
     Kungälv den 14 feb. 2019 

 
       

    Till DNV GL-FSC/PEFC  Complaint  

    fsccomplaints@dnvgl.com 
 
 

Formellt klagomål från föreningen ”Rädda Svartedalens Vildmark” 

Den 25 november 2018 skickade föreningen Rädda Svartedalens Vildmark in en överklagan av 

DNVGLs bedömning av föreningens tidigare klagomål rörande skogsägaren Våge Svensson, medlem i 

Södra Skogs certifieringsgrupp. Överklagan rörde det faktum att markägaren hade avverkningsanmält 

en registrerad nyckelbiotop (se bifogad tidigare överklagan), att det i flera av 

avverkningsplaneringarna saknades skyddszoner mot vatten(tex. A 14486-2018) samt att de 

avverkningsplanerade skogarna i flera delar höll tydliga indikationer på höga naturvärden och 

nyckelbiotopskvaliteter. Som grund för detta hänvisade vi till FSC-standardens kriterium 6.1.7 samt 

6.2.1 a och/eller b. DNV har valt att inte hantera denna del av vår tidigare överklagan, varför vi 

härmed inkommer med ett formellt klagomål i ärendet. 

I  A 14492-218 och A 14567-218 (se bilder nedan) menar vi att markägaren har brutit mot FSC-

standardens kriterium 6.1.7 som anger att ”skogsbrukare ska genomföra miljö- och 

naturvärdesbedömning [enligt bilaga 4] på beståndsnivå före större skogliga åtgärder och 

dokumenterar resultatet i de fall naturvärdesbedömning inte har skett i samband med 

skogsbruksplanläggning”. I artportalen finns Hedjohannesört EN registrerad för området.   

Standarden är således mycket tydlig med att en naturvärdesbedömning ska ha skett i området innan 

större skogliga åtgärder. Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har inte fått ta del av någon 

naturvärdesbedömning i området, inte heller har markägaren återkopplat till föreningen när denna 

har efterfrågat en sådan. Vi menar att berörda områden i stora delar håller så pass höga naturvärden 

att dessa borde ha fångats upp av en korrekt genomförd naturvärdesbedömning. Samtidigt visar 

avverkningsplaneringen att det saknas såväl hänsyn till vatten och livsmiljöer för känsliga arter. 

I avverkningsanmälan A14567-2018 samt A14492-2018 menar vi att markägaren har intentioner att 

bryta mot FSC-standardens kriterium 6.2.1 som anger att ”Skogsbrukare ska undanta från alla 

skogsbruksåtgärder, förutom åtgärder påkallade för att bevara eller främja biotopens naturliga eller 

hävdbetingade biologiska mångfald alla nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik 

(1995)”. Det råder inga tvivel om att markägaren har avverkningsanmält redan registrerade 

nyckelbiotoper, vilket vi tydliggjort med kartor i vår tidigare överklagan. Om markägaren redan har 

avverkat dessa har denne per definition brutit mot standardens kriterium rörande nyckelbiotoper. Vi 

menar också att DNVGL i sådana fall även medverkat till att dessa har avverkats genom att medvetet 

ignorera den tydliga bevisning i form av kartunderlag som vi delgav er i samband med vår skrivelse 28 

juni 2018 och vårt överklagande den 25 november 2018.   

Mot bakgrund av ovanstående förväntar vi oss nu att DNVGL hanterar dessa ärenden som ett 

formellt klagomål och ger oss ett svar på detta inom rimlig tid. 
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Med vänlig hälsning  

Kåre Ström 0707-723204, e-post: karestrom@telia.com                                                                

Ordförande i Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark 

Tvetgatan 277                                                                       

442 33 Kungälv                                                               

 

Stig Johannesson 076-3464515, e-post andolf@tele2.se  

Sekreterare i Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark 

Munkegärdegatan 355 

442 41 Kungälv 
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