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Kompletterande rapporter, brochyrer mm till Skogsseminarie okt. 2019. 

Ett ca 20 000 ha stort område i Svartedalen varav 12 000 ha har utpekats som 
riksintresse för friluftslivet av Naturvårdsverket och länsstyrelsen. 

 
I Svartedalens vildmarker finns en rikt varierad natur-ännu långt ifrån outforskad. Den 
sönderbrutna topografin i en gammal bergskedja ger en omväxling mellan sjöar, tjärnar och 
myrmarker mot en kontrast av skogsklädda bergshöjder upp till 180 möh mellan sprickdalar. 
Kieselrika, kalkfattiga bergarter med blåbär och ljung dominerar. Men här finns också basiska 
grönstensområden, som hållit stånd mot försurningen och ger utrymme för mer krävande 
växter som sårläka, blåsippa och skogsnycklar. Närheten till havet ger en fuktig oceanisk 
klimattyp med en säregenlavflora med ett flertal rödlistade arter. Ännu på 1800-talet 
dominerades Svartedalen av en hävdad ljunghed men gammelskog finns kvar och nu har 
ljungheden återtagits av en yngre barrskog där också bok och ek ingår. Men ännu finns 
ljughedsarten hedjohannesört med ca. 90% av det totala svenska beståndet kvar. Den 
mångformiga naturen ger biotoper för en lång rad fågelarter med speciella krav t.ex 
storlomm, trana, spillkråka, mindre- och tretåig hackspett, pärl-och sparvuggla, tjäder, orre 
och hjärpe. 
 



Inventeringar och rapporter för Svartedalen.  På hemsidan finns länkar för flera 

https://www.raddasvartedalen.se  
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Frågor till FSC - svar 

1. Var hittar man vem som är skogsägaren 

Det är inte alltid så lätt, men lantmäteriet har en söktjänst för att se vilken fastighet en viss mark 

ingår i, https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/kartsok-och-

ortnamn/  sedan kan nog både Lantmäteriet  och Skogsstyrelsen berätta vem som är ägare. 

Lantmäteriet har de här kontaktmöjligheterna https://www.lantmateriet.se/sv/Om-

Lantmateriet/Kontakta-oss/ 

2. Var hittar man om skogsägaren är FSC certifierad? 

För större markägare så finns de i FSC:s internationella databas 

https://info.fsc.org/certificate.php men privata skogsägare under 1000 ha och de över 1000 

ha som drivs av privatpersoner (inte AB) finns inte alltid med eftersom det inte är krav på 

det. När det gäller mindre markägare så får man kolla med de olika gruppcertifikaten som 

finns i Sverige https://se.fsc.org/se-se/certifiering/gruppcertifiering-mindre-markgare Vi på 

kansliet kan hjälpa till med en sådan fråga. 

3. Kan man få reda på  om skogsägaren gjort en miljö- och naturvårdsbedömning? 

Enligt våra regler så ska en certifierad markägare göre en sådan bedömning före större 

skogliga åtgärder. Men det är upp till skogsägaren om hon eller han vill dela med sig av 

sådana bedömningar.  

4. Vad kan man göra om en skogägare avverkningsanmält en registrerad nyckelbiotop enl 

skogsstyrelsens underlag. Detta innan avverkning sker. 

Jag skulle rekommendera att först kontakta skogsägaren om inte den kontakten är tagen 

redan. Nästa steg är att kontakta skogsstyrelsen. Tredje steget är att kontakta 

certifieringsbolaget för den aktuella skogsägaren om den är FSC-certifierad. Vi på kansliet kan 

också hjälpa till för att du få rätt kontakter. 

Värdefulla länkar FSC 

https://se.fsc.org/se-se/om-fsc/vanliga-frgor-och-svar/6-vilken-skog-ska-skyddas-i-fsc-
skogsbruk 

Vi ger möjlighet till insyn och inflytande för de som är intresserade av hur våra skogar sköts. 
Våra regler utvecklas i öppna processer och kontrollen av att reglerna följs görs av 
oberoende parter, s.k. tredjepartscertifierin 

https://se.fsc.org/se-se/standarder/svensk-skogsbruksstandard  

 
Vi har 8 st foldrar nedan ett exempel 2.  Samt 1 folder som beskriver vårt mål.  
Se gärna vårt bildgalleri med  vårt “arbete sprids i värden”  
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