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Det finns en överenskommelse om samrådsplikt, som innebär att 
skogsbolag som planerar större ingrepp i sin skog måste kalla till 
samråd med lokala intressenter – lokala utvecklingsgrupper, intresse-
föreningar med flera, innan bolaget går till praktisk handling. 

Detta samråd kan vara avgörande för exempelvis områden för rekrea-
tion blir kvar, liksom ridleder, vandringsleder eller områden som är 
viktiga för lokalt näringsliv. 

Läs mer om samrådsplikt i den här broschyren. 
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Sedan 2010 finns en överenskommelse om samrådsplikt inför slutavverkning av 
skog, som är undertecknad av de storskogsbolag som är anslutna till Forest Ste-
wardship Council. Denna samrådsplikt ger oss inom landsbygdsrörelsen möjlighet 
att göra vår röst hörd innan storskogsbolagen avverkar skog. 

Samrådsplikten innebär att skogsbolag som planerar större ingrepp i sin skog måste 
kalla till samråd med lokala intressenter – lokala utvecklingsgrupper, intressefören-
ingar med flera, innan bolaget går till praktisk handling. 

På ett samrådsmöte kan de lokala intressenterna informera om sådant i skogen som 
är betydelsefullt för lokalbefolkningen. Det kan vara områden med kulturhistoria, 
rekreation, ridleder, vandringsleder eller områden som är viktiga för lokalt närings-
liv, etcetera.

Skogsägaren har ingen formell skyldighet att rätta sig efter de lokala intressenter-
nas synpunkter. Vi som representerar lokalbefolkningen har alltså inga möjligheter 
stoppa en avverkning genom själva samrådet. Men vi inom Hela Sverige ska leva 
tror ändå att överenskommelsen medför att många områden som av olika skäl är 
viktiga, kommer att hanteras mer skonsamt. 

Det är inte illvilja som gör att skog ibland avverkas med förödande konsekvenser 
för invånare och turismföretag, utan ofta okunskap om de lokala förhållandena och 
intressenterna. 

Överenskommelsen innebär en viktig roll för Hela Sverige ska levas länsavdelning-
ar. Det är nämligen de som hjälper skogsägaren att definiera vilka som är de lokala 
intressenterna i ett område.

Hela Sverige ska leva vill gärna följa utvecklingen. Är de här frågorna aktuella i ert 
område är vi tacksamma om ni hör av er. 

Fakta i korthet.
• Samrådsplikten har förhandlats fram inom organisationen Forest Stewardship 

Council, FSC. Hela Sverige ska leva är en av de organisationer som är medlem-
mar i FSC. 

• Samrådsplikten gäller för skogsbrukare med mer än 5 000 hektar skog och om 
de är anslutna till FSC. FSC innehåller regler för hur skogsbruket dels ska ta 
hänsyn till miljön och dels ta sociala hänsyn.

• I reglerna finns också direktiv om att skogsbolagen kan få hjälp från Hela Sve-
rige ska leva och länsavdelningarna för att få kontakt med lokala grupper.

• Innan samråd, ska skogsägaren skicka ut en karta till de som bjuds in, så att de 
kan se var avverkning planeras. 

Läs mer på hemsidan: www.fsc-sverige.org  

Hela Sverige ska leva sitter med i Svenska Forest Stewardship Council, och har en 
representant i den sociala kammaren, Stig Hansson. Han är före detta styrelseleda-
mot i riksorganisationen och aktiv i Gotlands länsavdelning. 

Vill du veta mer, kontakta Stig Hansson på tfn 070-601 60 70. 
För övriga kontaktuppgifter se baksidan på broschyren. 
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