärden ska bevara el-
ler förbättra de egenskaper som utmärker sådana skogar. Beslut rörande 
skogar med höga bevarandevärden ska alltid övervägas i ljuset av ett för-
hållningssätt präglat av försiktighet”

Trovärdighet på spel – frivilligheten i skogen fungerar inte
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mot standarden lämnades utan mer än marginella konse-
kvenser för de certifierade markägarna, valde föreningen 
att 2010 även avsluta sitt medlemskap i FSC Sverige.

Fler miljöorganisationer än Naturskyddsföreningen 
har valt att lämna svenska FSC. Andra har valt att överhu-
vudtaget inte gå med. Under FSCs årsmöte 2007 lämnade 
Fältbiologerna organisationen med omedelbar verkan. Det 
grundläggande problemet var de återkommande kalav-
verkningarna av skogar med höga naturvärden, där an-
mälningar till certifieringsorganen sällan ledde till några 
påföljder för skogsbolagen. Fältbiologerna ansåg att man, 
”genom att sitta kvar i organisationen, legitimerade och 
grönmålade det ohållbara skogsbruket.”12 Jordens Vänner 
lämnade Svenska FSC 2012 då man, bland annat, ansåg att 

”FSC-märkningen för skog och skogsprodukter inte re-
presenterar det hållbara skogsbruk som det utger sig för 
att göra.”13 samt att ”Svenska FSC representerar idag ett 
varumärke som blir allt mer urholkat … Konsumenterna 
blir lurade”14. Den enda miljöorganisationen i Sverige som 
arbetar uteslutande med skogsfrågor, föreningen Skydda 
Skogen, har valt att inte delta i FSC på någon nivå eftersom 
man anser, bland mycket annat, att ”FSC märkningen inte 
håller vad den lovar”15 samt att ”Efter över 14 år med en 
FSC-standard i Sverige kan vi konstatera att möjligheten 
att påverka standarden till det bättre inifrån kommittén är 
mycket liten. Få förbättringar har åstadkommits under de 
många år som flera av Sveriges stora miljöorganisationer 
engagerat sig mycket i arbetet.”16
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Ett FSC-certifierat hygge i Härjedalen, Jämtland. Markägare Bergvik Skog. 

Trovärdighet på spel – frivilligheten i skogen fungerar inte
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Förutom det formella arbete som sker inom FSCs tre kam-
mare, har utomstående intressenter möjlighet att kontrol-
lera att skogsbruket utförs i enlighet med FSCs principer 
och kriterier. Alla synpunkter på ett FSC-certifierat skogs-
bruk som inkommer till certifieraren ska behandlas och 
besvaras av certifieraren.17 I Sverige finns det idag sju cer-
tifieringsföretag som är godkända av FSC.18 Naturskydds-
föreningens granskningar i denna rapport omfattar tre av 
dessa: DNV Certification AB (DNV), Bureau Veritas Cer-
tification Sweden (BV) samt SGS Sweden AB (SGS). Möj-
ligheterna för utomstående att granska skogsbruket enligt 
FSC är, som det är tänkt att fungera, ett sätt för intressenter 
att påverka skogsbruket i certifierade skogar. 

 
Om en intressent är missnöjd med hur skogsbruket sköts 
kan denne upprätta ett klagomål, vilket bör ske enligt föl-
jande rutin19 på den nationella nivån:

 

Grafik: Malin Sahlin

När klagomålet har nått certifieraren så måste klagomålet 
hanteras, vilket som minimum innebär att svara intressen-
ten. Varje certifierare ska ha interna rutiner för hantering 
av klagomål. Certifieraren har tolkningsföreträde och är 
den som avgör om brott mot standarden har begåtts. Om 

en intressent inte är nöjd med de förklaringar eller beslut 
som fattas av certifieraren så kan ärendet lämnas över till 
Accreditation Services International (ASI) vilka ackredite-
rar certifieringsorganisationer för FSC-certifiering. I denna 
rapport behandlas dock endast den nationella processen. 
I de fall som certifieraren anser att brott mot standarden 
begåtts av skogsbruket så ska Corrective Action Request, 
CAR, upprättas. En CAR delas ut för att skogsbruket måste 
förbättra sig inom det/de kriterier där brott har begåtts. 
Det finns två olika grader av CARs, mindre och större: 

Källa: FSC – Riktlinjer för intressenters engagemang i FSC-certifiering

Hur processerna går till och vad som förväntas av alla par-
ter, från intressent till internationella FSC, finns enkelt och 
väl beskrivet hos FSC.20

Klagomålsprocesser inom FSC

Mindre avvikelse 
(minor CAR)

Större avvikelse 
(major CAR)

Tidshorisont Tillfällig/enstaka händelse Permanent avvikelse, 
pågående under lång tid, 
eller avvikelse som 
återupprepas

Areal Icke-systematisk, liten 
areal

Systematisk, stor areal

Påverkan Begränsad i tid eller rum. 
Åtgärder har vidtagits för 
att säkerställa att 
avvikelsen inte uppstår 
igen. Resultatet av 
avvikelsen är inte av 
sådan art att den 
fundamentalt strider mot 
det aktuella kriteriet.

Resulterar i brister inom 
skogsbruksenheten som 
fundamentalt avviker från 
aktuellt kriterium. Trots att 
brister påpekats i 
utvärderingar eller 
revisioner har dessa inte 
åtgärdats av skogsbrukare.

Resultat Om ett minor CAR inte 
korrigeras inom utsatt tid 
över går den automatiskt 
till ett major CAR.

Tillåter inte utfärdande av 
ett FSC-certifikat. Om det 
handlar om revision av ett 
sedan tidigare utfärdat FSC-
certifikat, ska certifikatet 
dras in.

