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Hänvisning

Typ av
kommentar

Kriterium, indikator,
riktlinjer, vägledning,
definition, specifika
frågor eller mer
generella kommentarer
(ex. 6.2.2 Riktlinjer)

A =allmän;
I = innehåll;
S = språklig

3

MEDLEM I SVENSKA FSC: NEJ

4

Kommentar

Nytt förslag

Beskrivning/motivering

Förslag till ändring
(tillägg, modifiering, strykning)

3.2.2

I

Bättre att parterna kommer överens om hur/när det ska ske,
snarare än att skogsbruket bestämmer det själva.

Certifikatsinnehavaren och FÖRETRÄDARE FÖR DEN SAMISKA
RENSKÖTSELN SKA KOMMA ÖVERENS OM om när, var och på
vilket sätt företrädare för den samiska renskötseln kan FÅ
INFORMATION OM, kommentera och begära förändringar av
skogsbruksåtgärder för att skydda sina rättigheter, resurser och
markområden.

3.2.5 a)

I

Här borde det vara en starkare skrivning – inte bara att
hänglavsrika områden kan lämnas, utan att de borde kartläggas
och främjas. Kartläggningen kan ske i samband med de
inventeringar som ändå ska göras i 6.1 och 6.2.

Hänglavsrika SKOGAR OCH områden, såsom kantzoner längs
vattendrag och myrar samt trädsamlingar inom eller i
anslutning till avverkningstrakten SKA KARTLÄGGAS OCH
FRÄMJAS som spridningskällor för hänglav.

4.5.1

I

Här kan man missförstå och tänka att "lokal ekonomi" bara
hänvisar till skogsbruk.

Följande viktiga områden för upplevelsevärden och för lokal
ekonomi, EXEMPELVIS TURISM OCH FRILUFTSLIV, identifieras
och dokumenteras av certifikatsinnehavaren.

4.5.3

I

4.5.4

I

4.6.5

I

5.1.1 och 5.1.2

I

Två veckor är en för kort tid för olika intressenter att kunna
reagera på informationen.
Skolor borde också vara med som exempel på berörda
intressenter.
"Skälig kompensation" borde förtydligas. Det behöver också
göras klart att det inte bara handlar om skador på lokal
ekonomi i form av skogsbruk, utan också andra typer av lokal
ekonomi.
Dessa kan stå emot varandra och det är inte klart hur
avvägningen ska ske.
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I

Skogsbruket av idag är inte långsiktigt hållbart vad gäller
bevarande av biologisk mångfald. Detta framgår av flera statliga
utredningar. Alltså kommer inte 5.2.3 att kunna uppnås om inte
andra indikatorer skärps betydligt.
Standardkommittén föreslår att stryka detta kriterium. Men i
FAQ står att kriterier bestäms internationellt och inte kan
strykas? Det är dessutom viktigt att de negativa externa
effekterna framgår i förvaltningsplanen.

5.2, 5.2.3

5.3

A, I

6.2.3

I

6.3.1

I

Vilka är de prioriterade livsmiljöerna?

6.4.5 a-c)

I

Skyddsavståndet för åtgärder intill fiskgjusebo på 50 meter är
absolut för litet. 500 meter kanske är mer relevant. I ett rättsfall
i Finland förbjöds exempelvis torvtäkt inom ett avstånd av 500
meter från ett fiskgjusebo (Högsta förvaltningsdomstolen 2014).

6.4.6 a)

I

De som utför miljö- och naturvärdesbedömningen utbildas och
kalibreras ÅRLIGEN.

Skyddsavstånd krävs för fler rovfåglar och egentligen är detta
inget att detaljreglera eftersom skogsbruk ej skall tillåtas under
fåglarnas häckningstid. En sådan reglering måste finnas med i
certifieringen eftersom den finns i svensk lag, nämligen i
Artskyddsförordningens 4§ som säger att det är förbjudet att
skada eller störa fåglarna under deras parnings- och
uppfödningsperioder.
Vad menas med en riklig förekomst av gamla/grova träd och
rikligt med grövre död ved? Hur många träd och hur mycket
död ved bör förekomma? Beskrivningen är för otydlig och kan
misstolkas eftersom den lämnar utrymme för subjektiva
tolkningar. Dessutom torde de skogar som når upp till
beskrivningen ha nyckelbiotopskvalité och redan omfattas av
kriterium 6.4.6 b). Eller menas i b) bara skogar som redan är
klassade som nyckelbiotoper, och i a) skog som skulle klassas
som nyckelbiotop om någon inventerade den?
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Dessutom:
Skogsnaturtyper utpekade i EU:s art- och habitatdirektiv och
som saknar gynnsam bevarandestatus måste undantas alla
skogsbruksåtgärder.
Skogsnaturtyper utpekade som biotopskyddsmiljöer i
miljöbalken måste undantas alla skogsbruksåtgärder.
Skogar som klassats som höga naturvärden (i
kommunala/länsstyrelse/konsultinventeringar) och/eller som
är naturskog som behövs bevaras för att uppnå Sveriges
miljömål måste undantas alla skogsbruksåtgärder.
Man kan även tänka sig att skogsbruksåtgärder inom
strandskyddsområde skulle kunna vara förbjudna. Detta då
dessa oftast missgynnar strandskyddets syfte.

