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Sammanfattning 

Efterfrågan på miljövänligt producerade produkter har ökat allt mer under senare år. 
Det har bl.a. lett till att system för miljömärkning och miljöstyrning av skogsbruk har 
utvecklats. Det finns i dag tre system som kan vara aktuella för skogsbruk i Sverige: 
• Certifiering enligt Forest Stewardship Council, FSC. 
• Registrering enligt Eco Management and Audit Scheme, EMAS. 
• Certifiering enligt Internationella Standardiseringsorganisationen, ISO 14000. 
Det här arbetet behandlar FSC-certifiering av enskilda mindre markägares skogsbruk. 

FSC är en oberoende internationell miljöorganisation som uppmuntrar ett miljö
anpassat, ekonomiskt livskraftigt och samhällsnyttigt bruk av världens skogar. 
Certifiering enligt FSC innebär att en tredje oberoende part, certifieraren, kontrollerar 
att skogsbruket sköts enligt uppställda krav. FSC har utvecklat tio principer och 
kriterier som gäller generellt över hela världen och ska ligga till grund för utveckling 
av nationella standarder, anpassade efter lokala förutsättningar. 

I februari 1996 bildades en svensk FSC-arbetsgrupp med uppgift att utveckla en 
standard för certifiering av svenskt skogsbruk enligt FSC. I arbetsgruppen finns 

miljömässiga, ekonomiska och sociala intressen representerade. 

FSC-certifiering av mindre enskilda markägares skogsbruk kan genomföras genom att 
flera skogsägare ansluter sig till en paraplyorganisation. Paraplyorganisationen är en 
förmedlare mellan certifieraren och markägarna. Den största fördelen med detta 
förfarande är att certifieraren kan hantera hela den anslutna arealen som en enhet. Detta 
gör certifiering via en paraplyorganisation betydligt mer kostnadseffektivt än separat 
certifiering av varje enskild mindre fastighet. Företag/organisationer som skulle kunna 
verka som paraplyorganisationer är t.ex. skogsägarföreningar, inköpsföretag, konsulter 
eller skogsbolag. 

Certifieringsavtal upprättas dels mellan certifierare och paraplyorganisation och dels 
mellan paraplyorganisation och de enskilda markägarna. I avtalen ska framgå vilka 
uppgifter och ansvarsområden som åligger respektive part. De uppgifter som åligger en 

paraply-organisation är i huvudsak: 

• Administrativa 
• Rådgivande/Utbildande 
• Kontrollerande 

De problem som kan föreligga för ett företag/organisation som vill verka som paraply
organisation beror på vilken organisation och verksamhet företaget har i dag. Främst är 
det problem med administrativa och kontrollerande uppgifter som föreligger. Enligt de 
av FSC ackrediterade certifierarna ska paraplyorganisationen åta sig en stor del av de 
olika uppgifterna. Paraplyorganisationerna själva kan dock ha olika möjligheter och 
ambitionsnivå att utföra dessa uppgifter. Det är därför önskvärt och rimligt att det 

kommer att finnas utrymme för ett spektrum av paraplyorganisationer, med 
sinsemellan olika stort ansvar för administration, utbildning och rådgivning samt 
kontroll. 



Summary 

The demand for environmentally produced products has increased lately. This has led 
to a development of different environmental labeling systems. Today there are three 
types of environmental labeling systems that may be used for farestry in Sweden: 
• Certification by Forest Stewardship Council, FSC 
• Re gistration by Eco Management and Audit Scheme, EMAS 
• Certification by International Standard Organization, ISO 14 000 

This paper describes FSC-certification of small forest owners. 

FSC is an independent, international environmental organization. They promate forest 
management that is environmentally appropriate socially beneficial and economically 
viable. Certification by FSC means that an independent part, the certification body, 
controls that the forests are managed in a ·proper way. FSC has developed ten 
principles and criteria that may be used on a global scale. The principles and criteria 
are to be used for developing national standards adjusted to local conditions. 

In February 1996 the Swedish FSC working group was established. Their task is to 
develop a standard for FSC forest certification in Sweden. Environmental, social and 
economical interests are represented in the group. 

Forest certification of small forest owners could be implemented by group 
certification. An Umbrella Organization is an intermediary between the certification 
body and the landowners. The advantage with this system is that the certification body 
can treat all the forest areas as one unit. This makes the certification much more cost 
efficient campared to a separate certification of each forest owner. 

Possible Umbrella Organizations are for example Forest cooperatives, Sawmills and 
Consulting companies. 

A contract is made between the certification body and the Umbrella Organization and 
another one is made between the Umbrella Organization and each landowner. The 
contract re gulates all the tasks and responsibilities for each part. 
An Umbrella Organization is responsible for: 

• Administration 
• Education/Information 
• Controlling 

The problems invalved with establishing an Umbrella organization for a company 
depends on the company's activity today. Problems with administration and control 

are the most discussed ones. The certification bodies wants the Umbrella 
Organizations to have the responsibility for a big part of the tasks. The Umbrella 

Organizations could have different ambitions and possibilities for this. It is to be 
hoped that it will therefore be possible for many different kinds of Umbrella 
Organizations, with different levels of administration, educationfinformation and 
control. 
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l Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tanken att jordens resurser måste brukas på ett hållbart och bärkraftigt sätt har 
kommit att genomsyra allt fler verksamheter i samhället. Inom vissa områden 
har nya lagar tvingat fram mer miljövänliga tillverkningsmetoder och 
produkter. Inom andra områden är det påtryckningar från konsumenter som 
fått företag att förändra sin verksamhet. 

På 80-talet stod skövling av tropiska skogar i fokus för en debatt om uthålligt 
skogsbruk. På senare år omfattar denna debatt även skogsbruket i de 
nemoboreala och boreala skogarna. 

I juni 1992 hölls i Rio de Janeiro, Brasilien en FN-konferens om miljö och 
utveckling. Där undertecknade ett stort antal länder, däribland Sverige, en 

internationell konvention om bevarande av den biologiska mångfalden. 
Konventionen innebär en reglering av ländemas åtaganden med avseende på: 
• Bevarande av biologisk mångfald 
• Långsiktigt nyttjande av biologiska resurser 
• Hantering av frågor om fördelning av, och tillgång till, genetiska resurser 

(Naturvårdsverket, 1993). 

I juni 1993 hölls en ministerkonferens i Helsingfors, Finland. Konferensens 
syfte var bl a att diskutera FN-konferensen om miljö och utveckling 1992, och 
dess betydelse för europeiska skogar. Deltagama på ministerkonferensen 
deklarerade en vilja att öka forskning och internationellt samarbete om 
skogamas skötsel, användande, skydd och uthålliga brukande. Partema ålade 
sig själva att utveckla nationella, regionala och lokala handlingsplaner för 
uthålligt skogsbruk i Europa. Handlingsplanerna ska säkerställa skogarnas 
biodiversitet (Ministerial Conference, 1993). 

I Sverige togs ett steg mot ett mer miljövänligt skogsbruk i och med 1994 års 
skogsvårdslag, där skogsbrukets miljömål jämställdes med produktionsmålen 
(Skogsstyrelsen, 1994). Den nya lagen ställer inte några krav på vilka skogs
skötselmetoder som ska användas för att de båda målen ska uppnås. Detta ger 
ett stort utrymme och en frihet för utvecklande av frivilliga, icke statliga, 
system med syfte att uppnå ett än mer miljövänligt skogsbruk. 

Det allmänt ökade intresset för att köpa miljövänligt producerade produkter 
medför att kraven på råvaruproduktion ökar. Det innebär höjda krav på att 
även skogsbruket bedrivs uthålligt. Ett arbete har därför påbörjats för att 
utveckla frivilliga miljömärknings- och miljöstyrningssystem för skogs

produktion. Dessa system ska verka för att skogsbruket vidtar åtgärder som 
sträcker sig längre än vad lagen kräver. Den stora drivkraften till denna 
utveckling är marknadens (konsumenternas) ökande, eller förmodat ökande, 
krav på att råvaruproduktionen och tillverkningen av de produkter som finns 
på marknaden inte ska inverka negativt på miljön (Upton och Bass, 1996). 
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Det finns flera system för miljömärkning och miljöstyrning. De som i dag kan 
bedömas vara mest aktuella för skogsbruk i Sverige är: 

• Certifiering enligt Forest Stewardship Council, FSC 
• Registrering enligt Eco Management and Audit Scheme, EMAS 
• Certifiering enligt Internationella Standardiseringsorganisationen, 

ISO 14 000 

Certifiering innebär att någon intygar att en produkt tillverkas eller behandlas 

enligt en viss standard. Vid certifiering av skogsbruk avses skogsproduktion. 
Certifikat kan utfärdas av första, andra eller tredje part. Då certifikatet är 
utfärdat av första part är det producenten eller leverantören som garanterar att 
varan är tillverkad på ett visst sätt. Vid andrapartscertifiering är det kunden 
som utfärdar ett certifikat över att produkten är tillverkad efter en viss 
standard. Vid certifiering av tredje part är det en utomstående, oberoende aktör 
som går in och kontrollerar att produktionen sker i enlighet med en 
överenskommen standard (Svenska FSC-arbetsgruppen, 1996a). Vid 
skogscertifiering avses oftast tredjepartscertifiering, vilket även avses i detta 
arbete. 

I Sverige pågår ett arbete inom den svenska FSC-arbetsgruppen med att ta 
fram en nationell standard för certifiering av skogsbruk enligt FSC. De 
certifieringar som hittills utförts har främst utförts på stora markinnehav. Det 
finns inte något färdigutvecklat system för hur certifiering av mindre enskilda 
markägares skogsbruk ska genomföras i praktiken. Då det i Sverige finns en 
stor andel mindre privata markägare är det av stort intresse att den kommande 
standarden även kan implementeras på deras fastigheter. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett möjligt koncept för 
implementering av en svensk FSC-standard på mindre fastigheter. Vidare 
identifieras de problem som kan uppstå vid implementeringen av konceptet. 

Tyngdpunkten i arbetet med att ta fram konceptet ligger på organisatoriska och 
administrativa frågor. Skälet till detta är att den svenska FSC-arbetsgruppen 
som arbetar med att utveckla standarden inte kommer att presentera något 

fullständigt program för hur den praktiska certifieringen ska gå till. Arbets
gruppen ger däremot synpunkter på hur certifiering av mindre enskilda 

markägare kan genomföras praktiskt. 

standarden kommer att innehålla kriterier för skogsskötselfrågor. Implemen
teringen av standarden kommer att innebära ekonomiska konsekvenser för en 
enskild markägare och skogsnäringen i stort. Kriterierna och de ekonomiska 

konsekvenserna diskuteras inte i examensarbetet. Skälen till detta är flera. För 
det första skulle det innebära att examensarbetet blir alltför omfattande. En 

annan orsak är det ännu inte är klart vilka kriterier som standarden kommer att 
innehålla. En diskussion kring de preliminära kriterierna och deras 
ekonomiska konsekvenser skulle fö�iaktligen bli av spekulativ karaktär. 
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Dessutom finns det undergrupper inom FSC-arbetsgruppen som diskuterar 
dessa frågor mer ingående. Undergruppen för miljö och biologis\: mångfald 

ansvarar för framtagandet av kriterierna och undergruppen för ekonomi och 
produktion ansvarar för att undersöka vilka ekonomiska konsekvenser de olika 
kriterierna kommer att få. 

Examensarbetet behandlar ett ämne som är inne i en utvecklingsprocess. Det 
innebär att stora förändringar har skett under arbetets gång och varefter 
diskussionerna fortgår kommer ytterligare förändringar att ske. Arbetet har 
därför även en avgränsning i tiden. Förändringar genomförda senare än 

november 1996 tas inte hänsyn till. 

1.3 Disposition 

Närmast följer en presentation av tre olika certifieringssystem som anses vara 
aktuella för skogsbruk i Sverige. Vidare ges en metodbeskrivning av hur 
informationen som använts i arbetet har samlats in. I den därpå följande 
resultatdelen redovisas ett koncept för implementering av en nationell FSC
standard på mindre enskilda markägares fastigheter. Därpå följer en 
inventering av de problem konceptet kan innebära. Inventeringen är gjord av 
tre olika aktörer som på olika sätt är berörda av certifieringsarbetet. 
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2 Miljöstyrningssystem för skogsbruk 

2.1 Certifiering av skogsbruk enligt FSC 

FSC är en oberoende internationell miljöorganisation med säte i Oaxaca, 
Mexiko. Organisationen bildades i Toronto, Canada 1 993 på initiativ av 
miljövårds-organisationer, skogsbrukare, urbefolkning och miljömärknings
organisationer från 25 olika länder (Svenska FSC-arbetsgruppen, 1 996a). I 
FSC:s  styrelse sitter representanter för miljövårdsintressen, ekonomiska och 
sociala intressen. FSC ska uppmuntra till ett samhällsnyttigt, miljöanpassat 
och ekonomiskt livs-kraftigt bruk av världens skogar. FSC verkar för ett 
frivilligt ackrediterings-program för organisationer och företag som certifierar 
skogsbruk (Upton och Bass, 1 996). FSC certifierar med andra ord inte utan 
överlåter detta till de företag och organisationer som de har ackrediterat. 

FSC har utformat tio principer och kriterier, FSC Principles and Criteria for 
Forest Management, som ska följas i skogsbruket (bilaga 5) .  Dessa principer 
och kriterier ska gälla generellt över hela världen (FSC, 1 996b) .  De är dock 
inte avsedda att användas annat än som en grund för certifieraren. Principerna 
och kriterierna ska anpassas till olika länders lokalt ekologiska, sociala och 
ekonomiska förutsättningar. En av FSC :s viktigaste uppgifter är därför att 
stödja  arbeten för utvecklande av nationellt anpassade FSC-standarder. En 
certifiering enligt FSC innebär att miljömässiga, ekonomiska och sociala 
intressen står bakom standarden vilket kan anses öka systemets trovärdighet 
gentemot marknaden. 

2 . 1 . 1  Ackrediterade certifierare 

Det finns i dag fyra företag/organisationer i världen som är ackrediterade av 
FSC för att utföra certifiering av skogsbruk enligt sina egna program. 

Från Storbritannien: 
• SGS Farestry Qualifar Programme 
• The Soil Association Responsible Farestry Programme 

Från USA: 
• Scientific Certification Systems (SCS) Farestry Conservatian Programme 
• Rainforest Alliance Smart Wood Programme 

En presentation av företagen finns i bilaga 6.  

Under 1996 har ytterligare ett antal företag och organisationer ansökt om att 
bli ackrediterade av FSC för certifiering av skogsbruk. Bland dessa finns det 

svenska konsultföretaget Swedforest (Jonsson, pers. komm. 1 996) .  
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2.2 Registrering enligt EMAS 

EMAS står för Eco Management and Audit Scheme och är EU:s  förordning 
om miljöstyrning och miljörevision. EMAS-systemet omfattar främst miljö
styrning av anläggningar, men kan komma att utvidgas till att gälla även 
skogsbruk (Anon, 1 996). Till skillnad från FSC finns för EMAS inga krav på 
att några specifika kriterier ska vara uppfyllda, förutom de lagkrav som ställs i 
landet. För att bli registrerat enligt EMAS skall en miljöpolicy, ett 

milj öprogram samt ett miljöstyrningssystem för företagets anläggningar och 
verksamhet utarbetas. 

Utvärderingar ska ske regelbundet och redovisningarna skall offentliggöras. 
Systemet är frivilligt och den som väljer att gå in i systemet betalar för att bli 
registrerad. Då det innebär relativt stora kostnader att bli registrerad enligt 
EMAS, ska finansiering av information och stöd till små och medelstora 

företag utredas ytterligare (Miljö- och naturresursdepartementet, 1 994) . 

2.3 Certifiering enligt ISO 14 000 

ISO står för Internationella Standardiseringsorganisationen. De utvecklar en 
standard för miljöstyrning, ISO 14  000, som är en vidareutveckling av EMAS

systemet. Inte heller här finns det krav på att några specifika kriterier ska vara 
uppfyllda, förutom de lagkrav som ställs i landet. Här handlar det i stället om 
att företaget uppfyller egna miljömål och egen miljöpolicy samt arbetar mot en 
ständig förbättring. ISO 1 4  000 beskriver ett arbetssätt för företaget att 
förbättra och effektivisera miljöarbetet Systemet ställer även krav på vilka 
dokument och uppgifter som ska finnas tillgängliga för att en certifiering ska 
kunna ske (An on, 1994) . 

2.4 S amband mellan miljöstyrningssystemen 

Det råder idag inget direkt konkurrensförhållande mellan de tre standarderna/ 
miljöstyrningssystemen. De snarare kompletterar varandra än konkurrerar. ISO 
14 000 och EMAS säkrar att företagen arbetar uthålligt och seriöst med 

miljöfrågor på ledningsnivå. Certifiering av skogsbruk enligt FSC är en 
bedömning av hur verksamheten utförs . En tanke som framkommit är, att ett 

företag som certifieras enligt ISO 1 4000 eller registreras enligt EMAS, kan ha 
den nationella FSC-standarden som internt miljömål (Grankvist, pers . korum. 
1 996).  Se fig. l. 

ISO 14 000 

EMAS 

Fig. l .  Inbördes förhållande mellan tre miljöstyrningssystem 
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2.5 Svensk FSC-standard 

Den 23 maj 1 995 presenterade Världsnaturfonden, WWF, Sverige och 
Naturskyddsföreningen, gemensamt utformade preliminära kriterier för 
milj öcertifiering av skogsbruk (WWF och Naturskyddsföreningen, 1 995). 
Syftet var att utifrån kriterierna skapa en nationell standard för certifiering av 

skogsbruk enligt FSC .  Förslaget gav upphov till en livlig debatt inom svensk 
skogsnäring. Kriterierna kritiserades för att vara alltför detaljerade och sakna 

erfarenhetsmässig grund (Edström, 1 996) . 

Den l augusti 1 995 etablerade skogsnäringen i Sverige, Norge och Finland ett 
samnordiskt projekt, "Nordisk Skogscertifiering". Uppgiften var att under
söka möjligheterna att skapa ett gemensamt nordiskt certifieringssystem 
(Nordisk Skogscertifiering, 1 996). I projektets arbetsgrupp är miljörörelsen 
inte representerad. Under hösten 1 995 pågick diskussioner mellan 
milj örörelsen och skogsnäringen i Sverige om att gemensamt arbeta vidare 
med WWF:s och Naturskyddsföreningens preliminära kriterier, numera kallat 
"Maj dokumentet" (Lindhe, pers. komm. 1 996) . Den 1 5  februari 1 996 bildades 
så den svenska FSC-arbetsgruppen med miljömässiga, ekonomiska och sociala  

intressen och representerade. FSC-arbetsgruppens sammansättning finns 
presenterad i bilaga 2. Gruppens arbete är organiserat i fem undergrupper. Se  
fig. 2 .  

Undergrupper 

Tillämpningsgruppen 

Undergruppen för 

samer, lokalsamhället 

och arbetarrättigheter 

Undergruppen för 

miljö och biologisk 

mångfald 

Undergruppen för 

produktion och ekonomi 

Marknadsgruppen 

Certifierare 
Jurister 

FSC 

Fig. 2. Skiss över arbetsgång vid utveckling av nationell FSC-standard (Den svenska FSC

arbetsgruppen, 1996). 

Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta ett förslag till nationell standard för 
FSC-certifiering av skogsbruk. Förslaget ska godkännas av FSC innan det kan 

börja  användas i praktiken. Kraven på standarden är (Svenska FSC
arbetsgruppen, 1 996a) : 
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• Att den ska överensstämma med FSC:s  principer och kriterier 
• Att alla identifierade fält ska hanteras på ett tillfredsställande sätt 
• Att den ska vara lätt att kommunicera 
• Att den ska vara lätt att tillämpa för certifierare och skogsbrukare 

I november 1 996 är standarden ännu under utveckling, varför den inte kan 
presenteras i sin helhet. Ett standardförslag ska vara färdigt att sändas på  
remiss den l april 1 997 (Stenmark, pers. komm. 1996). En informationsskrift 
framtagen av FSC-arbetsgruppen finns presenterad i bilaga 3 .  

Det finns ännu ingen nationell FSC-standard i något land. Arbete med att 
utveckla en sådan pågår på många håll, men Sverige är det land där man 
kommit i särklass längst (Hrubes, pers . komm. 1 996). 

Då den svenska FSC-standarden är färdig för användning kommer det att 
finnas behov av en nationell FSC-representation i Sverige. Hur och av vem 
denna representation ska utformas och organiseras är ännu inte klarlagt. 
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3 Metod 

Det finns en begränsad mängd publicerat material i ämnet certifiering av 
skogsbruk. Det medför att insamlade uppgifter främst härrör från muntliga 

referenser. Jag har gjort intervjuer och fört diskussioner med personer som är 
berörda av, och inblandade i, arbetet med att utveckla den nationella FSC
standardarden. Bland dessa märks främst Anders Lindhe, WWF, som har varit 

min huvudsakliga kontaktperson i sakfrågor. Mycket värdefull information har 
j ag även fått från Roland Offren (SGS Forestry) , Andreas Lidfeldt (Svensk 
Skogscertifiering AB) samt Folke Stenström och Torbjörn Holmgren 
( Mellansko g) .  

J ag har haft möjlighet att ta del av material i form av opublicerade rapporter 
från ett antal företag/organisationer som är involverade i certifierings
verksamhet. 

J ag har även deltagit i följande exkursioner och seminarier tillsammans med 
FSC-arbetsgruppen under 1996; 

• Seminarium i Tampere, Finland angående Pirkannaa Project, Sustainable 
Farestry Development. 

