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NATURVÄRDESBEDÖMNING OCH NYCKELBIOTOPER
FSC-standarden för skogsbruk i Sverige innehåller nya och förändrade krav på miljö- och social hänsyn.
Här presenteras krav för naturvärdesbedömningar och information om hur nyckelbiotoper hanteras.

Vad säger standarden?
Naturvärdesbedömningar ska genomföras inför större
skogliga åtgärder, normalt när det är barmark. Nyckel
biotoper ska undantas från alla skogsbruksåtgärder
förutom åtgärder som krävs för att bevara eller främja
biotopens biologiska mångfald.
Större skogsägare (med mer än 5 000 hektar produktiv
skogsmark) ska ha en övergripande beskrivning av sin
ekologiska landskapsplan, med karta över landskap
med avsatta områden och nyckelbiotoper, tillgänglig
för allmänheten. Övriga skogsägare ska på förfrågan
kunna dela information om avsatta områden och nyckel
biotoper.
Det här är nytt
Vissa krav har preciserats.
•

Att naturvärdesbedömning ska genomföras inför väg

utbyggnad och grövre gallring har preciserats. När nya

skogsbilvägar ska byggas görs naturvärdesbedömning
en för de bestånd som berörs av vägsträckningen.
•

Kraven på utbildning för dem som ska utföra natur

värdesbedömningar har preciserats. Utbildningen ska

anpassas för att bättre kunna identifiera svårbedömda
naturvärden.
•

konsulteras för att kalibrera förmågan att identifiera höga

naturvärden, och särskilt nyckelbiotoper, bland dem som
utför naturvärdesbedömningar.
•
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Skogsstyrelsen eller andra experter ska regelbundet

Naturvärdesbedömningar ska genomföras inför större skog
liga åtgärder och kraven på utbildning för dem som ska
utföra naturvärdesbedömningar har preciserats.

Metoden för och tillämpning av naturvärdesbedömning
ska utvärderas regelbundet.

Här finns kraven
Se indikatorer 6.2.1 och 6.2.2 för naturvärdesbedömning,
6.4.1 för nyckelbiotoper, och 7.5.1 för information som ska
vara tillgänglig för allmänheten. Se även indikator 2.5.1 för
kompetenskrav.

Varför är det viktigt?
Naturvärdesbedömning är ett verktyg för att identifiera
vilka naturvärden skogen har och för att anpassa na
turhänsynen som ska tas i skogsbruket. Naturvärdes
bedömning används också för att identifiera nyckel
biotoper och andra skyddsvärda skogar som ska

Detta FAKTABLAD ingår i en serie material om nya och ändrade krav i FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Kraven och
deras syfte beskrivs kortfattat. För krav som ska följas gäller standardtexten. Läs mer på FSC Sveriges hemsida.
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Förekomsten av karaktäristiska strukturer och biotoper spelar stor roll för arbetet med att identifiera och bedöma naturvärden i
skogen.

avsättas, besluta om målklassning vid skogsbruks
planläggning och ta fram förslag om eventuell naturvårdande eller anpassad skötsel.

naturvärdesbedömning är därför avgörande för att säker

Viktigt med kalibrering och kvalitetssäkring

Öppenhet ökar naturvårdsarbetets trovärdighet

Naturvärdena i ett bestånd påverkas av många faktorer och

En väl genomförd naturvärdesbedömning har också betydel

exempelvis om ett bestånd ska klassas som nyckelbiotop

bruket. Trovärdigheten för naturvårdsarbetet kan stärkas

brering och erfarenhetsutbyte ökar möjligheterna att tillämpa

nen om nyckelbiotoper och avsättningar. Det kan också före

ställa att resultatet och målklassningen speglar naturvärdena
i beståndet.

naturvärdesbedömning involverar ofta gränsdragningsfrågor,

se för människors syn på naturhänsynen i det svenska skogs

och var gränsen för nyckelbiotopen går. Utbildning, kali

genom öppenhet i hur metoderna tillämpas och i informatio

likvärdiga bedömningar och minskar risken för att natur

bygga konflikter mellan skogsindustrin och miljöintressenter.

värden missas.

Metoden för naturvärdesbedömning utgår som regel från att

FAKTA process om höga naturvärden
och nyckelbiotoper

biologisk mångfald och hotade arter. Artförekomst är också

NYCKELBIOTOPER har under de senaste åren varit

värden, men en naturvärdesbedömning bör kunna utföras

den allmänna skogsdebatten i Sverige.

garna kompletteras med specialistkunskap i svårbedömda

teringen av höga bevarandevärden och nyckelbiotoper,

definierar naturvärdena. Kvalitetssäkring av metoden för

med medlemsorganisationer och berörda intressenter.

identifiera strukturer och miljöer som har stor betydelse för
en viktig del i identifieringen av bestånd med höga natur

föremål för diskussioner, både inom FSC Sverige och i

av personer med relativt begränsad artkunskap. Bedömnin

FSC Sverige har inlett en process för att diskutera han

fall eller för biotoptyper där arterna snarare än strukturerna

och eventuella behov av ändringar i kraven, tillsammans

Läs mer
om FSC-certifieringens bidrag till biologisk mångfald i en rapport på FSC Sveriges hemsida.

Om standardprocessen
Standarden utgår från FSC:s globala principer och kriterier, med anpassningar till svenska förhållanden. Standarden har revide
rats och beslutats av FSC Sveriges medlemmar som är uppdelade i ekonomisk, social och miljökammare. Standardkraven har
tagits fram genom förhandlingar där de tre kamrarna har haft ett likställt inflytande. FSC-certifiering är ett marknadsdrivet och
frivilligt system, och syftet är att det ska fungera som ett komplement till andra satsningar för ett ansvarsfullt skogsbruk.
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