6.4.11

I

6.5.1

A

En annan fråga är hänsyn intill naturreservat, biotopskydd och
nyckelbiotoper. Även här behövs särskilt utformad hänsyn
vilket borde kunna regleras i standarden.
Ordet ”påvisbar” kan lätt misstolkas och bedömas subjektivt.
Dessutom är det inte säkert att detta räcker för att uppfylla
svensk lag – även om "påvisbar" hänsyn tas så kan åtgärden
bryta mot Artskyddsförordningen. Generellt måste tydligare
skrivningar finnas med om att Artskyddsförordningen ska
följas. Det är mycket "bör" och egenuppfunna skyddsavstånd,
hänsyn m.m. i texten när det gäller arter. Förekommer
fridlysta/skyddade arter måste man alltid samråda med
länsstyrelsen/skogsvårdsstyrelsen. Det är sedan myndigheterna
som avgör vilken hänsyn som krävs.
Det är viktigt att den produktiva skogsmark som frivilligt
undantas faktiskt är den mark som har högst naturvärden, och
att avsättningarna skyddas långsiktigt.

DE DELAR AV den produktiva skogsmarksarealen SOM HAR
HÖGST NATURVÄRDEN identifieras och undantas
LÅNGSIKTIGT från andra åtgärder än skötsel för att bevara och
främja områdets naturliga eller hävdbetingade biologiska
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mångfald.
6.5.1-6.5.2

I

Det är positivt att FSC vill gynna våtmarker, men de flesta
våtmarker är inte produktiv skogsmark.

skapade/restaurerade skogliga våtmarker SOM BESTÅR AV
PRODUKTIV SKOG

6.5.1

I

6.5.1

I

Var går gränsen mellan "skyddszoner till nv-avsättningar" och
"hänsynsytor och övergångszoner"? Behöver förtydligas. T ex
borde inte skyddszoner mot vattendrag kunna räknas med som
frivilliga avsättningar.
Dubbelräkning av frivilliga avsättningar och mark som formellt
skyddats genom full ekonomisk kompensation bör ej tillåtas,
och markägare borde avsätta nya frivilliga avsättningar när de
fått full ekonomisk kompensation för formellt skydd av mark.

Då ersättningsmark ELLER FULL EKONOMISK
KOMPENSATION erhållits i samband med det formella skyddet
ska markägare avsätta nya områden som motsvarar de krav som
definieras i 6.5.1.
Stryk följande stycke:
Ovanstående krav då ekonomisk kompensation erhållits gäller så
länge andelen formellt skydd på tidigare frivilligt avsatt mark inte
överstiger 1 % av markinnehavet. För den del som eventuellt
överstiger 1 % behöver markägaren inte göra nya avsättningar
eller åtaganden.

6.5.1

I

6.5.7

I

6.5.7

I

Meningen "Statlig ersättning för arealer enligt 6.5.1
överstigande 5 % förutsätts utgå till markägare." stämmer inte
nödvändigtvis överens med 6.5.1 eftersom det där står minst 5
%. I kriterium 6.4 och princip 9 står också att biologisk
mångfald och skog med höga naturvärden ska bevaras, utan
begränsningar. Generellt: om en skog med höga naturvärden
inte ryms inom de frivilliga avsättningarna och avverkas så
bryter man alltså mot 6.4 och 9.
Det behöver förtydligas att "lokal ekonomi" inte bara handlar
om skogsbruk.

…upplevelsevärden och lokal ekonomi, SOM T EX FRILUFTSLIV
OCH TURISM.

"Med specifika naturvårdsinsatser avses sådana åtgärder som är
till gagn för den skogliga biologiska mångfalden och som till
omfattning och kvalitativ inriktning tydligt skiljer sig från de
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mer generella som vidtas utifrån övriga indikatorer i
standarden."

