Av Sveaskogs virkesköpare får du råd och stöd i skogliga frågor, mer information om
FSC och hjälp att hitta en försäljningsform som passar dig.
Hitta din virkesköpare på www.sveaskog.se eller via vårt kundcenter,
telefon 0771-787 100 eller e-post kundcenter@sveaskog.se
Läs mer om FSC på www.fsc-sverige.org, www.fsc.org och www.sveaskog.se
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Information och råd

Enkelt att ta ansvar
FSC®-anpassad avverkning

Sveaskog Förvaltnings AB, tel 0771-78 70 00, www.sveaskog.se
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget arbetar dessutom med markförsäljning och
tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism. Skogen är kärnan i Sveaskog och företagets vision är att vara främst på att
utveckla skogens värden. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat och med miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling.

Så hjälper vi dig

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar

Stärkt förtroende för svensk skogsnäring

Lösningar som gör det enkelt för dig

på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka använd-

Sveaskog har certifierat all egen skog enligt FSC*. Vi dri-

Sveaskog köper ditt virke! Vi vill vara den bästa samarbetspartnern för dig

ningen av skogsråvara och stärka träets konkurrenskraft

ver också utvecklingen av FSC i Sverige. Det gör vi för

oavsett om du väljer att sälja avverkningsrätter, där vi utför avverkningen,

gentemot andra material. Genom vår utvecklingsverk-

att värna om den svenska modellen och förtroendet för

leveransvirke, där du eller din entreprenör utför avverkningen, eller någon

samhet och roll på marknaden bidrar vi till ökad lönsam-

svensk skogsnäring internationellt. När kunder i Sverige

annan försäljningsform. Vi erbjuder tjänster inom hela spektrat av skogliga

het i skogsbruket. Det gynnar alla skogsägare, även nästa

och runtom i världen får ett ökat förtroende för svenskt

åtgärder och utför naturvärdesbedömningar inför de avverkningar du pla-

generation.

skogsbruk ökar det också långsiktigt värdet på hela Sve-

nerar. Då kan du känna dig trygg i att du bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk

riges skogstillgångar.

– ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

För att skogen ska kunna vara värdefull även i framtiden

Rätt nivå

FSC vid virkesköp

krävs att den brukas på ett hållbart sätt. Vi tror på den

Sveaskog arbetar ambitiöst med naturvård samtidigt som

All Sveaskogs egen skog sköts och avverkas enligt FSC. Även när vi ge-

svenska modellen, som innebär att staten och skogsnä-

vi bedriver en rationell och lönsam virkesproduktion. Det

nomför avverkningsuppdrag vill vi stå för samma kvalitet och naturhänsyn.

ringen tar ett gemensamt ansvar för att nå skogspolitikens

skapar värde för framtiden och kommande generationer.

Därför tillämpar vi FSC:s hänsynsstandard när vi avverkar åt dig oavsett om

mål. Skogsägarnas frivilliga åtagande kring generell na-

Med Sveaskog som din samarbetspartner vid avverkning

din fastighet är certifierad enligt FSC eller inte.

turhänsyn gör det möjligt att bedriva skogsproduktion på

är det enkelt att ta ansvar på rätt nivå. Vi vet hur man gör

huvuddelen av skogsmarksarealen i Sverige.

i praktiken.

Vi värnar den svenska modellen

Svarspost
20119223
708 00 ÖREBRO

Sveaskog

Porto
betalt

Sveaskog skapar värden för framtiden

Kontakta oss gärna om du har frågor om FSC,
virkesförsäljning eller någonting annat. Fyll i namn
samt kontaktuppgifter nedan, och ange gärna i
vilken ort och/eller kommun du äger skog. Lägg
svarskortet i närmaste brevlåda. Portot är betalt.
Jag vill veta mer om:

o
o
o
o

FSC-gruppcertifiering
Sveaskogs miljöpolicy
Virkesförsäljning
Något annat, nämligen: ..............................

.........................................................................

