
     2022-08-30 
 
Till: Sveaskog, Linda Burström, linda.burstrom@sveaskog.se 
 
För kännedom: Eva Mattson och Henrik Von Stedingk på FSC´s kansli, Julia 
Lenkkeri på Bureau Veritas, Isak Lodin på WWF. 
 
Klagomål från Naturskyddsföreningen avseende avverkningsanmälan av 
nyckelbiotop i strid med regelverket för FSC kontrollerat virke 
 
Certifikatsinnehavare: Sveaskog AB, BV-COC-012140/BV-CW-012140  
FSC standard: Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood, FSC-STD-40-
005 V3-1 EN. 
 
Ärende. 
Sveaskog har av en privat skogsägare köpt en rotpost på 4,5ha. 
Avverkningsanmälan nr A 28856-2021.  
Efter en naturvärdesinventering konstateras att området håller höga naturvärden av 
nyckelbiotopskvalité, se inventeringsresultat längst ner på sidan. 
 
Grund för klagomålet i FSC regelverket för kontrollerat virke: 
FSC regelverket för kontrollerat virke listar fem typer av oacceptabla källor (se sida 
5 i Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood, FSC-STD-40-005 V3-1 EN) 
 
The five FSC controlled wood categories of unacceptable sources (referred to as 
controlled wood categories) are: 
 

1. Illegally harvested wood; 
2. Wood harvested in violation of traditional an human rights; 
3. Wood from forests in wich high conservation values are threatened by 

management activities; 
4. Wood from forests being converted to plantations or non-forest use; and 
5. Wood from forests in which genetically modified trees and planted. 

 
I en svensk kontext inkluderar kategori tre bland annat virke från nyckelbiotoper. 
Den svenska centraliserade nationella riskbedömningen för kontrollerat virke har 
kommit fram till att det finns en betydande risk att nyckelbiotopsvirke från 
ocertifierad mark kommer in i FSC systemet. Därför måste de företag som, inom 
FSC-systemet, vill leverera virke från ocertifierad skogsmark vidta följande 
kontrollåtgärder: 
 

 Innan avverkningar genomföra naturvärdesbedömningar. 
 Ha fungerande policyer och rutiner som förhindrar att virke från registrerade 

eller oregistrerade nyckelbiotoper förs in i systemet. 



 
Vi förutsätter att Sveaskog är medvetna om att virke från skogar med höga 
naturvärden, som håller nyckelbiotopskvalité är en oacceptabel källa för FSC 
kontrollerat virke, detta gäller oavsett om nyckelbiotopen är registrerad eller inte. 
Sveaskog ska internt ha kunskap att innan köpet göra en seriös 
naturvärdesbedömning, och därför anser vi att bolaget brustit i sitt 
certifieringsansvar. 
 
Därför skickar vi detta klagomål till Er på Sveaskog. Vi vill att ni utreder vad som 
gick fel samt redovisar för oss vilka korrigerande åtgärder ni avser att genomföra 
för att säkerställa att liknande misstag inte upprepas i framtiden.   
 
Vi kommer även skicka klagomålet för kännedom till FSC:s kansli, er certifierare 
och Isak Lodin på WWF (som hjälpt oss i skrivandet av klagomålet). 
 
 
Naturvärdesbedömning: 
A 28856-2021 
 
Län: Västerbotten 
Kommun: Storuman 
Areal: 4,5 ha 
Markägare: Enskilda 
Datum: 2022-08-11 
Inventeringstid: 2 h 
 
 
Allmän beskrivning  
Området är en grandominerad barrblandskog med enstaka sälgar. Trädåldrarna 
ligger kring 100-130år med sparsamt inslag av 200-åriga tallöverståndare. Utställt 
huvudskikt. Ställvis god skiktning, mestadels dock med tydligt huvudskikt. 
Åtminstone delvis högproduktivt! Tydlig rikmarksprägel med Kransmossa, 
Vispstarr och Tibast.  

Fynd av Äggvaxskivling och en obestämd Ramaria. Flera källdråg med intressant 
flora. Potentiell Nornalokal. Rikligt med Knärot. Sparsamt med tämligen färsk död 
ved, enstaka gamla lågor. Fynd av Lappticka. Den är högst upp i pyramiden för 
granskogar med höga naturvärden. Även Rosenticka på två ställen samt 
Luddfingersvamp och Rynkskinn. Känd lokal av Knärot i Artportalen, ingen 
hänsyn tagen till det i avverkningsplaneringen. 

 

 



Med vänlig hälsning 

Ann-Louise Hansson, Ordförande Naturskyddsföreningen Lycksele, 
annlo.hansson@gmail.com 

Greger Thorsson, Ideell naturvårdare, thorsson.greger@gmail.com 

Christer Klintefelt, ideell naturvårdare, christer.k@mail.se 

 