6.5.7 c)

I

6.6.12

I

6.6.13

I

6.7.1

I

Denna mening är viktig och bör vara kvar! Listan under bör
också förtydligas – hänsyn till hotade arter ska ju redan tas
enligt 6.4, och naturvärdesträd och hänsyn mot ska alltid
sparas. Kantzoner mot vattendrag ska alltid lämnas och kan
inte heller räknas in här. Kompensationsåtgärder för vindkraft
och främmande trädslag kan inte heller räknas in.
Det är viktigt att områden med höga naturvärden inte brukas
med kontinuitetsmetoder eftersom detta inte utvecklar deras
naturvärden. Undantag finns förstås i hävdgynnade miljöer,
men generellt innebär ett uttag av virke en minskning av
mängden död ved och äldre träd och alltså en minskning av
naturvärdena. Istället bör områden med höga naturvärden
bevaras enligt princip 9. Däremot är vi för en ökad andel
kontinuitetsskogsbruk generellt, men då i produktionsskog.
Att vid föryngringsavverkning i genomsnitt lämna minst 10 träd
per hektar på den avverkade ytan är inte tillräckligt för att klara
den biologiska mångfalden. En studie från 2001 anger över 50
kvarvarande träd per hektar för att inte påverka vegetationen
1
(speciellt sena successioner) lika negativt som vid kalhuggning.
Positiva effekter på artrikedom ökar med andelen kvarlämnade
2
träd efter avverkning.
För att undvika större kala ytor borde det skrivas så att man
inte kan dela upp ett stort kalt område i flera små kala områden
som uppfyller riktlinjerna.
Här hänvisar FSC till Skogsstyrelsens rapport ”Målbilder för god
miljöhänsyn” (2013) där generella ”rekommendationer”

Vid föryngringsavverkning lämnas i genomsnitt minst 50 träd per
hektar på den avverkade ytan.

Ekologiskt funktionella kantzoner mot vattendrag och öppna
vattenytor bevaras eller återskapas vid behov. Kantzonens

1
Vanha-Majamaa, I. & Jalonen, J. (2001), Green tree retention in Fennoscandian forestry. Scandinavian Journal of Forest Research 16: 79-90;
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/028275801300004433?needAccess=true
2
Fedrowitz, K. et al (2014). Can retention forestry help conserve biodiversity? A meta-analysis. Journal of Applied Ecology 51: 1669–1679;
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12289/epdf
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(målbilder) ges. Dessa målbilder ger utrymme för subjektiva
bedömningar och misstolkningar. FSC måste därför vara tydlig i
kriteriet gällande kantzonernas storlek för att undvika
missförstånd. Enligt Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008)
krävs i regel 15–40 m kantzon vid ordinära förhållanden för att
3
minska de negativa effekterna av skogsbruk. FSC bör utgå från
dessa specifika rekommendationer.
Det föreslås att nya skogsdiken för markavvattning inte ska
anläggas. Ser vi såväl till bevarandet av biologisk mångfald som
målsättningen att minska nettoutsläppen av klimatpåverkande
gaser är detta ett lovvärt förslag.
Det anges att underhållsbehovet av befintliga diken ska
värderas mot möjligheten att undvika dikesunderhåll genom
val av skötselmetod och/eller trädslag. Här bör förslaget vara
mer koncist och helt avfärda underhåll av skogsdiken. En
igenslamning/igenväxning av diken skulle nämligen sannolikt
delvis kunna bromsa in de stora mängder koldioxidekvivalenter som nu avges från dikade områden till atmosfären.
Visserligen minskar dikning avgivning av metan, men ökningen
av avgivningen av koldioxid och kväveoxider ger sammantaget
de tre växthusgaserna stora nettoutsläpp räknat i
koldioxidekvivalenter. Från den ca 1,2 miljoner ha svenska
skogsmark som står på dikade områden släpps årligen ca 11
miljoner ton koldioxidekvivalenter ut per år. Detta kan t.ex.
jämföras med utsläppen från den svenska trafikapparaten som
ligger på ca 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Även
om träden kan växa snabbare efter dikning, därmed assimilera

utformning och bredd planeras och anpassas utifrån
vattenmiljöns naturvärde och känslighet samt kantzonens
skogliga naturvärden. Vid mindre vattendrag (<3 m breda) bör
kantzonen vara minst 15 m på vardera stranden. Vid bredare
vattendrag och utmed sjöar bör kantzonen vara minst 20 m.
Inga maskiner får köra närmare än 20 m från vattendraget.

