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Klagomål Svartedalen
Bakgrund
Klagomålet rör ett antal punkter där den klagande anser att fastighetsägaren samt
Skogssällskapet ej har tagit hänsyn till den klagandes synpunkter eller följt gällande FSC
standard. Efter en första kontakt så har synpunkterna sammanfattats i fyra punkter.
1) Slutavverkning och skada på biotopskydd
2) Återplantering i vissa fall med främmande trädslag, lärk.
3) Avverkning utan dialog och information till berörda föreningar (intressenter) trots begäran
om samråd.
4) Avverkning som skett vid publika platser och leder med negativ påverkan på dessa genom
körskador, bristfällig hänsyn till vatten samt friluftsliv och skador på kulturlämningar.
Markägaren är inte längre certifierad, certifieringen avslutades 2015-09-22.

DNV-GL:s hantering av ärendet
DNV-GL har tagit del av:
-Den klagandes fördjupade dokumentation.
-Avtalet mellan Skogssällskapet samt markägaren
-Intervju med Skogsstyrelsen

Slutsats
Den svenska FSC standarden är till största delen skriven utifrån markägarens skyldigheter och
ansvar som certifierad. Att denne numer inte är certifierad gör att den klagandes synpunkter
nu måste tolkas på ett annat sätt. Istället för att se de konkreta händelserna, t.ex. kontroll i
fält, handlar det om att se vilket ansvar Skogssällskapet har ur ett certifieringsperspektiv.
Därför blir avtalet mellan skogsägaren samt Skogssällskapet det mest intressanta att granska.
1. Missförstånd om objekt som var klassat som biotopskydd gjorde att ett avverkat
område felaktigt utpekades. Området var ej biotopskydd. Ingen avvikelse mot FSC
standarden.
2. Det finns begränsningar men inget förbud mot användet av främmande trädslag och
lärk kan dessutom vara ett inhemskt träslag beroende på art. Så utan vidare
DNV GL Business Assurance Sweden AB. Styrelsens säte: Stockholm.
20160226 Klagomål Svartedalen.docx

Page 2 of 2

fördjupning i detta så är det markägarens val. Eftersom denne inte längre är certifierad
så utreds inte detta vidare. Ingen avvikels mot FSC standarden.
3. Samråd berör även punkt 4 till stor del. Samråd är en viktig del av FSC standarden och
det berörda området verkar vara av den karaktär att detta borde utföras. Avtalet
mellan Skogssällskapet och markägaren är mycket tydligt på den punkten, det är
markägarens ansvar att samråd genomförs. Återigen, markägaren är ej längre
certifierad och därmed blir inte heller detta någon avvikelse mot FSC standarden.
4. Förutom den del i ovan nämnda punkt så behandlar detta klagomål ett antal skador vid
skogsbruksåtgärder. Här pekas på körskador på skogsmark med rikt friluftsliv,
forn/kulturlämning (något oklart om vad alla objekten klassas som), allmänt nyttjad
led (Bohusleden). Förutom detta så menar man även att det varit bristfällig hänsyn till
vatten samt arter som sparvuggla och tjäder. Avtalet mellan Skogssällskapet och
markägaren tydliggör i första stycket att det är markägarens fulla ansvar att efterleva
FSC standardens krav. Därmed blir inte heller detta någon avvikelse. Tilläggas kan att
Skogssällskapet har byggt grillplatser samt röjt stigar i området just för att höja de
sociala värdena.

Summering: Om markägaren fortsatt hade varit certifierad hade utgången mycket troligt
kunnat bli en helt annan. T.ex. är samrådet som tidigare nämnts en mycket viktig del av
standarden och tydligt uppstyrd i hur detta ska genomföras. Hade inte avtalet varit tydligt i
sin ansvarsfördelning hade även detta kunnat påverka utfallet annorlunda. Men med de
omständigheter som råder för tillfället så leder inte detta klagomål till någon avvikelse mot
FSC standarden.

Önskar ni överklaga DNV GLs synpunkter är du välkommen att göra det skriftligt enligt
hänvisning på följande länk: http://www.accreditation-services.com/disputemanagement/complaints.

Med vänliga hälsningar
Madelene Weistrand
Kvalitetskoordinator
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