


Plockhugget AB:s skogsbruksstandard, version 2.0 

1 

Plockhugget ABs skogsbruksstandard, version 2.0 

Upprättat 2022-04-13 

1. Syfte

Genom tecknande av avtal mellan leverantören och Plockhugget AB åtar sig 

leverantören att följa kraven i denna standard. Syftet med avtalet är att kunna ta del 

av marknadserbjudanden där denna standard, eller dess ersättare, ställs som 

motkrav. 

2. Versionshantering

Kommande versioner eller annan standard som ersätter denna publiceras på 

www.plockhugget.se/skogsbruksstandard. Följ länken för aktuell version. 

3. Omfattning

I avtalet ingår generellt all produktiv skog, impediment, småvatten inom och 

angränsande därtill samt trädbärande betesmarker på berörd fastighet.  

Generellt kan en mindre andel av marken undantas från avtalet. Sådan mark kan till 

exempel vara mark under försäljning eller mark med detaljplan. Det är leverantörens 

ansvar att meddela nya behov av sådana undantag. 

För fastigheter större än 100 ha produktiv skogsmark kan skogsmark överskridande 

100 ha undantas från avtalet.  

Den del av marken som gäller under avtalet ska markeras på en karta och biläggas 

till avtalet. 

Om leverantören själv skulle meddela att man önskar sluta följa denna standard i 

brukandet av sin skog, alternativt bli utesluten, kan mark på fastigheten åter igen 

omfattas av Plockhugget AB:s skogsbruksstandard först efter fem års karenstid 

räknat från det datum avtal skriftligen hävts. 

Om leverantören upprepat brutit mot standarden trots skriftligt påtalande från den 

andra avtalsparten kan detta vara skäl nog att upphäva avtalet.  
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Kortare karenstid kan tillämpas om brott mot standarden begåtts av annan part än 

leverantören samt att denne EJ i förväg varit medvetna om att brottet mot standarden 

kommer begås och därmed rimligen kunnat avvärja detta. 

 

Vid upptäckt brott mot standarden kommer varor och tjänster som kan härledas till 

denna betraktas som EJ uppfyllande standardens krav. Betalning för mervärdet att 

den aktuella skogsfastigheten sköts i enlighet med denna standard behöver då ej 

utbetalas. Detta förutsätter att brottet mot standarden upptäcks i tidsrymden mellan 

regelbrottet och utbetalning. Undantag kan ges för vad som kan betraktas som små 

misstag. 
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4. Skogsbruksstandardens krav vid brukande av skog 

 

a. Leverantörens åtaganden 

Leverantören ska följa aktuell lagstiftning. I de fall inget annat är angivet i denna 

standard gäller dessutom skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn. 

 

b. Åtgärdsplanering och dokumentation 

Leverantören ska vid varje avverkning säkerställa att en karta upprättas och arkiveras 

över det avverkade området samt även innehållande, i förekommande fall, 

drivningsvägar från avverkningsytan till virkesavlägg. Kartan ska även innehålla 

information om areal och avverkningsdatum.  

 

c. Tillåten avverkningsyta och intensitet 

Följande regel om avverkningsyta och intensitet får inte överskridas på något enskilt 

hektar. 

Generellt gäller att ingen av följande kriterier får överskridas: Max 25% uttag av 

grundytan per tio år och max 0,25 ha lucka i krontaket.  

Om en avdelning domineras av för platsen icke naturligt förekommande trädslag 

och/eller artfattiga enskiktade monokulturer kan större uttag få ske. I sådana fall 

får ingen av följande kriterier överskridas: Max 50% uttag av grundytan per tio år och 

max 0,5 ha lucka i krontaket. Samma avverkningsbegräsningar får tillämpas om 

kraftiga angrepp av rotröta förekommer.  

Undantag från regelns begränsning ges till uttag av träd som har stormfällts eller som 

bedöms kommer att dö av insektsangrepp, svamp eller andra likande skador inom ett 

halvt år. Leverantören är för detta virke inte berättigad ersättning för mervärdet från 

att fastigheten i övrigt sköts i enlighet med denna standard. Virke från avverkningsyta 

där undantaget tillämpats ska hanteras på så vis att det inte riskerar att mätas in vid 

industri tillsammans med virke som är berättigad ersättning för mervärdet från att 

fastigheten i övrigt sköts i enlighet med denna standard. 