Tidsrymd Åtgärder ska vidtas inom 
12 månader (vid 
extraordinära 
omständigheter, 2 år)

Åtgärder ska vidtas inom 3 
månader (vid extraordinära 
omständigheter, 6 månader. 
Dock måste åtgärder för att 
förhindra ytterligare 
avvikelser alltid vidtas inom 
3 månader)

Klagomål från intressent riktas  
direkt till skogsbruket

Skogsbruket svarar intressent

Intressent och skogsbruk 
 är överens

Klagomålet ”stängs”

Intressent anser inte 
svaret vara tillfreds-

ställande. Ett formellt 
klagomål upprättas och 
skickas till certifierare

Trovärdighet på spel – frivilligheten i skogen fungerar inte
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Stora brister i hantering av formella klagomål
Klagomålsprocesser inom FSC-systemet har stora bris-
ter. Processen är inte komplicerad och varje certifierare 
ska ha klara rutiner för hur klagomål ska hanteras. De 
formella klagomål som föreningen under flera år har 
upprättat från riksnivå, visar brister hos de granskade 
certifieringsföretagen. SGS och DNV har, trots uppre-
pade klagomål gällande brott mot ett och samma kriteri-
um i FSC-standarden, inte utfärdat allvarliga avvikelser21 
 eller suspenderat certifikatet. DNV och BV har visat stora 

brister beträffande att besvara och/eller återkoppla fören-
ingens klagomål. Detta har lett till att Naturskyddsfören-
ingen upprepade gånger har varit tvungna att påminna 
certifieraren för att över huvud taget få ett svar eller en be-
kräftelse på att ärendet är mottaget, något som måste ske 
enligt FSCs regler för klagomålsprocesser. Upprepade bris-
ter i denna grundläggande skyldighet som certifieringsor-
gan har gentemot intressent finns dokumenterat i mer än 
32 procent av de klagomål som har upprättats under 2010-
2012.

Trots höga naturvärden och livsmiljöer för  
hotade arter så ser tallnaturskogen vid Jos-
Olatjärn ut såhär idag. Vid ett återbesök doku-
menterades även flera avverkade tallar äldre än 
250 år. Vidare har Bergvik Skog planterat gran på 
delar av hygget, trots att området är helt domi-
nerat av tall. 

Jos-Olatjärn, Dalarna. Naturskyddsföreningen besökte den hotade tallnaturskogen vid Jos-Olatjärn 2009 och dokumenterade då att skogen hade mycket 
höga naturvärden. Bland annat dokumenterades flera fynd av hotade arter som till exempel laxgröppa och lateritticka. Bergvik Skog som äger marken fick 
information om artfynden, men avverkade ändå skogen genom sin entreprenör Stora Enso. 
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Ovanstående visar tre exempel där certifierarna inte har följt vare sig de rutiner 
som finns beskrivna hos FSC eller sina egna rutiner vad gällande klagomålshan-
tering. Bristande kommunikation från certifieringsorganen är återkommande 
vid hantering av föreningens formella klagomål. Andra typer av brister i hante-
ringen av klagomål är exempelvis

i) klagomålsärenden hanteras på olika sätt av samma certifierare, 
ii) certifierare ger intressenter olika instruktioner i hur ett klagomål bör han-

teras. Dessa brister leder lätt till förvirring hos den klagande vilket tenderar 
att resultera i att många väljer att inte skickar in mer än ett klagomål på 
övertramp mot FSC-standarden, även om fler har dokumenterats. 
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5/9 2012 Föreningen 
förtydligar önskemålet om svar 

på de frågor som skickades 30/8.

7/11 2011 BV bekräftar att 
klagomålet mottagits.

30/8 2012 Svar från BV,  
dock inte på frågorna.

7/11 2011 Formellt klagomål 
skickas till BV beträffande 

avverkning utförd av Sveaskog.

2/5 2012 Inget svar från BV. 
Föreningen skickar en påminnelse.

24/10 2012 Föreningen har 
inte fått svar och skickar 

påminnelse 6 till BV. 

4/10 2012 Föreningen har inte 
fått svar och skickar påminnelse 

5 till BV. 

29/5 2012 Fortfarande inget 
svar från BV. Föreningen skickar 

påminnelse 2.

29/5 2012 BV svarar att de 
återkommer inom kort med 

information om ärendet som har 
varit uppe.

24/10 2012 BV svarar att man 
kontaktat den klagande för att få 
förtydligande på vad klagomålet 

rör, men att den klagande inte 
kan ge ett konkret svar.

12/6 2012 Påminnelse 3 
skickas till BV då återkoppling 

uteblivit. 

24/10 2012 Föreningen skickar 
återigen klagomålet, upprepar 
frågeställningarna och klargör 
att ingen förfrågan från BV har 
inkommit till föreningen som är 

den klagande.

13/6  2012 Föreningen mottar 
BV:s rutiner för 

klagomålshantering, dock ingen 
information om ärendet.

29/8 2012 Föreningen skickar 
påminnelse  4 om utlovad 

information gällande ärendet.

5/11 2012 BV svarar att 
ärendet nu har registrerats

och kommer att tas upp under 
våren/sommaren 2013. 

30/8 – 2012 BV gör 
gällande att ärendet inte

har behandlats.

30/8 2012 Föreningen 
kontaktar BV:s ledning och ber 
att få klarhet i om ärendet är 

hanterat samt ställer två 
följdfrågor.

Exempel 1 Bureau Veritas 

23/11 2012 Naturskyddsföreningen har 
valt att i detta ärende inte skicka 

ytterligare påminnelser. Ärendet är ännu 
inte återkopplat till föreningen.

23/11 2012 Naturskyddsföreningen har 
valt att i detta ärende inte skicka 

ytterligare påminnelser. Ärendet är ännu 
inte återkopplat till föreningen.

21/6 2012 DNV informerar att en 
uppföljning pågår och kommer vara klar 

inom 3 veckor.

21/6 2012 DNV svarar att ärendet ska 
följas upp kommande 3 veckor.

4/6  2012 Föreningen svarar att 
påminnelse redan skickats i april

3/2 2012 DNV svarar att ärendet ska  
tas upp i revision under våren.

31/1 2012 Föreningen skickar 
en påminnelse då handlingsplan  

inte har inkommit.

19/12 2011 DNV svarar att man 
 ska återkomma inom 2 veckor med 

 handlingsplan.

8/2 2012 Formellt klagomål skickas till 
DNV beträffande avverkning utförd av 

Holmen Skog

19/4 2012 Föreningen skickar en 
påminnelse då varken bekräftelse eller 

svar har erhållits av DNV

4/6 2012 DNV skickar ett mail där 
man framhåller att ”det hade varit bra 

med en påminnelse” och lovar 
återkoppling i juni

19/12 2011 Formellt klagomål skickas 
till DNV beträffande avverkning utförd av 
Stora Enso på Bergvik Skogs markinnehav.