Väljer du att FSC-certifiera din skog genom Sveaskogs gruppcertifikat erbjuder vi en extra virkespremie. Då blir nämligen ditt virke mer värdefullt
eftersom det kan användas i kundernas spårbarhetssystem.
Vid köp från avverkning intill bebyggelse säkerställer vi först att det har skett

Namn: ..............................................................
Adress: . ...........................................................
Postnr och ort: . ................................................

en dialog om hänsyn till andra berörda fastighetsägare. Sveaskog köper
inte virke från avverkningar som strider mot gällande lagstiftning. Inte heller
om nyckelbiotoper har avverkats eller om virket kommer från områden med
allvarliga sociala konflikter.

Telefon: ............................................................
E-post: .............................................................
Skogsfastighet: . ...............................................

*FSC – mer information hittar du på sid 5.

o	Ring mig!
o Skicka broschyrmaterial
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Ökade krav på ansvarsfullt skogsbruk
Konsumenterna driver efterfrågan

och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Ge-

I hela världen ökar miljömedvetandet och efterfrågan på

nom FSC:s spårbarhetscertifiering kan skogsprodukters

certifierade produkter, inte minst som ett resultat av kli-

ursprung spåras. Det hjälper konsumenter och företag att

matförändringen. Konsumenterna förutsätter att vi skogs-

göra ansvarsfulla inköp.

ägare tar miljöansvar och bedriver ett hållbart skogsDet finns andra skogscertifieringssystem, men FSC är det

bruk.

som har störst förtroende på marknaden och är mest känt

Skogsbruksstandard och spårbarhet

bland konsumenter, vilket i sin tur driver efterfrågan och

FSC, Forest Stewardship Council, är en internatio-

påverkar priserna på virket. FSC är dessutom det enda

nell oberoende medlemsorganisation för certifiering av

certifieringssystem för ansvarsfullt skogsbruk som stöds

skogsbruk och skogsprodukter. Reglerna som tillämpas

av miljöorganisationer och andra frivilligorganisationer.

i FSC främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande

Med FSC kan ett ansvarsfullt skogsbruk
spåras genom hela produktionskedjan.
Sveaskogs
skogar

Sågverk

Sveaskog

Privata skogar
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Pappers- och
massaindustri

Värme- och
kraftvärmeverk

Tillverkningsindustri

Konsument

Globalt system underlättar
En av de stora fördelarna med FSC är att det är globalt.
Det är viktigt eftersom vår svenska skogsråvara handlas
på en global marknad med global konkurrens. I Sverige
är cirka hälften av skogsmarken, eller drygt 10 miljoner
hektar, FSC-certifierad. Globalt sett är över 95 miljoner
hektar skog FSC-certifierad. I stora skogsnationer som
Ryssland, Kanada och Brasilien är FSC väl etablerat.
Och det är med deras virke vi svenska skogsägare konkurrerar.

Många företag certifierar
Allt fler företag som förädlar och handlar med trä och
papper väljer att själva certifiera sig eller att öka andelen
FSC-certifierade produkter i sitt utbud. Ett exempel är
Beijer Byggmaterial. När de köper in FSC-certifierade
trävaror vet de att varans ursprung är väldokumenterat ur
ett etiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. De kan då
känna trygghet utan att själva behöva utreda varornas ursprung.
Totalt har över 8 000 företag i världen FSC-certifierat
sina produkter. Hundratusentals certifierade produkter
finns på marknaden, framförallt i Storbritannien och Nederländerna som köper papper och sågade trävaror från
Sverige.

FSC ökar på
marknaden
FSC hjälper kunder i
alla led att göra hållbara
köpbeslut.
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Genom att säkra tillgången till FSC-certifierat
virke bidrar vi till att långsiktigt stärka den svenska
skogs- och träindustrins konkurrenskraft.
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Naturhänsyn vid avverkning
Generell naturhänsyn

FSC ger bra vägledning

Den generella naturhänsyn vi lämnar kvar på hyggena vid

Den frivilliga skogsbruksstandarden enligt FSC ger bra

avverkning har stor betydelse för att bevara en biologisk

vägledning för hur du kan genomföra en avverkning på

mångfald i de svenska skogarna. Denna naturhänsyn

ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Den

är inte detaljreglerad i skogsvårdslagen eftersom den

kan du använda oavsett om din skog är certifierad eller

svenska modellen bygger på att skogsägarna också tar

inte. Generell naturhänsyn enligt FSC motsvarar i många

naturhänsyn frivilligt.

fall Skogsstyrelsens målnivå.