• Exkursion på Hamra gård, Rimforsa anordnad för den svenska FSC
arbetsgruppen. 

• Seminarium på WWF i Stockholm angående Community Forestry. 
• Exkursion hos Stora Skog AB och Mellanskog anordnad för den svenska 

FSC-arbetsgruppen. 
• Informationsmöte hållet av den svenska FSC-arbetsgruppen. 

Vid dessa tillfällen har jag deltagit i diskussioner och frågeställningar som 
berört mitt arbete . 

Den insamlade informationen har jag analyserat och sammanställt till ett 
koncept för hur en nationell FSC-standard kan implementeras i skogsbruk på 
mindre enskilda fastigheter. Tyngdpunkten är lagd på administrativa och 

organisatoriska frågor. Konceptet har presenterats för tre olika företag .  Dessa 
har därefter intervjuats med avseende på eventuella problem med konceptet. 

Två av företagen, Sydved AB och Svensk Skogscertifiering AB, tog del av 
konceptet varpå de intervjuades . Det tredje företaget, Mellanskog, deltar i 
FSC-arbetsgruppens arbete med att utveckla den nationella standarden och är 
följaktligen mycket insatta i problematiken. För Mellanskog har därför en 
annan metod använts . Diskussioner av mer allmän karaktär har förts vid ett 

flertal tillfällen, bl.a. vid ovan nämnda exkursioner. Med utgångspunkt från 
dessa möten skrevs en sammanställning av det jag uppfattat att Mellanskog 

såg som problem med konceptet. Därefter granskades och godkändes samman
ställningen av Mellanskog. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt ges inledningsvis en beskrivning av en teoretisk grundstruktur 
för FSC-certifiering av skogsbruk. Beskrivningen är generell och tar inte 

hänsyn till att man vid en certifiering kan behöva modifiera standarden och 
den praktiska certifieringen beroende på fastighetsstorlek och ägarkategori. 
Därefter följer en presentation av olika tänkbara koncept för praktisk 
certifiering av enskilda mindre markägares skogsbruk, samt några för- och 
nackdelar med respektive koncept. Vidare beskrivs mer ingående det av 
koncepten som anses vara det mest lämpliga för certifiering av enskilda 
mindre markägares skogsbruk, d.v.s. certifiering under en paraplyorganisation. 
Avslutningsvis presenteras en probleminventering av detta system, gjord av tre 
olika aktörer med intresse av certifiering av enskilda mindre markägares 
skogsbruk. 

Genomgående i texten gäller att med certifiering avses certifiering av skogs
bruk enligt FSC. 

4.1 FSC-certifiering av skogsbruk 

Nedan följer en principiell beskrivning av hur en certifiering enligt FSC går 
till. Beskrivningen är en översiktlig sammanfattning av de idag förekommande 
certifierande företagens program. På detaljnivå finns skillnader mellan de 
olika certifierarna, men denna presentation beskriver de generella dragen. 
Sammanfattningen bygger i huvudsak på information hämtat från Forest 
Certification Handbook, Upton och Bass, 1 996, men även på personliga 
kontakter och intervjuer med representanter från de certifierande företagen 
SGS Forestry, Scientific Certification Systems och The Soil Association. 

4 . 1 . 1  Certifieringsstandarder 

De skogscertifieringar som hittills genomförts har baserats på certifieramas 
egna program. I dessa program finns metoder för utveckling av en standard 
som utgår från FSC:s  principer och kriterier. För att certifieringen ska vara 
anpassad efter nationella och regionala förhållanden har detta i princip 
inneburit att det har upprättats en ny standard inför varje certifiering. När den 
svenska FSC-standarden är färdig, kommer den att användas vid all 
skogscertifiering enligt FSC i Sverige. I praktiken innebär det en minskad 

certifieringskostnad j ämfört med tidigare genom att den arbets- och 
tidskrävande uppgiften att upprätta en standard inte behöver utföras . 

4. 1 .2 Avtal 

Certifiering enligt FSC bygger på att ett frivilligt, men juridiskt bindande, 
avtal upprättas mellan en av FSC ackrediterad certifierare och en markägare/ 

företag/organisation som vill certifiera sitt skogsbruk. I avtalet ska framgå 
vilka åtaganden och ansvarsområden som åligger respektive part. I avtalet 
förutsätts att markägaren/företaget/organisationen undertecknar en förbindelse 
att FSC-standarden kommer att följas på skogsinnehavet, oavsett vem som 
utför de skogliga åtgärderna. 
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4. 1 .3 Certifieringsprocess 

Mål och policy 
Certifieraren studerar företagets verksamhet och mål för att få en helhetsbild 
av företaget och dess verksamhet. Det ska finnas en målformulering och en 
policybeskrivning som innehåller aspekter på sociala frågor, milj ö- och 

skötselfrågor och som är i överensstämmelse med FSC:s  principer och 
kriterier. 

Intern kontroll 

Certifieraren studerar företagets system och strategier för uppföljning och 
kontroll av dess egen verksamhet. Det ska finnas ett fullgott och heltäckande 

system för uppföljning och kontroll av företagets skogliga verksamhet. Detta 
kallas intern kontroll. Tydliga instruktioner för informationsflöde och 
kommunikationsvägar inom företaget ska finnas. Dessutom ska företaget ha 
regler för hur man går tillväga för att förhindra och korrigera felaktigheter som 
uppstår i verksamheten. 

Fältbesök 
Om certifieraren finner att mål och policy samt intern kontroll enligt ovan är 
uppfyllda kan certifieringsprocessen gå vidare med besök i fält. Vid 

fältbesöket kontrolleras att den skötsel- och åtgärdsplan företaget har antagit, 
även följs i praktiken. Fältbesök görs på en viss andel av det totala skogs
marksinnehavet 

Certifiering och registrering 
Om certifieraren finner att kraven som ställs på ett företag som vill få sitt 
skogsbruk certifierat är uppfyllda erhåller företaget ett certifikat. I de fall det 
finns delar av verksamheten som inte kan anses uppfylla kraven finns två 
alternativ. Antingen kan certifieringsprocessen bli vilande tills dess att 
företaget lyckats komma till rätta med problemen och därefter kan processen 
fortsätta. Annars kan ett certifikat utfärdas med restriktioner om att problemet 
ska vara löst inom en viss tid. Vilket alternativ som väljs beror på antalet och 
graden av oklarheter. 

Extern kontroll 
Efter en utförd certifiering följer en extern kontrollverksamhet, dvs den 
kontroll som certifieraren utför av företaget. Intensiteten på denna kontroll 

skiljer sig något mellan de olika certifierarna, men återbesök mellan var 6 : e  
och var 12 :e  månad är normalt. Vid dessa kontroller är det främst företagets 
interna kontroll- och uppföljningssystem som är föremål för granskning. Ett 
antal stickprovskontroller i fält utförs också, främst i känsliga och speciellt 

hänsynskrävande områden där åtgärder vidtagits sedan den föregående 
kontrollen. Certifieraren har rätt att utföra kontroller utan föranmälan, utöver 
de periodiskt återkommande kontrollerna. 
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4.2 FSC-certifiering av enskilda mindre markägares skogsbruk 

I samband med WWF:s och Naturskyddsföreningens presentation av Maj
dokumentet den 23 maj 1 995,  tog debatten om skogscertifiering fart i Sverige .  
Alltsedan dess har det även förts diskussioner om hur en nationell FSC
standard ska kunna implementeras på enskilda mindre markägares skogsbruk 

för att certifiering där ska vara praktiskt och ekonomiskt möjlig. Viss oro 
uttrycktes i början av debatten för att en certifiering skulle bli alltför kostsam 
för att vara genomförbar på en mindre fastighet. Med tanke på att ca hälften av 
den produktiva skogsmarksarealen i Sverige ägs av enskilda mindre markägare 
är det av stort intresse att en nationell FSC-standard är utformad och anpassad 
även till mindre skogsinnehav. Utöver standardens utformning kommer även 
utförandet av den praktiska certifieringen av mindre fastigheter att behöva 
modifieras, jämfört med certifiering av företag och större markinnehav. Skälen 
till detta är främst ekonomiska och praktiska. 

Några principiellt skilda koncept eller system för certifiering av enskilda 
markägare har diskuterats i den allmänna debatten. Här följer en kort 
beskrivning av dessa samt några för- och nackdelar som har diskuterats med 
respektive system. 

4 .2 . 1 Certifiering av varje  enskild fastighet / skogsinnehav separat 

Detta system innebär att ingen modifiering görs vid certifiering av mindre 
skogsinnehav. Certifieringen går till på det sätt som beskrivs i punkt 4. 1 ovan, 
oavsett areal ochfeller ägarkategori. 

Fördelar: 
• Enkelt att det enbart finns ett system att hantera. 

Nackdelar: 
• Små fastigheter kommer inte att klara av en certifiering, ekonomiskt eller 

praktiskt. Detta leder till att en mycket stor andel av det svenska 
skogsbruket inte kommer att kunna certifieras. 

• Trovärdigheten för det svenska skogsbruket som är certifierat kan befaras 
minska om inte allt skogsbruk kan certifieras. Stora volymer icke 
certifierat virke i omlopp på marknaden kan innebära minskat förtroende 
för det certifierade virket. 

4.2 .2 Certifiering av organisation eller företag som köper virke 

Detta system innebär att det sågverk, massa- ochfeller pappersbruk eller annat 

företag/organisation som köper virke från enskilda markägare är certifierat. De 
separata fastigheterna är inte certifierade. Huvudansvaret för att skogen sköts 

och brukas i enlighet med standarden ligger på virkesköparen. Det är även 

virkesköparen som ingår avtal med certifieraren. Någon form av avtal med 
avseende på skötselmetoder o.dyl. sluts förmodligen även mellan virkes

köparen och markägaren. Detta är dock inte något certifieringsavtal. 
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Fördelar: 
• Den som har intresse av att köpa och vidareförädla certifierat virke är den 

som certifieras. 
• Ekonomiskt och praktiskt möjligt för mindre enskilda markägare att "vara 

med" i systemet. standarden följs även på mindre fastigheter, även om 
dessa inte är certifierade, vilket är en ekologisk/biologisk fördel. 

Nackdelar: 
• Ansvaret för att standarden följs i skogsbruket ligger på någon annan än 

den som äger och brukar skogen. Den som är certifierad kan alltså inte 
planera den skogliga verksamheten på fastigheten. 

• En risk finns att de minsta fastigheterna blir ointressanta för köparen då 
denna måste ha kontroll över att standarden följs på  de fastigheter varifrån 
virke köps .  

• Markägaren kan uppfatta certifieringen som ett krav från köparen. Detta 
kan innebära en risk för bristande engagemang vad gäller fastighetens 
skötsel, från markägaren. 

4.2.3 Certifiering av en region 

Detta system innebär att det är en hel region som certifieras och inte den 
enskilda fastigheten. Fastighets- och ägogränser har här ingen betydelse. 
Systemet bygger på att de områden inom regionen som lämpar sig bäst för en 
viss typ av åtgärd eller hänsynstagande ska bli föremål för dessa åtgärder 
och/eller hänsynstaganden. Respektive fastighet ingår som en del av en större 
enhet. Allt virke från regionen kan säljas och vidareförädlas som certifierat 
virke. 

Fördelar: 
• Åtgärder och hänsynstaganden görs på de områden som lämpar sig bäst 

för detta. Det innebär en ekologisk och biologisk större nytta än om 
hänsyn inom alla områden ska tas på varje enskild fastighet. 

• Sammanslagning av flera fastigheter inom ett område gör certifiering 
praktiskt och ekonomiskt möjlig på alla fastigheter oavsett storlek 

Nackdelar: 
• Markägarna uppfattar förmodligen inte certifieringen som frivillig. 

Påtvingade krav och regler har en tendens att följas sämre än det man åtar 

sig frivilligt. 
• Ansvaret för att standarden följs i skogsbruket inom regionen ligger på 

någon annan än den som äger och brukar skogen. 
• Det finns en risk för att vissa markägare utnyttjar systemet, undlåter att 

följa standarden men kan ändå sälja sitt virke som certifierat. 
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4.2 .4 Certifiering av ett flertal fastigheter under en paraplyorganisation 

Detta system innebär att de markägare som är intresserade av att certifiera sitt 
skogsbruk går samman under någon form av sammanslutning eller paraply
organisation. Denna paraplyorganisation är en förmedlare mellan de anslutna 
markägarna och en certifierare. Tanken är då att certifieraren kan behandla alla 
de anslutna fastigheterna som en enhet vilket skulle innebära att certifieringen 
blir praktiskt och ekonomiskt genomförbar även på små fastigheter. 

Fördelar: 
• En sammanslutning av ett flertal mindre enskilda markägare gör 

certifiering av mindre fastigheter ekonomiskt och praktiskt möjlig. 
• Den som äger och brukar fastigheten är den som är ytterst ansvarig för att 

standarden följs .  
• Frivilligheten är tydlig vilket minskar risken för att standarden inte följs på 

de anslutna fastigheterna. 
• Fastighetens storlek har ingen betydelse vilket gör att hela det svenska 

skogsbruket kan certifieras. 

Nackdelar: 
• Ett modifierat certifieringssystem krävs. 
• Företag och organisationer som vill köpa och vidareförädla certifierat virke 

kan se sig tvingade att bilda en organisation för sina leverantörer för att få 
tillgång till certifierat virke. 
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4.3 Praktisk certifiering 

FSC-arbetsgruppen som arbetar med att utveckla den svenska FSC-standarden 
har som uttalad målsättning att den ska vara anpassad för allt skogsbruk i 
Sverige. Fastighetsstorlek och/eller ägandeförhållanden ska inte ha någon 
betydelse vid implementering av standarden. Det finns ännu ingen antagen 
modell för den praktiska certifieringen av mindre markägares skogsbruk. 

Nedan följer en sammanfattning av de övergripande strukturerna i de förslag 
till praktisk certifiering av mindre fastigheter, som i dag är under utveckling.  
Gemensamt för samtliga förslag och synpunkter är att de bygger på alternativ 
enligt punkt 4.2.4 ovan, certifiering av ett flertal fastigheter under en paraply
organisation. Detta anses vara det lämpligaste systemet för certifiering av 
mindre enskilda fastigheter. Anledningarna till att detta alternativ anses vara 
det bästa är många. Bland de fördelar som tidigare tagits upp med konceptet 
torde den viktigaste vara att certifiering av mindre enskilda fastigheter blir 
praktiskt och ekonomiskt genomförbar utan att ansvaret för skötseln av skogen 
tas från markägaren. Med certifiering av ett flertal fastigheter under en 
paraplyorganisation kommer skötselansvaret tydligt och klart ligga på mark
ägaren. Dessutom är det ett system där frivilligheten för en skogsägare att 

ansluta sig är tydlig . Detta medför att det i första hand är markägare 
intresserade av att certifiera sitt skogsbruk som ansluter sig. Det medför en 
väsentligt minskad risk för att anslutna markägare undlåter att följa standarden 
(Lindhe, pers. komm. 1 996).  

Sammanfattningen som följer är baserad på en analys av förslag och/eller 
synpunkter som de fem följande företagen var för sig håller på att utveckla: 

• Forest Stewardship Council 
"Group Certification" , under utveckling (FSC, 1 996b). 

• Den Svenska FSC-arbetsgruppen 
"FSC-certifiering av enskilda skogsägare och andra mindre 
markinnehav", Antaget 960923 (Svenska FSC-arbetsgruppen, 1996b). 

• SGS Farestry Qualifar Programme 

"The Green Umbrella Programme", under utveckling (SGS, 1 996). 

• SCS, Forest Conservatian Programme, FCP 

"Guidelines for Evaluating Logical Aggregations of Small 
Landownerships", under utveckling (SCS, 1 996).  

• Svensk Skogscertifiering AB (se företagspresentation i bilaga 7) 

"Certifiering av organiserade enskilda skogsägare", under 
utveckling (Svensk Skogscertifiering, 1996). 
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Några av aktörerna har presenterat kompletta förslag för praktisk certifiering 
av enskilda markägare. Andra har enbart lämnat synpunkter på vad som är 
viktigt att ta i beaktande vid certifiering av mindre markägares skogsbruk. 
Den svenska FSC-arbetsgruppen har antagit ett dokument med synpunkter på  
praktisk certifiering av enskilda markägares skogsbruk (se bilaga 4) . Ingen av 
de övriga aktörerna har i dag någon publicerad officiell rapport över sina 
program och förslag. Samtliga aktörer väntas dock offentliggöra sina förslag 
inom kort. 

4.4 Gruppcertifiering av ett flertal mindre enskilda fastigheter 

Principen i ovan nämnda förslag är att vid certifiering av mindre fastigheter 
ansluter sig flera enskilda markägare till en paraplyorganisation. Denna 
paraplyorganisation är en förmedlare mellan markägarna och certifieraren. 
Den stora fördelen med detta system är att certifieraren kan behandla hela den 
anslutna skogsmarksarealen som en enhet. Det innebär en avsevärd 
kostnadsminskning j ämfört med certifiering av varje  fastighet separat. Det är 
dock fortfarande varje enskild markägare som har det yttersta ansvaret för att 
skogsbruket på fastigheten bedrivs i enlighet med standarden. Ansvaret för 
kontroll och uppföljning åligger certifieraren. Delar av kontrollen kan dock 
genom avtalet åläggas paraplyorganisationen. Systemet med certifiering via en 
paraplyorganisation innebär att det kommer att upprättas två avtal, ett mellan 
markägare och paraplyorganisation och ett mellan paraplyorganisation och 
certifierare. En schematisk bild över de olika partemas inbördes förhållande 
presenteras i figur 3 .  

Fig.3. Schematisk skiss över parterna inblandade i certifiering via en Paraplyorganisation. 

Det finns inte någon definition av vad som avses med "mindre enskilda 
markägare" i detta arbete. Anledningen är att det inte funnits nödvändigt med 
en sådan definition. Paraplyorganisationen och markägaren tillsammans med 

certifieraren får i varje enskilt fall avgöra huruvida det är mest 

kostnadseffektivt att certifiera en fastighet separat eller via en paraply
organisation. Oavsett fastighetens storlek står det naturligtvis varje enskild 
markägare fritt att, om man så önskar, teckna avtal med en certifierare och få 
sitt skogsbruk certifierat separat. 
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4.4. 1 Paraplyorganisation 

Önskvärt är att organisationer och företag med en befintlig verksamhet och 
inarbetade kontaktnät av enskilda markägare bildar paraplyorganisationer. Det 
kan vara skogsägarföreningar, inköpsföretag, sågverk eller skogsbolag. Det är 
dock fullt tänkbart att konsultföretag kommer att erbjuda sina tjänster som 
paraplyorganisation för enskilda markägare. 

I det avtal som upprättas mellan paraplyorganisation och certifierare skall 

framgå vilka uppgifter och ansvarsområden som åligger respektive part. Den 
exakta ansvarsfördelningen kan variera från fall till fall. Med utgångspunkt 
från paraplyorganisationens struktur, organisation och möjligheter att åta sig 
olika uppgifter görs en överenskommelse mellan parterna om en lämplig 
ansvarsfördelning. I avtalet ska denna ansvarsfördelning klart framgå. Den 
följande presentationen av en paraplyorganisations uppgifter ska ses utifrån 
denna möjlighet till variation av en sådan ansvarsfördelning mellan parterna. 

Paraplyorganisationens uppgifter kommer främst att vara: 
• Administrativa 
• Rådgivande l Utbildande 
• Kontrollerande 

Administrativa 
• Upprätta certifieringsavtal med av FSC ackrediterad certifierare. 

Detta avtal går att likna vid det som upprättas mellan en certifierare 
och en större markägare/företag som certifieras enskilt. I avtalet ska 
tydligt framgå vilka uppgifter och ansvarsområden som åligger 
certifieraren respektive paraplyorganisationen. 

• Upprätta certifieringsavtal med markägare. 

Detta avtal innebär en ansvars- och uppgiftsfördelning mellan 
markägaren och paraplyorganisationen. Det ska i avtalet tydligt 
framgå vilka uppgifter och ansvarsområden som åligger markägaren 
respektive paraplyorganisationen. 

• Upprätta register över de anslutna markägarna och deras fastigheter. 

En förteckning över de markägare som skrivit avtal med 
paraplyorganisationen ska finnas. Dessutom ska uppgifter finnas om 

vilken/vilka fastigheter respektive markägare har certifierat. 

• Inneha nödvändig dokumentation över de anslutna fastigheterna. 
Paraplyorganisationen ska ha tillgång till nödvändig dokumentation 

över de certifierade fastigheterna. Vad som avses med 
"nödvändig dokumentation" är inte formulerat i dag (november 1 996) .  
Enligt den svenska FSC-arbetsgruppen kommer det att vara 
"plandokument anpassade efter FSC-standarden". 

20 



• Upprätta register över skogliga åtgärder. 
Paraplyorganisationen ska upprätta register över de skogliga åtgärder 
som utförs på de certifierade fastigheterna. Ur detta register görs ett 
stratifierat urval för periodiskt återkommande stickprovskontroller och 

uppföljning av standarden. 

• V ara ekonomiskt ansvarig för verksamheten. 
Med ekonomiskt ansvarig avses att paraplyorganisationen uppdrar åt 
certifieraren att certifiera och granska de anslutna fastigheterna. Det 
åligger därefter paraplyorganisationen att fördela kostnaden för detta 
på de anslutna markägarna. Hur denna verksamhet administreras och 
organiseras avgörs av paraplyorganisationen. De kostnadsposter som 
bl.a. förekommer är: 
-Administration 
-Planläggning 
-Utökad rådgivningsverksamhet 
-Kontroll och uppföljning 

• Uppsägning av avtal. 
Certifieringsavtalen föreslås vara tillsvidareavtal med en ömsesidig 
tidsbestämd uppsägningstid. Ett avtal kan dock sägas upp med 
omedelbar verkan om motparten uppenbart och allvarligt underlåtit 
att följa avtalet. 