Exempel 2 DNV Certification AB

Exempel 3 DNV Certification AB

Trovärdighet på spel – frivilligheten i skogen fungerar inte
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Tallnaturskogen vid Ångermyran i Dalarna utgjordes av den nationellt underrepresenterade skogstypen sandtallskog. Naturskyddsföreningen dokumenterade 
den hotade skogen 2008 och konstaterade att skogen höll mycket höga naturvärden och livsmiljöer för hotade och starkt hotade arter som exempelvis 
urskogsporing och taigataggsvamp. Markägaren Sveaskog var väl medvetna om skogens höga värden och dess innehåll av starkt hotade arter. Ändå valde 
bolaget att kalhugga en skogstyp som är prioriterad i den nationella strategin för skydd av skog. 
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Ångermyran idag. 
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Naturskyddsföreningen har länge granskat det svenska 
skogsbrukets verksamhet i skogen. Föreningen har till 
markägare och myndigheter rapporterat in många hund-
ratals naturskogar som har varit akut hotade av avverkning 
trots att de har hållit mycket höga bevarandevärden och 
inte sällan utgjorts av nyckelbiotoper*22 som skogsbruket 
misslyckats att själva identifiera. 

Redan 2002 granskade Naturskyddsföreningen de sto-
ra skogsbolagen utifrån FSC-standarden och påvisade då 
brister i skogsbrukets utförande av avverkningar25. Fram 
till 2007 har föreningens fokus dock främst varit att inven-
tera skogar med höga bevarandevärden i syfte att försöka 
rädda dessa undan avverkning. Under inventeringsarbetet 
påträffades dock allt för ofta avverkade naturskogar där 
flera av hyggena med största sannolikhet inte var förenliga 

Naturskyddsföreningens granskningar 
av FSC-certifierat skogsbruk

*Faktaruta nyckelbiotoper 

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De 
har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och 
djur. En nyckelbiotop utgör ett område med en speciell naturtyp som 
har stor betydelse för skogens flora och fauna. De arter som är 
knutna till dessa biotoper tål inte konventionellt skogsbruk.23 

Skogsstyrelsen är den myndighet som tar beslut om och registrerar 
nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen har inventerat nyckelbiotoper sedan 
1990 talet. En grov skattning är att cirka 30 procent av 
nyckelbiotoperna har registrerats. FSC-standarden förbjuder 
avverkning av nyckelbiotoper24 och kräver att certifierade markägare 
ska ha kompetens att bedöma om ett område är nyckelbiotop.

Riksdagen har beslutat att målen för miljö och produktion i skogen 
är jämställda. Miljömålen syftar bland annat till att bevara den 
biologiska mångfalden. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. 

Vid Käringberget i Dalarna hade Bergvik Skog och Stora Enso avverkningsanmält en nyckelbiotop. Bolagen hade i sin planering misslyckat att identifiera de 
tydliga strukturerna och arterna som visar på skogens höga värden för biologisk mångfald. Skogen hade med största sannolikhet avverkats om inte 
Naturskyddsföreningen hade besökt området och påtalat de uppenbara nyckelbiotopskvaliteterna. 
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med FSC-standardens principer och kriterier. Detta ledde 
till att föreningen intensifierade sina granskningar utifrån 
certifieringens regler och började upprätta klagomål avse-
ende de avverkade skogarna. Granskade bolag har främst 
varit SCA, Bergvik Skog, Stora Enso, Sveaskog och Hol-
men Skog. Hyggen har sedan 2007 främst granskats utifrån 
följande kriterier i den gällande svenska FSC-standarden26. 

Naturskyddsföreningens klagomål har även innefattat 
ytterligare kriterier, dock är det i följande kriterier som 
föreningen har dokumenterat återkommande brister hos 
de granskade bolagen under flera år. 

Antal klagomål under åren 2009-2012*  
uppdelat per kriterium/kategori. 

6.1.7 samt 6.2.1 21 (23**) 

6.2.3 samt 6.2.4 16 (17**)

6.3.18 17

6.5.3*** 11 

*Klagomålen innefattar endast, med två undantag, riksföreningens. Enskilda medlemmars klagomål 
är inte inkluderade.
**Inklusive klagomål som innefattade båda kriterierna
***Inklusive klagomål som innefattar markskador inom andra kriterier 

6.1.7 Skogsbrukare ska genomföra miljö och naturvärdesbedömning på beståndsnivå före större skogliga åtgärder och dokumentera resultatet  
samt planera och genomföra skogsbruket för att minimera negativa effekter.

6.2.1 Skogsbrukare ska undanta från alla skogsbruksåtgärder, förutom åtgärder påkallade för att bevara eller främja biotopens naturliga eller 
hävdbetingade biologiska mångfald alla: 
a) utpräglat olikåldrig och skiktad naturskog med riklig förekomst av gamla/grova träd och rikligt med grövre död ved i olika 
nedbrytningsstadier
b) nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik 
c) impediment

6.2.3 Skogsbrukare ska utvärdera information om samt dokumenterar förekomst och hänsyn gällande rödlistade arter

6.2.4 Skogsbrukare ska genomföra påvisbara åtgärder för att säkra förekomster av rödlistade arter utanför avgränsade nyckelbiotoper. Sådana 
åtgärder kan vara generella och innefatta detaljhänsyn eller hänsynsytor vid avverkning, alternativt specifika genom punktinsatser eller 
avsättningar av skog för naturvårdsändamål

6.3.18 Skogsbrukare ska lämna och värna, vid alla skogsbruksåtgärder, alla naturvärdesträd

6.5.3 Skogsbrukare ska ha rutiner för att undvika att betydande körskador uppstår i samband med skogsbruksåtgärder. 

Lokstaflon, Jämtland. En skog med mycket höga naturvärden vilka SCA hade misslyckats att identifiera. Skogen planerades att kalhuggas. Efter Naturskydds- 
föreningens larm så avsattes skogen.
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Kriterium 6.1.7 samt 6.2.1
Ideell naturvård har dokumenterat hundratals avverkings-
planerade skogar med mycket höga bevarandevärden i 
FSC-certifierad skog. Inte sällan har Skogsstyrelsen, efter 
att ha uppmärksammats om områdena, registrerat dessa 
som nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden 
och god potential att utvecklas till nyckelbiotoper. De FSC-
certifierade markägarna har därmed varit tvungna att dra 
tillbaka avverkningsanmälan då avverkning av nyckelbio-
toper är ett brott mot standarden (kriterium 6.2.1). Dessa 
upptäckter har endast vid ett fåtal tillfällen anmälts till 
certifierare. Den stora mängden av avverkningsplanerade 
nyckelbiotoper som den ideella naturvården dokumenterar 
pekar dock på att de granskade bolagen genomgående har 
brister vad gällande naturvärdesbedömningar (kriterium 
6.1.7). Med facit i hand kan konstateras att många nyck-
elbiotoper hade avverkats i det dolda av FSC-certifierade 
bolag om inte miljöorganisationer i landet hade upptäckt 
dessa i och med att en avverkningsanmälan upprättats.  