6.7.7

I

6.7.8

I

Befintliga diken UNDERHÅLLS INTE.

3
Naturvårdsverket & Fiskeriverket. (2008). Ekologisk restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket: Stockholm, Fiskeriverket: Göteborg;
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb2800022567/1348912824990/ekologisk-restaurering-av-vattendrag.pdf
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6.8.1

I

6.8.3

I

mer koldioxid, är utsläppen av växthusgaser från den dikade
4
marken relativt större.
Detta blir ju meningslöst om frivilliga avsättningar kan räknas
med, eftersom de ju oftast är äldre skog. Istället bör detta
handla om produktionsskog. Hur stort är ett landskap? Borde
inte tolkas som för stort område.
Det föreslås att markinnehavet ska planeras och brukas så att
en areal motsvarande minst 5 % av arealen frisk fuktig
skogsmark utgörs av lövrika bestånd med dominans av lövträd
under merparten av omloppstiden. Om syftet är att bevara
biologisk mångfald är 5 % lövdominerade bestånd på fuktig,
frisk mark alldeles för litet. Liksom för den äldre skogen, krävs
på landskapsnivå betydligt större andel bevarad
/återrestaurerad lövdominerad skog om de arter som är knutna
till lövskog ska ha en chans att överleva på sikt. I vissa delar av
Sverige, t.ex. längs storälvarnas dalgångar i Norrland,
domineras landskapet av torra skarpa marktyper. I sådana
områden finns få förutsättningar för lövträd, ens i de tidiga
successionsstadierna. Men för merparten av landet, där marken
är frisk eller fuktig, finns förutsättningar för en första
lövskogsdominerad succession. Denna har under senare hälften
av 1900-talet och början av 2000-talet systematiskt avlägsnast,
genom besprutningar av fenoxisyrapreparat och senare genom
mekanisk röjning och gallring, i syfte att gynna barrträden i
konkurrensen. En studie av 61 skogsområden i Mellansverige
visade att det på landskapsnivå krävs ett inslag på 20-30 procent
lövträdsdominans för att undvika bortfall av en stor andel av
5
fågelfaunan. Ett generellt sett minskat inslag av

FSC-standarden bör kräva större andel lövskogsdominerade
områden än 5 %.

4
Hongxing, H., Jansson, P-E., Svensson, M., Björklund, J., Tarvainen. L., Klemedtsson, L. & Kasimir, Å. (2016). Forests on drained agricultural peatland are potentially large sources
of greenhouse gases – insights from a full rotation period simulation. Biogeosciences, 13: 2305-2318; http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/stora-utslapp-av-vaxthusgaserfran-skog-pa-dranerad-torvmark-.cid1378828 (2016-11-19).
5

Forslund, M. (2003). Fågelfaunan i olika skogsmiljöer–en studie på beståndsnivå. Skogsstyrelsen. Rapport 2, 2003. http://www.skogsfaglar.info/skogsfaglarnas_miljoval.pdf
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6.8.6

I

barrträdsmonokulturer och i stället ökat inslag av blandskog
skulle sannolikt bidra till bättre riskspridning och ökat framtida
6,7,8
utbud av en mängd skogliga ekologiska tjänster.
Det föreslås att för att öka mångfalden av beteskänsliga träd
(asp, rönn, sälg, en,m. fl. trädarter) ska dessa i stor utsträckning
sparas vid röjning. Detta är lovvärt. Om man dessutom kopplar
kravet på bevarat löv vid röjning, till att omvandling av skog till
plantage i fortsättningen enbart ska få ske på högst 5 % av den
certifierade arealen (sid. 51), finns goda förutsättningar för att
utbudet av viltfoder ska kunna öka i framtiden, liksom även
flertalet av andra skogliga ekologiska tjänster. För att ytterligare
förbättra utbudet av viltfoder bör röjningsformer som
toppröjning och brunnsröjning tillämpas vid ungskogsröjning.
Brunnsröjning bör även tillämpas vid underröjning innan
avverkning av större träd. Eftersom betestrycket ofta är likartat
oavsett stamtäthet bör i större utsträckning föryngringsmetoder
som ger stor stamtäthet tillämpas, t.ex. naturlig föryngring. I
områden, där markberedning inte innebär för stora skador på
blåbärsriset, kan markberedningens effekter i form av tätare
plantuppslag bidra till ökat viltbete, därmed minskade risker
för viltbetesskador. Markberedning bör dock inte ske i de fall
detta riskerar påverka renbete, biologisk mångfald och/eller
kulturlämningar negativt. I de områden i landskapet där
riskerna för ackumulerade viltbetesskador finns, t.ex. där
jordarten är grövre, jordtäcket tunnare, höjder där snön
kompakteras, är det av särskilt stor vikt att anpassa

Tillägg till 6.8.6: För att ytterligare förbättra utbudet av viltfoder
bör röjningsformer som toppröjning och brunnsröjning tillämpas
vid ungskogsröjning. Brunnsröjning bör även tillämpas vid
underröjning innan avverkning av större träd.