Rådgivande/Utbildande 
• Informera och utbilda de anslutna markägarna om gällande standard. 

Det åligger paraplyorganisationen att garantera de certifierade 
markägarna att de får tillräcklig information om, och utbildning i, vad 
standarden innebär för det praktiska skogsbruket. 

• Kunna upprätta dokument över fastigheter. 
Paraplyorganisationen ska kunna åta sig att upprätta nödvändig 
dokumentation över de fastigheter som ska anslutas och certifieras . 

• Vara rådgivare åt markägare som själv upprättar dokument över 
fastigheten. 

Paraplyorganisationen ska kunna ge råd och anvisningar till de 

markägare som själva eller med hjälp av paraplyorganisationen vill 
upprätta dokumentation över sin fastighet inför en certifiering. 

• Ge de anslutna markägarna information vid revidering av standarden. 

Det åligger paraplyorganisationen att hålla de certifierade 

markägarna informerade om revidering av standarden. Råd och 
anvisningar om vilka praktiska förändringar revideringen innebär ska 

också tillhandahållas . 
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Kontrollerande 
• Upprätta ett system för intern kontroll . 

Med intern kontroll avses den kontroll som paraplyorganisationen 
utövar på de anslutna, certifierade markägamas skogsbruk. 
Certifiering av enskilda markägare via en paraplyorganisation 
innebär att certifieraren inte kontrollerar varje enskild fastighet som är 
certifierad. Paraplyorganisationen svarar gentemot certifieraren för att 
standarden efterlevs på fastigheterna. Därför krävs det att paraply
organisationen har ett system för kontroll av den skogliga verk
samheten på dessa. Paraplyorganisationens interna kontrollsystem 
innebär att intensiteten av certifierarens kontroll av de certifierade 
markägarna kan begränsas. 

• Utföra och dokumentera kontroll enligt det upprättade systemet. 
Paraplyorganisationen kontrollerar att de certifierade markägarna följer 
standarden i sitt skogsbruk. Denna kontroll dokumenteras och 
dokumentationen ska vara tillgänglig för certifieraren. A v kontroll
dokumentationen ska framgå vilka eventuella misstag och 
felaktigheter, vad gäller standardens efterlevnad, som upptäckts på de 
certifierade fastigheterna. Det är fullt tänkbart att markägarna själva 
utför stor del av uppföljningen av verksamheten på sina fastigheter och 
redovisar detta för paraplyorganisationen. 

• Vidta åtgärder om misstag och felaktigheter upptäcks. 
Om det uppstår felaktigheter eller misstag på de certifierade 
fastigheterna, vidtar paraplyorganisationen lämpliga åtgärder för att 
komma till rätta med problemen. Vilka åtgärder som vidtas beror på 
antalet och graden av fel. Vid en allvarlig eller medvetet utförd 
felhandling kommer förmodligen certifikatet att dras in för berörd 
markägare. Om det uppdagas att paraplyorganisationen brustit i sin 
kontroll av markägaren finns risk för att paraplyorganisationen inte får 
fortsatt förtroende för att utföra sitt uppdrag. Straffet som en markägare 
ådrar sig bör stå i rimlig proportion till det straff paraplyorganisationen 
får från certifieraren. A v kontrolldokumentationen ska framgå vilka 
åtgärder som vidtagits och vilka förändringar det lett till. 

4.4.2 Markägare 

I det avtal som upprättas mellan markägare och paraplyorganisation ska det 

framgå vilka uppgifter och ansvarsområden som åligger respektive part. 
Genom avtalet åtar sig markägaren bl.a. att anmäla de skogliga åtgärder som 
utförs på fastigheten. Markägaren godkänner också att kontroll av skogs
bruket på fastigheten utförs av paraplyorganisationen och/eller certifieraren. 

En stor del av uppföljningen av de skogliga åtgärder som utförs på fastigheten 
kommer markägaren själv att kunna utföra. Med instruktioner om hur 
uppföljningen ska utföras kan på så sätt ett stort ansvar för den delen av 
parpaplyorganisationens interna kontroll läggas på markägaren. 
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För att en markägare ska kunna ansluta sig till en paraplyorganisation och få 
sitt skogsbruk certifierat ska denne uppfylla följande villkor: 

• Markägaren förbinder sig i avtalet att i sitt skogsbruk följa den nationella 
FSC-standarden. Det är markägaren som är ansvarig för att alla åtgärder 
som vidtas på skogsinnehavet sker i enlighet med standarden, oavsett vem 
som utför åtgärderna. 

• Markägaren innehar grundläggande, nödvändig dokumentation över sin 
fastighet. Dokumentationen ska vara anpassad efter FSC-standarden enligt 
de krav och riktlinjer som ställs .  Dokumentationen ska inom viss tid 

kompletteras med bl a kartmaterial, naturvärdesinventeringar, åtgärds- och 
skötselförslag samt dokumentation över områden som ska lämnas orörda 
ochfeller områden som kräver speciell hänsyn, allt enligt befintliga 
riktlinjer. 

• Markägaren dokumenterar de åtgärder som vidtas på skogsinnehavet, utför 
uppföljning av dessa och anmäler detta till paraplyorganisationen. 

Då dessa villkor anses vara uppfyllda kan avtal mellan markägare och 

paraplyorganisation upprättas. 

4.4.3 Certifierare 

Certifierarens huvudsakliga uppgift och ansvar är att kontrollera att standarden 
efterlevs på fastigheter som är certifierade enligt FSC. Certifieraren ska 
försäkra sig om att alla de anslutna markägarna är väl införstådda med FSC
standarden och att de accepterar dess innehåll. Certifieraren ska ha  möjlighet 
och tillstånd att besöka alla certifierade fastigheter samt ha tillgång till alla 
nödvändiga dokument för att kunna bedriva en extern kontrollverksamhet av 
paraplyorganisationen. Med extern kontroll avses den kontroll som 
certifieraren utövar på paraplyorganisationen. En stor del av denna externa 
kontroll innebär granskning av paraplyorganisationens interna kontrollsystem. 
Certifieraren granskar och bedömer paraplyorganisationens redovisningar av 
åtgärdsuppföljning, fel och misstag som upptäckts, vilka åtgärder som 
vidtagits samt vilka förändringar det medfört. En viss grad av stickprovs
kontroll i fält kommer även att göras. Dessa stickprov inriktar sig på att 
kontrollera bestånd som är av särskilt intresse att besöka, t ex bestånd där 
särskild hänsyn krävs och där åtgärder utförts sedan den föregående 

kontrollen, eller där redovisningen är bristfällig eller tveksam. 
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4.5 Probleminventering 

Då ett företag/organisation ska åta sig uppgifter som paraplyorganisation enligt 
det koncept som beskrivits i detta arbete innebär det en stor förändring i 
verksamheten. Flera och nya uppgifter ska utföras. Olika företag/ 
organisationer kan ha olika förutsättningar, möjligheter och ambitioner att 
verka som paraplyorganisation. Beroende på verksamheten som företaget/ 
organisationen bedriver i dag kan problem och hinder av olika slag föreligga. 

Nedan följer en sammanfattning av några olika problem och möjligheter det 
kan innebära för ett företag eller organisation att bilda en paraplyorganisation. 

Sammanfattningen baserar sig på intervjuer och diskussioner med represen
tanter från tre olika företag/organisationer: 

• Skogsägarförening :Mellanskog (Folke Stenström, Torbjörn Holmgren, 
Alvar Ohlsson och Lars Wiren) 

• Inköpsföretag : Sydved AB (Stefan Bucht) 
• Skoglig konsult: Svensk Skogscertifiering AB (Andreas Lidfeldt) 

Två av företagen, Mellanskog och Sydved AB, har ambitionen att verka som 
paraplyorganisation när den Svenska FSC-standarden är färdig. Upprättandet 
av avtal med certifierare respektive markägare ser de som en möjlighet att 

kunna köpa, sälja och vidareförädla certifierat virke. Svensk Skogscertifiering 
AB organiserar en verksamhet som utvärderar certifieringen av organiserade 
markägare. Detta sker i samarbete med ett ackrediterat företag. I dag är det inte 
aktuellt för Svensk Skogscertifiering AB att verka som paraplyorganisation. 
Det skulle dock kunna bli en framtida verksamhet. 

Paraplyorganisationens uppgifter: 
• Administrativa 
• Rådgivande/Utbildande 
• Kontrollerande 

4.5 . l  Administrativa uppgifter 

Avtal 

Vad det gäller avtalen som ska upprättas mellan en paraplyorganisation och 
markägare respektive certifierare pekar Svensk Skogscertifiering AB på att 
dessa måste vara tydliga, heltäckande och juridiskt korrekt utformade. Man 

bör så långt det är möjligt utforma avtalen så att tolkningsdiskussioner inte är 
nödvändiga. Svensk Skogscertifiering AB menar därför att avtalen inte bör 
utformas enbart av paraplyorganisationen eller certifieraren, utan i samarbete 

med jurister specialiserade på avtalsrätt 

Register 

Inget av de tre företagen ser upprättandet av register över de anslutna 
markägarna och deras certifierade skogsinnehav som ett problem för 
paraplyorganisationen. Samtliga menar att de markägare man skriver avtal 
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med samt vilken/vilka fastigheter de har certifiera! kommer att kunna 
återfinnas i ett register hos paraplyorganisationen. 

Samma sak gäller den dokumentation som de anslutna markägarna ska ha över 
sitt skogsinnehav. Paraplyorganisationen kan inneha och upprätta ett register 

över denna utan svårigheter. 

Anmälning av åtgärder 

Enligt det förslag som presenteras i detta arbete ska de anslutna markägarna 
bl.a. anmäla alla skogliga åtgärder som utförs på fastigheten till paraply
organisationen. Anledningen till detta är att paraplyorganisationen och/eller 

certifieraren ska kunna göra ett stratifierat urval inför kontroll. 

Sydved AB och Mellanskog anser att man utan svårighet kan tillhandahålla 

information om de åtgärder paraplyorganisationen själv utför. Det finns dock 
ett stort antal leverantörer som utför avverkningar och andra skogliga åtgärder 
själva, alternativt avverkas skogen av en utomstående entrepenör. Att inkräva 
anmälningar om dessa åtgärder för registrering ses som ett problem. Detta 
grundar sig främst på erfarenheter av bekymmer med andra former av 
anmälningsplikt som åligger skogsägare. Det administrativa förfarandet med 
anmälningsplikten ser dock varken Sydved AB eller Mellanskog som ett 
problem. 

Organisation 

Mellanskog pekar på problem av organisatorisk karaktär. Man är medveten om 
vilka uppgifter en paraplyorganisation kommer att ställas inför, men hur ska 
paraplyorganisationens verksamhet utformas för att vara optimalt fungerande i 
alla dess uppgifter och funktioner? Vilka rutiner och kontrollerande system 
kommer att godkännas som tillförlitliga? Frågor av denna karaktär anser 
Mellanskog vara viktiga att få svar på innan en paraplyorganisation bildas. 

Kostnader 

Det ekonomiska ansvaret för verksamheten som åligger en paraplyorganisation 
ser alla de tre potentiella paraplyorganisationerna som en uppgift man kan åta 
sig utan problem. Ansvaret innebär att paraplyorganisationen fördelar de 
kostnader en certifiering innebär över de markägare som är anslutna. 

Sydved AB och Mellanskog tar upp andra problem med paraply

organisationens ekonomi. En certifiering innebär kostnader av olika slag och 
omfattning. Kostnaden för anlitandet av en certifierare som granskar 
verksamheten och utfärdar certifikat är möjligt att få uppgifter om. I dagsläget 

är det dock svårt att överblicka vilka, och storleken på, övriga kostnader 
bildandet av en paraplyorganisation och dess verksamhet medför. Det går inte 

heller att beräkna vilka eventuella ökade inkomster ochfeller marknadsandelar 

hanteringen av certifierat virke kan ge. I dag anser både Sydved AB och 
Mellanskog att det finns ett mycket begränsat utrymme för ett bonussystem 
med högre betalning för certifierat virke vilket kan medföra svårigheter då 
certifieringssystemet ska verkställas. 
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Leveransfrihet 

För att certifieringssystemet ska uppfattas som helt frivilligt krävs att 
markägare anslutna till en paraplyorganisation har full frihet att leverera sitt 
certifierade virke till vem man önskar. Detta måste vara praktiskt möjligt 
oavsett via vilket företag/organisation markägaren har blivit certifierad. 
Sydved AB och Mellanskog menar att detta kan innebära dels ekonomiska 

problem för kostnadstäckning av verksamheten och dels administrativa 
problem om någon form av reglering krävs. 

4 .5 .2 Rådgivande/Utbildande uppgifter 

Samtliga av de tre företageniorganisationerna anser sig kunna utföra de 

rådgivande och utbildande uppgifter som åligger en paraplyorganisation. 
Information om och utbildning i hur standarden ska följas i det praktiska 
skogsbruket behöver paraplyorganisationen själv information om i ett 

inledningsskede från ansvarig för standarden. De tre företagen poängterar att 
förutsättningen för att ge de certifierade markägarna information vid 
revidering av standarden är att paraplyorganisationen själv erhåller 
kontinuerlig information från certifieraren och FSC. Det gäller information om 
såväl det praktiska hauterandet av standarden som om revidering av 
standarden eller andra viktiga förändringar. Upprättandet av dokumentation 
över fastigheter kan utföras genom paraplyorganisationens försorg eller av 
annan som paraplyorganisationen ger detta uppdrag. 

4 .5 .3 Kontrollerande uppgifter 

Intern kontroll 

Enligt det förslag som presenteras i detta arbete ska en paraplyorganisation 
bedriva en intern kontroll av de anslutna markägamas skogsbruk. 

Sydved AB ser detta som ett problem då man idag inte har någon ambition att 
bedriva en kontrollverksamhet. Man anser att kontrollen är certifierarens 
ansvar. 

Svensk Skogscertifiering AB menar att kontrollverksamheten, både den 
interna och den externa, även innebär ett pedagogiskt problem. Det är viktigt 
att det finns förtroende för att systemet är tillförlitligt och trovärdigt. De 

metoder för inventering och stickprovsurval som används måste vara 
vetenskapligt framtagna och får inte vara föremål för diskussion om sin 

tillförlitlighet. Om det uppstår felaktigheter eller misstag i skogsbruket måste 

paraplyorganisationen kunna uppvisa att korrekta metoder använts vid de 
interna kontrollerna. Visar det sig att kontrollsystemet inte är fullgott menar 
Svensk Skogscertifiering AB att det finns en risk för att hela certifierings
verksamheten urholkas och tappar förtroende. 

Sydved AB diskuterar samma problem som Svensk Skogscertifiering AB .  
Man menar att utan tillförlitligheten finns det även en risk för att kontrollen 
uppfattas som "polisiär" av markägarna, vilket man inte vill riskera. 
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Kontrollmetoder 
Vilka metoder som ska användas vid kontrollen är ett problem som 
Mellanskog har tagit upp. Hur utförs urvalet för stickprovskontrollen? Är det 
bra med stratifierade urvalsmetoder eller ska det vara slumpvis utvalda 
bestånd som kontrolleras? Vilka inventeringsmetoder ska användas? Hur ska 
det operativa verkställarrdet av kontrollverksamheten utföras? Det är svårt att 

hitta entydiga, vetenskapligt utvecklade och enkla metoder för kontrollernas 
utförande. Mellanskog anser vidare att i de fall metoderna är oklara eller 
tvetydiga behövs tolkningshjälp och eventuellt kalibreringsövningar olika 
paraplyorganisationer emellan. 

4.5.4 Övriga synpunkter 

Det pågår diskussioner inom FSC internationellt huruvida man kan acceptera 
att de förädlade skogsprodukterna till viss del innehåller certifiera! virke och 
ändå kan märkas med FSC:s logo. Mellanskog menar att då industrin kommer 
att hantera virke från både certifierade fastigheter och icke certifierade 

fastigheter kan problem uppstå om det inte godkänds att bara en viss andel av 
råvaran till de FSC-märkta produktema kommer från certifiera! skogsbruk. 
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5 Diskussion 

V ar och en av de tre potentiella paraplyorganisationerna som presenterats 
tidigare har ambitionen att framgent verka som paraplyorganisation. 
Problemen som de olika företageniorganisationerna diskuterar ger anledning 
att tro att de har olika goda förutsättningar att verka som paraplyorganisation 

enligt det koncept som presenterats i det här arbetet. A v de tre 
uppgiftsområdena administration, rådgivning/utbildning och kontroll är det 
främst uppgifter inom administration och kontroll som anses vara förknippade 
med problem. 

Först i detta avsnitt diskuteras en paraplyorganisations problem med detta 
samt eventuella lösningar. Därefter följer en diskussion kring frågor om 
certifiering som är av mer allmän karaktär. 

5.1 Administration 

5 . l . l Anmälan av åtgärder 

Enligt det förslag som presenteras i detta arbete kommer avtalet mellan 
paraplyorganisation och markägare att innehålla regler för anmälan av 
skogliga åtgärder som utförs på de certifierade fastigheterna. Anledningen till 
detta är att ett stratifierat urval av bestånd ska kunna göras inför kontroll i fält. 

Problemen som ses med kravet på anmälan av åtgärder till paraply
organisationen kommer från erfarenheter av bekymmer med annan 
anmälningsplikt som åligger en skogsägare. En viktig skillnad är dock att ett 
certifieringsavtal är något som markägaren tecknar helt frivilligt. Under 
förutsättning att markägaren har accepterat de förändringar en certifiering 
innebär samt den kontroll som följer är det därför rimligt att anta att 
anmälningsplikten till paraplyorganisationen inte kommer att innebära 
problem av samma slag. 

Det är dock viktigt att det finns en tydlig definition av vilka åtgärder som ska 
anmälas. Det kommer förmodligen att handla om skogliga åtgärder av mer 
omfattande karaktär såsom avverkning och vägbyggnation. Problem med 

gränsdragning kan dock uppstå vid mindre omfattande åtgärder såsom 
försiktig gallring eller plockhuggning för ved till husbehov. 

Ett annat problem som anmälningsplikten kan innebära, men som inte har 
diskuterats av de tre potentiella paraplyorganisationerna, är hur en eventuell 
kontroll av anmälningar av skogliga åtgärder ska genomföras . Detta är främst 

ett problem i de fall åtgärderna utförs av annan än paraplyorganisationen. 

5 . 1 .2 Leveransfrihet 

En markägare som är ansluten till en paraplyorganisation kan av olika 
anledningar vilja leverera virke till något annat företag/organisation än 

paraplyorganisationen. Detta måste naturligtvis vara möjligt och utan problem 
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för markägaren. Två huvudsakliga problem kan för paraplyorganisationens del 
ses med denna leveransfrihet; finansiering samt trovärdighet. 

• Finansiering 
Paraplyorganisationen har genom sin verksamhet berett markägare 
ekonomiska och praktiska möjligheter att certifiera sitt skogsbruk. I de 
fall paraplyorganisationen är virkesköpande är de rimligtvis 
intresserade av att köpa det certifierade virket från fastigheterna för att 
bl. a. få kostnadstäckning av verksamheten. Om markägare vill sälja  till 
någon annan kan de behöva kompensera paraplyorganisationen för 
certifieringskostnadema. Detta kan i sin tur leda till administrativa 
problem. Finansieringen diskuteras mer under rubriken Ekonomi 
senare i detta avsnitt. 

• Trovärdighet 
Det utomstående företaget/organisationen som köper certifierat virke 
av en markägare ansluten till en paraplyorganisation måste kunna 
garanteras att skogsbruket verkligen är certifierat enligt FSC. Till 
denna fråga hör diskussionen om vem som innehar certifikatet, 

markägaren själv eller paraplyorganisationen. Vissa anser att det skulle 
vara ohanterbart att utfärda certifikat till varje  enskild markägare. 
Andra anser att det är en förutsättning för att certifieringsverksamheten 
ska fungera. 

Innan detta avgörs bör man utreda vilken funktion certifikatet har för 
den enskilde markägaren. Certifikatet är beviset för att skogsbruket 
bedrivs i enlighet med FSC-standarden. Om det är paraply
organisationen som innehar FSC-certifikatet måste det utfärdas 
någon form av intyg för var och en av de anslutna markägarna. Av 
intyget ska framgå att berörd markägare sköter sin skog i enlighet med 
FSC-standarden samt vilken paraplyorganisation som står bakom 
intyget. Till handlingama bör även finnas en kopia på 
paraplyorganisationens certifikat. Då en markägare vill sälja sitt virke 
bör intyget vara ett fullgott bevis för att virket kommer från certifierat 

skogsbruk. Om det i stället är markägaren som innehar certifikatet 
kommer detta att vara beviset för att skogsbruket bedrivs i enlighet 

med FSC-standarden. Med detta som bakgrund är frågan hur 
avgörande det är vem som innehar certifikatet och om det således är ett 

problem. Det viktiga är att markägaren innehar ett trovärdigt bevis för 
att skogsbruket är certifierat. 