Observera att alla andra regler i denna standard gäller även i de fall undantag från 

denna enskilda regel tillämpas. 

Skogsvårdslagen förskriver maximal mängde färsk död ved per hektar. Överskrids 

denna nivå är det enligt denna standard fritt att avverka dessa träd även om det 

innebär att ovan definierad maximala uttagsintensitet överskrids. 
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d. Röjning av unga träd och underväxtröjning inför avverkning 

Av unga träd får max 25% av grundytan röjas ner per tio år. Med unga träd syftas på 

träd med mindre diameter än tio cm mätt i brösthöjd.  

Därutöver får underväxtröjning utföras som är nödvändig för att utföra åtgärder i 

skogen. Det vill säga unga träd får fällas där maskiner ska köra och alldeles nära 

stora träd som ska fällas. 

 

e. Död ved 

Avverkning, bortforsling eller annat uttag av döda träd, utöver vad som åligger 

leverantören enligt vid var tid gällande skogsvårdsbestämmelser, får inte ske. 

Stående och döda träd som kan utgöra risk för människor och egendom kan fällas 

men ska lämnas inom området som omfattas av avtalet. I görligaste mån lämnas då 

högstubbe och den fällda delen som tillhörande låga. Vid avverkning överstigande 15 

procent av volymen per hektar ska tillses att minst fem nyligen döda träd finnas per 

hektar. Tillskapande av nydöd ved sker främst genom katning och som 

andrahandsval genom skapande av högstubbar. 

De döda träd som räknas är minst en fjärdedel så grova som medeldiametern i 

skogsavdelningen. Nyskapad döda träd ska var och en ha en diameter på minst 

skogsavdelningens medeldiameter. 

 

f. Höga naturvärden och återställande av tidigare naturtillstånd 

Tio procent av den produktiva skogsarealen med de högsta befintliga eller, i andra 

hand, kommande högsta naturvärdena ska undantas från skogsbruk eller skötas för 

högsta naturvärde. Dessa områden ska tydligt markeras på karta och naturvärdena 

och eventuella åtgärder ska beskrivas i bilagt textdokument. En sådan karta och 

dokumentation ska upprättas senast 12 månader efter ingånget avtal om att följa 

denna standard. Vid avverkning innan denna dokumentation upprättats säkerställs att 

avverkningen inom de tio procent av den produktiva skogsmarken med högsta 

naturvärden INTE sker. 

I de fall områden utpekats av en myndighet hålla höga naturvärden och 

skötselanvisningar har formulerat gäller dessa i stället för Plockhugget AB:s 

skogsbruksstandard.  

Samma sak gäller i de fall skötselanvisningar formulerats av myndighet för att 

återväta myrmark eller återställa betesmarker så som skogsbeten och ängar. 
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g. Referensytor 

För fastighetsägare med avtalad yta överstigande 500 hektar produktiv skogsmark 

ska finnas minst en referensyta i syfte att studera naturliga processer och biologisk 

mångfald i skogar som är helt undantagna från brukande. För varje påbörjade 

ytterligare 500 avtalade hektar ska ytterligare en referensyta skapas. Referensytor 

ska vara på minst tio hektar och utgöra en representativ del av skogsinnehavet. Ytan 

ska vara i ett sammanhängande stycke och ha en form som minimerar kanteffekter. 

Avdelningar med lång skoglig kontinuitet premieras. 

 

h. Naturvärdesträd och evighetsträd 

Befintliga och framtida naturvärdesträd definieras i enlighet med ”målbilder för god 

miljöhänsyn” 

Vid avverkning ska minst tio träd per hektar i den aktuella avdelningen markeras som 

evighetsträd. Evighetsträd väljs utifrån högsta 

naturvärdespotential. 

Vid planering av avverkningsåtgärd ska identifierade naturvärdes- 

eller evighetsträd dokumenteras i en karta eller märkas i fält 

genom att måla en kon på trädets bas på minst två sidor. Se 

illustration 1. 

