Stockholm
24 april 2017

Till regeringen, att: statsråden Bucht och Skog

Kompletterande skrivelse till regeringen angående rådande
rådande förbud mot
att inhämta och hantera ny kunskap om nyckelbiotoper i nordvästra
Sverige,
Sverige, och i synnerhet frågan om hur skyddsvärda skogar ska hanteras
under ”pausperioden”
(1 bilaga)
Bakgrund i ärendet framgår utförligt i tidigare insänd skrivelse från föreningen, daterad 7
april 2017. En nyckelfråga är hur staten – i första hand regeringens myndigheter men ytterst
regeringen – ska kunna se till att skyddsvärda skogar inte avverkas under denna pausperiod.
Innebörden i Skogsstyrelsens (SKS) pausbeslut är ju att SKS vägrar att aktivt inhämta ny
kunskap om nyckelbiotoper, liksom att registrera hittills icke-registrerade nyckelbiotoper.
En ökad tillsyn, som Gd har aviserat och begärt medel för, kommer inte att förändra detta.
Det framgår av information från SKS att Gd för myndigheten sätter stor tillit till att
skogsägarna själva, dvs. verksamhetsutövarna om vi använder miljöbalken relevanta
begrepp, ska klara av detta. Gd har uttalat att han förväntar sig att skogsbruket i denna
omfattande del av landet ska presentera ”hur de tänker hantera skogar med höga
naturvärden”1. Vi vill med anledning av detta fästa regeringens uppmärksamhet på
följande.
Naturskyddsföreningen har under en lång rad av år, inom ramen för våra i huvudsak ideella
krafter, följt hur väl olika FSC-certifierade aktörer klarar att efterleva de krav och villkor
som certifieringen ställer. Våra granskningar har, inte minst av resursskäl, främst fokuserat
på bolagsskogsbruket när det gäller nordvästra Sverige. Vi kan genom våra granskningar
konstatera att det skett upprepade allvarliga brister hos dessa bolag beträffande
efterlevanden av FSC-regelverket2. Inte minst vad gällande brister i att identifiera höga
naturvärden i samband med avverkningsplanering. I ett fall ledde det till att bolaget i fråga
temporärt förlorade delar av (geografiskt) sitt certifikat. I bilagan har vi sammanställt
samtliga de, av certifieringen rapporterade, avvikelser de fyra stora bolagen har fått inom
ramen för sin FSC-certifiering. Samtliga fall handlar om brister i naturvärdesbedömningar
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och nyckelbiotoper. Utöver de sammanställda avvikelserna finns även ett stort antal andra
avvikelser rapporterade från certifieraren, vi har dock valt att endast sammanställa de, för
rubricerat ärende, relevanta avvikelserna. Bilagan visar med stor tydlighet att
storskogsbruket upprepat har misslyckats att identifiera höga naturvärden – såväl inom
avgränsningen för nordvästra Sverige, som utanför. Att de nu under paustiden skulle lyckas
bättre med sina egna inventeringar än de gjort hittills ställer vi oss mycket tveksamma till.
Till detta ska läggas att ett par av bolagen3 mer eller mindre systematiskt har vänt sig till
SKS för avdömning/bekräftelse av huruvida ett visst område är nyckelbiotop eller inte.
Denna roll och arbetsuppgift har SKS också nu ”tagit paus” ifrån. Liksom att – i de fall
svaret är ”ja det är en nyckelbiotop” – registrera denna nya nyckelbiotop.
Till ovan ska läggas att en relativt stor andel av de svenska skogsägarna överhuvudtaget
inte är certifierade (FSC eller PEFC). På riksnivå utgör denna andel ca 37 % av den
produktiva skogsmarken4. På denna finns alltså inga som helst certifieringsåtaganden
rörande hantering av nyckelbiotoper.
Sammantaget finns det alltså – tyvärr - mycket god grund för att ifrågasätta den uttyckta
förväntan på att skogsbruket ska fixa detta självt. Givet rådande miljömål, regeringens
egen uttalade ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, m.fl. skäl som anfördes i
den tidigare skrivelsen, så anser vi att ansvaret nu är politiskt. Det råder inget tvivel om att
skogsbruket samlat – positiva undantag finns helt säkert – inte kommer att klara detta.
Vi yrkar att regeringen, via lämpligt utformade uppdrag till sina myndigheter, säkerställer
så att skyddsvärda skogar inte kommer att avverkas. Våra yrkanden i vår förra skrivelse
kvarstår givetvis.

