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1 Översikt 
På första sidan innehålla följande information: 

Producent namn:  AB Gustaf Kähr (ABGK)  

Producent Plats: Dunderbergsgatan 10, Box 805, SE-382 28 Nybro, Sverige 

Geografisk läge: 56.745923, 15.911313 

Primärkontakt:  Bruce Uhler, Dunderbergsgatan 10, Box 805, SE-382 28 Nybro, Sverige, tel +46 
481 46 199, e-mail: bruce.uhler@kahrs.com 

Företagshemsida: www.kahrs.com 

Datum rapport färdig: Oktober 31, 2018 

Nära förra CB granskning:   

Centralbankens namn:   NEPCon 

Översättningar från engelska: Ja 

SBP Standard (er) användes: standard 2 version 1,0, Standard 4 version 1,0, Standard 5 version 1,0 

Weblink på Standard (er) som används: https://sbp-cert.org/documents  

SBP Endorsed Assessment Regional Risk: N / A 

Weblink till SBE på Bolagets hemsida: N / A 

 

Ange hur den pågående utvärderingen ryms inom cykeln av Supply Base Utvärderingar 

Main (Initial) 
Utvärdering 

Först 
Övervakning 

andra 
Surveillance 

Tredje 
Övervakning 

Fjärde 
Övervakning 

X ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

http://www.kahrs.com/
https://sbp-cert.org/documents
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2 Beskrivning av Supply Base 

2.1 Allmän beskrivning 
AB Gustaf Kähr (ABGK) grundades 1857 i Nybro i södra Sverige och är ett globalt marknadsledande 
varumärke av parkett och trägolv med försäljning i mer än 70 länder. För parkett och trägolv ABGK 
användning stam-trä av ek och andra arter lövträd för det översta lagret och stam-trä av barr arter för 
mellanskiktet och baksidan. 

AB Gustaf Kähr genomför sitt SBP systemet på torr sågspån härrör från sin produktion av parkett och trägolv 
i Nybro i södra Sverige. Allt material som kommer in i golvfabrik i Nybro kommer från ett sågverk, är 
sågspånet från golvfabrik därför kategoriserats av SBP som tertiär före konsument råvara. All råvara är 
tertiär. Sågspånet omvandlas till träpellets och kommer att säljas som antingen SBP-kompatibel eller SBP-
kontrollerade biomassa. ABGK har totalt ca 480 leverantörer av vilka ca 60 antingen är FSC eller PEFC 
certifierade. Cirka 40% av volymen är FSC / PEFC certifierade och ca 60% är FSC Controlled Wood eller 
PEFC kontrollerade källor. 

Ursprungsländerna för ABGK pellets fabrikens Supply Base är: 
Australien, Österrike, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Kroatien, Tjeckien, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Indonesien, Lettland, Litauen, Moldovia, Norge, Polen, 
Rumänien, Ryssland, Serbien, Sverige , Ukraina, USA. 

Följande arter som används som råmaterial: 

Alder, Alnus klibbig EU lönn, Acer platanoides Ek, Quercus robur 

Ash, Fraxinus excelsior Hård lönn, Acer saccharum Tall, Pinus sylvestris 
Bok, Fagus sylvatica Jarrah, Eucaluptus marginata Gran, Picea abies 

Björk, vårtbjörk Jatoba, Hymenaea courbaril Valnöt, svart valnöt 
Björk, Betula pubescens Merbau, intsia bijuga  

Black Cherry, Prunus serotina Ek, quercus Petrea  

Bland de mindre köps arter är ABGK medveten om att gemensamt ask (Fraxinus excelsior) är hotad i en del 
av ursprungsländerna enligt IUCN. 

ABGK har ett system för tillbörlig aktsamhet som uppfyller EUTR krav.  

ABGK s Due Diligence System (DDS) är enligt PEFC riktlinjer, innefattande följande komponenter: i) 
insamling av information, ii) riskbedömning och iii) riskminimering. PEFC DDS-systemet säkerställer att all 
råvara i SBP systemet som ett minimum kategoriseras som PEFC kontrollerade källor. 
 
ABGK hantera riskerna för icke-certifierade leverantörer av följande riskkategorier: laglighet följs (starkt fokus 
på laglig avverkning), traditionella och medborgerliga rättigheter, höga naturvärden skog, omvandling av 
skog, genetiska modifierade träd och korruptionsindex. Dessa riskkategorier är central för ABGK's PEFC 
DDS procedurer och alla icke-certifierade leveranser hanteras till en låg risknivå för att bli PEFC 
kontrollerade källor för SBP kontrollerad råvara. 
 
PEFC kontrollerade källor råmaterial kan inte konverteras till SBP-kompatibel utan att använda ett program 
leverantör verifiering och en leverans bas utvärdering detta ABGK har beslutat att inte ta med. PEFC 
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kontrollerade källor råmaterial kan emellertid blandas med SBP-eftergivligt material, och senare att säljas 
genom ett poängsystem som antingen SBP-kontrollerade biomassa eller utan krav. 
 