I ett antal fall där Naturskyddsföreningen har infor-
merat certifierade markägare om att skogen håller nyck-
elbiotopsklass har markägaren dock ansett att föreningens 

bedömning är felaktig och därmed avverkat skogen utan 
att tillkalla Skogsstyrelsen för klargörande. Då det i många 
fall är mycket svårt att avgöra om skogen var en nyckelbio-
top när den redan är avverkad lämnas ärenden i flera fall 
utan åtgärd från certifierare.

Fallstudie Kolåsen, Åre kommun, Jämtland. 
Markägare Bergvik Skog
Skogen vid Kolåsen upptäcktes av Naturskyddsföreningen 
då Bergvik, genom entreprenören Korsnäs, hade avverkat 
skog för att anlägga en skogsbilväg och sedan avverka sko-
gen. Föreningen bedömde att den avverkade väggatan hade 
anlagts genom, och rakt in i, en stor nyckelbiotop. Skogs-
styrelsen delade föreningens bedömning och registrerade 
stora delar av skogen som nyckelbiotop. Naturskyddsför-
eningen upprättade ett formellt klagomål över ärendet vil-
ket delgavs DNV. Bergvik hade brutit mot kriterierna 6.2.1 
samt 6.1.7 i samband med avverkning av en nyckelbiotop, 
samt det faktum att entreprenören Korsnäs inte hade ge-
nomfört en naturvärdesbedömning på beståndsnivå innan 
väggatan avverkades rätt in i en nyckelbiotop.

Fallstudier

Klagomålsärende för Kolåsen

Trovärdighet på spel – frivilligheten i skogen fungerar inte

FSC-standardens kriterium 6.1.7 Naturskyddsföreningens klagomål gällande 
kriterium 6.1.7 vid Kolåsen

DNVs bedömning av fallet

Skogsbrukare ska genomföra miljö 
och naturvärdesbedömning (enligt 
bilaga 4) på beståndsnivå före större 
skogliga åtgärder och dokumentera 
resultatet samt planera och 
genomföra skogsbruket för att 
minimera negativa effekter.

Ingen naturvärdesbedömning hade gjorts i den 
planerade skogen (beståndsnivå) innan 
väggatan höggs. Skogsstyrelsens inventeringar 
visar att området direkt angränsande den 
huggna väggatan utgörs av en nyckelbiotop, 
ingen ytterligare avverkning kan ske i 
anslutning till väggatan utan att ytterligare 
nyckelbiotop kommer att avverkats.

Naturvärdesbedömning har gjorts för 
den del av skogen där väggatan skulle 
huggas. Övrig naturvärdesbedömning 
för kommande avverkning skulle enligt 
utsago göras senare. Standardaren anger 
ej att detta sätt att dela upp natur-
värdesbedömningen skulle vara 
oacceptabelt.
Ingen avvikelse.
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DNV har i sin bedömning inte behandlat det faktum att 
naturvärdesbedömningen dels inte har fångat upp att om-
rådet är en nyckelbiotop, dels att Bergvik Skog inte har 
gjort en naturvärdesbedömning på beståndsnivå innan 
skogliga åtgärder (kriterium 6.1.7). DNVs hantering av fal-
let visar att certifieringsorganet är ovilligt att ge en avvikel-
se för kriterium 6.1.7 vilket Naturskyddsföreningen har lyft 
i klagomålet. Istället har DNV valt att göra en egen tolk-
ning som överhuvudtaget inte följer lydelsen i standarden; 
”naturvärdesbedömning ska göras på beståndsnivå före 
större skogliga åtgärder”. Denna lydelse beskriver inte, som 
DNV i sitt svar menar, att naturvärdesbedömning i ett och 
samma område får delas upp mellan två större skogliga åt-
gärder utan anger tydligt att det handlar om beståndsnivå. 
I fallet med Kolåsen är ett bestånd inte svårt att avgränsa 
då skogen som planerades avverkas idag är helt omgiven 
av ungskog, hyggen samt bebyggelse.

Vidare kan nämnas att Bergvik har en historia av att 
misslyckas med identifiering av nyckelbiotoper och områ-
den med höga naturvärden i samband med avverknings-
planering. Bolaget har under åren 2008-2010 fått flera av-
vikelser för detta.

År Avvikelse

2008 Minor CAR ”Naturvärdesbedömningen hos planerarna har 
visat brister”27

2009 Minor CAR ”Naturvärdesbedömningen säkerställer inte att 
alla objekt som håller nyckelbiotopsklass identifieras vid pla-
neringen”28

2010 Major CAR ”Avsaknad av metodik för naturvärdesbedöm-
ning”29

Tre år i rad har Bergvik Skog alltså fått avvikelser för brister 
i naturvärdesbedömning. När Naturskyddsföreningen 2011 
anmälde bolaget för ytterligare ett brott mot standarden 
som är direkt kopplat till ovanstående avvikelser, menade 
föreningen att detta tydligt visar en ”permanent avvikelse, 
pågående under lång tid, eller avvikelse som återupprepas” 
samt att avvikelsen är av ”systematisk karaktär”. Dessa in-
dikatorer ska, enligt FSC, ge ett Major CAR30. Den upprep-
ning av brott mot FSCs standard som Bergvik Skog under 
flera år har begått visar tydligt ett grundläggande problem 
hos bolaget, vilket DNV i princip helt avfärdar genom en 
tolkning som inte korrekt adresserar problemet. 

Naturskyddsföreningen har lämnat över ärendet gäl-
lande Kolåsen till ASI.