6
Gamfeldt, L. et al. (2013). Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature Communications, 4, article 1340.
doi:101038/ncommuns2328
7
Holm, S.-O. (2015). A management strategy for multiple ecosystem services in boreal forests. Journal of Sustainable Forestry 34: 358-379.
8
Felton, A., Nilsson, U., Sonesson, J., Felton, A.M., Roberge, J-M., Ranius, T., Ahlström, M., Bergh, J., Björkman, C., Boberg, J., Drössler, L., Fahlvik, N., Gong, P., Holmström, E.,
Keskitalo, E.C.H. (2016). Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden. Ambio45 (2): 124-139.
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6.9, 6.10

I

skogsbruksåtgärderna till risken för betesskador. Vid
inventering av betesskador bör antalet kvarvarande träd som
inte fått allvarligare betesskador vara det relevanta måttet,
eftersom det är det som har ekonomisk betydelse, inte det mått
9
som nu anges vid ÄBIN, den procentuella andelen betade träd.
Definitionen av plantage är: "Ett skogsområde som skapats
genom plantering eller sådd med antingen främmande eller
inhemska arter, ofta med en eller ett fåtal arter, jämnt avstånd
och enhetlig ålder, och där de flesta av de huvudsakliga
egenskaper och delar som kännetecknar naturlig skog saknas."
Enligt denna beskrivning borde planterade likåldriga
monokulturer av gran och tall vara plantage. Naturliga skogar
är olikåldriga och flerskiktade och föryngras naturligt. De
innehåller också en blandning av trädarter (undantag finns, t ex
tallhedar). Enligt dessa FSC-kriterier borde de flesta aktörer i
Sverige inte kunna vara FSC-certifierade.

Indikatorer med krav på att restaurera plantager till naturlig skog
på majoriteten av skogsmarken bör införas.

En stor del av den svenska skogen har redan överförts till
plantager av antingen tall, contortatall eller gran. Ser vi till
området beläget norr om Dalälven hade år 2010
uppskattningsvis ca 30 % av skogsmarken överförts till
tallplantager (Pinus sylvestris, eller P. contorta) i olika
10
åldersklasser. Dessa marker bör restaureras till naturlig skog.
Ska detta fungera i praktiken krävs bland annat att en större
andel av arealen huvudsakligen föryngras genom naturlig
föryngring efter avverkning, det vill säga att artificiell
föryngring, sådd, plantering, enbart tillåts som komplement till
den naturliga föryngringen. I dagsläget är trenden den
motsatta, andelen skog som återförs till naturlig skog minskar
medan andelen som överförs till plantager ständigt ökar.
9

Kjellander 2007. Utvärdering av ÄBIN. Skogsstyrelsen Rapport 2007:1.

10

Holm, S.-O. (2015). A management strategy for multiple ecosystem services in boreal forests. Journal of Sustainable Forestry 34: 358-379.
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Perioden 1992 till 2012 sjönk andelen naturligt föryngrade
11
hyggen från ca 35% till ca 18 %. Andelen av den seminaturliga
skogen i Sverige som överförts till plantager har således
drastiskt ökat de senaste decennierna.
En sannolik orsak till att naturlig föryngring blivit vanligare är
att det är för dyrt att flytta avverkningsmaskinerna för att
avverka fröträdställningarna och skärmställningarna.
Bortrationaliseringen av manuella huggare har bidragit till att
plantagerna av barrträdsmonokulturer har kunna breda ut sig.
Om förslaget att begränsa plantagernas omfattning till enbart 5
% ska kunna möjliggöras ekonomiskt krävs således att
planeringen av avverkningar sker på så sätt att fröträden på den
framtida dominerande naturliga föryngringsarealen, kanske ca
90-95 % av slutavverkad areal, avverkas i samband med
gallringar och slutavverkningar i närbelägna bestånd. I så fall
ökar nämligen möjligheten att få ett ekonomiskt netto även på
avverkningar av fröträdställningar och skärmställningar,
eftersom maskinparken ändå ska flyttas. Detta bör vara en
viktig detalj i arbetet att förverkliga FSC-kravet på enbart 5 %
plantage.

