Anpassning av Svensk PEFC standard vid tillvaratagande av stormfällt
virke i stormdrabbade områden fr.o.m. 2014‐01‐15
Bakgrund
Ett flertal stormar drabbade Sverige under november ‐ december 2013
med tyngdpunkt på norra Sverige. Skadorna på skogen blev omfattande.
Detta innebär exceptionella förhållanden som motiverar vissa avvikelser
och kompletteringar av PEFC’s regler för skogs‐ och spårbarhetscertifiering
enligt Tekniskt Dokument III (TD III).
Anpassningarna syftar till att minimera skador på skogstillstånd, virke,
mark och miljö med beaktande av de begränsningar som gäller för
virkesleveranser och avverkningsresurser.

Giltighet


Styrelsen för svenska PEFC fattade beslut om anpassningarna den 15
januari 2014 och de gäller t o m den tidpunkt som Skogsstyrelsen
fastställer vid upparbetning och tillvaratagande av stormfällt virke
inom stormområdena.



Med stormområde avses de av Skogsstyrelsen, vid varje tillfälle, definierade områdena.

Anpassningar av kriterier i Svensk PEFC Skogsstandard SWE 002:3


Dispenser i gällande lagstiftning och myndighetsregler i samband med tillvaratagande av
stormfällt virke är giltiga på PEFC certifierad skogsmark.



Tillvaratagande av stormfällt virke i Nyckelbiotoper skall föregås av samråd med SKS. Efter
genomfört samråd får stormfällt virke tillvaratas enligt anvisningar från SKS samt redovisas
som certifierat virke. Beslut om tillvaratagande av stormfällt granvirke från Nyckelbiotoper
efter samråd med Skogsstyrelsen tas ytterst av markägaren för det fall inget föreläggande
gjorts från SKS sida.



Inom områden avsatta för naturvårdsändamål (NO och NS bestånd enligt SWE 002 4.2)
som inte är Nyckelbiotoper får följande virke tillvaratas och räknas som certifierat virke.
o
o
o

Färskt stormfällt granvirke och virke med färska angrepp av granbarkborre.
Virke som behöver avverkas av säkerhetsskäl för framkomlighet eller andra
särskilda skäl av liknande karaktär.
Med hänsyn till skogsskyddsbestämmelserna får dock högst 3 m3sk färska
vindfällen av gran och 5 m3sk per ha av barrträd kvarlämnas.



Oberoende av skadegrad på avsatta bestånd, inom ramen för 5 %, behöver inga nya
avsättningar göras under den tid som dessa anpassningar är giltiga.



Krav på avsättning av död ved enligt SWE 002 4.9 tolkas så att ny död ved, d.v.s.
högstubbar eller ringbarkade träd, inte behöver tillskapas vid tillvaratagande av stormfällt
virke.



Färskt stormfällt granvirke och virke med färska angrepp av granbarkborre som tidigare
lämnats som naturvärdesträd eller utvecklingsträd samt i kantzoner och hänsynsytor får
tillvaratas.



Fällning av alla träd oberoende av trädslag skall ske där detta är viktigt för säkerhet och
framkomlighet.



Till kemisk behandling som accepteras enligt SWE 002 2.3 räknas även användning av
fångstvirkesfällor för bekämpning av granbarkborre. Fångstvirkesfälla är en mindre mängd
färskt granvirke som lämnas nära fjolårets barkborreangrepp och behandlats med
lockmedel och insektsmedel för granbarkborre.

Observationer till krav i SWE 002:3


Kriterierna 2.1 Aktivt, ekonomiskt skogsbruk, 2.3 Nya oprövade metoder och kemiska
medel, 2.5 Skogshälsa, 4.6 Metoder för att skydda mark och vatten och 4.13 Kulturmiljö
gäller oförändrade. Det innebär att aktiv återbeskogning genomförs med
ståndortsanpassade metoder, användning av kemisk behandling minimeras, åtgärder för
skydd av vatten vidtas, markskador minimeras, åtgärder för att minska skogsskador av
insekter ges hög prioritet samt att fornlämningar och fornminnen skyddas.



För att skydda marken gäller följande:
o Transportvägar förläggs till de bärigaste terrängpartierna.
o Lämpliga skyddsåtgärder t. ex. träbroar används vid passage av bäckar,
surdrog och andra vattendrag.
o Ingen körning i kantzoner till sjöar och vattendrag med dålig bärighet.
o Metodanpassning genom indragning av träd till upparbetning.
o Reducering av lasstorlek vid särskilt känsliga passager.
o Risning av passager med låg bärighet.



Allvarliga körskador på drivningsvägar åtgärdas.

Certifieringsstatus ‐ Spårbarhet


Virke som tillvaratagits från stormfällda objekt enligt PEFC skogsstandard med
ovanstående anpassningar är godkänt som PEFC certifierat.