I undantagsfall kan redan dokumenterade evighetsträd ersättas 

med nya som i så fall ska hålla uppenbart högre naturvärde. 

 

i. Grenar, toppar och stubbar 

Grenar, toppar och stubbar lämnas kvar inom området som omfattas av avtalet. 

 

j. Skogsjordbruk 

Skogsjordbruk får anläggas på max 25 procent av den produktiva skogsmarkens 

areal och då endast med arter som inte är invasiva. 

 

k. Föryngring 

Föryngring ska i första hand ske naturligt. Som stödåtgärd till den naturliga 

föryngringen får sådd, plantering och stickning utföras med naturligt, icke aktivt 

växtförädlat, växtmaterial från närområdet.  Närområdet definieras här som det län 

fastigheten finns inom samt därtill angränsande län. Aktiv föryngring med arter som 

inte förekommer naturligt på fastigheten får inte ske med undantag för arter som 

etablerats för skogsjordbruk. 

Illustration 1. 
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l. Markberedning 

I de fall markberedning utförs ska det ske så grunt som möjligt för att uppnå önskad 

föryngringseffekt. För minimering av markberedningens potentiella negativa effekter 

hänvisas till skogsbrukets målbilder. 

 

m. Gifter och gödsling 

Mineral- och naturgödsel eller kemiska bekämpningsmedel får inte användas.  

 

Giftfria preparat så som viltrepelenter baserade på fårfett eller fårull och 

svampbaserade behandlingsmedel mot rotröta får användas. 

 

n. Stängsling 

Stängsling är tillåten upp till en yta om maximalt ett hektar per enskilt stängsel. Redan 

befintliga inhägnader vid avtalets upprättande får stå kvar och underhållas. 

För inhägnader för skogsbete finns ingen arealbegränsning. 

 

o. Diken 

Nydikning samt rensning eller annat underhåll av befintliga diken får inte ske. 

Undantag ges om det krävs för att undvika negativa effekter på grannfastigheter och 

mark utanför det avtalade området samt för bibehållande av infrastruktur. 

 

p.  Avverkningstider 

Ingen avverkning får ske mellan 15 april och 30 juni. Undantag får göras för 

upparbetning av skadad skog efter till exempel stormfällning, snöbrott eller 

barkborreangrepp. 
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q. Körskador 

Körskador undviks genom god planering, samt anpassning av maskinens storlek, 

däck och band. Vid behov används avverkningsrester till att köra på. I svåra fall 

används virke eller annan markskonande utrustning till att köra på. Vid körskador 

återställs marken förutsatt att återställandet inte riskerar att förvärra miljöskadan.  

Körskada innebär hjulspår djupare än 25 centimeter under markplan överstigande 25 

procent av en bedömningssträcka av 25 meter. Hjulspår djupare än 40 cm klassas 

alltid som körskada oavsett längd.  

Körning längs med vattenförande vattendrag, sjöar eller gölar får aldrig orsaka 

negativ påverkan på mark eller vatten. Tillfälliga överfarter får vid behov göras med 

markskoningsmetoder som minimerar skador på mark och vatten. Endast mycket 

ringa slamning får förekomma i vattnet.  

 

r. Nyanläggning av skogsbilvägar 

Nyanläggning av skogsbilväg ska alltid vara väl motiverad ekonomiskt eller av annan 

anledning. Dess potentiella negativa effekter på miljön ska alltid beaktas och 

minimeras.  

 

s. Samernas särskilda rättigheter 

Plockhugget AB respekterar samernas uråldriga rätt till markanvändning och 

anpassar i förekommande fall skogliga åtgärder därefter.  

 

t. Granskning av skogsbruksstandardens efterlevnad 

Leverantören accepterar att kontroller utförs på den avtalade ytan för att säkerställa 

efterlevnaden av standarden. 

 

5. Rätt till kartor och annan dokumentation  

Leverantören och alla som utför skogligt relaterade tjänster inom det avtalade 

området har ömsesidig rätt att ta del av upprättade kartor och annan dokumentation 

som kan stödja var och ens verksamhet inom det avtalade området. 


