Riktlinjer för skogsskötsel och hänsyn vid virkesköp i Sverige
Sveaskog har som stor virkesköpare och betydande leverantör på virkesmarknaden
ett ansvar att bidra till utvecklingen av ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart
skogsbruk i Sverige. Samtidigt har företaget en uttalad egen målsättning att möta
efterfrågan från kunderna på ansvarsfullt producerat virke. Mot denna bakgrund
gäller följande riktlinjer vid extern virkesanskaffning i Sverige:
Sveaskog avstår från allt köp av virke från
•
•

Avverkningar som strider mot gällande lagstiftning
Skogar med höga bevarandevärden där brukandet av skogen hotar dessa
värden. Detta omfattar:
Nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik, såvida inte
virkesuttaget sker i biotopvårdande syfte
o Intakta skogslandskap (Intact forest landskapes) såvida inte fastigheten är
FSC-certifierad.
o

•

•
•

Områden med allvarliga sociala konflikter, t ex där hävdvunnen eller laglig
nyttjanderätt tydligt kränkts eller där allvarlig konflikt med ursprungsbefolkning
föreligger
Från områden som avskogats och omförts till plantager
Skogar med genmodifierade trädslag.

Vid köp av rotstående skog från certifierade privata skogsägare ska vi säkerställa att
naturhänsynen vid avverkningen hamnar i nivå med hänsynskraven enligt svensk FSCstandard.
Vid köp av rotstående skog från icke certifierade markägare tillämpas hänsynskrav
enligt Skogsstyrelsens målbilder för god miljöhänsyn. Detta innebär bl.a. att hänsyn
tas till värdefulla biotoper, kantzoner och naturvärdesträd.
Vid köp från avverkning intill bebyggelse ska vi säkerställa att tillräcklig dialog skett i
förväg angående hänsyn till andra berörda intressenter.
Vid köp av avverkning inom områden definierat som renbetesrättens åretruntmark
ska samrådsförfarande vara genomfört enligt Skogsvårdslagens §20.
Vid köp från avverkning inom renbetesrättens vinterbetesområden krävs att samråd
är utfört vid slutavverkning och där brukningsenheten är större än 5000ha.

Sveaskog kan erbjuda skogsägare hjälp att certifiera sina skogar genom medlemskap
i ett gruppcertifikat. Det innebär att skogsägarna kan få hjälp med att bedriva ett
ansvarsfullt skogsbruk på hela sin fastighet.
För att motverka spridning av rotröta ska Sveaskog erbjuda stubbehandling vid
gallring på privat mark.