5 . 1 .3 Ekonomi 

Då certifiering av skogsbruk ännu inte utförts i Sverige är det svårt att avgöra 
vilka och hur stora kostnader det kommer att medföra. Certifiering av en 

fastighet innebär bl a kostnader för markägaren genom att en mindre volym 
virke kan tas ut vid en avverkning. Här diskuteras dock bara de ekonomiska 
problem en finansiering av systemet innebär för en paraplyorganisation. 
Paraplyorganisationen kommer att ha kostnader för bl a administration, 
utökade arbetsuppgifter och planläggning. Dessa kommer förmodligen att 
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hanteras på olika sätt av olika organisationer. Vissa delar av verksamheten 
kanske paraplyorganisationen bekostar medan andra kostnader fördelas på de 
anslutna markägarna. Anslutna markägare kan avgiftsbeläggas enligt några 
principiellt skilda system: 

Markägaren kan åläggas en periodvis återkommande avgift, en medlemsavgift, 
baserad t ex på certifierad areal. Det skulle vara ett relativt enkelt system för 
paraplyorganisationen att hantera och kontrollera. Dessutom är det 
förmodligen positivt för markägaren genom att man har kontroll på sina 

utgifter. Man vet hur stor avgiften är och när den ska betalas ut. 

Nackdelen med systemet är att de markägare som inte utför några skogliga 
åtgärder på sina fastigheter bekostar en verksamhet som man inte tar del av 
och inte har några intäkter från. 

Ett annat avgiftssystem kan vara att en avgift baserad på avverkad volym 
åläggs markägaren. Vid en avverkning går en viss summa per avverkad volym, 
alternativt en viss procent av intäkten, till paraplyorganisationen. Detta system 
innebär att de markägare som utför åtgärder på sina fastigheter och därmed i 
högre grad orsakar paraplyorganisationen kostnader för kontroll och 
administration är de som bidrar ekonomiskt till verksamheten. Dessutom kan 
det ses som positivt för markägaren att man inte har några utgifter i fonn av 

avgifter till paraplyorganisationen förrän man får inkomster från en 
avverkning. Systemet med en volym- eller inkomstbaserad avgift kan även ses 
som en form av reglering för paraplyorganisationen med avseende på de 
markägare som levererar virke till utomstående. Oavsett vem markägaren 
levererar virke till kommer en viss summa paraplyorganisationen till del . 
Markägaren måste vara försäkrad om att de avgifter det innebär att leverera till 
annan köpare än paraplyorganisationen inte är oskäligt höga. 

Nackdelen med systemet är att det kan komma att krävas någon form av 
kontrollsystem. Paraplyorganisationen måste försäkra sig om att det är faktiskt 
avverkad volym eller inkomst som man får uppgift om. Detta kan göra 
systemet relativt svåradministrerat Att i stället ha en fast avgift som tas ut vid 
en avverkning, oavsett den uttagna volymen, skulle vara enklare att 
administrera och kontrollera. Detta skulle dock kunna leda till att större 
områden avverkas vilket knappast är önskvärt. 

I och med att den svenska FSC-standarden inte är färdig ännu är ingen total 

analys gjord av de ekonomiska konsekvenser den kommer att innebära. FSC
arbetsgruppens undergrupp för produktion och ekonomi är det forum inom 
arbetsgruppen vars uppgift bl. a. är att granska vilka ekonomiska konsekvenser 
standardens kriterier kommer att få. 

5.2 Kontrollerande 

5 .  2 . l  Kontrollverksamhet 

Att verka som paraplyorganisation innebär en relativt omfattande intern 
kontroll- och uppföljningsverksamhet Kontrollverksamheten medför bl.a. 
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utökade arbetsuppgifter som det för paraplyorganisationen kan saknas resurser 
och ambitioner att utföra. Finns det inte resurser för att utföra intern kontroll 

kan paraplyorganisationen uppdra åt någon utomstående att utföra hela eller 
delar av denna. Detta förfarande innebär ingen förändring i ansvarsfördel

ningen mellan parterna. 

Enligt FSC ligger det yttersta ansvaret för kontrollen av de certifierade 
skogsfastigheterna på certifieraren. Den kontrollverksamhet som enligt detta 
arbete åligger paraplyorganisationen är främst något som finns uttryckt som 

krav från certifierama. Den interna kontrollen som paraplyorganisationen ska 
utföra kan kanske ses som ett uttryck för att certifierarna har begränsade 

resurser för att utföra mer än extern kontroll. Vissa anser därför att det är 
certifieraren som ska uppdra åt någon utomstående att utföra de delar av 
kontrollen som de själva inte har resurser att utföra. Det skulle innebära en 
modifiering av ansvarsfördelningen med avseende på kontroll jämfört med vad 
som är presenterat i detta arbete. Utan detta utrymme för modifiering i 
ansvarsfördelningen av kontrollverksamheten finns en uppenbar risk att 
aktörer som är intresserade av och lämpliga som paraplyorganisation ändå inte 
tar sig an uppgiften. Det skulle i sin tur kunna medföra att ett färre antal 
paraplyorganisationer bildas än om det finns möjlighet till variation i 
ansvarsfördelningen. Samtidigt finns risk att denna modifiering är svår att få 
till stånd genom att certifieramas organisation bygger på att paraply
organisationen åtar sig ett stort ansvar för den interna kontrollen. 

5 .2 .2  Inventeringsmetoder 

Kontrollen som utförs, både intern och extern, måste enligt de intervjuade 
personerna bygga på objektiva, väldokumenterade och formella inventerings
metoder. Metoderna ska dessutom i största möjliga utsträckning garantera att 
eventuella fel och misstag som begåtts i skogsbruket på de certifierade 
fastigheterna upptäcks. Båda dessa egenskaper är viktiga dels för att kontrollen 
ska vara accepterad bland markägarna och dels för att systemet ska bibehålla 
en hög trovärdighet. Acceptansen bland markägarna är viktig för att minska 
risken för att den interna kontrollen uppfattas som en "polisiär" verksamhet. 
Det måste finnas ett förtroende för paraplyorganisationen bland de anslutna 
markägarna. 

Det finns i dag inte några inventeringsmetoder av den typ som efterfrågas . Det 
är därför av vikt att metoder för inventering av naturvärden utvecklas inom en 

snar framtid. Det finns en risk att mer "lättkontrollerade" kriterier kontrolleras 
mer än kriterier som är svårare att bedöma hur väl de är uppfyllda. Det är 
därför viktigt att det vid metodutvecklingen finns ett medvetande om att 

naturhänsyn som lätt kontrolleras inte alltid är samma sak som optimal 

naturhänsyn. Samtidigt finns det ett samband mellan objektivitet och lätthet 
att kontrollera. Ju enklare det är att kontrollera en företeelse, desto mindre 
risk föreligger för olikheter i bedömningar mellan olika inventerare och olika 
kontrolltillfällen. Ytterst måste metodvalet ske utifrån att en lämplig balans 
mellan kostnaden för kontrollen och bevarad trovärdighet för systemet ska 
uppnås. 

32 



Då det vid certifiering inte är möjligt att kontrollera valje bestånd eller ens 
varje  fastighet, kommer ett stickprovsurval att behöva göras inför kontrollen. 
När kontroll bygger på stickprov finns det en risk att fel och misstag som blivit 
begångna inte upptäcks. Det är därför viktigt att paraplyorganisationen och 
certifieraren kan redovisa att väldokumenterade och formella metoder har 
legat till grund för urvalet av de bestånd som ska kontrolleras. Man bör 
eventuellt använda sig av stratifierande urvalsmetoder med störst vikt på 

områden och bestånd där åtgärder vidtagits sedan föregående kontroll. 
Kontrollens kvalitet är även beroende av kvaliteten i det register paraply
organisationen för över utförda åtgärder på de anslutna fastigheterna. 

5 .2 .3 Krav på markägare vid anslutning till paraplyorganisation 

Vilka krav som kommer att ställas på markägare som vill ansluta sig till en 
paraplyorganisation för att certifiera sitt skogsbruk är inte klart i dag. Enligt 
den svenska FSC-arbetsgruppen ska det upprättas ett "plandokument anpassat 
efter FSC-standaren i enlighet med de riktlinjer som godkänts av FSC: s  

nationella representation, alternativt komplettera befintlig dokumentation så 
att denna anpassas efter standarden". Detta är jämförbart med den nödvändiga 
dokumentationen som diskuterats tidigare i arbetet. Det finns en koppling 
mellan de krav som ställs på markägaren vid en anslutning och intensiteten av 
den fortsatta kontrollen. Två tillvägagångssätt kan ses : 

l .  Vid anslutning krävs en noggrann naturvärdesinventering, fältbesök av 
paraplyorganisationen och en omfattande dokumentation av fastigheten. 
Det innebär att väsentlig information om fastigheten finns att tillgå redan 
från böljan. Intensiteten av den efterföljande interna kontrollen kan då 
hållas relativt låg. 

2 .  Vid anslutning krävs en dokumentation över skogsinnehavet som är 
relativt enkel att upprätta. Det innebär att paraplyorganisationen har en 
begränsad information om respektive fastighet och intensiteten på den 
fortsatta kontrollen måste hållas högre än i alternativ l .  

Alltför omfattande anslutningskrav kan ha en avskräckande effekt för en 
markägare. Paraplyorganisationens ambition är förmodligen att inledningsvis 
få så stor andel markägare som möjligt att certifiera sitt skogsbruk. Om lägre 
krav ställs på markägarna vid en anslutning skulle eventuellt ett större antal 
skogsägare vara intresserade av att certifiera sitt skogsbruk. 

Det är även tänkbart att paraplyorganisationer kan ha olika anslutningskrav 
respektive intern kontroll. Fördelen med att kunna variera anslutningskrav och 

följande kontroll är att hela systemet får en flexibilitet. Det kan dock vara 
relativt svåradministrerat Att i stället ha fastställda anslutningskrav och en 

specificerad kontrollintensitet är betydligt enklare att administrera men kan ge 
systemet en stämpel som stelbent och byråkratiskt. 

Det är i slutändan certifierarens uppgift, inte paraplyorganisationens, att 
avgöra huruvida intern kontroll och anslutningskrav står i rimlig proportion till 
varandra. 
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5.3 Vem bildar paraplyorganisation? 

För att ett företag/organisation ska bilda en paraplyorganisation krävs olika 
former av incitament för detta. För de flesta paraplyorganisationer är en vilja 
att köpa, vidareförädla och sälja  certifierat virke och skogsprodukter är 
troligtvis de främsta motiven bakom ambitionerna. Om incitament men inte 

resurser finns föreligger en risk för att endast ett begränsat antal paraply
organisationer bildas. Detta i sin tur skulle kunna leda till att markägare som är 
intresserade av att certifiera sitt skogsbruk inte får möjlighet till det p .g .a. ett 

för litet antal paraplyorganisationer. Detta måste ses som en nackdel med 
konceptet som det är presenterat här. 

De olika problem som de tre potentiella paraplyorganisationerna diskuterat ger 
anledning att tro att olika företag/organisationer har olika goda förutsättningar 

för att verka som paraplyorganisation med de uppgifter som presenterats här. 
Det verkar som vissa skogsägarföreningar är de som är mest förberedda för att 
verka som paraplyorganisation. Den främsta orsaken till detta är att 
skogsägarföreningama är beredda att åta sig i princip alla de uppgifter som 

åligger en paraplyorganisation. En skogsägarförening som verkar som 
paraplyorganisation kommer rimligtvis att ställa som krav på de anslutna 
markägarna att de är medlemmar i föreningen. Om endast skogsägarföreningar 
har incitament och resurser att verka som paraplyorganisationer kan det 
medföra att frivilligheten med att ansluta sig kommer i bakgrunden av ett krav 
på att vara medlem i en skogsägarförening. 

För att öka utbudet av paraplyorganisationer kan man återknyta till 
diskussionen om kontrollverksamhet. Det kan vara av intresse att olika 
möjligheter finns med avseende på fördelning av uppgifter mellan de olika 
partema inblandade i en certifiering. Det finns i dag ingen verksam 
paraplyorganisation vilket gör det svårt att förutsäga hur den optimala ansvars
och uppgiftsfördelningen mellan partema ser ut. Det är mycket möjligt att 

denna fördelning kan komma att förändras med tiden, jämfört med det som 
beskrivs i detta arbete, allteftersom verksamheten utvecklas och anpassas efter 
befintliga behov. Finns det en flexibilitet i ansvarsfördelningen med avseende 
på kontroll kommer det att finnas utrymme för ett spektrum av olika typer av 
paraplyorganisationer, med olika organisation och intensitet på den interna 
kontrollverksamheten. 

5.4 FSC-märkning av certifierade produkter 

5 .4. 1 Omfattning av certifiering 

I arbetet med att utveckla en certifieringsstandard bör man komma håg att 

certifiering inte är något som fungerar av sig självt. Det är i högsta grad ett 
marknadens instrument för att motivera konsumenter och producenter till ett 

mer ansvarsfullt brukande av världens skogar (Upton och Bass, 1 996) . För att 
en certifiering ska löna sig, genom ökade priser och/eller utökade marknads

andelar, måste det finnas en efterfrågan på de certifierade skogsprodukterna. 

Det innebär att marknaden avgör omfattningen av certifiering och paraply
organisationens verksamhet. Om marknadens efterfrågan på certifierade 
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produkter är hög är det ett incitament för en hög aktivitet bland certifierare och 
paraplyorganisationer. Om intresset på marknaden i stället är lågt kommer 
troligen certifieringens omfattning att sjunka. För att marknadens intresse av 
certifierade produkter ska vara stort krävs det ett förtroende för certifiering 
som instrument för att nå ett mer ansvarsfullt brukande av skogar. Dessutom 
måste det finnas tillräckligt stora mängder med certifierade skogsprodukter att 
tillgå på marknaden. Anledningen till detta är att försöka minska risken för att 
certifierade produkter enbart finns på en liten exklusiv marknad tillgänglig för 
ett fåtal. Detta gör också att intresset för att certifieringsverksamheten ska nå 
en stor omfattning redan från början ökar ytterligare. 

Det har ofta framhållits att syftet med skogscertifiering inte i första hand är att 
få mer betalt för råvaran och de vidareförädlade produkterna. Det viktigaste är 
i stället möjligheten att kunna framhålla trä som ett miljövänligt material i 

j ämförelse med konkurrerande material som t.ex. stål, aluminium och plast. 
Skogsägare, skogsbolag och även miljöorganisationer har en möjlighet att 
själva påverka marknaden. Genom att marknadsföra skogsprodukter som 
miljövänliga och trä som ett "kretsloppsmaterial" ökar möjligheterna till 
avsättning för den certifierade råvaran. Dessutom ökar förutsättningarna för att 
det även framgent ska bedrivas ett miljövänligt, certifierat skogsbruk i 
Sverige. 

5 .4.2 FSC-märkning 

Virkesflödena i Sverige är relativt komplicerade. Det är dock möjligt att följa 
och spåra råvarans väg från avverkning till industri med befintliga rutiner 
(FSC-arbetsgruppen, 1 996a). Det skulle däremot bli problematiskt och därmed 
kostsamt att separera den certifierade råvaran i den fortsatta processen. Den 
svenska arbetsgruppen vill därför få acceptans inom FSC internationellt för att 
FSC-märket ska få en något vidgad användning jämfört med dagsläget. I dag 
får enbart produkter innehållande l 00% certifierad råvara FSC-märkas. Enligt 
arbetsgruppen vore det för svenskt skogsbruk önskvärt att även förädlade 
skogsprodukter innehållande en viss andel certifierad råvara får märkas med 
FSC-logon. FSC internationellt arbetar med ett förslag om procentbaserad 
märkning och undergruppen för produktionsfrågor inom den svenska FSC
arbetsgruppen tar aktiv del i det arbetet. Hur stor denna andel ska vara för att 
produktema ska kunna FSC-märkas har ännu inte preciserats . Möjligen kan 
olika stora andelar accepteras, bara detta tydligt framgår på produkten. 

I första hand har diskussionerna om procentbaserad märkning gällt produkter 
såsom massa, papper och spånskivor, där en andel av den färdiga produkten 
kommer från certifierat skogsbruk. Reglerna bör även utformas för att kunna 
gälla sågade varor. Det skulle innebära att av den totala volymen virke som ett 

sågverk köper in kan en viss andel komma från certifierat skogsbruk. Denna 

andel behöver dock inte separeras i den fortsatta processen. Sågverket kan på 
så sätt sälja sina produkter med ett FSC-märke kombinerat med den aktuella 
procentsatsen. 
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Begreppet "Chain of Custody" innebär att det för trovärdighetens skull ska 
vara möjligt att spåra en färdig produkt tillbaka till råvaruproduktionen. Detta 
ses som en viktig del i miljömärkningssystemen. I fallet med att miljömärka 

produkter innehållande en andel certifierat virke kan det därför komma att 
ställas vissa krav även på de andelar som inte är certifierade. Detta för att 
bibehålla FSC-märkets trovärdighet. FSC-arbetsgruppen har satt upp följande 
"baskrav" för den icke certifierade råvaran: 

• Virket ska kunna spåras till avverkningsplatsen 
• Avverkningen av virket sker i enlighet med lagar och förordningar 
• Virket får inte komma från skogar med höga naturvärden 

Produkter som är tillverkade av virke som kommer från certifiera! skogsbruk 
kommer att kunna märkas med FSC:s logo i någon form. Råvaran till en 
produkt med detta märke är följaktligen producerad miljövänligt. Märket säger 
dock ingenting om hur den färdiga produkten har tillverkats. Om man drar det 
hela till sin spets innebär detta att det kan komma att säljas produkter som är 
"miljöovänligt" tillverkade men ändå är FSC-märkta. 

Det finns här en stor risk för att förtroendet för FSC-märket urholkas. Risken 
är då också att hela systemet med FSC-certifiering får minskad trovärdighet 
även om det är ett väl fungerande och bra system. FSC-märkets användning 
borde därför eventuellt begränsas till råvaran och inte tillåtas användas på den 
färdiga produkten. En annan, mer konstruktiv, lösning kan vara att FSC
märket kopplas till något i dag befintligt och inarbetat miljömärknings- eller 
miljöstyrningssystem, t.ex. svanen eller ISO 14  000, som ställer krav även på 
tillverkningsprocessen. 

5.5 Avslutande kommentarer 

Det är i dagsläget inte klart vilka kriterier standarden kommer att innehålla och 
hur de kommer att påverka det svenska skogsbruket. Det är dessutom svårt att 
avgöra vilken omfattning certifieringsverksamheten kommer att få. Det här 
examensarbetet kan förhoppningsvis bidra till utvecklingen av former för en 
certifieringsverksamhet som gör att en stor andel av mindre enskilda 
markägare kan få sitt skogsbruk certifierat. 

Det som enligt probleminventeringen av konceptet med paraplyorganisationer 
anses vara det största problemet med certifieringen är kontrollverksamheten. 
Man kan därför förutse att ett behov av bl.a. forskning och utveckling av 
kontrollmetoder som garanterar systemets trovärdighet. 

Eftersträvansvärt är att de ekonomiska uppoffringar en privat markägare gör 
vid anslutning till en paraplyorganisation inte enbart går till en kontroll

verksamhet utan först och främst bekostar bra naturvårdande åtgärder i 
skogen. Det är viktigt att de problem man ser med en certifieringsverksamhet 
inte överskuggar syftet med certifiering av skogsbruk nämligen att bidra till ett 
samhällsnyttigt, ekonomiskt hållbart och miljöanpassat bruk av världens 
skogar. 
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PRELIMINÄRA KRITERIER FÖR MILJÖCERTIFIERING A V 
SKOGSBRUK 

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden 1 2/5 1 995 

I .  FÖRUTSÄ TTNINGAR 

Detta avtal utgår från: 

l .  att skogsbruk är en viktig bas för Sveriges välstånd, att skogen förser oss med mångsidigt 
användbara nyttigheter och att trä är en förnybar råvara av stor betydelse för utvecklingen av 
ett uthålligt kretsloppssarnhälle. 

2.  att ett långsiktigt uthålligt skogsutnyttj ande förutsätter att man upprätthåller och vid behov 
restaurerar markens produktionsförmåga och fundamentala ekologiska processer samt bevarar 
den biologiska mångfalden. 

3. att det svenska skogslandskapet brukats under sekler och att andelen naturliga, föga 
påverkade skogar är mycket liten. Bevarandet av naturliga processer och biologisk mångfald 
kräver därför att man i den brukade skogen återskapar strukturer från naturskogslandskapet 
och det äldre kulturpräglade skogslandskapet, som ett komplement till att väsentliga 
skogsarealer undantas från skogsbruk och annan exploatering på lokal och regional nivå. 

4. att man för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt FN:s  konvention om biologisk mångfald, 
också måste bevara och restaurera avsevärda skogsarealer i stora nationella reservat och 
nationalparker. Detta förutsätter insatser utöver den enskilda markägarens åtaganden. 

5.  att skogar är mycket komplexa ekosystem och att man kontinuerligt måste söka djupare 
kunskap om naturlig skogsdynamik och olika organismers livsvillkor. Sådana kunskaper 
måste til lämpas i skogsbruket, och oprövade metoder f'ar inte införas i större skala utan att 
föregås av en utförlig konsekvensanalys . Härvid måste man tillämpa försiktighetsprincipen. 



II. MÅL 

Jagförbirtder mig att i mitt skogsbruk sträva efter att uppfyllaföljande mål: 

l. att upprätthålla och vid behov återskapa skogens och skogsmarkens naturgivna 
produktionsformåga och fundamentala ekologiska processer. 

2.  att inte skada produktionsformåga och fundamentala ekologiska processer i andra 
ekosystem. 1 

3. att använda fomybara eller återvinningsbara insatsvaror som inte skadar milj ön och som 
ingår i naturliga kretslopp. 

