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FSC:s mission och 
vision 

• Forest Stewardship Council 
(FSC) grundades 1994 av 
företag och 
frivilligorganisationer från 
25 länder

• FSC:s mission: att arbeta 
för ett miljöanpassat, socialt 
ansvarstagande och 
ekonomiskt livskraftigt bruk 
av världens skogar.

• FSC är både en 
medlemsorganisation, 
certifiering och en 
hållbarhetsmärkning 



• FSC International ca 1100 medlemmar (främst organisationer), 
organiserade i tre kammare: miljö, social och ekonomisk

• Strävar efter konsensus vid beslut

• Varje kammare har 1/3 av rösterna, omröstningsbeslut kräver majoritet i 
alla kammare

• Medlemmarna beslutar om FSC:s regelverk och strategi och väljer den 
internationella styrelsen

• Medlemskapet är skiljt från certifieringen
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FSC:s medlemsorganisation: en unik struktur



• 39 600 Chain of custody certifikat
(COC) i 123 länder

• Ca 20 % av det industriella virket på
världsmarknaden är FSC-certifierat
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FSC i Sverige

• Ideell förening från 1996

• Drygt 50 medlemmar 

• Införde världens första 
skogsbruksstandard 1998

• Ny standard 2020

• 24 skogsbrukscertifikat i Sverige: 
ca 12 miljoner ha = 50 % av den 
produktiva skogsmarken, 

• Varav 15 gruppcertifikat,  28 900 
privata skogsägare

• Ca 400 spårbarhetscertifierade 
företag i Sverige

• Kansli i Uppsala med 5 anställda



Medlemmar FSC Sverige
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IKEA, Södra, Sveaskog, 
Essity, Stora Enso, SCA
Bokhandelsgruppen, 
Vida Skog, Stockholm 
Exergi, Tetra Pak
Skogssällskapet, 
Prosilva 37 st



Grunden för FSC: 
våra principer & kriterier
• Ramverk för ett hållbart 

skogsbruk

• En nationell skogsbruksstandard 
är en anpassning till de 
nationella förhållandena. 

• Standarder tas fram av FSC:s 
medlemmar, 

• Öppen konsultation för att samla 
in synpunkter från andra 
intressenter
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Principer

1. Efterlevnad av 

lagstiftning och FSC:s 

principer

2. Arbetarrättigheter

3. Urfolkens rättigheter

4. Lokalsamhället

5. Skogens värden

6. Miljöhänsyn

7. Skötselplan

8. Uppföljning & utvärdering

9. Skogar med höga 

bevarandevärden

10. Skogsskötsel
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Perspektiv på markberedning

Miljökammaren: 

Det markbereds för mycket i svenskt skogsbruk, ofta 
av slentrian

Medför risker: 
• Kväveläckage, 
• Metylkvicksilver & slam i vattendragen
• Minskat kolförråd i marken
• Påverkan på markfauna och mykorrhiza
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Perspektiv på markberedning
Social kammare:

• Minskar lavbetet
• Skonsammare metoder finns, men används för 

sällan

• Det skötselmoment som påverkar forn och 
kulturlämningar mest, även där hänsyn tagits vid 
avverkning 

• Förstörelse av lämningar, husgrunder, kolbottnar mm

• Förarna inte en del av arbetslaget 
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Perspektiv på markberedning

Ekonomisk kammare:
• Nödvändigt för god föryngring  - säkra framtida 

virkesproduktion
• Ge goda förutsättningar för förädlade plantor
• Möjliggör naturlig föryngring – även av lövträd
• Minskar risken för snytbaggeskador – viktig 

komponent i ett kemikaliefritt skogsbruk
• Väl beprövat
• Spåren försvinner efter några år



11

Perspektiv på markberedning

Mindre 
markberedning

Markberedning 
nödvändigt

Markberedning 
ger skador



Markberedning i nya FSC standarden 

• Relevant kompetens/SYN-kurs

• Markberedningsmetod tas upp i 
samplaneringsprocessen 

• Ståndortsanpassat med bästa tillgängliga 
metod och teknik för minimering av 
markpåverkan

• Förhindra:
• skador på kända forn- och kulturlämningar,

• skador på tidigare lämnad naturhänsyn

• erosion och negativ påverkan på vattenmiljön

• Åtgärda skadan

• Traktdirektiv med planerade 
hänsynsåtgärder finns inför markberedning
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Markberedning 
– ingen isolerad 
fråga
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• Del av ett skötselsystem

• Övrig hänsyn till 
renskötsel

• Körskador

• Kantzoner mot sjöar och 
vattendrag

• Föryngringsmetod

• Arbetsmiljöfrågor
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