För Naturskyddsföreningen

Johanna Sandahl, ordförande
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Jan Terstad, skogs- o naturvårdschef

Gäller framför allt Bergvik Skog och Holmen Skog
Se Skogsstyrelsen rapport 4/2017 om redovisning om frivilliga avsättningar
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Bilaga till skrivelse till regeringen, daterad 17042
170424
Nedanstående sammanställning gjord av Naturskyddsföreningen inkluderar endast de
avvikelser (mellan 2013-2016 – i Bergvik Skogs fall 2008-2016) som har utfärdats rörande
brister i naturvärdesbedömningar och nyckelbiotoper inom ramen för FSC-certifieringen5.
En rad andra avvikelser finns dokumenterade i revisionsrapporterna6 som rör dokumenterat
bristande hänsyn till t.ex. samerna, miljöhänsyn vid skogsbruk enligt FSC-standardens
krav, körskador, användningen av främmande trädslag (inkl. bristerna i åtgärder för att
begränsa självspridning av främmande trädslag), kompensationsområden för främmande
trädslag och/eller vindkraftverk m.m. Värt att notera är att det av resursskäl endast är en
bråkdel av vad den ideella naturvården dokumenterar i fält som skickas in som klagomål
inom ramen för FSC-certifieringen. Många ärenden där skogsbruket misslyckats upptäcka
höga naturvärden i samband med avverkningsplanering fångas därför inte heller upp av
certifieringssystemet. Vad gällande SCAs få avvikelser under perioden så kan det påpekas
att endast ett fåtal klagomål har rapporterats från ideell naturvård under perioden 20132016. Det är dock värt att notera att ett flertal avvikelser har upprättats för SCA vad
gällande främmande trädslag och samråd med samer.
Avvikelserna registreras som antingen Minor CAR (mindre avvikelse) eller Major CAR
(större avvikelse).

Tidshorisont

Minor CAR

Major CAR

Tillfällig/enstaka händelse

Permanent avvikelse, pågående under lång tid, eller avvikelse
som återupprepas

Areal

Icke-systematisk, liten areal

Systematisk, stor areal

Påverkan

Begränsad i tid eller rum. Åtgärder har vidtagits

Resulterar i brister inom skogsbruksenheten som fundamentalt

för att säkerställa att avvikelsen inte uppstår igen.

avviker från aktuellt kriterium. Trots att brister påpekats i

Resultatet av avvikelsen är inte av sådan art att den

utvärderingar eller revisioner har dessa inte åtgärdats av

fundamentalt strider mot det aktuella kriteriet

skogsbrukare.

Om ett minor CAR inte korrigeras inom utsatt tid

Tillåter inte utfärdande av ett FSC-certifikat. Om det handlar om

över går den automatiskt till ett major CAR.

revision av ett sedan tidigare utfärdat FSC-certifikat, ska

Resultat

certifikatet dras in.
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Sveaskog

Avvikelse

Anledning

2013

Minor CAR

Sveaskog har ej klassificerat HCVF enl 9.1.1, 9.1.2

2013

Observation

Naturvärdesbedömning kunde ej uppvisas

2014

Observation

Det finns risk att naturvärdesbedömningen blir undervärderad i
områden med låg träddensitet

2014

Minor CAR

Naturvärdesbedömning ifyllt med lägsta defaultvärdet för alla
parametrar. Kan bero på att planeraren anser beståndet vara möjligt
att avverka och att det därför är onödigt att fylla i parametrarna. Detta
trots att det är viktigt att bevara ett dokument som visar status hos
beståndet innan avverkning.

2015

Minor CAR

Naturskyddsföreningen har upptäckt flera objekt där Sveaskog har
misslyckats att identifiera höga naturvärden inom
avverkningsplanerade områden.

2016

Major CAR

Markägaren har vid upprepade tillfällen missat höga naturvärden.
Detta har skett genom t.ex. avverkningsplanera tidigare oidentifierade
nyckelbiotoper.

SCA

Avvikelse

Anledning

2013

Minor CAR

På en trakt noterades pågående avverkning av skog med
nyckelbiotopskvalitet

2014

Minor CAR

Rutinen för naturvärdesbedömningar av tallskogar omfattar inte alla
relevanta aspekter.

2014

Observation

Trots kalibreringsövningar och årliga utbildningar finns skillnader i
sättet att tillämpa rutiner i fält på trakter med olika ingående bestånd,
avvikande småbiotoper och med koncentrerade strukturer. Detta leder
till att bedömningen av heterogena trakter varierar mellan planerarna.