4. att använda från milj ösynpunkt bästa tillgängliga teknik for avverkning och transporter. 

5. att gynna den naturliga biologiska mångfalden i regionen och att, med särskild hänsyn till 
hotade och sällsynta arter, efter beståndens forutsättningar skapa betingelser for att bevara 
denna mångfald i ett landskapsperspektiv. 

6. att bruka skogen med respekt for samemas och lokalbefolkningens hävdvunna rättigheter, 
kultur och forsörjningsmöj ligheter, samt så att lokal, uthållig sysselsättning främj as .  

7 .  att bruka skogen med hänsyn till skogens andra nyttigheter såsom vilt, svamp och bär, 
samt som källa for rekreation och inspiration. 

8. att vara öppen for en konstruktiv dialog om mitt skogsbruk med berörda myndigheter, 
samer, lokalbefolkning och miljö- och naturvårdsorganisationer. 



III. KRITERIER 

Som en viktig del i min strävan att nå de uppställda målen förbinder jag mig att, utöver vad 

som krävs enligt gällande lagstiftning, följa nedanstående regler vid planering och åtgärder 
på mitt markinnehav: 

l. I nedanstående biotoper f'ar åtgärder inte utföras i annat syfte än att främj a betingelserna 
för den naturliga biologiska mångfalden: 

a) nyckelbiotoper, annan gammelskog, samt övriga hänsynskrävande biotoper oavsett 
arealer. 1 2 3 

b) fjällnära skog ovan Naturskyddsföreningens naturvårdsgräns. På (del av) markinnehav 
mindre än l 000 ha får dock avverkning ske genom plockhuggning eller fjällskogsblädning, 
förutsatt att särskild hänsyn tas i hänglavrika bestånd. 4 5 6 

c) impediment, blöt fastmark samt odikade lågproduktiva torvmarker. 7 8 9 l O 

2. Sammanlagt minst 5 % av den produktiva skogsarealen nedanför Naturskyddsföreningens 
naturvårdsgräns ska avsättas för biotoper enligt nedan med befintliga eller biivande särskilda 
naturvärden. I dessa områden f'ar åtgärder inte utföras i annat syfte än att främja betingelserna 
för den naturliga biologiska mångfalden. Områdena ska dokumenteras på karta eller i 
skogsbruksplan : l l  1 2 

a) nyckelbiotoper, gammelskog och övriga hänsynskrävande biotoper. 1 3 

b) områden med produktiv, i första hand äldre barrskog (> l ha) eller ädellövskog (oavsett 
areal) med förutsättningar att utveckla nyckelbiotopskvaliteter. Eventuellt behov av buffert
och förstärkningszoner runt befintliga biotoper med särskilda naturvärden ska beaktas vid 
planeringen. 1 4 1 5 1 6 

c) betad trädbevuxen hagmark eller skog 1 7 1 8 1 9 

3. Nedanstående biotoper ska skötas i syfte att främj a betingelserna för den biologiska 
mångfalden. Föryngring ska ske utan plantering.  

a)  fuktig skogsmark i anslutning till sjöar och vattendrag 2o 2 1  22 

b) igenväxande hagar och andra kulturmarker med grövre, tidigare frivuxna träd 

c) lövdominerade bestånd med påtaglig diameterspridning, sj älvgallring eller påtaglig 
förekomst av död ved. 



4. Skogsbruket ska bedrivas så att lövdominerade områden med goda betingelser för 
biologisk mångfald på sikt kontinuerligt utgör minst 5 %  av den produktiva skogsarealen. 
Plantering av barrträd är inte tillåten. Områdena ska efter hand dokumenteras på karta eller i 
skogsbruksplan. 23 24 25  

5. Skog får inte anläggas på marker med välutvecklad, örtrik gJ:ässvål präglad av bete eller 
slåtter. Skog f'ar inte heller anläggas på avgränsade öppna eller igenväxande kulturmarker som 

är mindre än ett halvt hektar. Anläggning av skog i kulturlandskapet ska göras så att man 

undviker framtida beskuggning av brynmilj öer, åkerholmar och andra småbiotoper. 26 

6.  Kemiska bekämpningsmedel får inte användas på skogsmark. 

7. Kväve eller mineralämnen f'ar inte tillföras eller bortföras på ett sådant sätt, eller i sådan 

omfattning, att markens långsiktiga näringsbalans och produktionsförmåga förändras, eller 
påtaglig urlakning sker till sj öar och vattendrag. 27 

8. Anläggning av skogsbilvägar ska alltid föregås av naturvärdesbedömning och vägar f'ar 
inte anläggas i biotoper med särskilda naturvärden. Vägdragning över vattendrag ska utföras 

så att man minimerar påverkan på vattenföringen och inte skapar vandringshinder för 

vattenlevande djur. S ärskild hänsyn ska tas i områden som är viktiga för renskötseln. 28 

9.  Stående och liggande död ved f'ar inte bortföras från skogsmarken utöver vad som krävs i 

skogsvårdslagen. Död ved ska värnas vid skogliga åtgärder och sönderkörning av grövre lågor 

ska undvikas . 29 3 0 

10.  Lövträd ska värnas vid röjning och gallring i barrdominerade bestånd i syfte att minst 

l 0% av grundytan i beståndet ska utgöras av lövträd vid lägsta tillåtna slutavverkningsålder. 

En betydande del av lövträden ska lämnas kvar til l  föryngringsavverkning. 3 1 

1 1 .  Gallring och föryngringsavverkning ska alltid föregås av naturvärdesbedömning i fålt. 

Resultaten ska dokumenteras och beaktas vid planering och åtgärder. 32 

12.  En långsiktigt balanserad åldersfördelning av produktiv skog ska eftersträvas. 

slutavverkning som medför att andelen egen äldre skog understiger 20 % i ett 

landskapsperspektiv är inte tillåten. 33 

1 3 .  Barrdominerad skog på fuktig mark ska i första hand föryngras under högskärm eller 

genom plockhuggning. I stormkänsliga lägen används istället lågskärm av lövträd. 



14.  Vid all föryngringsavverkning lämnas hänsynsytor och tillräckliga kantzoner anpassade 
efter de naturliga förutsättningarna mot vatten, våtmarker och biotoper med särskilda 
naturvärden. Dessutom lämnas hänsynsträd, liksom stående och liggande döda träd. 
Sammanlagt lämnas på produktiv mark minst 1 0 % av grundytan före avverkning, som en 
länk mellan det gamla och nya beståndet, där naturförutsättningarna så medger. 34 

I genomsnitt lämnas minst 20 äldre, grövre och stormfasta hänsynsträd l ha, enstaka eller i 
grupper. Hänsynsträden sparas för att ingå i de kommande bestånden och f'ar inte senare 
avverkas. I syfte att undvika kala hyggesytor ska alltid lämnas minst l O sådana hänsynsträd l 
ha där förutsättningarna medger. Nydöd ved skapas i form av i genomsnitt minst 3 grövre 
högstubbar l ha. 35 36 37 3 8 

15 .  Nya diken får inte anläggas på skogsmark. Befintliga diken på lågproduktiva torvmarker 
f'ar inte underhållas.  39 40 

16 .  Markberedning ska begränsas till ståndorter där påverkan är nödvändig för att uppnå ett 
gott föryngringsresultat Åtgärderna ska anpassas efter ståndorten och utföras på ett skonsamt 
sätt som begränsar urlakningen. Särskild hänsyn ska tas vid markberedning på för rennäringen 
viktiga vinterbetesmarker. 4 1  

1 7. Hyggesbränning eller naturvårdsbränning ska räknat över e n  femårsperiod utföras på 
motsvarande minst 5 % av föryngringsarealen på den del av markinnehavet som överstiger 
l 000 ha. Bränning bör i första hand ske på tidigare brandpräglad mark. 42 43 44 45 

18 .  All avverkad mark ska återbeskogas med inhemska trädslag. Naturlig föryngring ska 
användas där så är möj ligt. Vid användning av annan föryngringsmetod ska härkomsten av 
plantor och såddfrö dokumenteras . 46 47 48 

1 9. Barrdominerade bestånd f'ar inte anläggas på nedlagd åkermark eller annan öppen eller 
igenväxande kulturmark. 49 

20.  Vid all planering och alla åtgärder ska hänsyn tas till skogsmarkens kulturhistoriska 
värden. Kända fornlämningar f'ar inte skadas . 

2 1 .  Särskild öppenhet och samarbetsvilj a  ska visas vid planering och genomförande av 
skogsbruksåtgärder i områden av stort intresse för samer och lokalbefolkning. 



I . Med nyckelbiotoper avses "skogsområden där man finner e l ler kan förväntas finna rödlistade arter" (se 
Nyckelbiotoper i skogen, broschyr 24 sid, SKS 1 994 samt PM 1 994-08- 1 5  SKS). 
2 .  GammeJskog avser bestånd uppkomna genom naturlig succession, ofta med olikåldrig beståndsstruktur, och 
med en betydande förekomst av gamla träd och död ved. 
3 . Hänsynskrävande biotoper enl igt föreskrifter och allmänna råd ti l l  skogsvårdslagen §30.  SKSFS 1 993 :2 .  
4. Naturskyddsforeningens naturvårdsgräns som den anges i Gräns för storskaligt skogsbruk i fjällnära skogar 
(ISBN 9 1 -5 5 8-520 1 -7) och föreligger efter revision.-
5 . Formuleringen "del av markinnehav" är avsedd att undvika tvära tröskeleffekter for markinnehav som foga 
överstiger l OOOha. 
6 . Markinnehav avser den juridiska markägarens samman lagda produktiva skogsmarksareal oavsett hur denna är 
arronderad, uppdelad på o lika fastigheter el ler fordelad i förhållande ti l l  administrativa gränser. 
7 . Impedim ent avser mark som enligt vedertagna bedömn ingsgrunder producerar mindre än en kubikmeter virke 
om året per hektar (SFS 1 993 : 5 5 3  ). 
8. Blöt mark definieras enl igt skogshögskolans boniteringssystem som mark där grundvattnet b ildar permanenta 
vattensam l ingar i m arkytan. 
9. Undantag från bestämmelserna beträffande blöt mark medges för befintliga produktionsbestånd av ask. 
I O . Lågproduktiva torvmarker avser marker med ett torvlager tjockare än 30 cm där skogstyp enl igt 
skogshögskolans boniteringssystem utgörs av lavtyper, fattig ristyp, kråkbär-ljungtyp eller starr-fräkentyp. 
I I . Undantag från punkt 2 medges för markinnehav m indre än l O ha produktiv skogsmark. 
I 2 .  Under punkt 2 får inte medräknas naturreservat, biotopsskyddsområden e ller andra områden med 
restriktioner för vilka markägaren fått ekonom isk kompensation. 
I 3 . Defmitioner enligt not 1 - 3 .  
I 4 . Med ädellövskog avses här i första hand bestånd dominerade av skuggfördragande trädslag såsom bok, 
avenbok, alm och l ind. 
I s .  Under punkt 2b får inte medräknas skog på b löt fastmark 
t 6 . För markinnehav större än 1 000 ha gäller att medelboniteten på de avsatta områdena inte får vara lägre än 
medelboniteten på hela markinnehavet. Större markägare ska planera utifrån landskapsekologiska och regionala 
förutsättningar. Granskogar ska i första hand avsättas i brandrefugiala terränglägen, där så är möj ligt i form av 
större, sammanhängande områden . 
t 7 . Betad m ark ska ha ett betestryck av sådan styrka att åtminstone merparten av årets produktion av örter och 
gräs är bortbetad efter avslutad betessäsong på hösten.  
t s . Med trädbevuxen mark avses i detta sammanhang marker där utvuxna träds krontäckning överstiger l O %  
men trädskiktet samtidigt är så glest el ler luckigt att grässvål utbildas på större delen av areaien . Slutenheten 
regleras genom p lockhuggning. Oönskad busk- och slyvegetation ska avlägsnas kontinuerligt. 
t 9 . Marker som uppfyller vi l lkoren under punkt 2c får medräknas oavsett om marken defmieras som skogsmark 
e l ler annan mark. 
20. Fuktig mark defmieras enligt skogshögskolans boniteringssystem som mark där grundvattenytan ligger 
närmare markytan än l m och i extrema fal l  är synlig i markerade svackor. 
2 t .  Vattendrag som rinner i huvudsakligen naturlig fåra och som är utsatt på blå kartan eller motsvarande kartor i 
skala l : l 00 000 
22 . Åtgärder på fuktiga grandominerade sedimentmarker bör syfta till att åstadkomma lövdominerade bestånd i 
nästa generation. På övriga fuktiga marker bör kontinuerlig beskogning eftersträvas och eventuell  avverkning 
ske i form av p lockhuggning. 
23 .  Utöver eventuel la  lövdom inerade områden under punkt 2. 
24. Här avses alla områden där grundytan dom ineras av lövträd av gallringsbara dimensioner eller äldre. 
Områden kan tas ur ramen under förutsättning att de ersätts med andra områden så att målet kontinuerligt 
uppfylles.  Markägare som idag har l iten andel lövdominerade bestånd är i stor utsträckning hänvisade till  att 
skapa framtida lövskogar utgående från hyggen och ungskogar, och målet ska under sådana omständigheter ses i 

ett långsiktigt tidsperspektiv.  Större markägare ska planera utifrån landskapsekologiska och regionala 
förutsättning ar .  
25 .  Undantag från punkt 4 medges på markinnehav där biologiska förutsättningar för lövbestånd s aknas. 
26 . Avser öppna el ler igenväxande kulturmarker som inte gränsar till annat öppet kulturlandskap. 
2 7 .  Frågor som berör markens långsiktiga näringsbalans och produktionsfOrmåga, til l  exempel eventuell  
användning av kvävegödsl ing, vitaliseringsgödsling, askåterföring, kalkning, helträdsutnyttjande och 
til lvaratagande av biobränsle,  föreslås bl i  föremål fOr vidare utredn ing i syfte att utveckla kriterierna på denna 
punkt vid kommande revidering. I avvaktan på detta får kvävegödsling inte öka i omfattning. 



28 . Biotoper med särskilda värden avser biotoper under punkterna 1 -5 .  Vägdragning kan dock medges genom 
vissa biotoper under punkt 4. 
29. Nydött, insektsfarligt barrvirke som överstiger den nivå som anges i skogsstyrelsens ilireskrifter till 
skogsvårdslagen (exklusive brandskadad skog i hänsynskrävande biotoper). Undantag medges också för 
til lvaratagande av grenar, ris och toppar på bättre boniteter, se även not 27. GROT bör dock vara barrfallen vid 
til lvaratagandet. 
3 0 . Vid stormfållning i lövbestånd tar avlägsnas den mängd nydött lövvirke som överskrider 5 m3 sk/ha. 
3 1 . Lägsta til låtna slutavverkningsålder såsom den definieras i skogsvårdslagens l 0§ .  
32 . Med naturvärdesbedömning avses förfaranden som möj l iggör för markägaren att själv bedöma och 
dokumentera naturvärden i fält. Riktlinjer för naturvärdesbedömning kommer att meddelas under 1 99 5 .  
3 3 .  Med äldre skog avses skog äldre än  lägsta ti l låtna slutavverkningsålder enligt skogsvårdslagen. Ålderstabeller 
för södra Sverige ska til lämpas i hela landet. 
34.  Kontinuerlig beskogning ska eftersträvas i kantzoner mot vatten, våtmarker och biotoper med särskilda 
naturvärden. 
35.  Kunskap om hur funktionell hänsyn på o l ika ståndorter ska utformas vid normal föryngringsavverkning är 
idag mycket ofullständig. Frågan måste utredas v idare i syfte att utveckla kriterierna på denna punkt vid 
kommande revidering. 
3 6 . Högstubbekapning kan ersättas av ringbarkning e l ler andra mekaniska åtgärder för att åstadkomma stående 
nydöd ved. 
37. Vid avverkning av skärmar och fröträd tar nedblåsta och kvarlämnade frötallar och grövre skärmgranar 
medräknas som hänsynsträd. På l iknande sätt får kvarlämnade stående döda frötallar och grövre skärmgranar 
som dött under fröträd/skärmfasen ersätta avsiktligt kapade högstubbar. 
38.  I antalet hänsynsträd ingår inte sälg, rönn, oxel ,  fågelbär och grova enar som alltid ska sparas. 
39.  Avser både nydikning och sk skyddsdikning. 
40. Undantag medges där dikesunderhåll  på lågproduktiv torvmark är nödvändigt för att underhål la dikning på 
annan närbelägen mark. Definition se not l O . 
4 1 . Markytan bör inte störas i större omfattning än vad som krävs för ett gott föryngringsresultat. F läckvisa 
metoder bör användas i första hand, och eventue l l  harvning bör utföras grunt och intermittent. 
42 .  Undantag medges för markinnehav huvudsakl igen belägna inom Malmöhus, Kristianstads och Hallands län, 
på Öland och Gotland, samt i tätortsnära områden. 
43 .  Med naturvårdsbränning avses avs iktlig bränning av skogsmark (med eller utan föregående partiel l  
avverkning) e l ler trädbevuxen impedimentmark 
44. Bränningsarealen kan minskas med den areal som motsvarar naturligt brunnen trädbevuxen skogs- eller 
impedimentmark under femårsperioden under förutsättning att den brända skogen lämnats orörd. 
45 . Vid avverkning före bränning ska hänsyn tas i större omfattning än vid annan föryngringsavverkning samt 
lämnas flertalet klenare träd. 
46 . Inhemska trädslag avser trädslag som sedan länge etablerat sig i landet utan hjälp av människan. 
47.  Undantag från punkt 1 9  medges bara för befmtliga hyggen där förutsättningar för godtagbar föryngring 
enligt skogsvårdslagens krav saknas med inhemska trädslag. 
48 . Föryngringsgenetiska frågor, liksom eventuel l  användning av exotiska trädslag, regionfrämmande träds lag 
mm, föreslås b l i  föremål för vidare utredning i syfte att utveckla kriterierna på denna punkt vid kommande 
revidering. 
49. Se även not 4 8 .  
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Bilaga 3 

lnforDlation 
Svenska FSC-arbetsgruppen, September 1996 

Utveckling av nationell standard för certifiering av skogsbruk 

Förord 

Syftet med d enna skrift är i första 
hand att i n formera om d en Svenska 
FSC-arbetsgruppens utveckling av 
nationell standard för certifiering av 
skogsbruk. Dessutom ges grundläg
gande i nformation om FSC. 
Arbetsgruppen befinner sig i ett 
läge där den nationella standarden 
häller på att utvecklas varför det 
inte är möjligt att i denna skrift ge 
några konkreta standardförslag. 

Skogen - en förnybar natur
resurs 
skogsbruket är en viktig bas för 
Sveriges välstånd. Det förser oss 
med mångsidigt användbara nyttig
heter och förnybara rävaror av stor 
betydelse för utvecklingen av ett 
u thålligt samhälle.  Ett längsiktigt 
hällbart skogsbruk är miljöanpassa t, 
samhällsnyttigt och ekonomiskt 
l i vskraftigt. Detta förutsätter att 

markens produktionsförmåga, fun
d amentala ekologiska processer 
samt d en biologiska mångfald en 
bevaras. Lokalbefolkningen såväl 
som samhället i stort erbjuds läng
siktiga fördelar av skogsbruket. 
skogsbruket ska uppvisa till freds
ställande lönsamhet utan att ekono
misk vinning för den skull sker på 
bekostnad av skogsresursbasen, 
ekosystemet el ler berörda befolk
ningar. 

Certifiering av skogsbruk 
enligt nationell FSC-standard 
- ett viktigt steg mot det uthålliga 
skogsbruket 
Konsumenternas krav på miljömäs
sigt bättre produkter som produce
ras under sunda förhällanden ökar 
ständigt. Detta ställer nya och 

Faktaruta 

Svenska FSC-arbet'>gruppen 
sekretariatet 
Box 500 
1 82 15 Danderyd 
Telefon: 08-622 57 27 
Fax: OH-755 86 02 

betydl igt härdare krav på företagens 
redovisning av råvaru- och energi
användning. Milj öledning, miljöre
d ovisning och miljörevision är delar 
av en helt ny begreppsvärld som 
vuxit fram. Ord et certifiering har 
bl ivit  ett ord som an vänds i de mest 
ski lda sammanhang. 

Certifiering betyder att någon i nty
gar att en p rodukt til lverkas eller 
behandlas enl igt en viss standard. I 
s kogliga sammanhang har begrep
pet vidgats ti l l  a tt avse produktio
nen d vs skogsbruket. Olika parter 
kan u tfärda intygen, certi fikaten: 

Part Certifikatet 

första part 

andra part 
tredje part 

utfärdas av 
producent el ler 
leverantör 
ku nd 
oberoend e aktör 

Vid skogscerti fiering avses i de fles
ta fall tredjepartscerti fiering, så även 
i d enna skri ft. 

Vad är Forest Stewardship 
Council (FSC)? 

Forest Stewardship Council (FSQ är 
en oberoende, internationell med
lemsorganisation som har sitt säte i 
Oaxaca, Mexico. FSC ska uppmun
tra til l  miljöan passat, samhällsnyt
tigt och ekonomiskt l ivskraftigt 
bruk av världens skogar. FSC verkar 
för ett frivi lligt ackrediteringspro
gram för organisationer och företag 
som certifierar skogsbru k. FSC certi
tierar al ltså inte själva. I FSCs Prin
ciper och Kriterier finns övergripan
d e  riktl i njer som gäl ler generellt  
över hela världen. Certi fieringssys
temet ska anpassas ti ll de ol i ka län
d ernas lokala föru tsättningar och en 

av FSCs viktigaste uppgifter är där
för att stödja arbetena för utvecklan
de av nationel l t  anpassade FSC
standarder. 