 D
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Den huggna väggatan på Kolåsen som går rakt igenom och rätt in i 
hjärtat av en stor nyckelbiotop som Bergvik Skog och Korsnäs Skog 

inte lyckades att identifiera. 
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Kriterium 6.2.3 samt 6.2.4
Sverige har en lång historia av skogsbruk, där landskapet 
sedan 1950-talet främst har formats av industriskogsbruket. 
Dagens skogslandskap är starkt fragmenterat och endast få 
områden påminner om ett mer naturligt skogstillstånd31. För 
många skogslevande arter är större delen av landskapet inte 
längre möjligt att leva i. Avverkningar, markberedning, för-
tätning, främmande trädslag m.m. innebär en fortsatt utarm-
ning av arternas livsutrymmen.32 På grund av avverkningar 
minskar arealen av både naturskog och mark som kontinu-
erligt varit trädbärande. Sådana skogar hyser i allmänhet 
mycket höga naturvärden med särskilda kvaliteter och krä-
vande arter som tagit lång tid på sig att hitta dit, till exempel 
många taggsvampar. Även om det tillkommer nya skogar 
som uppfyller ålderskriterierna för ”gammal skog” innebär 
förlusten av de allra äldsta och mest värdefulla skogarna att 
trenden för gammelskogsberoende arter är negativ.33

Utifrån ArtDatabankens data över rödlistade arter har 
Naturskyddsföreningen gjort en analys av situationen för 
de skogslevande arterna i de högsta hotkategorierna CR 
(akut hotad), EN (starkt hotad) samt VU (sårbar) har ut-
vecklats mellan 2005 och 2010.34 Bara de arter där skog har 
stor betydelse, eller där skog har betydelse har räknats in. 
Analysen visar en nedåtgående trend för situationen för 
skogslevande, rödlistade, arter.

Under Naturskyddsföreningens inventeringar doku-
menteras, bland annat, hotade och rödlistade arter. I sko-
gar som föreningen finner vara av högt bevarande värde 
och/eller med en hög koncentration av hotade och rödlis-
tade arter informeras markägaren alltid om vilka arter som 
har påträffats inom ett visst område. Trots vetskapen om 
att arterna finns i skogen har bolagen ändå avverkat flera av 
de dokumenterade skogarna, även om artfyndens geogra-
fiska läge i området inte har redovisats. Bolagen har alltså 
inte vetat var arterna påträffats, ändå har skogarna kalhug-
gits. Följande tabell är exempel på avverkade skogar med 
dokumenterade fynd av rödlistade och hotade arter och 
där markägarna haft full vetskap om vilka, och hur många, 
arter som påträffats inom den avverkningshotade skogen. I 
samtliga områden, med två undantag, har formella klago-
mål upprättats.

Situationen för CR, EN och VU skogsarter,  
jämförelse mellan 2005 och 2010 års rödlista

Kategori Antal 
arter

Oförändrat Förbättring Försämring

CR 83 70   (ca 84 %) 2   (ca 2 %) 11   (ca 13 %)

EN 292 208 (ca 71 %) 24 (ca 8 %) 60   (ca 20,5 %)

VU 571 391 (ca 68 %) 53 (ca 9 %) 127 (ca 22 %)

Den akut hotade arten Antrodia crassa, kritporing, en art som Naturskyddsföreningen har dokumenterat i avverkningsanmälda skogar på Bergvik Skog, 
Sveaskog och SCAs markinnehav. Trots vetskapen om att arten har påträffats har dessa markägare ändå kalhuggit skogarna. 
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Markägare Skogsområde35 Antal olika rödlistade arter Antal olika hotade arter

SCA Långsjön, Norrbotten 8 (19 fynd) CR=1, VU=3

SCA Lill-Gravberget, Västernorrland 27 (mer än 500 fynd) EN=2, VU=6

Sveaskog Abborrtjärnen, Dalarna 14 (mer än 60 fynd) CR=1, VU=4

Sveaskog Ångermyran, Dalarna 10 (44 fynd) EN=3, VU=2

Bergvik/Stora Enso Korskällåstjärnen, Jämtland 21 (mer än 210 fynd) EN=1, VU=4

Bergvik/Stora Enso Ortkammen, Jämtland 14 (mer än 70 fynd) CR=1, EN=1, VU=3

Ovan: Korskällåstjärnen i Jämtland. Naturskyddsföreningen dokumente-
rade skogen 2010. Området höll mycket höga naturvärden och ett stort 
antal fynd av starkt hotade, hotade och nära hotade arter påträffades. 
Bergvik Skog och Stora Enso kontaktades men de ansåg inte att skogen 
var skyddsvärd och avverkade den.

Korskällåstjärnen idag. 
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Kriterium 6.3.18
Avverkning av naturvärdesträd är ett av de vanligast fö-
rekommande brotten mot FSC-standarden som Natur-
skyddsföreningen dokumenterar. Skogsbolaget SCA har 
under många år, vid upprepade tillfällen, brutit mot detta 
kriterium. Redan vid 2002 års revision fick bolaget minor 

CAR för avverkning av naturvärdesträd efter att Natur-
skyddsföreningen i Västerbotten hade påtalat detta för cer-
tifieraren36. Mellan 2002 – 2006 har enskilda medlemmar 
i föreningen dokumenterat avverkade naturvärdesträd på 
flera av SCA:s hyggen. Dock upprättades inte några fler 
klagomål mot SCA inom detta kriterium förrän 200737. 

Vid Mellanbergsmyrorna i Västernorrland avverkade SCA 2007 ett stort antal 
naturvärdesträd, samt bröt mot ytterligare fem av kriterierna i FSC-
standarden38. SGS utfärdade under revisionen 2007 inte mindre än fyra 
minor CARs och ett major CAR för brotten på Mellanbergsmyrorna. 
Samtliga CARs stängdes under andra halvan av 2008, då SCA enligt SGS 
hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att brotten inte 
upprepades. Brotten vid Mellanbergsmyrorna hade med största sannolikhet 
aldrig registrerats om inte Naturskyddsföreningen hade dokumenterat 
dessa.  
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2009 upptäckte Naturskyddsföreningen en avverkad skog vid Blåbärstjärn i 
Jämtland. SCA hade i detta område begått grova övertramp och avverkat 
inte bara naturvärdesträden, utan även den urskogsartade skog som träden 
stod i39. Trots att SGS hade stängt flera CARs för samma allvarliga brott lite 
drygt ett år tidigare och trots tydliga bevis på att SCAs korrigerande 
åtgärder efter Mellanbergsmyrorna inte lett till en förändring i bolaget så 
utfärdades inga CARs för de grova övertrampen vid Blåbärstjärn. Hade 
Naturskyddsföreningen inte upptäckt avverkningen vid Blåbärstjärn så hade 
dessa brott mot FSC-standarden heller aldrig registrerats. 
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2010 lyckades Naturskyddsföreningen stoppa en pågående avverkning vid 
Andsjön i Jämtland då föreningen hade upptäckt flera avverkade 
naturvärdesträd i virkestravarna samt på hygget. Ett formellt klagomål 
upprättades för de avverkade naturvärdesträden. SGS ansåg dock inte att 
brottet var av tillräcklig systematisk karaktär för att utdela vare sig minor 
eller major CAR, utan hänvisade bland annat till att ”FSC-systemet inte 
kräver perfektion vid varje givet tillfälle, varför upprepade avvikelser till viss 
mån måste accepteras”40. Naturskyddsföreningen menar att brotten vid 
Andsjön, tillsammans med tidigare brott mot samma kriterium, tydligt visar 
på en ”permanent avvikelse, pågående under lång tid, eller avvikelse som 
återupprepas” samt att avvikelsen är av ”systematisk karaktär”. SGS delade 
inte denna uppfattning. Hade Naturskyddsföreningen inte upptäckt 
avverkningen vid Andsjön så hade ett stort antal naturvärdesträd, 
avverkade i strid mot FSC-standarden, körts iväg till en virkesterminal för 
att sedan processas och klassas som FSC-märkt virke.  
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Under 2008-2011 upprättade föreningen ytterligare klago-
mål för avverkning av naturvärdesträd på SCA:s markin-
nehav, vilka ovanstående bilder visar. 

