
 

    Till DNV GL-FSC/PEFC  Complaint  

    fsccomplaints@dnvgl.com 
 
 

Behov av kompletteringar och klargörande av DNVGL:s bedömning av 
klagomålen från föreningen ”Rädda Svartedalens Vildmark”.  
 
 
 
 

Bakgrund 

Föreningen har skrivit till DNVGL 28 juni 2018 där vi undrade om planerade avverkningar 

uppfyllde FSC Svensk Skogsbruksstadard för bla. samråd, naturvärden såsom nyckelbiotoper? 

 

-Vi fick 22.10.2018 svar DNVGLs bedömning är att markägaren inte efterlevt indikatorn 

4.4.3 i FSC Svensk Skogsbruksstadard, avvikelse utfärdas mot skogsägaren Våge Svensson, 
medlem i Södra Skogs certifieringsgrupp. Avvikelsen graderas som mindre då man tidigare 

genomfört samråd i proaktivt syfte med gott utfall, avvikelsen kan inte bedömas som 

systematisk.  

 

Föreningen skrev ånyo 25.11. 2018 då vi inte fått våra övriga anmärkningar besvarade. 

 

-Vi fick 11.12.2018 följande svar från er. 

 

Vi har behandlat ert brev från 25/11 2018 om överklagan klagomålsbeslut rörande Våge 

Svensson. 

 

Ert ursprungliga klagomål gällde samråd inför planerad slutavverkning, och för den 

utfärdades avvikelse mot markägaren. Vi kan inte kommentera markägarens kommande 

åtgärder för avvikelsen. Åtgärderna kommer att följas upp på kommande revision och vi har 

inga ytterligare kommentarer i denna fråga.     

 

Det ni skriver som överklagan om kunskapsunderlag är inget som ni framförde tidigare och 

frågan har inte behandlats av oss. Om ni vill att frågan ska hanteras av oss som ett klagomål 

ber vi er återkomma med ett nytt och tydligt klagomål så kommer vi hantera det enligt våra 

rutiner. 

 

Best regards 
 

 

 

Synpunkter som vi önskar få besvarade innan vi kan ta ställning till eventuellt nytt 

klagomål. 

 

mailto:fsccomplaints@dnvgl.com


 

Ref. våra skrivelse 28.06.2018 och 25.11.2018, samt era svar 22.10.2018 och 11.12.2018 

 

1) I vår skrivelse 28 juni 2018 skrev vi förutom bristen på samråd om att 

avverkningsanmälningar berör registrerade nyckelbiotoper och av säljaren avsatta 

områden naturvärdeslokaler. Ref  Kriterium 6 med bilagor. 

 

 a) Har markägaren genomfört miljö- och naturvärdesbedömning för att identifiera  

 biologisk mångfaldsvärden. Detta för att utgöra underlag för miljö- och 

naturvårdsplanering och ge underlag för avsättning för naturvårdsändamål? 

 

b) Är bedömningen tillräckligt omfattande med hänsyn till olika organismgruppers 

krav på livsmiljöer? 

 

c) Är metodiken som används utvärderad och godkännd av certifieraren?  

 

d) Medtages tidigare anmärkningar på samrådsbrist även om certifieringen var via en 

annan paraplyorganisation? 

 

e) Behöver avvekningsanmälningar eller kartunderlaget för avverkningarna innehålla, 

skyddszon mot vatten, skydda/bevara högfrekvent använda stigar?  

 

 

  

Kungälv den 6 jan 2019 

 

 
Kåre Ström 0707-723204, e-post: karestrom@telia.com                                                                

Ordförande i Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark 

Tvetgatan 277                                                                       

442 33 Kungälv                                                               

 
 

Stig Johannesson 076-3464515, e-post andolf@tele2.se  

Sekreterare i Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark 

Munkegärdegatan 355 

442 41 Kungälv 
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