FSC bildades i september 1993 i 
Toronto på ini tiativ av företrädare 
för miljöorganisationer, skogsbruka
re, urbefolkningsorganisationer och 
miljömärkningsorganisati oner frän 
25 olika länder. Produkter certifiera
de enligt FSC-standard ska komma 
från skogar som är brukade på ett 
ansvarsfu l l t sätt ur mi ljömässig, 
social och ekonomisk synvin ke l .  

FSC h ar  har fem inkomstkällor: 
- avgi fter för ackrediteringsproces

sen för potentiella certi fierare 
- licensavgi fter för certifieramas 

användande av FSC märket 
- donationer, FSC acceptrar bidrag 

frän ideel la organisationer, stiftel
ser, statliga källor och privatper
soner u nder förutsättni ng att inga 
krav är kopplade tiH bid raget som 
kan päverka FSCs oberoende och 
integritet 

- medlemsavgifter 
- intäkter från kapi talförvaltning 

Högsta besl utande organ för FSC är 
dess Generalförsamling. Det bestär 
av tre kammare, en för ekonomiska 
intressen, en för miljö och en för 
sociala intressen med vard era en 
tredjedel av rösterna. 

FSCs styrelse har nio med l emmar 
för vilka ledamöterna väljs på tre år. 
Två av ledamöterna ska företräd a 
ekonomiska intressen medan övriga 
representerar miljö och sociala 
intressen . Verkställande direktör är 
Timothy Synnott. 

Forest Stewardship Counci l, A.C. 
Avenida Hid algo 502 
68000 Oaxaca, Oaxaca, Mexico 
Tel : ++52 951 46905, 63244 
Fax: ++52 951 62110 
E-post: FSCOAX@antcquera.an tequera.com 

E-post: Swedish.FSCWG.secrctariatCcilforestry.se FSC hemsida: http: l l antequera.antequera .coml FSCI 



Hitti l ls  har fyra certifieri ngsorgani
sationer ackrediterats av FSC. 

Frän Storbri tannien: 
- SGS Forestry Qual i for Programme 
- Soil Association Responsible 

Forestry Programme 

Från USA: 
- Rain forest All iance Smart Wood 

Program me 
- Scientific Certification Systems 

Forest Conservatian Program 

Certifiering i enlighet med 
svensk FSC-standard 

Grunden i skogscerti fiering enligt 
FSC är ett frivilligt, marknadsstyrt 
system syftande till ett samhällsnyt
tigt, mi ljöanpassat och ekonomiskt 
l ivskraftigt bruk av våra skogar. 
Markägaren åtar sig att b ruka sko
gen utifrån vad som anges i d en gäl
l ande standarden. Via åtagandet 
visar markägaren att han är beredd 
a tt sköta sin skog med högre ambi
tion än rena lagkrav. 

Hur går certifieringen till?  

Den markägare s o m  vill  få sitt 
skogsbruk certifierat träffar ett avtal 
med certifieringsorganisationen 
eller med någon förmedlare/ 
paraplyorganisation. Se vidare 
a vsnittet om certi fiering av ol i ka 
markägarekategori er. 

I avta let förbinder sig markägaren 
att, via konkreta åtaganden i sitt 
skogsbruk, följa d en gällande stan
d a rden. Certifi eraren ansvarar för 
kon trollen av att standarden följs 
bl a genom stickprov. Efter att 
skogsbruket har blivit certi fierat kan 
produkterna från skogen märkas 
med FSC-symbolen. Märket visar 
köpare och konsumenter att träråva
ran kommer från ansvarsfullt  bruka
de skogar. Märkningen kan ske 
antingen med bara FSC-symbolen 
eller tillsammans med certifierarens 
egen logotype. 

FSC 
FSC logo 

Skiss över arbetsgång vid 

utveckling av FSC-standard 

Tillämpningsgruppen 

Malknadsgruppen 

Organogram som åskådliggör arbetsordning vid standardutvecklingen 

Den Svenska FSC-arbets
gruppen 

I Sverige konsti tuerades en FSC
arbetsgrupp den 15 februari 1996. 
Arbetsgruppen utarbetar ett förslag 
som ska lämnas til l  FSC för godkän
nand e som standard . Förslaget ska 
omfatta standard för skogsbruk, 
tillämpning av standard samt syn
punkter på kontroll, utvärdering 
och märkning. 

Arbetsgruppen d ri ver arbetet med 
stor bredd och öppenhet gentemot 
alla intressen i den konsultativa pro
cessen. Den konsultativa processen 
bedrivs genom utfrågningar, semi
narier samt remissförfarande. Alla  
grupper har möjlighet att lägga för
slag i de frågor som berör arbets
gruppen. Så långt det är ekonomiskt 
och praktiskt möj l igt ska alla grup
per som u ttrycker intresse för pro
cessen få information om det på
gående arbetet 

Den Svenska FSC-arbetsgruppen är 
en beslutande grupp i alla de frågor 
som rör utveckli ngen av den natio
nel la standarden. Beslut fattas 
genom konsensus.  

I arbetsgru ppen finns representanter 
för Sociala intressen, Mi ljöi n tressen 
och Ekonomiska intressen. 

Ord förande i arbetsgru ppen är 
Lars-Erik Li ljcl u n d  och sekreterare 
är Pär Stenmark. 

För sta n d a rd u tveckl i ngen har 
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arbetsgruppen inrättat följande 
undergru pper: 
• Tillämpningsgruppen, arbetar 

med hur d en framtida stand a rd en 
ska til l ämpas . 

• Marknadsgruppen tar fram förslag 
ti l l  %-baserad FSC-märkning för 
produkter med blandat urspru ng. 

• Undergruppen för mi ljö- och bio
logisk mångfald, utarbetar u tkast 
ti l l  standard i nom sitt ansvarsom
råde. 

• Undergruppen för samer, lokal
samhällen och arbetarrättigheter, 
u tarbetar utkast till  standard inom 
sitt  ansvarsområde. 

• Undergruppen för produktion och 
ekonomi, beräknar konskvenser 
för produktion och ekonomi av 
olika standard förslag som FSC
arbetsgruppen arbetar fram. 

Intressentgruppen 

Kopplat ti l l  den Svenska FSC
arbetsgruppen finns Intressent
gruppen. Intressentgruppen stöder 
skriftl igen certifiering enligt FSC 
som pri n cip och avser därmed att 
konstru ktivt verka för u tveckl ingen 
av standard förslag för Sverige samt 
att akti vt  med verka i en bred kon
sultativ process i enl ighet med FSCs 
krav. I n tressen tgruppen fär fortl ö
pande i n formation frän arbetsgrup
pen vi a de j u sterade samma n trädes
protoko l len . När standard förs laget 
är klart kommer det att gå pä remiss 
ti l l  in tressen tgru ppen . De organisa
tioner som önskar ingå i i ntressen t
gru p pen, fy l l  i b i fogad dekl aration . 

För att täcka kostnaderna för 



u tskicken faktureras en avg i ft pi.i 
200 kr för ett år om inget  annat 
meddelas. Faktu rorna ski ckas ut  via 
Sveriges skogsvärdsförbunds faktu
reringssystem. 

Vad kommer den svenska FSC
standarden att innehålla? 
FSCs Principer och Kriterier är  i n te 
avsedda att ensamma användas 
som grund för certifiering. De utgör 
ett överordnat ramverk för utveck
l ing av natione l la  standarder. 
standard en utvecklas för att passa 
lokala ekologiska, social a och eko
nomiska förutsättn ingar samtidigt 
som den överensstämmer med FSCs 
grundläggande Principer och 
Kri terier. Den nationel l a  standarden 
bidrar ti l l  en rättvis, öppen och sys
tematisk certi fieringsprocess och tjä
nar som und erlag för besvärsären-
d en. När den nationell a  standarden 
väl godkänts av FSC, måste alla 
lokala och internatione l la certi fi era
re använd a  denna standard som en 
mi niminivii i sina certi fieri ngspro
cesser. 

Arbetsgruppen har hitti l l s  i denti fi e
rat ett antal sk fält, vi lka är kompo 

nenter el l er företeelser som s ka han
teras i standard en . För respektive 
fäl t  s ker nu ett omfattande arbete 

Faktaruta 
FSCs tio principer 
Nedan redovisas en sammanfattning av 
FSCs tio principer. Under respektive 
princip finns ett antal kriterier vilka ej 
anges i denna sammanfattning. 

1. ÖVerensstämmelser med lagar och 
FSCs Principer. 
skogsbruket ska respektera alla till
ämpliga lagar i landet där det äger 
rum, internationella avtal och över
enskommelser som landet förbundit 
sig att följa samt överensstämma 
med alla FSCs Principer och 
Kriterier. 

2. Ansvar beträffande ägande- och 
nyttj anderätter. 
Långsiktiga ägande- och nyttjande
rätter till mark och skogsresurser ska 
vara klart defin ierad e, dokumentera
de och lagligt fastställda. 

3. Urbefolkningars rättigheter. 
Urbefolkningars lagliga och hävd un
na rättighe ter att äga, nyttja och 
sköta sina marker, territorier och 
resurser ska erkännas och respekte
ras. 

4. Förankring i samhället och arbet.al'
nas rättigheter. 

skogsbruket ska b ibehålla eller för-

för att åstad komma stand a rd u tkast 
Fäl tlistan kan komma att föränd ras . 

Preliminär fält l ista inom områd et 
mil jö och b iologisk mi.ingfa ld  för 
utveckling av nationell FSC-stan
dard 
l. Löv - bland bestånd, trädslags-

rena beständ 
2. Död ved 
3. Brand, bränning 
4. Värdebiotoper l områden exkl . 

fjä l lnära omri.iden - restaure ri ng, 

skyddade områden 
5. Fjällnära områden 
6. Gamla/ grova träd 
7. Ku l turmarker - trädbevuxna, 

ku l turmi ljö 
8. Plantageskogsbruk, exoter, i cke 

trädbevuxna kulturmarker 
9. Markvä rd - markberedning 
10. Genetik, kl onskogsbruk, prove-

nienser 
1 1 .  Gödsl ing 
12. Kemikal ier 
1 3. Landskapsperspekti v, ska l frågor 
14. Vägar 
15. Vatten - vattendrag, vätmarker 
16.  Biobränsleu ttag 
1 7. Kulturminnesvärd 
1 8. Hänsynsytor och kantzoner 

Inom det soci ala området har följan

d e  fäl t id entifierats 
- Arbetarrättigheter 

stärka de lokala samhällenas och d e 
anställdas sociala och ekonomiska 
välfärd. 

5. Skogens nytta. 
Skogsbruket ska uppmuntra effektivt 
nyttjande av skogens mångfald av 
produkter och värden för att säker
ställa ekonomisk livskraft och ett vitt 
spektrum av miljömässiga och socia
la nyttigheter. 

6. Påverkan pl miljön. 
skogsbruket ska bevara biologisk 
mångfald och därmed förbundna 
värden, vattenresurs� jordar samt 
unika och känsliga ekosystem och 
genom detta upprätthålla skogens 
ekologiska funktionerna och integri
tet. 

7. skötselplaner. 
En p lan avpassad efter bru kn ingsåt
gärdemas omfattning och intensitet, 
ska upprättas, följas och ajourhållas. 
De långsiktiga skogsbruksmålen, och 
hur de nås, ska finnas klart angivna. 

8. Uppföljning och utvärdering. 
Skogstillstånd, avkastning av skogs
produkter, leveransvägar och skötsel
åtgärd er, och d ärvid förbund na 
sociala och miljömässiga konsekven
ser, ska följas u p p  och utvärderas i 
former som anpassas efter bruk
ningsåtgärdernas omfattning och 
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- Kompetenskrav hos d e som u t för 
skogsbruksåtgärder  

- Lokalsamhällena 
- Urbefolkningars rättigh eter 
- Det rörl iga fri lufts l i vet 
- Bästa til lgängliga tekni k  

Kraven på standarden är 
- att den ska överensstämma med 

FSCs Principer och Kriteri er 
- att alla  i d entifierade fäl t ska han

teras pä ett t i l l fredsstä l lande sätt 
- att den ska vara lätt att kommu ni

cera 
- att den ska vara l ätt t i l lämpbar för 

certi fierare och skogsbrukare 

Arbetsgru ppen har ännu inte bes lu
tat  om hur standarden ska  stru ktu
reras men ovanstående kra v  kom
mer att vara vägledande vid val et 
av standardstruktur. 

Märkningsmodeller 

För att certi fieri ngen s ka bl i  trovär
dig är det angeläget att virkets 
u rsprung kan säkerstä l las .  I Sverige 
är d et, trots d e  kompl icerad e  vi rkes
flödena, rel ativt l ätt a tt med befintl i
ga rutiner följa och spåra virket frän 
avverkning ti l l  industri el ler virkes
terminal . Däremot är det  förenat  
med höga merkostnader a tt särskilja 
den certi fierade rävaran i den fort-

intensitet. 

9. Bevarande av naturskogar, 
Urskogar, skogar av naturskogska
raktär och områden av stor miljö
mässig, social eller kulturell betydel
se ska bevaras. Sådana områden får 
inte ersättas med träd planteringar 
eller övergå i annan användning . 

lO. Plantageskogsbruk. 
Plantager ska planeras och skötas i 
överenskommelse med Principerna 
och Kriterierna 1-9, samt i enlighet 
med Kriterierna under princip 10. 
Plantagerna kan bidra till att till
fredsställa världens behov av skogs
produkter och medföra social och 
ekonomisk nytta i olika avseenden, 
och de ska vara ett komplement till 
skötsel av naturliga skogar, och min
ska trycket mot dt!Ssa. 

Principerna 1-9 ratificerades av FSCs 
medlemmar och styrelse i september 
1994. Princip 10 ratificerades av FSCs 
medlemmat; och styrelse i februari 1996. 

Källa: FSC Document No. 12. Principles 
and Criteria for Forest Management. 

Reviderad mars 1996. 



satta industriproccssen, vare sig 
d etta sker genom separation i tiden 
el ler i form av olika produktionsl in
jer. Den S venska FSC-arbetsgruppen 
verkar därför för att FSC ska utfor
ma regler för märkning som möjlig
gör att symbolen kan användas inte 
bara på "rena" produkter, utan också 
produkter såsom massa, papper, 
spånskivor där bara en viss andel av 
rävaran kommer frän certifierade 
markägare. Liknande regler måste 
även utformas för sågade trävaror. 

För att FSCs märke s ka vara trovär
digt på produkter som baseras på 
en blandning av certifierad och icke
certifierad råvara, måste den icke
certifierade komponenten uppfyl l a 
vissa baskrav. Baskraven kan t ex 
vara 
- att virket ska kunna spåras til l  

avverkningsplatsen 
- att virket sker i enlighet med lagar 

och förordningar 
- att virket i nte kommer från skogar 

med höga naturvärden. 

Den vikti gaste drivkraften för pro
ducenten att certifiera sig är att via 
sina produkter tyd l igt kommunicera 
till köpare och konsumenter att man 
bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. 
För att kommunikationen ska fun
gera måste konsu menternas val av 
produkter vägledas genom märk
ning med en enhetlig och väl synlig 
symbol som aktivt marknadsförs av 
alla parter och intressen i FSC. 

Under hösten 1996 kommer en 
internationell arbetsgrupp inom FSC 
att arbeta fram förslag på procentba
serad märkning. Den Svenska FSC
arbetsgruppen kommer att ta aktiv 
del i arbetet. 

Certifiering av olika markäga

rekategorier 

Arbetsgruppen har valt att u pprätta 
riktlinjer för tillämpningen av stan
d arden i två kategorier; l .  Enskilda 
p rivata skogsägare och 2. Företag 
och andra större markinnehav. 
Exakt hur definitionen för de två 
kategorierna ska vara är under u tar
betande men strävan är att skogsä
garen själv ska kunna avgöra vilken 
kategori som passar. Riktl injerna är 
under utarbetande men redan nu 
kan vissa bärande tankar med delas.  

För kategorin enski lda privata · 

skogsägare har arbetsgruppen hi t- · 

ti l ls  utvecklat följande bärand e  tan
kar. 

• Certifieringen kan ske på två sätt: 
- genom avtal direkt mel lan FSC 
ackred iterad ccrti fierare och 
enski l d  markägare 
- genom avtal mellan FSC ackre
di terad certi lierare och en para
plyorganisation, t ex skogsägare
förening, virkesköpande organi
sation eller andra kommersiel la 
eller ideella sammanslutningar. 

• I avtalet förbinder sig markäga
ren att följa den nationella FSC
standarden. 

• Certiliering är frivillig och den 
enskild a markägarens total a 
markinnehav utgör den enhet 
som certifieras, oavsett om detta 
är sammanhållet eller fördelat på 
olika fastigheter eller områden. 

• Den n ationel la standarden förut
sätts bli föremål för återkomman
de revisioner vart femte år. Den 
reviderade standarden ska tillä
pas av alla certifierade markägare 
senast ett är efter det att den fast
slagits .  

+ Det ska vara enkelt för markäga
ren att ansluta sig til l  avtalet. När 
markägaren ansluter sig till avta
let ska någon form av grundläg
gande dokument över markinne
havet finnas. 

Motsvarande bärand e  tankar finns 
för kategorin Företag och and ra 
större markin nehav. För denna 'kate
gori träffas avtalet direkt med ackre
d iterad certi fierare. 

Kopplingen mellan miljöled
ningssystem, typ EMAS/ISO 
14 001, och certifierat skogbruk 
enligt svensk FSC-standard 

Orsak och verkan blir allt mer kom
plexa i nom miljövårdsområdet I 
syfte att stödja nödvänd iga beslut 
och processer utvecklas standardise
rade miljöled ningssystem. EMAS 
(Eco Management and Audit 
Scheme) är EUs system för mi ljö
styrning och miljörevision. I EMAS 
står d et att EU har för avsikt att 
godkänna nationella och internatio
nella miljöstyrningssystem som 
uppfyl ler EMAS intentioner och 
krav. EMAS är kopplat till  den i nter
nationella mi ljöstand arden rso 
14001 på det sättet att företag kan 
använda sig av denna standard när 
de bygger u p p  si tt E MA5-system. 

Den organisatoriska enhet som får 
medverka i EMAS genom registre
ring är begränsat ti l l  en anläggning 
för i nd ustriel l  verksamhet. 
Naturvärdsverket har emellertid i 
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en u tred ni ng tittat pil möjligheterna 
att utvid ga systemet ti l l att gäl l a  
jord- o c h  skogsbru k samt transport
sektorn .  Utred ni ngen visar att det 
bör vara möjl igt att til lämpa bestäm
melser som motsvarar EMAS på 
skogsbruket med vissa mod i fieri ng
ar. En anläggning bör för skogsbru
kets del kunna motsvaras av en 
brukningsenhet eller av en samman
hällen delmängd av en s tor skogsä
gares markinnehav. 

Ett mi ljöledningssystem, typ 
EMAS / ISO 14 001, reglerar alltsil 
förutsättningarna för mi ljöa rbetet 
Systemet saknar absoluta krav
nivåer (undantaget lagefterlevnad ) 
och det utgör ingen produ ktmärk
ning. Däremot finns det goda föru t
sättningar att väva in ett certili erat 
skogsbruk enligt FSC i aktuellt 
mi ljöledningssystem. 

När kommer den nationella 
FSC-standarden att vara klar? 

Den Svenska FSC-arbetsgruppens 
arbete kännetecknas av en öppen 
och bra d i alog präglad av ömsesid ig 
respekt och konstruktivitet. 
Gruppen är en lärande organ isation 
e ftersom mänga delar är obruten 
mark där gru ppen själva måste 
svara för definitioner av vissa 
begrepp. Det går ej att vid tryck
ningen av denna skri ft avgöra när 
den nationella stan darden är klar. 



FSC-CERTIFIERING A V ENSKILDA SKOGSÄGARE 
O C H  AND RA MINDRE MARKINNEHA V 

l .  F S C -certifiering är frivil l ig .  Markägare kan certiiieras på två sätt: 

- genom direkt avtal mellan av FSC ackrediterad certifierare och enskild markägare 

- genom avtal me llan av F S C  ackrediterad certifierare och en parap lyorganisation ,  t ex 
skogsägarförening,  vi rkeskö pande organisatio n el ler andra kommersiel la eller idee lla 
sammans lutningar, som i s in  tur s kriver avtal med de medlemmar/intressenter som v i l l  

certifiera s ig .  

2 .  Paraplyorganisationens ro l l  och funktioner gente mo t  den ackrediterade certifie raren kan 
variera i karaktär och omfattning . Partemas upp gifter och ansvarsområden regleras i avtalet. 

Certifieraren är dock alltid ansvari g fö r ko ntro llen av att standarden efterlevs,  bl a genom att 

utvärdera parap lyorganisatio nens o l ika rutiner och göra stickpro vsmässiga fåttbesök på 
certifierade fastigheter. 

3 .  Den ens kilda markägarens to tala markinnehav utgör den enhet som certifieras , oavsett o m  

detta är s ammanhållet eller förde lat p å  o lika fastigheter e l ler  områden.  F astigheter där 
markägaren utgör  en av flera delägare behöver dock inte medräknas. 

4 .  För att kunna certiiieras ska en markägare upp fy l la nedanstående vi llko r: 
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- markägaren s ka förbinda s i g  att fö lj a nationell ,  regional F S C-standard. Markäg aren ansvarar 

för att standarden efterlevs även när andra utför åtg ärder på markinnehavet. 