Kriterium 6.5.3
Problemen med markskador i samband med avverkning är, 
och har länge varit, omfattande. Anledningarna till detta är 
många: avverkningar sker vid fel tidpunkt på året då mar-
ken är som mest känslig, det råder stora brister vid plane-
ringstillfället, otillräcklig hänsyn tas till känsliga biotoper 
m.m. Markskador kan leda till en rad allvarliga följder såsom 
erosion, läckage av humus, näring och tungmetaller, dikning 
och sammanpressning av markens porsystem41. Reparation 
av grova markskador är snarare en kosmetisk åtgärd än en 

reparation av naturens ekologiska funktioner eftersom mar-
kens bärighet sitter i rötterna. När en markskada uppstår 
bryts vegetation och rötter sönder vilket innebär att bärighe-
ten blir mycket svår, om inte omöjlig, att återställa. Dessutom 
innebär en lagning, med exempelvis grävmaskin, att marken 
grävs om på nytt vilket åter ökar risken för transport av slam, 
humus, näring och tungmetaller ut i sjöar och vattendrag42.

Den ideella naturvården har under många år dokumen-
terat och rapporterat om skogsbrukets problem med grova 
körskador. Under 2011–2012 har Naturskyddsföreningen ge-
nomfört granskningar av Holmen Skog och noterat att bo-
laget orsakat grova körskador på flera avverkningar runt om 
i landet. Formella klagomål för kriteriet har upprättats för 
sex av dessa. 
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Avverkat natur- 
 värdesträd vid 
Ratnivaara 2008. 
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Avverkade naturvärdesträd vid Vattensjöberget 2009. 
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Avverkat naturvärdesträd vid Albloselberget 2011. 
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Kråknäset, Östergötland. Grova körskador har uppstått med anledning av 
dålig planering. DNV delade ut ett minor CAR för detta i maj 2011.

Ringsjöhöjden, Jämtland. Holmen orsakade grova körskador vid avverkning-
en vilket medförde att flera ton sediment spolades ut i ett viktigt öringfö-
rande vattendrag. DNV delade ut ett minor CAR för detta 2012. 

Narvaksaftströmmen, Jämtland. Grova körskador orsakades under markbe-
redningen med anledning av en dålig planering. Bäckdråg och fuktiga parti-
er kördes sönder. DNV delade ut ett minor CAR för detta 2012. 

Klövberget, Gävleborg. Extremt djupa körskador orsakades under avverk-
ningen på stora delar av hygget med anledning av att avverkningen skett på 
otjälad mark. DNV delade ut ett minor CAR för detta under 2011. 
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Kyrkfallet, Östergötland – Körskador orsakades vid avverkningen med an-
ledning av bristande planering. DNV behandlade inte klagomålet för körska-
dor (6.5.3) i sin granskning trots att Naturskyddsföreningen lyft detta i sitt 
formella klagomål.43
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Kvisselnvattnet, Jämtland. Holmen har vid anläggandet av en skogsbilväg 
korsat en bäck samt ett fuktdråg utan tagen hänsyn. Ingen avvikelse har ut-
färdats för klagomålet.44

Naturskyddsföreningens granskningar av Holmen Skog 
indikerar att bolagets rutiner vid planering av avverkningar 
förefaller ha stora brister, inte minst vad gällande hänsyn 
till mark och vatten. Vid planeringsstadiet bör risker för 
markskador identifieras och hänsyn planeras utifrån dessa. 
Under 2011 fick Holmen Skog 4 minor CARs relaterade till 
körskador.45 Endast två av ovanstående exempel innefat-
tades i 2011 års revision46 vilket innebär att ytterligare CARs 

för körskador kan läggas till listan. Majoriteten av samtliga 
minor CARs som har utdelats till Holmen Skog under 2011, 
för brott mot standarden vad gällande miljöhänsyn, är base-
rade på Naturskyddsföreningens klagomål.47 Förutom körs-
kador har Holmen Skog även avverkat och avverkningspla-
nerat skogar som håller nyckelbiotopsklass, samt avverkat 
naturvärdesträd. DNV hade troligen aldrig fått vetskap om 
ovanstående brott utan den ideella naturvårdens insatser.  
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Inom ramen för de båda certifieringssystemen, FSC och 
PEFC, ska de certifierade markägarna avsätta minst fem 
procent av sina produktiva skogar för naturvårdsändamål. 
De frivilliga avsättningarna ska märkas ut på kartor48,49 
samt, enligt FSC-standarden, även prioriteras efter deras 
betydelse för den biologiska mångfalden och representa-
tivitet i landskapet50. Idag är ungefär totalt fem procent 
av landets skogar frivilligt avsatta51. Avsättningarna är en 
viktig komponent för att Sverige ska nå miljökvalitetsmålet 
”Levande skogar”. De frivilliga avsättningarna anses även 
ingå som en del av sektorsansvaret52. Avsättningarna är 
således av stor betydelse ur ett skogspolitiskt perspektiv 
liksom de är av stor vikt för den biologiska mångfalden. 
Kvaliteten på de frivilliga avsättningarna är dock till stor 
del okänd och avsättningarna är i hög grad dåligt doku-
menterade. Transparensen är dessutom otillfredsställande 
då många av avsättningarna inte finns markerade på kartor 
tillgängliga för allmänhet eller myndigheterna. Garantier-
na för en avsättnings långsiktiga skydd mot skogsbruk är 
också i princip obefintliga eftersom markägaren kan skifta 
avsättningarna geografiskt och därmed avverka ett tidigare 
avsatt område. Det finns inte heller några garantier för att 
ett frivilligt avsatt område vid en eventuell markförsäljning 
skulle undantas skogsbruk efter ägarbytet.53 Med bakgrund 
av detta finns det ett stort behov av ökad transparens ge-
nom att klargöra avsättningarnas geografiska läge, kvalitet 
och varaktighet. 

