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Tage Klingberg     31 oktober 2018 
Mskog om Certifiering 2018     
    Förslag till SKOGEN  

  

  

 Tage Klingberg var ordförande för Skogsägarnas Riksförbund 1993 – 1999 

 Detta är ett avsnitt ur hans minnen från styrelsearbetet för skogsägarna. 

 

 

Certifiering är en briljant tanke, men men …..  
Världens skogar hotas av avverkningar - ofta illegala. Att världens 

timmermarknad sväljer illegalt timmer från fattiga stater, korrumperade 

tjänstemän och hänsynslösa företag är oacceptabelt. Bortåt 10 á 15 miljoner 

hektar gammal skog omvandlas varje år, främst i tropikerna. Delvis blir de 

palmoljeplantager. Delvis blir det jordbruk eller städer. 

 

Några NGOs (Non-Government Organizations), bl.a. WWF, lanserade tanken att 

”marknaden” skulle kräva att timmer skulle bevisas komma från legala 

avverkningar och inte hota naturen. Timmer skulle certifieras, så att köpare och 

kunder vet att allt är OK. Denna fina tanke fungerade inte alls när det gällde 

tropiskt virke. I de aktuella länderna kan inte skogsbruk registreras och 

kontrolleras. Försöken att certifiera tropiskt timmer gick inte så bra. 

 

Omtag efter kollapsen i tropikerna 

NGOs släppte inte sin briljanta tanke, som gav dem en central roll. Stora 

pengabidrag kom från amerikanska fonder, som gärna vill ”göra gott” (Se Klingberg 

& Kågström, 2001). NGOs bytte fokus och vände sig mot Europas skogsbruk och 

bearbetade opinionen. Nu krävdes certifiering av nordiskt skogsbruk och 

industri. Ivriga aktivister demonstrerade, som påverkade skogsindustrier och 

deras kunder, främst i Tyskland. 

 

Vi i Skogsägarnas Riksförbund fann det bakvänt att det nordiska skogsbruket, 

som arbetar ambitiöst med miljöfrågor, avkrävs certifiering, medan länder med 

sämre ordning på skogsbruket slipper. Vi befarade certifieringens kostnader.  

 

Kollegor i andra länderna var tuffare mot NGOs och höll på äganderätten. 

Sverige var den svaga länken. Förklaring var Sveriges skogsindustrier, som var 

rädda för köpstrejk. Massa– och pappersindustrin fick besök med krav att gå 

med i FSC (Forest Steward Council). Modellen påminner om maffians besök och 

krav på ”skyddspengar”. Finnarna var dock inte lika lättskrämda som 

svenskarna. 
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Skogsbolagen föll för aktivisterna 

Skogsägarnas och industriernas huvudorganisationer i Finland, Norge och 

Sverige startade samarbetsprojektet ”Nordisk Skogscertifiering” den 1 augusti 

1995. Det kartlade förutsättningarna för gemensam certifiering. Arbetet 

beaktade särskilt det privata skogsbrukets dominerande roll i Norden. 

Projektledare var Åke Barklund, tidigare Skogsdirektör för Sågverkens 

Riksförbund.  

 

I ”Nordisk Skogscertifiering” söktes samarbete med Naturskyddsföreningarna och WWF i Norden och där 

provcertifieringar gjordes med FSC-konceptet av några av FSC godkända internationella 

certifieringsföretag. Några av resultaten av dessa provcertifieringar var: 

 

- Det nordiska skogsbruket är välordnat och fungerar bra i en global jämförelse. 

- Det tropiska dilemmat – marginalisering av lokalbefolkningar vilka lever av och i skogarna – är en 

ickefråga i Norden. 

- De ibland bristande ansvar som skogsindustrin i tropikerna visar sina anställda sköts i Norden 

genom fungerande lagar och allmänna sociala skyddsnät. 

- Den grundläggande misstron bland miljöorganisationerna (med vetorätt i FSC-systemet) mot 

skogsbranschen kräver att certifieringsföretagen gör täta kontroller ute i markerna och i 

virkesflödet, vilket blir orimligt kostsamt, särskilt för mindre skogsägare. 
   (Från Nordisk Skogscertifiering, rapport nr 1, 1996, sid 4). 

FSC var stöpt i en global form där det privatägda nordiska skogsbruket passade dåligt. Passformen var något 

bättre för statens och för de stora bolagens skogsinnehav. Miljöorganisationernas utpressningstaktik med 

fortsatta kampanjer ”Don´t buy Nordic Forest products” ute i Europa och tänkta kortsiktiga 

marknadsfördelar för de skogsbolag, som föll undan ledde till att några svenska bolag lät FSC-certifiera sina 

skogar till grannländernas och de svenska privatskogsägarnas förtrytelse. 
   Text av Åke Barklund, 2018 

 

Vid ett möte med Skogsindustrin på Storgatan 19 i Stockholm blev det klart att 

skogsbolaget Stora under Björn Hägglund samt statliga Assi-Domän under 

Roger Asserståhl anammade FSC. Detta gällde även Korsnäs med skogschefen 

Jan Eklund och skogsskötselchefen Gunnar Johansson, som var entusiastisk för 

FSC. Skogschefen Tore Erkén på MoDo tyckte som vi, men kunde inte hindra 

övriga bolag.  