- markägaren s ka ha dokumentation av sitt markinnehav 

- markägaren s ka förbinda sig att snarast, dock senast inom 5 år, låta upprätta plando kument 
anpassade efter F S C -standarden i enlighet med de riktlinj er som godkänns av F S Cs nationella 

representation, alternativt komp le ttera befintl ig  dokumentation så att denna anpas sas efter 
standarden. 

- markägaren ska förbinda sig att utfö ra naturvärdes bedömning i enlighe t  med de riktlinj e r  

s o m  godkänns a v  FSCs nationella representation, före al l a  mera o mfattande åtg ärder såsom 

gallring, föryngringsavverkning och väg byggnad, i avsikt att undvika åtgärder inom områden 

med särskilt höga naturVärden innan p l aner anpassade efter standarden fö reli gger för hela 
markinnehavet.  Undantag kan dock medges av c ertifieraren i särskilda fal l  o m det är 
uppenbart att åtgärderna gynnar naturvärdena. 

5 .  Certifieringsavtal fö res lås utfo rmas som t i l lsvidare-avtal med ett års ö msesidig  

uppsägningstid. A vtal med markägare s o m  allvar l i gt åsidosatt avtalet ska kunna sägas upp 

med o mede lbar verkan i enlighet med villkor som regleras i avtalet. 



6 .  Certifierade markägare som allvarligt åsidosatt avtalet, l iksom markinnehav där avtale t 

allvarligt åsido satts , får inte återcertifieras med m indre än att: 

- markinnehavet omfattas av plandokument anpassade efter standarden. 

- certifieraren besökt markägaren och markinnehavet 

- certifieraren medde lat F S C s  nationella representation. 

Samma villkor s ka ti llämpas inför  eventuell certifiering av markinnehav som i sen tid 

åtgärdats eller avstyckats i former som uppenbart strider mot avsikten med certifiering. 

7 .  Ägare till certifierad fastighet som förvärvar annan certifierad fastighet föreslås kunna 

bibehålla certifierad status på den förvärvade fastigheten genom en enkel anmälan till 
certifieraren. Regler för certifiering vid andra former av förvärv utformas i avtalet med 
certifieraren. 

8 .  Den nationella, regionala standarden fö rutsätts bli fö remål för revision vart femte år. 
Arbetet ska bedrivas i konsensusinriktade former av en partssammansatt, nationell  F S C 
representation med beaktande av vetenskaplig forskning o c h  vunna erfarenheter. Den 

reviderade standarden ska tillämpas av alla certifierade markägare senast ett år efter det att 
den godkänts av F S C .  Tillämpning bör kunna ske automatiskt inom ramen för gällande 
tillsvidare-avtal, och den markägare som inte vill  fö lj a den reviderade standarden fö rutsätts 
säga upp avtalet. 

Antaget av F S C - arbets gruppen 1 996-09-23 . 
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PRJNCIPLES AND CRITERIA FOR FOREST 

MANAGEMENT 

INTR O D U CT I ON 

lt is widely accepted that forest resources and associated lands 
should be managed to meet the social, economic, ecological, 
culfural and spiritual needs of present and future generations. 
Furthermore, growing public awareness of forest destruction and 
degradation has led consumers to demand that their purellases of 
wood and other forest products will not contribute to tlus 
destruction but rather hel p to secure forest resources for the future. 
In response to thes e  demands, certification and self-certification 
programs of wood products have proliferated in the marketplace. 

The Forest S tewardship C ounci l  (FSC) is an international body 
wb.ich accredits certification organizatious in order to guarantee 
the authenticity of their clairns. In ;dl cases the process of 
certification will be initiated voluntarily by forest owners and 
mana gers who request the services of a certification organization. 
The goal of the FSC is to promete environmentally responsible, 
socia lly beueficial and economically viable management of the 
world's forests, by estab lishing a worldwide standard of 
recognized and respected Princip les of Forest Management. 

The FSC's Princip les and Criteria (P&C) apply to a ll tropical,  
temperate and borea l  forests, as addressed in Princip le #9 and the 
accompanying glossary. Many of these P&C apply a lso to 
p lantatians and partia lly replanted forests. More detailed 
standards for these and other vegetation types may be prepared at 
national and local  levels. The P&C are to be incorporated into 
the evaluation systems and standards of all  certification 
organizations seeking accreditation by the FSC. While tl1e P&C 
are mainly designed for forests managed for the productian of 
wood products, . they are a lso  relevant, to varying degrees, to 
forests managed for non-tirnber products and other services. The 
P&C are a complete package to b e  considered as a whole, and 
their sequence does not represent an  ordering of priority. Tilis 
docwnent sha l l  be used in conjw1ction with the FSC's Statutes, 
Procedures for Accreditation and Guidelines for Certifiers. 

FSC and FSC-accredited certi.fication organizations will not 
insist  on perfection in satisfying the P&C. However, major 
fa i l ures in any individual Principles will nonnally disqual ify a 
ca nd idate from certi.fication, or will lead to decertification. These 
decis ions wil l  be taken by individual certifiers, and g1.1ided by the 
extent to which each Criterion is  satisfied, and by the i.mportance 
and consequences of failures. Some flexibility will be allowed to 
cope with loca l circumstances. 

The scale  and intensity of forest management operations, the 
uniqueness of the affected resources, and the relative eco logica l  
fragil ity of the forest wi l l  be  considered i n  a l l  ce1iificat ion 
assessments. Differences and difficult ies of in terp retation of the 
P&C wi l l  be addressed in national and local forest mana gement 
standards. These s tandards are to be  deve loped in each cmmt1y or  
region i nvolved,  and wi l l be eva l ua ted for purposes of 
cert i fi cation, by certiiiers and other invo lved and a ffected parties 

on a case by case basis.  If necessary, F S C  dispute resolution 
mechanisms may also be cal led upon during the course of 
assessment More infonnation and guidance a bout tlte 
certification and accreditation process is i.nc luded in the F SC 
Statutes, Accreditation Procedures, and Guidelines for Certifiers. 

Tite FSC P&C should be used in conjunction with national and 
intemational laws and reg1.tlations. FSC intends to comp lement, 
not supplant, other initiatives that support responsible fores t 
management worldwide. 

The FSC will conduct educational activities to i.ncrease public 
awareness of the irnportance of the following: 

* im proving forest management; 
* incorpora ting the full costs of ma nagement and 

productian in to the price of forest products; 
* promoting the llighest  and best use of forest resources; 
* reducing ciamage and waste; and 
* avoiding over-conswnption and over-harvesting. 

FSC will also provide guidance to p o licy makers on these 
issues, including irnproving forest management legisla tion and 
policies. 

PRINCIPLE #1 : COMPLIANCE WITH LA WS AND FS C 

PRINCIPLEs 

Forest management sitall respect all applicable laws of th e 
country in wlzich tlzey occur, and international treaties and 
agreements to whiclz tlze country is a signat_ory, and comply 
with all FSC Principles and Criteria. 

1 . 1  Forest management shall respec t  a l l  national a nd loca l 
laws and administrative requirements. 

1 . 2  All applicable a n d  legally p rescribed fees, royalt ies ,  
taxes and other charges sbal l  b e  paid. 

1 .3 In signatory cmmtries, the p rovisions of a ll binding 
intemational agreements such as CITES, !LO 
Conventions, !TIA, a nd C onvention on B iologica J 
D iversity, shall  be respected. 

1 . 4  C onllicts between laws, regulations and the F S C  
Principles and Criteria sha ll  be evaluated for the 
purposes of certi.fica tion, on a case by case bas is, by the 
certiiiers and tl1e involved or a ffected parties. 

1 . 5  Forest management areas should be  protected from 
il legal harvesting, settlement and other tmauthorized 
activities. 

1 . 6  Forest managers sha l l  demonstrate a long-tem} 
commitment to adhere to the FSC Princ iples and 
Criteria. 

PRINCIPLE #2 : TENURE AND US E RIGHTS AN D 

RESPONSIBILITIES 

Long-term tenure and use rights to tlze lan d  and forest 
resources s!wll be clearly defined, documented aml legal(l' 
establislzed. 

2. 1 C Iear evidence of long- tenn forest use rights to the l a nd 
(e. g. la nd t i t le, customary rigltts, or lea s e  a greements) 
s hall  be demonstra ted. 



2 . 2  

2.3 

Loca l conununities with lega l or customary temu·e or use 
ri gh ts sha l l  m a inta in control ,  to the extent necessaty to 
proteet their rights or resotuces, over forest opera tions 
uniess they delegale control with free and infonned 
consent to o ther agencies. 

Appropriate mechanisms shall be employed to resolve 
disp utes over tenure cla ims and use rights. The 
circtunstances and status of any outstanding disputes 
will  be explicitly considered in the certification 
evaluation. D isputes of substantia l magnitude invalving 
a significa nt ntunber of interests will normal ly 
d isqua lify an o pera tion from being certi.fied. 

PRINCIPLE #3 : INDIGENOUS PEOPLES'  RI GHTS 

11w legal all(l customary rigltts of indigenoas peoples to own, 
use and manage their lands, territories, and resources slwll be 
recognized and respectecL 

3 . 1 Ind igenous peoples sha l l  control forest management on 
the ir lands and teiTitories tmless they delegale control 
with free and i.nfonned consent to other a gencies. 

3 . 2  Forest management shall n o t  threaten or dim in..ish, either 
d irect ly or indirect ly , the resources or tenure rights of 
indigenous peop les . 

3 . 3  S ites of speci a l  cultura l ,  eco logical, economic o r  
rel igi ous s ignificance to indigenous peoples sha l l  b e  
c !early identified in coopera tion with such peop les, and 
recogn.ized and p rotected by forest managers. 

3 . 4  Indigenous peoples shall  be compensated for the 
appl ication of their traditional knowledge regarding the 
use of fores t species or management systems in fores t 
operations. Tlus com pensation s ha l l  be fonna l ly agreed 
upon with their free and informed consent before forest 
operations conunence. 

PRINCIPLE #4: CO MMUNITY RELATIONS AND 
WORKER'S RIGHTS 

F ore�t management operations siw/l maintain or enlwnce the 
long-term social and economic well-being of forest workers 
and local communities. 

4. 1 The commurilties witlll.n, or adjacent to, the forest 
management area should be given apportunities for 
emp loy ment, tra ining, and other services. 

4. 2 Forest management should meet or exceed a l l appl ica b le 
laws and/or regu lat ions covering heal th and safety of 
empl oyees and their families. 

4.3 The rights of workers to organize and vo luntari ly 
negotiate with their employers shall be guaranteed as 
outl ined in Convenlions 87 and 98 of the Internationa l 
Labour Organisation (ILO). 

4.4 Management p la nning and opera tions shall incorpora te 
the resul ts  of eva luations of social  i.mpact. 
Consultations shall be maintained with people a nd 
groups directly a ffected by management op era tions. 

4 . 5 App ropria te m echanisms sha l l  be employed for 
resolving grievances and for p rovid ing fa ir 
compensat ion in the case of loss or  ciamage affecting the 
lega l o r  customaty rights, property, resomces, or 
l ivel ihoads of local peop les . Measmes shall  be taken to 
avoid such loss or damage. 
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PRINCIP L E  # 5: B EN E FITS FROM T H E  F'O REST 
Fore.\·t ttumagemeut operations !>h all encourage till! efficient 
use of tlze fore.w 's multiple products and services to ensllire 
economic viability and 11 wide range of en vironmentul and 
social benefits. 
5 . 1 Forest management should s trive toward econonuc 

viab ility, whi le taking in to  a cco un t the ful l  
environmenta l, soc i a l , a n d  operat ional  costs o f  
production, a n d  ensming the inves tments necessary to 
m a  inta in the ecologica l  p roductivity o f  the f o rest. 

5 . 2  Forest management a n d  ma rketing operat ions should 
encourage the opt ima l use a nd loca l p rocess ing of the 
forest's diversity of products. 

5 . 3  

5 . 4  

5 . 5  

Forest management should minimize waste associa ted 
with ha rvesting and on-site proce s s ing operat ions and 
avoid ciamage to other forest reso urces. 

Forest management should strive to s trengthen a nd 
diversify the loca l economy, avo i d ing dependence on a 
s ing l e  forest product. 

Forest mana gement operat i ons sha l l  recogn ize , 
maintain, and, where ap prop ria te, enh: mce the va lue o f  
forest services a n d  resomces such as  wa tersheds and 
fisheries. 

5 . 6  The rate of  harvest o f  forest products shal l  not exceed 
l evels  wluch can be pennanently susta ined. 

PRIN CIPL E  #6: ENVIR O N MENTAL IMPACT 

Forest management slwll conserve biologicul diversity and its 
associated values, wuter resource!>; soils, and unique ami 
fragile ecosystems and landscapes, and, by so doing, maintain 
t/z e ecological fimctions ami t !z e integrity of t !te forest 

6. 1 Assessment of environmenta l imp acts sh:lll be 
comp leted - appropriate to the sca le, intensity of forest 
management a nd the tuuqueness of the a ffected 
resources - and adequa te ly integra ted into management 
systems. Assessments sha l l  include landsca pe leve! 
considerations as wel l  as the impac ts of on-s i te 
process in g faci lit ies. Enviromnent: d impacts s ha Il be 
assessed prior to commencement of site-disttubi.ng 

. operations. 
6 . 2  Sa feguards shall  exist  wluch proteet rare, threatened a n d  

enda ngered species a n d  their hab itals (e. g. , nesti.ng and 
feeding areas). Conservatian zones and protect ion areas 
sha ll be estab l ished, a pp ropria te to the sca le and 
intensity of forest mana gement and the tuliqueness of 
the affected resomces. Inappropriate hwttiug, fishi.ng, 
trap p ing and collecting shall  be contro l led. 

6 .3  Ecological ftmctions a nd va lues sha ll be ma inta i.ned 
intact, enhanced, or restored, inc l ud ing : 
a) Forest regeneration a nd success ion. 
b) G enetic, sp ecies , and eecsystem d ivers ity.  
c)  Natural eyeles that a ffect the  prod uct ivity o f  the  fores t 
ecosystem. 

6 .4  Representa t ive sam p les o f  exist iug eecsystems within 
the landscape shal l  be p ro tected in their na ttua l state and 
recorded on ma ps,  a p p ropriate to the sea l e  and iniens i ty 
()f operat ions and the uruqueness of the a ffected 
reso tuces. 

6. 5 Written guidelu1es shal l  be p repared and imp lemented 
to: cot1tro l eros ion; m inim ize forest cia m a ge during 
ha rvest ing, road construction,  and a l l  o ther mecha nica l 
d isturbances; and p ro teet wa ter resources. 



6 . 6  Ma na gemen t systems sha l l  p romate t h e  clevclopment 
and adop t io n o f  envi ronmen ta l ly fr iend ly non-chcm ica l 
methods o f  pest man:� gement :� nd str ive to avo id the use 
of  chem ica l pest ic ides . World Health Organ iza t ion 
Ty p e l A and l B a nd ch lor i na ted hydraea rbon 
pest icides ; pes t icides that a re pers istent, toxic or whose 
derivatives rema in b io logica l ly active and accumulate in 
the food cha in beyond the i r  intended use; as wei l  as a ny 
pes t ic icles ba nned by interna t ional  a greement, sha l l  be 
p rohib i ted.  If chem ica ls a re used, proper equ i pment a nd 
tra i ning sha l l  be provieled to minimize hea lth and 
environmenta l risks. 

G. 7 C hem ica ls, conta i ners, l iqu icl and sol id non-orga nic 
wa stes inc lud ing fuel  and o i l shall  b e  d isposed of in an 
environmen ta l ly a pp ropria te manner at o ff-s i te locations. 

6 . 8  Use o f  biologica l control agents sha l l  be docmnented, 
m ini.mized, mortitored and strictly control ied in 
a ccordance with nationa l laws and intema t iona l ly 
accep ted scient ific pro toco ls . Use of genet ica l ly 
modified organ isms shall be p rohib i ted. 

6 . 9  The u s e  of  exatic spec ies sha ll  be  carefu l ly controlied 
and active ly moni tored to avoid a dverse eco logica l 
impacts. 

P RINCIPLE #7: MANAG EMENT PLAN 

A management plan - appropriate to tlz e scale am/ intensity of 
tlz e operations - slwll be written, implemented, and kept up to 
date. 11ze lang term ohjectives of m tmagement, and tfte means 
of aclzieving tlzem, slwll be clearly stat ed. 

7. 1 The management p lan and supporting documents sha l l 
provid e: 
a) Mana gement obj ectives. 
b) Descript ion of the forest resources to be ma na ged, 

environmenta l limitations, land use and ownership 
status, socio-economic conditions,  and a profile of  
adjacent lands. 

c) Des cri p t ion of s i lvicu ltura l a nd/or other 
management system, ba sed ou the eco logy of the 
forest in quest ion and informat ion gathered through 
resource inventories. 

d) Rationale for rate of amma! harvest and species 
se lect ion. 

e) Provis ions for mo tlitori.ng of fores t growth and 
dynam ics . 

f) Environmenta l safeguards based on environmenta l  
assessments . 

g) P lans for the identification a nd p rotection of rare, 
threa tened a nd enelangered spec i es . . 

h) Maps describ ing the forest resource base includi.ng 
protected areas, p lanned management activities and 
land O\oVllership . 

i) Des cri p t ion and j us tificatio n of harvest ing 
techniques and equ i pment  to be used. 

7. 2 The management p la n sha l l  be per iod ica l ly revised to 
incorpora te the resul ts o f  mon i tori ng or new scientific 
and technica l infonnation, as weil  as to respond to 
cha nging environmenta l ,  socia l and economic  
c i. r c u m s ta n ces. 

7.3 Fores t  wo rkers s ha l l rece tve adequa te tra in ing a nd 
supe rvis i on to ens tn·e proper imp lementation of the 
m a na gement p l a n. 

7 . 4  While  respect i ng the  confiden t ia l i ty of infonnation,  
forest ma na gers sha l l ma ke pub l ic ly ava i la b le a 
summa1y o f  the pr imary e l ements o f  the mana gement 
p l a n ,  inc l uding those I is ted i n  Cri teri on 7. 1 .  

P R I N C I P L E  118 :  M O N I T O R I N G  A N D  ASS ESS M ENT 
llfouitoring s/w/1 be conducted - appropriate to. tfte sca/e a/III 
in t ensity of forest m tlllllfiC!II I C!I I t - to /1,\·ses.,· the! comlition of tlz e! 

forest, y i elds of forest prot/u et.\; clwin of custotfy, 1/lllllll[ie!I I I C! I I I  
activities and tlteir social am/ en viroumental impac:ts .. 

8. i The frequency and intensi ty of mon i tor ing should be 
determ ined by the sca le a nd in tens ity of forest 
ma na gemen t opera t ions a s  wei l  as  the re la t ive 
camp lex i ty a nd fra g i l i ty o f the a ffected environment. 
Monitoring p roccd ures should be cons is tent a nd 
rep l i ca ble over t ime to a l l ow cmn pa rison of resu l ts a nd 
a sses sment of cha nge. 

8 . 2  Forest ma nagement should include the resea rch a n d  data 
collection needed to mmlitor, a t  a m inimum , the 
fo llowing indicators: 
a) Yie ld of a l l  forest p roduc ts ha nrested. 
b) Growth rates, regenera t ion and condit ion of the 

f o rest. 
c) C ompos i t ion and observed changes in the flora and 

fatma. 
d) En viranmenta l a nd social  imp a cts of ha rvest ing and 

o ther op era tions . 
e) Cos ts ,  productivity , a nd effici ency of fores t 

management . 

8 . 3  D o ctunentat ion shal l  b e  provieled b y  the forest mana ge r 
to enab le  monitoring a nd certifying organiz:ations to 
trace each forest product from its origin, a process 
known as the " cha i.n of custody . "  

8 . 4  The results of motti toring sha U b e  i.ncorporated inta the 
imp lementa tion and revision o f  the mana gement plan. 

8 . 5  While respecting the confidentia li ty o f  infonn a tion.  
fores t managers sha ll make publicly ava i lab le a 
smmnary of the results  of mon i tori ng ind ica tors, 

· including those I isted in C riterio n  8. 2.  

PRINCIP L E  # 9:  MAINT ENAN C E  OF NAT URAL 

FORESTS 

Primary forests, we/1-del•eloped secomlary forests and site!s of 
major en vironmental, social or cultural sit:nificzmce slwll be! 
conserved. Suclr areas slzall not be replaced by tree pluntatians 
or other land uses. 

9. 1 Trees p la nted in na tura l forests may supp lemen t na tura l 
regeneration, fil!  gaps or contri.bute to the conserva tion 
of genetic resources. Such p lantings sila l l not rep la ce o r  
s ignifica nt ly al ter  t h e  na tura l ecosystem. 

