
INVENTERA NATURVÄRDEN OCH GRANSKA AVVERKNINGSPLANER – VI BEHÖVS! 
Lilla Höstkonferensen 2015, Naturskyddsföreningen, Länsförbundet, Linköping 

Vi var ca 16 personer som deltog i skogsgruppens redovisning 28 november 2015.  

Den bildades 2012. Föredragshållare var två unga mycket engagerade biologer och studenter. 

Rebecka Le Moine som assisterades av Malin Lundberg. 

 

                                                            < Rebecka (biolog och student på  

                                                                                biologprogrammet i Linköping) 

 

Avverkningsplaner granskas inte 

Syftet med informationen och skogsgruppen är att vi i SNF ska vara 

steget före genom att aktivt söka information om anmälda 

skogsavverkningsplaner, och granska dom. 

 

Skogsstyrelsen hinner bara granska ca 5 % på djupet. Vissa 

skogsägare har satt i system att anmäla väldigt många 

avverkningsplaner samtidigt. Skogsstyrelsen har 6 veckor på sig att 

granska. Då man inte hinner granska blir avverkningen godkänd och 

det gäller då i 5 år. Här kan SNF med egen granskning hjälpa till. 

Mängder av felaktiga och rent olagliga skogsavverkningar sker varje 

dag. 

Lagen uddlös 

Skogslagen är vek och kan i vissa avseenden urholkas ytterligare och miljöbalken gäller bara om 

något ska byggas i skogen. Detta eftersom att en avverkning inte klassas som ”betydande 

miljöpåverkan”. 

EU-direktiv för skogsbruk har inte implementerats i Sverige. SNF Riks jobbar för det genom att få in 

skogsbruket under miljöbalken.  

Miljömärkningen FSC (virke, möbler etc.) kringgås i bl.a. Sverige. De skogsbolag som är certifierade 

når inte alltid upp till de kriterier som FSC har. 

 

Artportalen 

När skogsstyrelsen granskar ser de fynduppgifter från artportalen. Genom att allmänheten (SNF) 

lägger in arter i artportalen för specifika geografiska områden ser skogsstyrelsen förhoppningsvis vid 

sin granskning och det kan då i bästa fall stoppa eller mildra en avverkning. 

 

Att granska 

Avverkningsplaner hittar du via en egen uppbyggd sajt (Rebeckas storebror Pierre Le Moine har byggt 

den på eget initiativ). 

 

LÄNK: 

www.skog.luben.se 

Alla planer finns inlagda av skogsstyrelsen i alla län. Zooma in den del du vill se. 

 

 

 

http://www.skog.luben.se/


Bilden nedan visar när Rebecka går igenom fakta som finns inlagda på sajten) 

 

Välj först län. (Östergötland) Välj här 2 eller 4 veckor. Då ser man de senaste 

avverkningsanmälningarna. (Om det väljer 5 år ser du nästan hela Sverige ljusblått = avverkning). 

 

På kartan ser du INTE Natura 2000 områden och inte andra naturreservat. Det blev för tungt att få 

kapacitet för dom också, svarade man på min fråga varför de inte låg med. Kanske kan det läggas till i 

framtiden, sidan är under utveckling. Däremot är nyckelbiotoper och höga naturvärden inlagt med 

starka färgfält. 

När man zoomar in en karta på ett visst område läggs en länk överst i listen på dataskärmen. 

Den länken kan man maila till Linnea Skarpe (linsk660@student.liu.se) som begär ut 

avverkningsanmälningarna från Skogsstyrelsen. Verkar det vara en skog med höga naturvärden hjälps 

vi åt i Skogsgruppen att inventera och granska. Om resultatet pekar på att skogen inte är lämplig för 

avverkning (t.ex. om det hålller nyckelbiotopsklass) skicka en rapport till skogsstyrelsen och 

länsstyrelsen, som då förhoppningsvis agerar. 

SNF Hemsida – skogsgruppen 

Info om hur man granskar skog och hittar nyckelbiotoper och lägger dom i artportalen. 

När du öppnat länken du finner här nedan klickar du på texten 

Skogsgruppen i Östergötland (men klicka först på blå länk nedan) 

Där finns information om hur man lär sig finna nyckelbiotoper. Även en mall för inventering och 

rapportering och mycket annat. 

http://ostergotland.naturskyddsforeningen.se/aktivitetsgrupper-2/skogsgruppen/ 

Sammanfattning 

Fantastiskt intressant och stimulerande med dessa engagerade unga tjejer och deras 

upplägg/arbetssätt. Vetskapen om hur det går till i skogen skrämmer och oroar mig och många andra 

enormt. Vi behövs verkligen! För naturens egen skull och för oss själva och för framtiden. 

Hälften av all skog i Sverige är yngre än 60 år. Och då handlar det om odlade skogar. Inga ”riktiga”. 

 

För frågor: kontakta Rebecka Le Moine, samordnare för skogsgruppen Östergötland, 

becka.lemoine@gmail.com 

 
Ordförande Göran Toss 

goran.toss@gmail.com 

0768-30 60 64                                                Vid tangentbordet: Anders Wennerblad, Norrköping 
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