2015

Minor CAR

Förändring av naturvärdesbedömning innebär att den inte längre kan
anses genomföras på beståndsnivå.
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Bergvik Skog

Avvikelse

Anledning

2008

Minor CAR

Naturvärdesbedömningen hos planerarna har visat brister

2008

Minor CAR

En del tydliga nyckelbiotoper har missats

2008

Minor CAR

Ett område som klassas som nyckelbiotop har planerats för avverkning.

2009

Minor CAR

Naturvärdesbedömningen säkerställer inte att alla objekt som håller nyckelbiotopsklass
identifieras vid planeringen

2010

Minor CAR

Entreprenören underrättades om förekomsten av en nyckelbiotop som ändå avverkades

2010

Major CAR

Avsaknad av metodik för naturvärdesbedömning

2012

Minor CAR

Ej tillräckligt utbildad personal har använts för att genomföra naturvärdesbedömningen.

2012

Minor CAR

En mindre del av en nyckelbiotop avverkades

2013

Major CAR

Skogsförvaltare har misslyckats att identifiera nyckelbiotoper som ska undantas från
skogsbruk.

2014

Suspension

2016

Observation

Distrikt Siljan pga avverkningsplanerade nyckelbiotoper
För vissa parametrar i rutinen för naturvärdesbedömning är frekvens- och kvalitetsnivåer
omotiverat höga vilket riskerar att vissa naturvärden kan bli underskattade.

Bergvik Skog

Pågående FSC

Andel av ärendena som består av nyckelbiotop/värdekärna som har

klagomålsärenden

anmälts för avverkning, där Naturskyddsföreningen har dokumenterat
och rapporterat om bristerna

2016

Klossbränden

71 % nyckelbiotop

2016

Vintjärn

66 % nyckelbiotop

2016

Stor-Sixen

75 % nyckelbiotop, 25 % värdekärna

2016

Fisklösen

4,5 % nyckelbiotop, 40 % värdekärna

2016

Björntjärnen

7,4 % nyckelbiotop, 69 % värdekärna

2016

Olars-

30 % värdekärna

Persdalbäcken
2016

Rostberget

7 % värdekärna

2016

Rymdalen

2 % värdekärna
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Holmen

Avvikelse

Anledning

Minor CAR

Rutin för naturvärdesbedömning saknar beskrivning av gräns då skogliga åtgärder inte kan

Skog
2013

genomföras eller då man måste konsultera specialist för bedömning av naturvärden
2013

Minor CAR

Rutinen för naturvärdesbedömning saknar beskrivning av att vid byggande av skogsbilväg
ska naturvärdensbedömningen inkludera både planerat vägområde samt de bestånd där
åtgärder ska genomföras

2013

Minor CAR

Kompetensen inom företaget anses ej vara tillräcklig för att identifiera och ta hänsyn till
naturvärden i t ex sådana talldominerade skogar som besöktes i Sveg.

2014

Minor CAR

Företaget kunde ej visa att naturvärdesbedömning genomförts eftersom den ej sparats.
(gäller avverkningsplanerad och anmäld skog)

2014

Minor CAR

Död ved ej noterad i naturvärdesbedömningen

2014

Minor CAR

Åtgärder för skydd av rödlistade arter ej genomförd i avverkningsplanerad skog

2015

Minor CAR

Tidigare korrigerande åtgärder avseende naturvärdesbedömning är införda i
organisationen under september 2014. Detta medför att de trakter som klagomål från ideell
naturvård rör är naturvärdesbedömda före de korrigerande åtgärderna har implementerats.
Den nu införda rutinen omfattar dock bara nya trakter. De äldre planerade trakterna fångas
ej upp. Bland dessa finns det bevisligen trakter som har mycket höga naturvärden och
som bör skyddas alternativt brukas med en större hänsyn.

2015

Major CAR

Vid upprepade tillfällen har höga naturvärden missats i planeringen av trakter som ska
slutavverkas. Ett par av dessa har konstaterats hålla nyckelbiotopklass.

2016

Minor CAR

På flera trakter saknas notering om att naturvärdesbedömning har utförts. Detta ska framgå
även om trakten betraktas som trivial

2016

Minor CAR

En anställd vid lokal Länsstyrelse rapporterade in ett hittat örnbo vid en planerad
slutavverkning. Trots att koordinaten lämnades samt att det var synligt så avverkades
trädet och ingen annan hänsyn lämnades.
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