9 . 2  The u s e  o f  repla nt ing a s  a technique for regenera t i ng 
stanels of ce rta in natura l forest ty p es ma y be approp ria te 
under certain circumstances. Guidelines on the 
acceptable i.ntens ity and spa t ia l extent of tree pla nting 
wil l  be adelressed in nationa l and reg iona l  forest 
management standards to be a pp roved by the FSC.  In 
the a bsence of such na t iona l  or regiona l  standards , 
gu ide l ines deve loped by the certifier and app roved by 
the FSC will preva i l . 
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P R I N C I P L E  # l O :  P LA NTAT l O N s  
Planrations s/w/l be  planned antl mwwgetl in accortlwrc:e wit!t 
Principles and Criteriu I - 9, ami Princip/e I O and its Criteria. 
l VIrile plantatians can provide an array of social and economic 
henefits, IJJI{i can contribut e to satisfying tlze world ' s neetls for 
fore:�t products, t/ny siwu/d complement t/te maJwgement oj, 
retluce pressures on, and promote t/te restoration and 
conservadon of natural forests. 

l 0. 1 The management objectives of the p lanta t ian , 
inc lud ing natura l forest conserva t ion and res toration 
obj ect ives, sha ll  be exp l ic i t ly stated in the management 
p lan, and clearly demonstrated in the imp lementa t ion 
of the p lan. 

l 0.2  The design and layout o f p lanta t ians should promate 
the protect i on, restoration and conserva tion o f  natura l 
f01·ests, and not increase pressures on natura l forests. 
Wildlife con·idors, stre:unside zones and a mosa ic of 
stands of different ages and rotat ion periods , sha l l  be  

used in the layout o f  the p la nta t ion, cons istent with the 

sca le of the opera t ion. The sca le and l ayout of 
p lanta t ion b l ocks sha l l  be  cons istent with the pattems 
of forest s tands fOlmd with.in the natural landscape. 

l 0.3 Divers ity m the compos ition of p lantat ians I S  

preferred,  so  a s  to enhance economic, eco logica l and 
socia l  stab i l ity. S uch d ivers i ty may include the s ize 

and spat ia l distribution of management milts within 
the landscape, nwnber and genetic composition of 
species , age classes and structures. 

l 0 . 4  

1 0. 5  

1 0 . 6  

l O .  7 

4 

The selection of species for p lant ing sha l l  be based on 
their overa l l  su i tab i l ity for the  s i te and their 
appropriateness to the management objectives . In order 
to enhance the conservation of b iologica l d ivers ity , 
na t ive spec ies are preferred over exotic spec ies in the 
estab l islunent of  p lanta t ians and the restora tion of 
degraded ecosys tems . Exotic species, wluch sha l l be 
used only when their perforrnance is  grea ter than tha t 
of na t ive species,  sha l l  be carefu l ly moni tored to detect 

W1Usual mo rta l i ty, disease, or insect out brea ks and 

adverse eco logica l  impacts . 

A p roportion o f  the overa l l  forest management area, 
appropriate to the scale o f  the p lan tat ion and to be 
determ ined in regional  s tanda rds , shall be managed so 
as  to restore the si te to a natw-al forest cover. 

Meastu·es sha l l  be taken to mainta in  or improve s o i l  
structme, feti i l i ty ,  and b io logica l act ivity. The 
techniques and rate of harves ting, road and trai l  
cons truct ion and maintenance, and the choice of  
species sha l l  no t resul t  in I o n g  term so i l  degradation o r  
adverse impacts on water qua l i ty, quantity o r  
subs tant ia l deviation from s tream course dra inage 
pa tterns . 

Measures sha l l  be taken to p revent and minim ize 
ou tb rea ks of  pests,  diseases,  fire and invas ive p lan t 
in troduct ions.  ln tegra ted pest management sha l l  fonn 
an essen t ia l p a rt of the mana gement p la n , with 
p r i m a 1y rcl i a nce on p reven t i o n  a nd b i o l og ica l con tro l 
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methods ra ther than chem ica l res t i c i des a nd fcrti l i zers. 
P l a nta t ian ma na gement should m:�ke evety effort te. 
move away from chem ica l pes t icides and fcrti l i zers, 
inc lud ing their use in n urseri es. The use of chcm ica ls 
is also covered in Criteria 6. 6 and 6. 7. 

App ropria te to the sca le  and di  vers i ty of the opera t ion,  
monitoring of p la nta tians sha l l  include regular  
assessment o f  poten tia l on-si te a nd oti-site eco log ica l 
and social impa cts , (e. g. natural regenera tion, effects 
on water resources and so il fert i l ity , and impacts o n  
local we lfare and soc ia l wel l-be ing) , i n  addi t ion t o  

those elements addressed in p rinc ip les 8 ,  6 and 4. No 
species should  be p l a nted on a !a rge sca le  tmti l  loca l 
trials  and/or experience have shown that they are 
ecologica lly well-adapted to the s ite, a re not  invas ive, 
a nd do not have s ignificant nega tive ecologica l  impacts 
on other ecosystems.  S p ecia l  a ttention wil l  be p a id to 

socia l  i ssues of  la nd a cqu i s i t i o n  for p l a n ta t ions , 
espec ia l ly the p ro tect ion of local  ri ghts of O\V!Jershi p ,  

use or access . 

G L OSSARY 
Words in this document are us ed as defined in most s tandard 
English language dictionaries. The precis e  meaning an d local 
interpretation of certain pirrases (s uch as local commllnities) 
s ho u/d b e  dec id ed in the local context by forest managers and 
certiflers. In this document, the words b e!u w are wu.{ers tuod as 

follows : 

Biological tliversity : The vari a b i lity a mong living orga nisms 
from all sources including, inter al ia,  terrestrial,  marine and other 
a quatic ecosystems and the eco logica l comp lexes of wllich they 
a re a part; tlus includes divers ity within species , between species 
a nd of ecosys tems . (see Conventian on B i o logica l D ivers i ty ,  
1 992) 

Bio[ogical diversity values: The in trins ic , ecological ,  genetic, 
social, economic, sc ientific, educa t iona l , cultura l ,  recrea tiona l and 
aesthetic va lues of  b io log ica l el ivers i ty and i ts  com ponen ts . (see 
C onvent ian on B io logica l D ivers i ty ,  1 992) 

Biological control agent:;� L iving orgaiusms used to e l im inale  or 
regu la te the pop u la t ion o f  other l iving organisms. 

Clzain of custody: The channe l through which prod ucts a re 
distributed from their origin in the forest to the i r  end-use. 
Cltemicals: The range o f  ferti l izers, insect ic ides , fungicides, and 
horrnones which are used in forest management. 

Criterion (pL Criteria) :  A means of j udging whether or no t a 
Princip le (of Forest Management) has been fullilled. 

Customary rigltts: Rights wllich resu lt from a Iong ser ies of  
habitual o r  customary actions, consta ntly repea tcd , which have, 
by such repeti t ion and by uninterrup ted acqui�sccnce, acquired 
the force of a la w within a geographica l  or sociologica l tmit 

Eco.\ystem: A conummi ty of a l l  p lants a nd animals a nd the i r 
p hysicål environment, funct ioning tagether as an interdependen t 
uni t 

Emlangered .1pecies: Any species which is in da nger o f  
ext inct ion throughout  a l l  or  a s i gnifica n t p o r t i o n  of  i ts ra ngc. 



E.xotic .1pecies: An i ntroduced spec ies not na tive or endem ic to 
the a rea i n  ques t i on. 

Forest integrity: The composit ion,  dy na m ics , functions and 
structura l a ttributes of a nattU·a l forest 

Fares� management/manager: The people responsible  for the 
operat 10na l ma nagement of the forest resource and of the 
enterpri se, as wei l  as the ma nagemen t system and s tructure, and 
the p lanning a nd field opera t ions . 

Geneticu/ly modified organisms: B io log ica l o rganisms which 
have been induced by various means to cons ist of genetic 
s tructura l cha nges . 

lndigenous lam/s and territories: The total  environment of the 
la nds, a i r, wa ter, sea, sea-ice , flora and fatma, and other resources 
wh ich ind i genous peop les have tra d i tiona l ly owned or otherwise 
occu p icd or uscd. ( D ra ft Dcc la ra ti on of the R ights of l nd igenous 
Peoples:  Part V I )  

Imfigenous peoples: "The existing descendants o f  the peoples 
who in.I:abi ted the present territory of a cotU1tiy wholly or partia l l y 
at �he tune when persons of a different culhtre or ethnic ori gi.t1 
arnved there from other pa tis of the world, overcame them a nd, 
by conquest, settlement, or other means reduced them to a 
non-dom inant or co lonia l s itua tion ; who today live more u1 
confotmity with their particu lar socia l, eecnornie and culrural 
customs and trad i t ions than with the i.t1st i tutions of the country of 
which they now fonn a pa rt, under S ta te s tmchtre wh ich 
incorpo ra tes ma inly the na t iona l , socia l and cu ltura t 
characteristics of other segments of the p opu lation which a re 
predomi.t1ant. " ( Warking definit ion adop ted by the UN Worki.t1g 
Group on Indigenous Peop les) . 

Landscape: A geograph.ica l mosaic camposed of interacting 
eecsystems resu lti.t1g from the i.tilluence of geo logica l , 
topogra phica l , so i l, cl imatic, b iotic and htUnan interactions m a 
g1 ven area . 

Local laws: Includes a l l  lega l nonns given by organisms of 
govemment whose j urisd ict ion is less tha n the nat iona l l eve!, such 
as  departmen ta l , mtU1ic ipa l and customaty nonns. 

Long term: The time-sea le of the forest owner or manager as 
manifes ted by the object ives of the management p lan , the rate of 
harvesting, a nd the commitment to maultain permanent forest 
cover. The length of t i.tne inva lved will vary accord ing to the 
context and eco logica l conditions, and will be a functi on of how 
Iong it takes a given eecsystem to recover its narural struchlre and 
comp os i ti on fo l lowing harvesting or dis htrbance, or to produce 
mature or p ri.tnary conditions. 

Native :.pecies: A species that occurs narurally u1 the region; 
endem ic to the area . 

Natural cycles: Nutrient and mi.t1era l cycli.ng as a resu lt of 
intera ctions between so i ls , water, p lan ts , and a nimals Ul  forest 
environments tha t affect  the eco logica l productivity o f  a given 
si  te. 

Natural forest: Fores t areas where most of the principa l 
characteris tics and key elements o f  native eecsystems such as 
com p lex ity , stiucture and el ivers ity are p resen t, a s  defined by 
FSC- a pproved national and reg iona l standards o f  forest 
ma na gement. 

Nonlimber forest praducts: All fores t products except timber, 
inc lud ing other materials .obta ined f1·om trees such as res ins a nd 
lea ves, as wei l  as an y other p lan t a nd a nima l products . 

Oth er forest types: Forest areas that do not fit the cri teria for 
p la n ta t ion or natural forests a nd which are detined more 
spec i fi ca l ly by FSC-app roved nat iona l a nd reg io na l s tandards of 
fores t m a n a gement.  

. - . · . .... 

Pluntution :
_ 

Fo res t a re:�s l:l c k i n g  . mo s t  o f  the pr inc ip:� ! 
ch:�ractenst ics  a nd key el<.:mcn ts of na ttve eecsys tems as defi nec! 
by FSC-approvecl na t ion:� !  and reg iona l s t a n d a rds of fores t 
management, which resu l t from the !nunan a ctivi ties o f  ei ther 
p lant ing, so wing or i.t1tens ive s i l vicu l tura l trea tments . 

Prinwry forest: An eecsystem characterized by an a btmclance o f  
!na ture tx:ees , relat ive ly tmdistmbed b y  !nunan act ivity. Hlllna n 
unpacts ll1 s uch forest a reas have normally been limited to Iow 
levels of  hllliting, fishing a nd harves t ing of forest products , and 
in some enses, to low dens ity , shift ing a gricu l tme with p ro longed 
fa l low periods. S uch eecsystems a re a ls o  referred to a s "ma tme. " 
" old-growth" or "virgi.t1" forests. (fmther deta i l s  will be adelressed 
by FSC-approved national and regio na l standards of fores t 
managemen t) 

Princip/e: An essen t ia l rule or element;  i n  the FSC's case, o f  
forest mana gement. 

Secondary forest: The eecsys tems tha t regenera te from n 
substan t ia l disturbance (flood, fire, land c lea ring or extensive and 
intens ive logging) characterized by a scarcity of m a ntre trees and 
an ab tU1da nce of p ioneer spec ies and a dense tmders t01y of 
sap l ings and herbaceous p lants . Although seco ndary fores ts  
frequen t ly peak Ul tenns of biomass a cctUnulat ion wel l-within on e 
felling cyc le, the trans i t ion to p r ima ty forests usua lly requires 
severa l rotation lengths, depending upon the severity of the 
ori gina l disturbance. Irrevers i b l e  tra nsfonnation o f  the underly in <r 
so i l  a nd nutrient cycle  brought  about by chronic or intease us� 
may render it im poss ib le for the ori gi na l , p ri mary forest typ e  to  
retLm1. (further deta i ls  wi l l  b e  adelressed by FSC-a pproved 
na t ional  and regiona l  s tanda rds of fo res t  ma na gemen t) . 

Silvicu!Jure: 1l1e mi of p i:od ucuig and tend ing a fores t by 
man.i p ula ti.ng its es ta b l ishment, compos it io n a nd growth to best 
fulfill the obj ect ives of the owner. Tllis ma y, or may not , inc l ude 
tunber product io n. 
Succession: Progress ive cl1anges in species com pos i t ion a nd 
forest conuntmity stmcnue eaused by na ttrra l p rocesses 
(nonhtUna n) over t ime. 

Tem1re: S oc ia l ly deftned a grcements held by ind ividua ls or 
groups, recognized by lega l statutes or cus tomary p ract i ce. 
regardi.ng the " b undle of rights and duties" of ovmership,  hold ing, 
access and/or  usage of a particular land unit o r  the associated 
resomces there wi thin (such as u1d ivid ua l trees , p la n t spec ies . 
wa ter, minera ls, etc) . 
17treatened species: Any species which is Iike ly to become 
enelangered within the foreseeable  future throughout all or  a 
s ignificant p ort ion of its range. 
Use rig!tts: Rights for the use of fores t resottrces that ca n b e  
defined b y  local cus tom , m utua l a greemen ts , or prescr ibed b y  
other ent it ies ho ld ing access r ights. These rights m a y  res tr ict  the 
use of pa rticu l ar resources to spec ific levels  of  consum p t ian or  
part icular ha rves ti.t1g techni ques. 

P ri n c i p l e s  1 -9 w e re rat ifi e d  b y  th e F S C  Fau n d i n g  
M e m b e rs a n d  Board o f  O i re cto rs i n  S e p te m b e r  
1 9 94.  
P ri ncip l e  1 O w a s  rat ifi e d  by t h e  F S C  M e m b e rs a n d  
Board of D i redors in  F e b ruary 1 9 96.  

s 
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FSC-ackrediterade certifierare 

SGS Forestry Qualifor Programrue 

SGS (Societe Generale de Surveillance) bildades 1 878 och är en 
internationell kontroll- och certifieringsorganisation med verksamhet i ca 
140 länder. SGS Farestry är organisationens avdelning för inspektion och 
kontroll av skogsbruk. SGS Forestry' s  certifieringsprogram, The Qualifar 
Programme, startades i April 1 99 1 .  

Qualifar Programme innefattar alla skogar. Syftet är att verka för att 
skogsskötsel sker miljövänligt, socialt anpassat och ekonomiskt hållbart, 
allt enligt FSC' s Principer och Kriterier. 

The Qualifar Programme bygger på standarder för kvalitetsstyrning, 
såsom ISO 9000 och standarder för miljöstyrning, såsom British 

Standard, B S  7750. Stor vikt är lagd vid välstrukturerade skötsel- och 
planeringsplaner som kan identifiera och visa potentiella problem innan 
de uppstår i praktiken. 

The Soil Association Responsible Forestry Programrue 

The Soil Association är en icke vinstdrivande miljövårdsorganisation 
som grundades 1 946. Organisationen verkar för ett hållbart nyttjande av 
naturens resurser. 1 992 etablerade Soil Association "The Responsible 
Farestry Programme". Syftet var att genom utbildning och forskning 
åstadkomma en ansvarsfull timmerproduktion och att verka för en 

certifiering av skogsbruk. Programmet innefattar standarder som 
överensstämmer med FSC' s Principer och Kriterier, dvs skogen brukas 
miljövänligt, socialt anpassat och ekonomiskt hållbart. 

Till programmet är knutet ett märkningssystem, "W oodmark" som ska 
sammankoppla producenter av timmer och skogsprodukter från 

ansvarsfullt skötta skogar och konsumenter som vill köpa dessa 
produkter. 



Scientific Certification Systems Forest Conservatlon Programrue 

Scientific Certification Systems, SCS, som grundades 1 984, är en 
vinstdrivande, fler-diciplinär, vetenskaplig organisation. ses har 
utvecklat ett flertal olika program som verkar för oberoende utvärdering 
och certifiering av miljövänliga verksamheter. 

1 99 1  bildades SCS sitt "Forest Conservatian Programme", FCP. 
FCP är ett tredje parts certifieringsprogram av skogsbruk som bedrivs i 
enlighet med FSC'  s Principer och Kriterier. 

Rainforest Alliance Smart Wood Programrue 

Rainforest Alliance bildades 1987 som en icke vinstdrivande organisation 
vars syfte är att arbeta internationellt för bevarande av tropiska skogar. 
Organisationens certifieringsprogram, "The Smart Wood Certification 
Programme" startade 1989 .  Programmet certifierar välskötta och hållbart 
nyttjade skogar. Ä ven företag som säljer certifierade skogsprodukter i 
någon form kan bli certifierade. 
1 994 utökade organisationen sin verksamhet till att även inkludera 
tempererade och boreala skogar i USA och Kanada. 

Smart W ood utför oberoende tredje-parts utvärdering av skogar och 
företag. Organisationen bistår konsumenter att identifiera skogsprodukter 
vars produktion och avverkning utförts i enlighet med FSC' s Principer 
och Kriterier. 

Källa: Upton Christopher och Bass Stephen, 1 996.  the Forest 
Certification Handbook. Earthscan. UK. 



Bilaga 7 

Svensk Skogscertifiering AB 

Svensk Skogscerifiering AB är ett helägt dotterbolag till OR GUT Consulting AB. 

De kombinerar svenskt kunnande med internationell erfarenhet inom områdena 
skog,  teknik, biologi, organisation och juridik. De erbjuder strategisk ledning och 
praktisk implementering mot såväl miljöledningssystem som önskemål om 
skogscertifiering. 

Svensk Skogscertifiering AB har program för certifiering av organiserade 
enskilda markägare, icke organiserade enskilda markägare (kommuner etc . )  och 
större skogsbolag. 



Serien Arbetsrapporter utges i första hand för institutionens eget behov av viss dokumentation . 

Författama svarar själva för rapporternas vetenskapliga innehåll . 

1995 l Kempe, G. Hj älpmedel för bestämning av slutenhet i plant- och ungskog. 
ISRN SLU-SRG-AR-- 1--SE 

2 Riksskogstaxeringen och ståndortskarteringen vid regional milj öövervakning. 
- metoder för att förbättra upplösningen vid inventering i skogliga avrinningsområ den. 
ISRN SLU-SRG-AR--2--SE. 

3 Holmgren, P. & Thuresson, T .  Skogl ig planering på amerikanska västkusten - intryck 
från en studieresa till Oregon, Washington och British Columbia 1 - 14 augusti 1 995. 
ISRN SLU-SRG-AR--3--SE. 

4 Ståhl , G. The Transect Rel ascope - An Instrument for the Quantification of Coarse 
Woody Debris .  ISRN SLU-SRG-AR--4--SE. 

5 Tömquist, K. Ekologisk landskapspl anering i svenskt skogsbruk - hur börj ade det? .  
Examensarbete i ämnet skogsuppskattning och skogsindelning. 
ISRN SLU-SRG-AR--5--SE. 

1996 6 Persson, S .  & Segner, U. Aspekter kring datakvalitens betydelse för den kortsiktiga 
planeringen. Examensarbete i ämnet skogsuppskattning och skogsindelning.  
ISRN SLU-SRG-AR--6--SE. 

7 Henriksson, L. The thinning quotient - a relevant description of a thinning? 
Gallringskvot - en tillförlitlig beskrivning av en gallring? Examensarbete i ämnet 
skogsuppskattning och skogsindelning. ISRN SLU-SRG-AR--7--SE. 

8 Ranvald, C .  Sortimentsinriktad avverkning. Examensarbete i ämnet skogsuppskattning 
och skogsindelning. ISRN SLU-SRG-AR--8--SE. 

9 Olofs son, C. Mångbruk i ett l andskapsperspektiv - En fallstudie på MoDo Skog AB , 
Ömsköldsviks förvaltning. Examensarbete i ämnet skogsuppskattning och skogs
indelning. ISRN SLU-SRG-AR--9--SE. 

l O  Andersson, H .  Taper curve functions and quality estimation for Common Oak 
(Quercus Robur L.) in Sweden. Examensarbete i ämnet skogsuppskattning och 
skogsindelning. ISRN SLU-SRG-AR-- 10 --SE. 

1 1  Djurberg, H. Den skogliga informationens roll i ett kundanpassat virkesflöde. - En 
bakgrundsstudie samt simulering av inventeringsmetoders inverkan på noggrannhet i 
leveransprognoser till sågverk. ISRN SLU-SRG-AR-- 1 1 --SE. 

12 Bredberg, J. Skattning av ålder och andra beståndsvariabler - en fallstudie baserad på 
M oDo: s  indelningsrutiner. ISRN SLU-SRG-AR-- 14--SE. 



1 3  Gunnarsson, F .  On the potential of Kriging for forest management planning. 
ISRN SLU-SRG-AR-- 1 3 --SE. 

14 Holm, S. & Thuresson, T. samt j ägm. studenter kurs 92/96.  En analys av skogstill
ståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för en del av Östads s äteri . 
ISRN SLU-SRG-AR-- 14--SE. 

1 5  van Kerkvoorde, M .  A sequential approach in mathematical programming to include 
spatial aspects of biodiversity in long range forest management planning. 
ISRN SLU-SRG-AR-- 1 5--SE. 

1 6  Tormalm, K. Implementering av FS C-certifiering av mindre enskilda markägares 
skogsbruk. ISRN SLU-SRG-AR-- 1 6--SE. 