Transparens
För att Sverige med säkerhet ska veta att de avsättningar 
som skogsbruket gör frivilligt är av betydelse för biologisk 
mångfald, samt utgörs av produktiv skog så är det av största 
vikt att dessa tydliggörs för myndigheter samt allmänhet. I 
dag är det dock endast de stora skogsbolagen, staten och 
kyrkan som redovisar sina avsättningar så informationen 
är tillgänglig för allmänheten. Detta innebär att en mycket 
stor del av de frivilliga avsättningarna idag är helt okända 
för politiker, myndigheter och allmänhet.

Frivilliga avsättningar

Sveaskogs frivilliga avsättningar i ett landskap. Delar av dessa utgörs av ett 
hygge från 1994/9554, vilket kan ses i bilden nedan. 
Källa avsättningar: skyddadskog.se samt Sveaskogs karta över naturvårdsskogar. Informationen är 
hämtad 2012-12-10. Grafik: Malin Sahlin. ©Lantmäteriet Medgivande I2012/1272.  

©Lantmäteriet Medgivande I2012/1272. 

Kvalitet
Naturskyddsföreningen har under fältstudier dokumente-
rat frivilliga avsättningar som utgörs av lågproduktiva myr-
holmar och hällmarker. Det finns även tydliga indikationer 
på att skogsbruket räknar in hyggen och generell natur-
vårdshänsyn i sina avsättningar. Hur stor omfattningen är 
av sådana felaktigt benämnda avsättningar är oklar då det 
inte finns offentlig data över kvaliteten på avsättningarna.  
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Bergvik Skogs frivilliga avsättningar vid Högmyran i Dalarna. Ett avverkat område på ca 21 hektar. Skogen kalhöggs under 
säsongen 2003/200455 och de hänsynsytor som står kvar på hygget stämmer enligt Naturskyddsföreningens granskningar 
väl överens med de små fälten som Bergvik Skog idag redovisar som frivilligt avsatta områden. 
Källa avsättningar: skyddadskog.se samt Bergvik Skogs karta över frivilliga avsättningar. Informationen är hämtad 2012-12-10. Grafik: Malin Sahlin. ©Lantmäteriet 
Medgivande I2012/1272. 

©Lantmäteriet Medgivande I2012/1272. 
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Långsiktighet
Frivilliga avsättningar räknas idag in under måluppfyl-
lelse för miljömålet ”Levande skogar”. I och med detta är 
det viktigt att avsättningarna är långsiktiga. Det är dock 
en mycket stor osäkerhetsfaktor bland avsättningarnas 
långsiktighet idag eftersom arealer kan bytas ut för att 
avverkas. Naturskyddsföreningen har dessutom vid flera 
tillfällen dokumenterat att skogsbolag säljer frivilliga av-
sättningar, vilket omedelbart öppnar upp för avverkning av 
dessa såvida inte den nya markägaren själv väljer att avsätta 
området.I Härjedalen sålde Bergvik Skog cirka 4000 hek-
tar av tidigare avsatt skog, Sörvallen. Området utgörs av 
ett väglöst vildmarksområde med mycket höga värden för 
både natur och friluftsliv. Kort efter försäljningen anmäl-
des tre nya skogsbilvägar för avverkning. Skogsstyrelsen 
godkände avverkningsanmälningarna, i princip helt utan 
några reservationer för de mycket höga naturvärdena. Na-
turskyddsföreningen dokumenterade området och länssty-
relsen i Jämtland gjorde bedömningen att området var så 
värdefullt att det måste bevaras. Idag är således cirka 3800 
hektar avgränsat som ett reservatsobjekt. Bergvik Skog 
kände ingen skyldighet att ta ansvar för sin biologiskt vikti-
ga skog och det tidigare frivilligt avsatta området måste nu 
istället köpas in av staten för att skyddas från avverkning.

Ytterligare stora områden med Bergvik Skogs frivilliga 
avsättningar är till salu under 2012.

Kartan visar att en mycket stor (ca 4000 hektar) frivillig avsättning har 
försvunnit från Bergviks markinnehav. 
Källa avsättningar: Bergvik Skogs karta över frivilliga avsättningar. Informationen är hämtad  
2012-11-15. Grafik: Linda Petersson. ©Lantmäteriet Medgivande I2012/1272.

Det avgränsade området visar Bergvik Skogs markinnehav (grönt) och frivil-
liga avsättningar (gult) inom ett område i Härjedalen, Jämtland. 
Källa avsättningar: Bergvik Skogs karta över frivilliga avsättningar. Informationen är hämtad 2011.  
Grafik: Linda Petersson. ©Lantmäteriet Medgivande I2012/1272. 
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Naturskyddsföreningen är i grunden positiv till certifiering 
som ett verktyg för företag att nå högre mål vad gällande 
hållbarhetsarbete. Föreningen var därför positivt inställd 
och verksam för att få tillstånd en skogsbrukscertifiering 
och certifieringsstandard enligt FSC i Sverige. Dock har 
den ideella naturvårdens granskningar i fält genom åren 
tydligt visat på att FSC-certifieringen i Sverige inte håller 
måttet. Alltför många brott mot standarden begås i sko-
gen, och de minimala konsekvenser dessa brott har lett till 
för skogsbrukarna har inte resulterat i mer än marginella 
förbättringar. Fortfarande dokumenteras samma ”misstag” 
hos de stora skogsbolagen som påträffades redan 2002. Gi-
vet att det har funnits en FSC-standard i Sverige sedan 1998 
så bör man kunna förvänta sig mycket större positiva för-
ändringar i skogslandskapet än vad som har skett.

Sverige når inte sina politiskt beslutade miljökvalitets-
mål som rör skog. Enligt dessa ska ”naturtyper och natur-
ligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har 
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation 
inom och mellan populationer”56.  FSC-certifierade skogs-
bolag kalhugger ändå systematiskt skogar med hotade och 

rödlistade arter. Andelen naturskog som aldrig tidigare 
kalhuggits minskar och fragmenteras samtidigt som skogs-
bolagen avverkningsanmäler oregistrerade nyckelbiotoper 
som med all säkerhet hade avverkats om inte den ideella 
naturvården identifierat dessa. Naturskyddsföreningen har 
upprättat många formella klagomål gällande skogsbrukets 
miljöhänsyn vid avverkningar i enlighet med standardens 
princip 6. Resultaten av dessa klagomål visar att certifie-
ringen är ett tandlöst verktyg vad gällande övertramp mot 
reglerna då kontinuerliga övertramp av samma kriterium 
över tid inte leder till några större konsekvenser för skogs-
bolagen eller – ännu värre – inte heller till en märkbar för-
ändring i skogen.