7.5.2

I

7.5.2, fråga 20

I

11

Förutom naturlig föryngring bör en stor del av skogen brukas
med kalhyggesfria metoder för att den brukade skogen ska bli
mer lik naturlig skog.
Det är inte rimligt att kräva att man ska ta sig till kontoret när
det gäller större markägare, speciellt inte eftersom mycket
material torde finnas tillgängligt elektroniskt. Större markägare
borde också kunna bekosta hantering av materialet.
Följande saker skulle man kunna vilja ha ut information om:
5.3, 6.4.7, 6.5.7, 6.8.1, 6.9.1 (hur kompensationen ser ut), 6.10.2

Skogsstyrelsen 2016. Skogsstatistisk årsbok 2016. Skogsstyrelsen, Jönköping.
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RIKTLINJER 9.3.3
– om fjällnära
skog, Kategori 2

6.10.1, 10.3

10.5.2, 10.5.4

12

I

I

(hur kompensationen ser ut), 10.3.1 (resultatet av den
systematiska analysen)
"Möjligheter till skogsbruk i det fjällnära området är samtidigt
av stor betydelse för att skapa trygghet för lokalbefolkningens
sysselsättning och försörjning och därmed lokalsamhällenas
ekonomi. Ett certifierat fjällskogsbruk sker på ett sådant sätt att
de höga naturvärdena inte riskeras, att hänsyn tas till
rennäringens behov samt att lokalbefolkningen kan känna
trygghet i sitt fortsatta nyttjande. "
Lokalsamhällenas sysselsättning och ekonomi kan även bestå av
t ex turistnäring och friluftsliv och inte bara skogsnäring; det är
inte klart hur avvägningen ska göras. Fjällnära skogar är också
särskilt känsliga och på grund av den karga miljön är tillväxten
låg. Kategori 2-skogar bör därför inte brukas.
Främmande trädslag är inte ekologiskt eller lokalt anpassade till
de ståndorter där det används. De kan ge negativa effekter på
markens naturliga processer och påverka förekomsten av andra
arter. En del främmande trädslag kan sprida sig naturligt och
bli invasiva. Skogsbruket i Sverige har också genom hundratals
år fungerat väl med inhemska arter som är anpassade till de
lokala förhållandena, vi bör fortsätta med det.
Det föreslås att vid röjning och inför gallring, kalavverkning,
markberedning eller plantering ska all underväxt lämnas som
inte är till ett hinder för åtgärden. Vidare föreslås under punkt
10.5.4, att man vid röjning och gallring ska värna de busk- och
trädarter som finns innan åtgärden. Detta är ett från
bevarandebiologisk synvinkel bra förslag. Det bidrar på kort
12
sikt till bevarande, t.ex. av vissa fågelarter. På längre sikt ökar
detta förutsättningarna för blandskog, eftersom de bevarade
träden mer sannolikt är av olika arter än de som sedan

Stryk denna del av kategori 2. (??)

Nyanläggning av bestånd med främmande trädslag får INTE
planeras ELLER GENOMFÖRAS. Certifikatsinnehavaren och
markägaren FÅR INTE använda främmande arter.

Eggers, S., & Low, M. (2014). Differential demographic responses of sympatric Parids to vegetation management in boreal forest. Forest Ecology and Management, 319, 169–175.

Sida11

FÖRSLAG TILL NY FSC-STANDARD FÖR SKOGSBRUK I SVERIGE - KOMMENTARSMALL
1

2

3

4

Hänvisning

Typ av
kommentar

Kommentar

Nytt förslag

uppkommer genom föryngring från fröträd eller
kompletterande artificiell skogsföryngring. I förlängningen
kommer detta att öka utbudet av en mängd olika skogliga
ekologiska tjänster. För att bevara större del av buskskiktet vid
underröjning inför gallring eller slutavverkning bör enbart
röjningen ske kring de trädstammar som ska avverkas om det
krävs utifrån underlättande av avverkningen av dessa träd.

10.5.2
10.6
10.7
10.10.1

A

FSC-standarden tillåter underligt nog fortfarande
användningen av gödsel, bekämpningsmedel, markberedning i
form av harvning, och kalavverkning som dominerande metod,
vilket inte går ihop med ett miljömässigt hållbart skogsbruk.
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