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Synpunkt på Sveaskogs planer om eget initierat gödslingsförsök i Undersvik samt begäran om mer 
information. 

Världsnaturfonden WWF och BirdLife Sverige har tagit del av Sveaskogs planer om att starta ett 
tillväxtförsök med intensiv gödsling som strider mot allmänna råd enligt Skogsvårdslagen 30§, kapitel 
7, 7:26 och tillhörande allmänna råd samt svenska standarden för FSC-certifierat skogsbruk. 

Vi har erhållit information från både Skogsstyrelsen och Skogforsk att det aktuella försöket har 
initierats och ansvaras av Sveaskog. Därmed bedömer vi att sådana försök faller inom ramen för 
indikator 10.5.4 punkt b avseende oprövade metoder & material dvs; 

Om certifikatsinnehavaren i verksamhet eller i egen försöksverksamhet vill använda en oprövad 
metod eller ett oprövat material som skulle kunna medföra avsevärd negativ påverkan på människa 
eller miljö tillämpas riktlinjer för 10.5.4b 

I dessa riktlinjer (se skrivning nedan) framgår tydligt att certifikatsinnehavaren ska göra en 
dokumenterad riskanalys om negativ påverkan på människa och miljön samt kommunicera detta till 
certifieringsorganisationen. Ifall risker är avsevärda eller ifall riskbedömning är svår att bedöma ska 
även vägledning efterfrågas från FSC Sverige. 

Som intressent i FSC Sverige önskar vi få tillgång till; 

1. Dokumentation om det planerade gödslingsförsöket (omfattning, tidsplan m.m.) samt 
Sveaskogs riskbedömning 

2. Dokumentation om de konsultationer som skett både lokalt och nationellt avseende 
försöket samt vilka synpunkter som lämnats och hur Sveaskog avser att beakta dessa 

3. Dokumentation om eventuellt godkännande av certifierare för detta försök och utifrån 
vilken grund godkännande har givits 

4. Dokumentation ifall Sveaskog har ansökt om dispens hos Skogsstyrelsen för 
gödslingsförsöket då det strider mot nuvarande Skogsvårdslag 

5. Dokumentation ifall Sveaskog har informerat FSC Sverige om detta försök inklusive 
riskbedömning 

6. Planer hos Sveaskog att anlägga fler försök med intensiva metoder som inte är förenliga med 
lagstiftning eller FSC-standarden 

Vi hoppas att Sveaskog liksom vi värnar om FSC:s trovärdighet. Vi bedömer inte att den intensifiering 
som Sveaskog nu vill testa i egen försöksverksamhet ryms inom FSC:s nuvarande principer och 
kriterier. Vidare ser vi ett stort problem med rådande ambition inom skogsbruket och politiken i 
stort om att intensifiera skogsbruket med kontroversiella metoder för att öka tillväxten. Därför vill vi 
tydligt peka på att vi ser små möjligheter att våra organisationer kommer kunna stödja att intensiva 



metoder såsom behovsanpassad gödsling kommer att kunna tillåtas inom det svenska FSC-
certifierade skogsbruket.  

Vi ser framemot ert svar. 

Vänliga hälsningar, 

Miljökammarens ordinarie ledamöter i FSC:s standardkommitté 

Peter Roberntz   Stefan Adolfsson 

Världsnaturfonden WWF   BirdLife Sverige 

 

Skrivning i svenska FSC-standarden 2020 

10.5.4 Vid användning av oprövade metoder och material gäller följande: 

a) FSC-certifierad mark kan upplåtas för forskning som bedrivs av universitet, högskolor, 
forskningsinstitut eller myndigheter. 

b) Om certifikatsinnehavaren i verksamhet eller i egen försöksverksamhet vill använda en oprövad 
metod eller ett oprövat material som skulle kunna medföra avsevärd negativ påverkan på människa 
eller miljö tillämpas riktlinjer för 10.5.4b. 

RIKTLINJER 10.5.4b: Certifikatsinnehavaren bedömer i första hand om det föreligger risk för avsevärd 
negativ påverkan på människa eller miljö med en oprövad metod eller material. Det dokumenterade 
beslutsunderlaget kommuniceras med certifieringsorganisationen. Om certifikatsinnehavaren 
bedömer risken för negativ påverkan som avsevärd eller har svårt att bedöma risken, ska 
certifikatsinnehavaren efterfråga vägledning från FSC Sverige innan oprövad metod eller oprövat 
material tas i bruk. 

 

 