Vidare måste skogsbruket enligt FSC-standardens för-
sta princip leva upp till nationell lagstiftning. Detta står i 
direkt strid mot att 36 procent av alla avverkningar i landet 
inte lever upp till lagens lägst ställda krav på miljöhänsyn57. 

För att certifieringsverktyget FSC ska återfå sin trovär-
dighet i Sverige måste förändringar ske. Förändringar som 
innebär att FSC-certifiering verkligen gör skillnad. I sko-
gen.
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– Kvalitet, transparens och en långsiktig utfästelse 
avseende de frivilliga avsättningarna, inte minst 
inom ramen för certifiering  
 
Idag är en stor del av de frivilliga avsättningarna helt 
okända för riksdag, myndigheter och allmänhet, trots 
att de ingår som en del i det skogspolitiska miljökvali-
tetsmålet ”Levande skogar”. Naturskyddsföreningens 
granskningar visar att avsättningar finns på hyggen 
och som generell hänsyn, vilket inte är i linje med 
FSC-standarden. Hur stor omfattningen av dessa un-
dermåliga avsättningar är finns dock inget samman-
fattande, officiellt, data på. Dessutom har markförsälj-
ningar av frivilligt avsatta skogar, både ovan och 
nedan fjällnära skogar, dokumenterats av föreningen. 

– Lägg fast praxis för när brott mot certifiering 
leder till förlorat certifikat  
 
I Sverige har ingen markägare förlorat sitt certifikat, 
trots dokumenterade, upprepade brott mot certifiering 
över tid. FSC-systemet med minor och major CARs 
innebär att skogsbrukaren ska genomföra förbättringar 
för att avvikelser inte ska återupprepas. Naturskyddsför-
eningens granskning visar dock att upprepade brott 
sker, trots genomförda åtgärdsplaner hos ansvariga 
markägare och det råder stora oklarheter i när ”taket är 
nått”. I praktiken innebär detta att systemet urholkas än 
mer varje gång nya brott dokumenteras.

– Svenska FSC måste dra upp tydliga riktlinjer för 
klagomålsprocessen  
 
Idag har varje certifierare egna rutiner för hur klagomål 
hanteras. Detta blir i längden mycket rörigt för utom-
stående intressenter som vill bidra till att förbättra sys-
temet genom klagomålsprocessen. Samordning mellan 
certifierare och svenska FSC krävs för att systemet ska 
bli användarvänligt för den enskilde som vill engagera 
sig i FSC. Denna rapport visar dessutom tydliga avvi-
kelser i certifierares egna rutiner, något som har varit 
återkommande under Naturskyddsföreningens upprät-
tande av formella klagomål. Rutinerna för klagomåls-
processerna måste vara enhetliga för samtliga certifiera-
re och lätt tillgängliga för allmän heten från FSCs 
hemsida om systemet ska vara enkelt att använda. 

– Skogsbruksstandarden måste förbättras  
 
Den svenska standarden tillför idag alltför lite ur ett 
miljöperspektiv och är i princip helt fokuserad på ett 
kalhyggesskogsbruk där alternativa metoder idag en-
dast omnämns i samband med avsättningar58. Natur-
skogar och livsmiljöer för hotade arter kalhuggs, trots 
markägarens vetskap om artförekomster. Just förlus-
ten av dessa livsmiljöer innebär att tillståndet för sko-
gens biologiska mångfald kommer fortsätta försämras.  

Naturskyddsföreningen anser
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Ett varmt tack till alla er fantastiska människor 
som under många år har ägnat sin lediga tid åt 
att hjälpa oss med det omfattande fältarbetet.
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Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 Stockholm.  
Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation  
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger  
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och  
myndigheter såväl nationellt som  internationellt.

Föreningen har cirka 192 000 medlemmar och finns i lokal- 
föreningar och länsförbund över hela landet. Vi står  
bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval.

www.naturskyddsforeningen.se
 

Certifiering av verksamheter är ofta en bra väg att nå förbättrat resultat inom företagens hållbarhetsarbete. 
Inom det svenska skogsbruket innebär certifiering inte bara att skogsbruket skall vara miljöanpassat. 
Märkningen är även i praktiken en del av det skogspolitiska målet Levande skogar genom de förväntningar 
som den fastlagda skogspolitiken ställer på näringen att gå längre än de krav som formuleras i regelverket. 
Avsättningar som görs inom ramen för certifieringar har ingått i det paket om undantagande av ytterligare 
produktiva skogar, som riksdag och regering lade fast 2001 genom delmål 1 under miljömålet Levande sko-
gar. Trots att stora delar av avsättningarna inte finns redovisade för beslutsfattare, myndigheter eller allmän-
het inräknas de tämligen okritiskt i måluppfyllelsen. Vare sig allmänheten eller statsmakterna vet helt enkelt 
inte i många fall var de finns, vilken kvalitet de har eller hur långsiktigt avsatta de är. Dessutom kan certi-
fieringen ses som en del av det sektorsansvar näringen förväntas ta inom skogspolitikens hörnsten ”frihet 
under ansvar”. 

Naturskyddsföreningen har sedan 2009 systematiskt granskat skogsbrukets efterlevnad av den skogsbruks-
standard som finns inom certifieringen Forest Stewardship Council (FSC), vilken Naturskyddsföreningen 
var drivande i att ta fram. Granskningarna visar på stora brister, både hos certifierade markägare, de certi-
fieringsorgan som kontrollerar skogsbruket samt de öppna processerna för att driva klagomål inom ramen 
för FSC-systemet. Granskningarna visar även att det ser dystert ut i verkligheten då naturskogar och livs-
miljöer för hotade arter fortfarande kalhuggs inom ramen för FSC. Detta trots den pågående förlusten av 
biologisk mångfald. De klagomål som föreningen har drivit för brott mot FSC har endast lett till marginella 
förändringar i skogen, varför Naturskyddsföreningen 2010 lämnade svenska FSC.

I denna rapport sammanställs Naturskyddsföreningens kritik mot systemets brister i Sverige.