Skogsstyrelsens målnivå
När Skogsstyrelsen ger råd om ansvarsfull skogsskötsel
och naturhänsyn vid avverkning görs detta med ambitionen att skogspolitikens mål ska nås. Det innebär bland
annat att den biologiska mångfalden i skogen ska säkras.
Denna ambitionsnivå för generell naturhänsyn kallas ofta
rådgivningsnivå eller målnivå.

Hänsynsnivå enligt lagen
Lagnivån nämns ibland som den absoluta miniminivån
för generell naturhänsyn som man måste hålla för att inte
bryta mot skogsvårdslagen. Enligt Skogsstyrelsen kan
alltid 5 procent krävas i kvarlämnad hänsyn, om det finns
naturvärden som motiverar detta.

FSC® är en oberoende internationell
organisation för certifiering av ansvarsfullt
skogsbruk. Målet är att skogen brukas på
ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt,
socialt som ekonomiskt. FSCs logo på
produkter står för oberoende certifiering
av skogsbruk och produkttillverkning
enligt FSCs regler.
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FSC-anpassad avverkning i praktiken
Naturvärdesbedömning i grunden

Tumregler

Inget skogsbestånd är det andra likt. Därför finns det inget

Det finns några bra tumregler för generell naturhänsyn vid

facit för hur naturhänsyn och kulturminnesvård vid avverk-

avverkning som du kan följa om du avverkar själv, och

ning ska ske. Vid varje avverkning tar du som markägare

som vi följer när du säljer avverkningsrätter till oss. Dessa

unika beslut om hur och var detaljhänsyn ska lämnas.

tumregler är i linje med FSC:s regler och den målnivå
som Skogsstyrelsen tillämpar:

Effektiv naturvård
Sveaskog har en gedigen kunskap om hur man skapar

• Undvik alltför stora kala ytor

effektiv naturvård i praktiken, det vill säga hur man lämnar

• Lämna minst 10 träd per hektar, i genomsnitt

naturhänsyn där den gör störst nytta. Det arbetar vi med i
vår naturvärdesbedömning och avverkningsplanering. När
du väljer oss som samarbetspartner vid avverkning gör vi
en bedömning av trakten och lämnar ett avverkningsförslag som optimerar både ekonomi och naturvårdsnytta.

• Spara alltid naturvärdesträden
• Lämna impedimenten orörda
• Undvik att skada hänsynskrävande biotoper och värde-

Då blir det enkelt för dig att ta beslut och ansvar.

fulla kulturmiljöer

Naturvärdesträd enligt FSC
• Avvikande, särskilt grova/gamla träd
• Grova träd med påtagligt vid och grovgrenig/
platt krona
• Grova, tidigare frivuxna, så kallade hagmarksgranar
• Grova aspar och alar, där sådana inte förekommer
rikligt, i barrdominerade bestånd
• Trädformig sälg, rönn, oxel, lönn, lind, hägg och
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•
•
•
•
•

fågelbär, samt grov hassel i barrdominerade bestånd
Grova enar
Träd med påtagliga, öppna brandlyror
Hålträd och träd med risbon
Träd med tydliga äldre kulturspår
Enstaka eller mindre grupper av ädla lövträd i det
boreala skogslandskapet

Exempel på naturhänsyn vid avverkning

2

12

1
11

10

4
3

9
5
8
7

6
1. Kantzon. Hänsynskrävande
		 biotop mot bergkant.
2. Hällmarksimpediment.
3. Naturvärdesträd, grova aspar,
		 lövträdsgrupp.

4. Trädformig sälg.
5. Gammal tall med brandljud
		 eller kulturspår.

8. Död ved, torrträd.
9. Hänsynskrävande biotop, signalarter.
10. Naturvärdesträd, gammal tall.

6. Grov gammal en.

11. Lövträd.

7. Trädformig rönn.

12. Trädgrupp.
7
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