 

MoDo Skog/Holmen Skog var hela tiden skeptiskt till FSC. Tore Erkéns 

efterträdare, Björn Andrén, valde att även gå med i PEFC (Programme for Endorsement 

of Forest Certification Systems). Så gjorde även SCA.  En finess med dubbelcertifiering 

är att i FSC-förhandlingarna har bolagen möjligheten att lämna FSC och ändå 

fortfarande vara certifierade i ett globalt system - alltså PEFC. (Mail från B. Andrén 7 

juli 2018).  
 

I verkligheten inledde Stora, Korsnäs och ASSI-Domän redan i januari 1993 en 

dialog, med sikte på FSC via WWF. Detta till trots att Stora och Korsnäs var 



MACKMYRA BRUK

 
 

 

3 
 

med i ”Nordisk Certifiering”. Detta sade de inte när vi träffade dem på 

Skogsindustrierna på Storgatan. Jag uppfattar det som ett dubbelspel. 

 

Det nordiska samarbetet med sikte på certifiering sprack. Bolagens agerande 

innebar avhopp från vårt samarbete. Björn Hägglund hade kunnat vara uppriktig.   

 

Vi sade nej till FSC – och skapade ett alternativt system 

Vi på Skogsägarnas Riksförbund var skeptiska mot certifiering, särskilt vi 

norrifrån. Södra, som har industri, var mjuka mot FSC-kraven. Tänk så många 

som trodde på FSCs locktoner! Vi förstod att de NGOs aldrig ville ha ”fred”, ty 

de vill ha någon konflikt, som de kan blåsa upp och be allmänheten om sympati 

och pengar för. 

 

Ett avgörande möte hölls på Kastrup i maj1997, där de nordiska 

skogsägarorganisationerna fattade beslut om inriktning. De fyra ländernas 

ordföranden och direktörer var med. Gustav Berner och Henrik Studsgaard från 

Danmark. Esa Härmälä och Martin Lillandt från Finland. Einar Gjems och Ivar 

Korsbakken från Norge samt jag och Ulf Österblom. Vi gick igenom läget och 

våra alternativ. Det fanns inget mer att utreda - nu gällde att fatta beslut. Norge 

och Danmark sade att de var skeptiska mot certifiering, men de lät Finland och 

Sverige bestämma. Esa Härmälä sa att finnarna är negativa till FSC, men de lät 

Sverige avgöra. Alla tittade på Ulf och mig. Ulf sade:  

 

 ”Ja, Tage, nu är det du som ska bestämma”. 

 

Jaha. Det var inget mer att vänta med. Vi beslöt att avvisa FSC. Jag kände att det 

var ett viktigt beslut – väl genomtänkt och utrett. Vi var beredda på media-kritik, 

men vi hade argument. Och vi var eniga. Jag kände ett stråk av stolthet över 

skogsägarna och våra organisationer. Nu – i backspegeln - är jag säker på att vi 

gjorde rätt. Mer rätt än vad bolagen gjorde. Vi lämnade FSC-diskussionerna. 

 
De svenska skogsägareföreningarna och de familjeägda sågverken fortsatte att utveckla 

certifieringskonceptet. Efter det nordiska initiativet vidgades samarbetet och 1998 - 99 startade 

det europeiska PEFC, vilket några år in på 00-talet globaliserades.  

 

Skogsägarrörelsen i Europa stod tillsammans med stora delar av europeisk skogsindustri bakom 

denna certifiering med fokus på småskaligt familjeskogsbruk. Begreppet Family Forestry lyftes 

fram som ett uttryck för en social dimension med ansvarsfullt ägande i PEFC. I Svenska PEFC 

blev köpsågverken en industripartner till skogsägarrörelsen medan i Finland hela skogsindustrin 

backade upp PEFC tillsammans med skogsägarnas MTK.  

 

Den svenska situationen med PEFC och FSC som två konkurrerande system visade sig snart 

kräva systemsamverkan för att underlätta virkesbyten och förhindra dyra handelshinder och 

logistikstörningar. Ett diskuterat alternativ var ömsesidigt erkännande. Den lösningen var dock 
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svår att förankra. Den svenska modellen blev istället att ledande svenska skogsindustriföretag 

dubbelcertifierade sig. Svenska FSC och PEFC fick därmed bollen från tunga aktörer på 

virkesmarknaden att ta ansvar för att utveckla standarder med Chain - of – Custody 

(virkesspårhet). Denna samordnade certifiering visade sig fungera på Sveriges virkesmarknad, 

vilket har bidragit till skogscertifieringens acceptans.   

