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Bra att veta om skogscertifiering

Skogsbeskrivningar uppgraderas till

PEFC-anpassade
skogsbruksplaner
De delägare som beställt sina skogsbeskrivningar efter 2018 års laserskanning fick dem levererade under våren och sommaren. Nu pågår
arbetet med att uppgradera skogsbeskrivningarna till PEFC-anpassade
skogsbruksplaner. TEXT: Marit Norin. FOTO: Tobbe Nilsson
Kort historik och fakta

• 1999-2003 gjordes skogsbruksplaner till alla delägare i Älvdalens
Besparingsskog.
• 2007-2008 gjordes laserskanningar för att uppdatera dessa
skogsbruksplaner. Livslängden på en skogsbruksplan är cirka 10
år, eftersom saker händer i skogen hela tiden.
• 2018 gjordes därför ytterligare en ny laserscanning. Planerna
har under våren uppdaterats med virkesuppgifter från den
skanningen, och nu pågår arbetet med att komplettera dem till
PEFC-anpassade skogsbruksplaner.
Anna Beronius, som ansvarar för delägarplaner på Älvdalens
Besparingsskog svarar och förklarar.
Vad har hänt efter 2018?

– En laserskanning genomfördes sommaren 2018 av företaget
Terra Tec. Därefter jobbade det norska företaget Foran med att
omarbeta all rådata från skanningen till skogliga beståndsdata. Det
arbetet tog nästan ett år. Sedan mottog besparingsskogen all data
och vi började lägga in uppgifterna i vår databas. Under våren 2021
blev arbetet klart och alla som då hade gjort en beställning av sin
skogsbeskrivning har fått den levererad.

kunna använda planen som underlag för certifiering måste planen
uppfylla vissa krav. Ett av de kraven är att åtgärdsförslag för varje
avdelning är gjort av en skogsutbildad människa. Därför arbetar vi
nu med att PEFC-anpassa skogsbruksplanerna.
Vad är skillnaden mellan den gamla och den uppgraderade
skogsbruksplanen?

– Kärnan i en skogsbruksplan är en karta över innehavet tillsammans med ett avdelningsregister. I kartan har man ritat in hur innehavet varierar och markerat bestånd, eller avdelningar, med likartad
skog. I avdelningsregistret finns beståndsuppgifter för de olika avdelningarna. Där står till exempel trädslagsfördelning, ålder, virkesvolym och andra beståndsdata för varje avdelning. Uppgifterna i
avdelningsregistret sammanställs till olika rapporter och sammanställningar som beskriver innehavet. En skogsbruksplan kan omfatta en eller fler fastigheter, med samma ägare. Sedan de gamla
planerna togs fram 2007-2008 har det hänt mycket med skogstillståndet. Det vi gjort nu är att vi har lagt in nya virkesuppgifter,
tittat över och aktualiserat åtgärdsförslaget för varje avdelning, och
i vissa fall har även indelningen, det vill säga gränserna mellan olika
bestånd justerats. Vi har också kontrollerat att det finns tillräckliga
avsättningar till naturvård i form av NO och NS gjorda för att
PEFC-certifiera skogsbruket. Vid behov har fältbesök utförts för
att säkerställa dessa nivåer.

Varför gör man en uppgradering redan nu?

– Många delägare vill kunna certifiera. Kraven för certifiering har
successivt ökat genom åren och i den befintliga skogsbeskrivningen saknas vissa delar för att kunna certifiera. I skogsbeskrivningen hade vi lagt in nya virkesuppgifter från laserskanningen. Där
fanns även ett åtgärdsförslag gjort av en dator. För att ägaren ska
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Hur gör man om man vill beställa en skogsbruksplan?

www.besparingsskogen.se

Det är frivilligt att certifiera sitt skogsbruk. Om
man är certifierad får man oftast bättre betalt
för sitt virke när man avverkar och gallrar sin
skog. Ibland kan det till och med vara svårt sälja
virke om man inte är certifierad.

•

Det finns två olika certifieringar för skogsägare
i Sverige. PEFC och FSC.

•

Många små privata skogsägare är certifierade
enligt PEFC och ibland är man dubbelcertifierad enligt både PEFC och FSC. Man är nästan
alltid certifierad under ett paraply, tex genom
ProSilva.

•

Besparingsskogen är certifierad enligt PEFC.

•

I stora delar är kraven på skogsägaren för de
båda certifikaten ganska lika, man förbinder
sig att bedriva ett ansvarsfullt och långsiktigt
brukande av sin skog. Det gör man bland annat
genom att använda certifierade entreprenörer
vid åtgärder i sin skog, man ska ta hänsyn till
både naturvärden och kulturvärden vid åtgärder i skogen och man ska naturligtvis följa lagar.

•

Man ska sätta av 5 % av sin produktiva skogsmark för naturvård, som NO eller som NS. Det
krävs både enligt PEFC och enligt FSC.

•

Den tydligaste skillnaden mellan PEFC och FSC
är att FSC kräver ytterligare avsättningar av
produktiv skogsmark. Utöver naturvårdsavsättningarna ska minst 5 % av areal produktiv
skogsmark skötas med ett anpassat brukande.
Det primära målet ska vara att bevara eller utveckla sociala värden och/  eller naturvärden.
Det är ett otydligt krav, men innebär samtidigt
en högre grad av frihet.

– De som beställt och fått sina skogsbeskrivningar efter 2018
års laserskanning behöver inte göra någonting. Arbetet med uppgraderingen sker då per automatik. Har man inte tidigare beställt
sin plan går man in på www.besparingsskogen.se och fyller i ett
beställningsformulär som finns där. Behöver man hjälp så kontaktar man mig.
Vad kostar uppgraderingen?

– Skogsbruksplanerna kostar 1000 kr per styck, moms tillkommer. De som redan beställt en skogsbeskrivning behöver inte göra
något ytterligare, alla planer kommer att PEFC-granskas, och om
skogstillståndet håller måttet, blir planen PEFC-anpassad. Om
man tidigare inte beställt sin plan och gör en nybeställning kommer man att få planen PEFC-anpassad från början. Fakturor skickas ut först efter att planen är PEFC-anpassad.
Jag har gjort åtgärder i skogen efter laserskanningen, hur kommer de in i planen?

– När vi är färdiga med PEFC-anpassning av alla planer hoppas
jag att vi ska kunna erbjuda ajourhållning av delägarplaner. Spara
underlagen från de utförda åtgärderna, och ta med dem i samband
med ajourhållningen. Du som lämnat e-post-adress vid beställning
av din plan kommer att få information den vägen. Information
kommer också att publiceras på hemsidan, och i tidningen.

När beräknas arbetet med uppgraderingen vara klart?

– Nu jobbar vi med att uppgradera de planer som är beställda
och har levererats till delägarna under våren. De uppgraderade planerna beräknas att kunna distribueras under hösten och vintern.

•

Jag är FSC-certifierad, hur ska jag göra för att anpassa min plan?

– Jag räknar med att vi kommer kunna titta på vad som behöver
ändras för att uppfylla reglerna för din certifiering i samband med
ajourhållning, när vi kommer i gång med det.

www.besparingsskogen.se

Läs mer om skogscertifiering på:
https://skogscertifiering.se/skogsagare/grundlaggande-certifieringskrav/

Kontakt
Anna Beronius
Tfn: 0251 - 59 74 80
E-post: anna.beronius@besparingsskogen.se
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