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FSC Sweden 

S:t Olofsgatan 18 

753 11 Uppsala 

 

Remissvar: Revidering av FSC standard 

 

Allmänt 

Svenskt Friluftsliv har tagit del av förslaget till reviderad FSC standard. 

Svenskt Friluftsliv har som grundinställning att skogsbrukets åtgärder ska utgå från största möjliga 
skonsamhet vid brukandet av skog. Svenskt Friluftsliv ser gärna alternativa avverkningsåtgärder 
(hyggesfritt) i förhållande till traditionella avverkningsåtgärder där förutsättningar för detta finns. 
Detta gäller speciellt inom tätortsnära områden och områden som är av speciellt intresse för friluftsliv. 
När det gäller skogsbrukets markpåverkan i form av markberedning och körskador ska alltid 
skonsammaste markberedningsmetod/maskinval eftersträvas. När det gäller körskador är det viktigt 
att skogsbruket självt tar ett ansvar för den körskadepolicy som man tagit fram. 

För Svenskt Friluftsliv är det också viktigt att skogens alla värden beaktas. Då FSC standarden bygger 
på tre likvärdiga delar sociala-, miljö- och ekonomiska värden är det därför viktigt att det finns en 
tydlig markering i den reviderade standarden att så är fallet. I princip 4 som är speciellt viktigt för 
Svenskt Friluftsliv finns skrivningar som är bra men det finns också behov av kompletteringar. Det är 
inom två områden som vi speciellt vill framföra synpunkter på: 

 
- FSCs trovärdighet 

 
- Skogsskötsel 
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Synpunkter och förslag till ändring 

I kapitel 4.2.3 och 4.2.4 är det viktigt att betona att ett FSC certifierat skogsbruk ska värna och vårda 
allemansrätten. 

I vägledning 4.4.1 och 4.4.2 är det är viktigt att få med begreppet friluftsarrangemang då det täcker 
upp en stor bredd av arrangemang som kan vara aktuella i sammanhanget 

Vägledning 4.5.1A. Med hänvisning till Målbilder för god miljöhänsyn vill Svenskt Friluftsliv lyfta fram 
Skogsstyrelsens rapport nr 12-2016 Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn och då speciellt 
delen som berör hänsyn till friluftsliv och rekreation sid 38-49. Svenskt Friluftsliv förväntar sig att ett 
FSC certifierat skogsbruk kommer att följa de rekommendationer som redovisas. 

I kapitel 4.5.3 anser vi det är viktigt att alla intressenter identifieras och att samverkan genomförs i 
god tid. Att så sker kommer att vara en viktig del i att skapa trovärdighet för FSC. Svenskt Friluftsliv 
anser därför att den beskrivningen av normalfallet, där information och dialog sker minst två veckor 
före åtgärd, är alldeles för kort tid. Ett minimum är fyra veckor enligt Svenskt Friluftslivs uppfattning. 
Detta till fördel för alla inblandade och speciellt för den entreprenör som ska utföra arbetet om det blir 
fråga om att byta objekt. Detsamma gäller skrivningen i 4.5.4. 

 

Princip 10: Genomförande av brukningsåtgärder 

10.11 Stubbrytning inom FSC 

Svenskt Friluftsliv anser att stubbrytning inte är förenligt med ett FSC certifierat skogsbruk. 
Stubbrytning ligger inte i linje med vår uppfattning om ett skonsamt skogsbruk med dess stora 
påverkan på marken. Sannolikt kommer stubbrytning endast kunna vara aktuellt nära befintlig 
industri, då lönsamheten av stubbrytning påverkas av transportkostnaden. För FSC, som vill ta ett mer 
tydligt ansvar för skogens sociala värden, är ett beslut att inte acceptera stubbrytning en viktig 
trovärdighetssignal till övriga samhället. 
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