 

Sedan statliga Sveaskog anslutit sig till PEFC omfattar PEFC 16 miljoner hektar i Sverige och 

FSC 12 miljoner, varav 8 á 9 miljoner hektar är dubbelcertifierade.  

 

På global nivå är 2018 drygt 300 miljoner hektar skog PEFC-certifierade och 200 miljoner 

hektar FSC-certifierade, vilket är c:a 12 % av jordens skogar. I tropikerna med svaga 

institutioner och svag lagefterlevnad, där skogscertifiering för 25 år sedan tänktes spela en viktig 

roll, är 1-2 % av skogarna certifierade enligt något av systemen.  

   Tages sammanfattning av Åke Barklunds text  

 

 

Min uppfattning är att för svenskt skogsbruk är certifiering en onödig byråkrati, 

som successivt krånglas till mer och mer. Certifieringen är en belastning, som 

knappast är viktig för miljön. För svensk skog gäller skogsvårdslagen, alla 

riktlinjer och råd. Bra så. För oss på Mackmyra Bruk innebär certifieringen 

ingen praktisk ändring. Vi har ambitionen att uppfylla kraven med råge. Vi 

lyssnar på synpunkter och råd. Dock är vi certifierade, via Mellanskog, och 

belastas alltså med den onödiga apparaten.  

 

 

Olika åsikter om storbolagens agerande  

Ett antal personer, som arbetat i skogsbolagen och läst min tidigare text, har 

kommenterat bolagens hantering av certifieringsfrågan. Nedan några klipp ur 

deras mail:  
 

- Ett par ansvariga anser att jag har fel. De anser att FSC var bra och behövdes. Trycket från 

marknadsfolket var hårt. De var förvånade över skogsägarnas ointresse för FSC. Däremot har 

systemet nu blivit byråkratiskt och bör reformeras. Ett problem är att Skogsstyrelsen kommit 

på att utnyttja certifieringen för att expandera nyckelbiotopssystemet över alla rimliga gränser. 

 

- Andra anser att mina synpunkter är bra och att jag drog rätt slutsatser. En anser att certifiering 
kunde vara ett bra kommunikationsmedel, men behövdes inte. 

 

- Flera är förvånade över att de som var för FSC-anslutning förde fram oklara argument och 

trodde på ”fred”. En minns att i Skogsindustrins Skogskommitté ...”… var det ju rena 
halleluja-stämningen, nu var det samarbete och fred med miljörörelsen som gällde.”  

 

- ”Var skulle Europas industri ha köpt sitt papper/massa om det vi från Sverige och Finland 
erbjöd inte dög? Att inte svensk och finsk industri höll ihop redan från början var ju för 
bedrövligt. De svenska skogsbolagen var naiva och gick i fällan.” 

 

- Någon pekar på att bakgrunden till storbolagens anslutning till FSC var dåliga samveten visavi 
allmänheten genom bolagens jätteavverkningar, hyggesplöjning, giftsprutning av hormoslyr 

bland annat. Sådant agerande av bolagen öppnade för skogsbrukets kritiker, vilket hela 
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skogsbruket drabbades av. Men denna hypotes avvisas helt av en annan bolagsman, som 

hävdar att bolagens marknadsfolk fick bestämma och de är säljare – de tar inget ansvar för 

helheten eller principer. 

 

Det är slående för mig hur många kommentarer från bolagserfarna är kritiska 

mot FSC-anslutningen. Storas, Korsnäs och ASSI-Domäns ansvariga hade då - 

och har nu - kritiker. Det är tråkigt att Skogsindustrin bröt samarbetet med 

Finland, med oss Skogsägarna och även med flera av sina egna bolag. 

 

Det var nog marknadsfolket som tryckte på och gjorde att bolagen klev i FSC-

fällan. 
 

Allvarlig konsekvens 

Skogsbolagen anslöt sig i FSC, vilket öppnade för detaljreglering av 

skogsbruket. Det har visat sig, som vi varnade för, att certifieringen blir alltmer 

detaljerad och formaliserad. Stora, Korsnäs och det statliga Sveaskog kan inte 

backa nu. Genom att nyckelbiotopsfrågan har drivits fram så fortsätter 

detaljregleringen.   

 

Utvecklingen har förvärrats av att skogsstyrelsen har bytt roll och verkar nästan  

konkurrera med Naturvårdsverket för att hindra skogsbruket.  

 

Så landade 1990-talets utveckling. Vart går det vidare? 
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