Medlemsbrev om din certifiering
FSC® C015573
PEFC™

Bäste skogsägare och medlem i Sydveds certifieringsparaply!
Ytterligare ett år har gått och sedan årsskiftet är nya FSC-standarden 2020 fullt ut implementerad i svenskt
skogsbruk. Som vi har informerat om tidigare har vi och ni, våra certifierade medlemmar, genomfört ett
jättearbete med att identifiera lämpliga områden för så kallad anpassad skötsel samt uppdaterat alla avtal
gällande FSC-certifiering. Det är nu ett antal medlemmar kvar som inte har uppdaterat sina avtal och om ni
vet med er att ni tillhör denna skara så kontakta så snart som möjligt er Sydvedare för att få detta utfört.
Just nu arbetas det på en ny version av PEFC-standarden som planeras att införas under 2023, så vi får se om
det innebär ytterligare förändringar? I så fall återkommer vi om det.
Under 2021 har vi, likt tidigare år, genomfört en mängd uppföljningar för att se om vi uppfyller certifieringarnas krav. Mycket glädjande kan vi konstatera att vi i de allra flesta fall gör det men vi kan alltid bli bättre, så
här nedan listas några av de vanligaste avvikelserna vi har upptäckt och som vi måste jobba med tillsammans.
Uppdaterad skogsbruksplan
En återkommande brist, även denna gång, är att skogsbruksplanen är för gammal (huvudregeln är max
10 år gammal) och därför inte speglar skogstillstånd eller naturvärden korrekt. För att uppfylla certifieringens
krav ska även områden som nyttjas av allmänheten, t.ex. badplatser och promenadstråk, vara identifierade
och beskrivna i planen.
I normalfallet ska en ny plan beställas minst ett år före dess utgång för att bli klar inom föreskriven tid. För den
som uppdaterar sin plan löpande, ofta i samband med större markinnehav, gäller att man regelbundet måste
gå igenom sina naturvärden för att se om det finns skäl för åtgärder eller omprioriteringar. Meddela din
Sydvedare om du har ordnat med en ny plan genom någon annan eller om du vill beställa en ny plan så att
vi kan uppdatera er certifieringsöverenskommelse.
Samtliga delägare och fastigheter i avtalet
En annan brist är att ägandeförhållanden inte stämmer med vad som angavs i det ursprungliga avtalet, en
fastighet kan ha köpts till eller sålts eller så har man haft ett generationsskifte på fastigheten. Glöm inte att
anmäla dessa ändringar till din Sydvedare så att denne kan uppdatera uppgifterna.
Gynna löv vid röjning
Vid skogliga åtgärder, främst vid röjningar, har vi i flera fall upptäckt att skogsägaren eller entreprenören röjt
bort befintligt löv i alltför stor utsträckning. Beståndet har därför inte klarat certifieringskravet på minst 10%
(av stammarna) löv i beståndet, inkluderande det löv som finns i kantzoner och hänsynsytor.
Stormfasta träd efter föryngringsavverkning
Det förekommer även att man i flera fall, i samband med föryngringsavverkning, har lämnat alltför få levande
träd, med samma grovlek eller grövre som de avverkade träden. Meningen är ju att större kala ytor ska
varieras med minst 10 levande träd/ha så att hyggesintrycket bryts. I första hand lämnar man naturvärdesträd
och om det inte räcker fyller man på med stormfasta träd. Som stormfasta träd räknas i första hand tall och
lövträd. Beskrivning av naturvärdesträd finns bl.a. i skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn på
Skogsstyrelsen hemsida.

Certifierad entreprenör
Vid anlitande av entreprenör gäller att den man anlitar är PEFC-certifierad så att alla certifieringskrav är säkerställda. Om man är självverksam gäller det att uppfylla kraven i Generell Naturvård som finns på vår hemsida
och dokumentera att de är uppfyllda.
Krav på produktion
Standarden ställer inte bara krav på naturvård utan även att fastighetens skogsbruk är ekonomiskt hållbart.
Våra revisorer kommer varje år med en lång lista på eftersatta röjningar och gallringar. Glöm inte att kika
i planen då och då och ta ställning till planläggarens förslag för att bedriva ett skogsbruk med god ekonomi.
Om du inte hinner röja själv så hjälper vi gärna till med att ordna jobbet med hjälp av någon av våra
duktiga entreprenörer.
Biologiskt funktionella kantzoner
Alla åtgärder för att avgränsa kantzoner som kan skydda vattenmiljöer ska utgå ifrån ett ”funktionalitetstänkande” där följande funktioner är viktiga: Bevara viktiga markkemiska processer; förhindra slamtransport
och stabilisera strandkanten; tillföra föda till vattenlevande organismer genom nedfallande löv och kryp; ge
beskuggning; tillföra död ved och bevara biologisk mångfald. Mer om detta finns att läsa i skogssektorns
målbilder för god miljöhänsyn på Skogsstyrelsen hemsida.
Grenar och toppar, grot
Man ska lämna minst två grövre toppar (>10 cm) av tall eller löv per hektar vid uttag av grot. Placera dem i en
hänsynsyta, en kantzon eller mot en högstubbe för att tydligt markera för grotskotaren att de ska vara kvar.
Grot kan tas ut där effekterna på markens produktionsförmåga är liten, förutsatt att minst 20 % av den totala
groten lämnas kvar. Avverkning av grot och bränsleved av ädellöv ska ske mellan 1 september och 31 mars.
Flisning av grot från ädellöv, liksom transport av bränsleved av ädellöv till värmeverk, ska ske under samma tid.
Om avverkning och flisning av grot och bränsleved av ädellöv inte har gjorts inom denna tid ska vältan ”skummas av” vid så kallad skumning lyfts cirka 3-5 decimeter av det översta lagret i vältan av och lämnas i skogen.
Ett alternativ till skumning är att täcka vältan med papp eller grot från björk, gran eller bark.
Avfall i skogen
Du är skyldig att ta hand om avfall i skogen även om det inte är du som har skräpat ner. Hör med din kommun
om du har problem med att obehöriga lämnar avfall på din mark. Ibland kommer försäkringsbolagen och
hämtar skrot hos de som har en gårdsförsäkring.
Avslutningsvis
Allt fler människor bryr sig om hur världens skogar sköts och efterfrågan på miljöcertifierat virke ökar. Genom
att certifiera ditt skogsbruk visar du att du bedriver ett ansvarsfullt och långsiktigt uthålligt skogsbruk och
genom det är en viktig del av lösningen för det hållbara samhället. Om det är något du undrar över kring
certifiering kan du kontakta undertecknad eller din Sydvedare direkt.
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