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Synpunkter på FSC standard för skogsbruk under den första konsultationen 

 

Hela Sverige ska leva har haft möjligheten att följa den revision som pågår av FSC standarden 

för skogsbruk i Sverige och vill lämna följande synpunkter på den nu pågående första 

konsultationen. 

 

Om Hela Sverige ska leva 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper 

som finns runt om i landet. De kan ha olika namn, som byalag, samhällsförening eller 

intresseförening eller annat. 

Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin 

bygds eller sitt närområdes framtid. Oftast hittas en lokal utvecklingsgrupp på landsbygden 

eller i små samhällen, men de finns även här och var i storstäderna. 

En lokal utvecklingsgrupp representerar den lokala allmännyttan och arbetar med det som är 

viktigt för människorna i just den bygden. Det kan vara att ta över skolan, bygga ett 

vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen i bygden. Vissa arbetar 

med alltihop. 

Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för dessa lokala grupper och för nära femtio 

organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar. 

Vår uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för 

framgångsrikt lokalt arbete. Vi är också en organisation som påverkar, genom att lyfta de 

frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. 

Hela Sverige ska leva tar en aktiv del i Överenskommelsen inom det sociala området och 

Överenskommelsen för integration. 

Vår största sammankomst är den vartannat år genomförda Landsbygdsriksdagen som samlar 

800-1000 deltagare från lokala grupper, länsavdelningar/länsbygderåd, andra organisationer, 

företrädare för både myndigheter och politik, med  syfte att utbyta goda idéer för lokal 

http://www.helasverige.se/kansli/hem/


utveckling, manifestera viktiga frågor för landsbygd och lokal utveckling men också en 

möjlighet för utbyte mellan det civila och offentliga samhället. 

 

Synpunkter vid den första konsultationen 

Hela Sverige ska leva uppskattar att FSC standarden om fattar hur relationer ska vara på 

samhällsnivå. Våra synpunkter koncentreras på det avsnitt som handlar om hur 

certifikatsinnehavare ska bidra till att bibehålla eller förbättra lokalsamhällens sociala och 

ekonomiska välstånd samt när det i avsnitt 6 finns skrivningar om etablering av vindkraft. 

 

Hela Sverige ska leva noterar dock att i slutet av utkastet finns en ordlista som definierar ord 

och hur uttryck ska tolkas. I ett avsnitt definieras hur ”lokalsamhällen” ska tolkas:  

 

” Samhällen i olika storlekar som befinner sig inom eller i närheten av skogsbruksenheter 

eller som är tillräckligt nära för att ha en betydande effekt på skogsbruksenehetens ekonomi 

eller miljövärden eller för deras ekonomier, rättigheter eller miljöer på ett betydande sätt 

påverkas av brukningsåtgärderna eller skogsbruksenhetens biofysiska aspekter” 

 

Hela Sverige ska leva anser att tolkningen är oprecis. För oss är det viktigt att den lokala 

nivån inte enbart är kommuner, utan att det vi kallar ”den första nivån” finns med. Det vill 

säga de sammanslutningar som finns på den lokala nivån före kommunerna, genom byalag, 

byföreningar och där medborgare kommer samman i lokala grupper.  Det är där man kommer 

närmast de som berörs av skogsbruket. 

Vi skulle önska att detta förtydligades i denna ordlista och att det tydligt framgår att det inte 

bara är den kommunala nivån som berörs. 

 

I avsnitt 4.3.1 berörs i vägledningen för indikatorn hur lokal näringsverksamhet i första hand 

ska ges företräde. Vi anser att skrivningen är för vag och inte ger tillräckligt stöd för att det är 

den lokala verksamheten som ska ges företräde. Vidare borde långsiktigheten för det sociala 

och ekonomiska välståndet understrykas. 

 

I vägledningen till indikatorn 4.3.4 borde framgå att det är både praktiska möjligheter och 

ekonomiska möjligheter att genomföra leverans som ska gälla. Vidare ifrågasätter vi om det 

är nödvändigt att ha med ”…samt att kunden skall vara solid och anses kreditvärdig.” Det 

måste väl anses som en självklarhet. Ordet ”solid” öppnar kanske upp för rätt godtyckliga 

tolkningar. 

 

I indikatorn 4.5.4 redovisas hur samråd skall genomföras. I riktlinjerna till indikatorn talas om 

”lokalsamhället” vid samrådet för områden av särskild vikt. Vidare finns i denna riktlinje 

punkter där det nämns ”berörda intressenter”.  Vi vill understryka att det som vi tar upp under 

ordlistans ”lokalsamhälle” att det borde tydligare framgå att en tolkning inte enbart kan syfta 

på den kommunala nivån, utan att det är nivåer under den kommunala. Många kommuner 

genomför själva i sin fysiska planering konsultationer med den lokala nivån under 

kommunens. 

 



Vad gäller skrivningarna i avsnitt 6 om principer för miljövärden och miljöpåverkan där 

certifikatsinnehavare ska säkerställa att man upprätthåller, bevarar och/eller återställer 

skogsbruksenhetens ekosystemtjänster, talar man i avsnitt 6.9.2 om etablering av vindkraft. I 

punkten h) sägs att stöd till lokalsamhällena ska vara långsiktigt social och ekonomisk 

välfärd.  

Uttrycket långsiktigt borde förtydligas. 

 

Avslutning 

 

Vi vill uttrycka vår uppskattning att vi haft möjlighet att följa processen med FSC standarden 

för skogsbruk i Sverige. Vi värdesätter konsultationen och hoppas att våra synpunkter kan 

hjälpa till att utveckla standarden.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Åse Classon        Staffan Nilsson       Terese Bengard 

Ordförande          Ordförande             Verksamhetschef 

 


