
Forest Stewardship Council® 

FSC® Sverige 
 
 

1 of 2 

FSC Sverige | FSC Sweden • www.se.fsc.org  

S:t Olofsgatan 18, 753 11 Uppsala 

Tel +46 (0) 18-14 15 26 

E-post: kontakt@se.fsc.org 

Rekommendation angående handlingsplan för indikator 6.5.2. – Godkänd av 
standardkommittén 28 april 2022 

Fråga  
Ska riktlinjerna under 6.5.2 förstås så att kravet inte måste efterlevas förrän efter ett antal år förutsatt 
att man har en handlingsplan? Om så är fallet, vad är en rimlig tid som kan krävas av en markägare 
för efterlevnad? 

Svar 
RIKTLINJER 6.5.2: Höga naturvärden och god naturvärdespotential utifrån naturvärdes- och land-
skapsekologiska bedömningar/analyser styr urval av områden (6.5.2a-c). Urval och val av hänsynsåt-
gärder görs normalt i samband med landskapsplanering och/eller skogsbruksplanläggning. Urval och 
dokumentation av områden i 6.5.2a-d kan även göras löpande och verifieras via handlingsplaner med 
regelbundna uppföljningar. /---/ (från FSC-STD-SWE-03-2019 SW) 

Som riktlinjen till 6.5.2 beskriver måste inte angiven areal vara slutgiltigt utvald för att kravet i standar-
den ska vara uppfyllt men det ska finnas en handlingsplan hur certifikatsinnehavaren planerar att upp-
fylla arealkravet. Handlingsplanen ska ses över och uppdateras årligen tills dess att arealkravet i 6.5.2 
är uppfyllt.  

Handlingsplanen ska vara dokumenterad, uppföljningsbar och certifikatsinnehavaren ska kunna visa 
hur genomförandet av handlingsplanen leder till att områden väljs ut för 6.5.2.  

Tidsomfattningen för att uppfylla arealkravet kan variera mellan certifikatsinnehavare då förutsättning-
arna och utmaningarna varierar (till exempel gruppcertifikat i jämförelse med direktcertifikat, nuläges-
bild, geografiska och naturgivna förutsättningar). Det är centralt att certifikatsinnehavaren kan redo-
visa ett regelbundet arbete för att uppnå arealkravet.  

Skogsbruksåtgärder får generellt inte utföras i preliminärt utvalda områden (enligt punkt 2 nedan) in-
nan området fältinventerats och klassificerats. Enstaka skogsbruksåtgärder kan undantagsvis genom-
föras om det uppenbart inte riskerar att hota sociala värden eller naturvärden.  

Handlingsplanens innehåll bör anpassas efter skogsägarkategori och efter certifikatsinnehavarens 
förutsättningar men gemensamt för handlingsplanerna ska vara att de minst omfattar följande delar: 

1. Nulägesbeskrivning (utgångsläge utvald areal för 6.5.2) 
2. Preliminärt lämpliga områden för 6.5.2. Arealen preliminärt utvalda områden ska vara större 

än vad som återstår för att uppfylla arealkravet. 
För gruppcertifikat kan områden för 6.5.2 uppfyllas på grupp-, alternativt medlemsnivå, för medlemmar 
med skogsinnehav under 1000 ha produktiv skogsmark, i enlighet med FSC:s gruppstandard (FSC-
STD-30-005, Forest Management Groups). I och med detta kan certifikatsinnehavaren även delegera 
punkt 2 till motsvarande medlemmar.  

3. Tänkta aktiviteter för att uppnå arealkravet i 6.5.2 (hur leder tänkta aktiviteter till att uppnå 
arealkravet) 
Exempelvis: 

• metod för identifiering av bestånd. 
• prioritering av beståndstyper/naturtyper/etc. 
• inhämtning av planmaterial 
• inventering 
• egenkontroller 
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• informationsspridning 
4. Tidsplan för aktiviteterna i handlingsplanen 
5. Tidsomfattning för certifikatsinnehavaren att uppnå arealkravet i 6.5.2 

Beskrivning av uppföljning för efterlevnad av tidsplanen. Krav på handlingsplan har funnits sedan 
publicering av ny FSC-skogsstandard. Handlingsplanen anpassas utifrån denna rekommendation 
senast till årsskiftet 2022/2023. För gruppcertifikatsinnehavare där områden för 6.5.2 uppfylls på 
gruppnivå är införandetiden av preliminärt lämpliga områden senast årsskiftet 2024/2025.  

Standardreferens 
FSC-STD-SWE-03-2019 SW, indikator 6.5.2 med riktlinjer  
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