Sammanfattningsvis är allt råmaterial tertiär, och allt råmaterial är anskaffas med en av de certifieringar som 
anges nedan 
1) FSC eller PEFC-certifierat, beräknat på kredithanteringsspårbarhetssystemet 
2) FSC Controlled Wood krav eller PEFC Kontrollerade Källor hävdar eller 
3) Kontrollerad via ABGK eget PEFC DDS-system och hanteras som PEFC kontrollerade källor 
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2.1.1 Leverantörsbas Australien 
ABGK anser Western Australia som sin försörjningsbas. ABGK källor Jarrah (Eucalyptus marginata) från 
Western Australia och material är certifierat enligt AFS (Australian Forestry Standard). ABGK har 1-5 
leverantörer i Australien och 80-100% av materialet är PEFC-certifierade.Alla icke-certifierat material 
hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. ABGK har en 
leverantör från Australien, veden kommer från South Australien certifieras enligt AFS. 
 
skogstäcket 

• Australien har 125 mill ha tals skog, motsvarande 16% av Australiens landområde eller ca 3% av 
världens skogsareal (den sjunde största rapporterade skogsområde i alla länder). 

• Australien skogar innefattar 123 mill ha tals inhemska skogar (98% av den totala skogsarealen), 
2,02 mill ha tals industriella plantageskogar och 0,15 mill ha tals andra skogar. 

• Australiens inhemska skogar domineras av eucalypt skogar (92 mill has; 75% av det nativa 
skogsområde) och akacia skogar (9,8 mill has; 8%); området regnskogen är 3,6 mill ha talet (3%). 

• Ungefär två tredjedelar av Australiens urskog (81,7 mill ha s, 66,6%) är skogsmark skog med 20-
50% krontäckning. 

• Australien industriella plantageskogar bestå av liknande områden i barrträdsarter (1,03 mill has, 
mestadels tallar) och lövträ arter (0,98 mill has, mestadels eucalypts). 

 
Tabellen ovan föreliggande data om skogstyper, som det kan ses en klar majoritet är Eucalypt skog. 
Äganderätt 

Äganderätt (Kvarn. Ha) 
offentlig 34,3 
Privat 86,7 
gemenskapen ägs 3,7 
 124,7 

 

 

 

Hanteringsmetoder 

Eucalyptus marginata 
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Typen Eucalypt skog finns i alla stater och territorier och över alla utom kontinentens torraste regioner Totalt 
35 milj ha s (38%) av den typ Eucalypt skogen är i Queensland och 16 mill has (18%) är i New South Wales . 
Trettiotre Bruket har (36%) är med tomträtt mark och 26 mill ha s (27%) är på privat mark. Sjutton kvarn ha s 
(18%) är på naturvårds reserver. Eucalypt skog i sydvästra Australien domineras av Jarrah (E. marginata) 
och Karri (E. diversicolor). Typiska eucalypts i norra Australien inkluderar Darwin woollybutt (E. miniata) och 
Darwin Stringybark (E. tetrodonta). 

Den Eucalypt skogstypen är uppdelad i 11 skogs klasser baserade på formen av enskilda träd, krontäckning 
och trädhöjd. Eucalypts växa i två former: enkel berodde träd och flera skaft Mallee. 

Eucalypt ursprunglig skog innefattar 80 Bruket har icke-Mallee träd och 12 mill ha tals flera skaft malleen 
Sextiosex% (53 mill ha s) av icke-malleen eucalypt skog är skogsmark skog och 85% (68 mill ha s) är medel- 
höjd skog. 

Allmän förvaltning 

Australiens skogar klassificeras nationellt i tre kategorier-urskog, kommersiella plantager och andra skogs. 
Australien s ursprunglig skog kategori domineras av skogstyper eucalypt (75% av den totala nativa 
skogsområde), akacia (8%) och Melaleuca (5%), och ett litet område är regnskog (3%). Australien 
kommersiella plantage består av exotiska barrträdsarter (främst radiata tall) och mestadels inhemska hårda 
träslag (huvudsakligen eucalypts). Den andra skogs kategorin omfattar ett litet område av mestadels icke-
kommersiella plantager och skogar av olika slag. 
 
Native produktionsskogar  
Den främsta källan till Australiens infödda skogsproduktion trä är fler använda offentliga skog i New South 
Wales, Queensland, Tasmanien, Victoria och Western Australia. För närvarande mycket av ursprunglig skog 
med tomträtt och privat mark bidrar minimalt till virkesförsörjningen. Under relevant tillstånd och territorium 
lagstiftning, är betydande delar av fler använda offentliga skog reserverade eller exkluderas från 
virkesproduktion. 
När ytterligare operativa begränsningar för att upprätthålla och hantera än trä värdena beaktas i 
nettoutrymme för skörd av Australiens flera användningsområden offentliga inhemska skogar är 5,5 mill 
hektar s (14% av de offentliga inhemska skogar) som rapporterats i Australiens State of the skogar Rapport 
2013. Wood skördas från en liten del av netto skördas områdes 1,4% nationellt varje år. 
 
kommersiella odlingar  
Kommersiella odlingar intensivt hanteras bestånd av infödda (huvudsakligen lövträ) eller exotiska 
(huvudsakligen barrved) trädslag. Det primära syftet med kommersiella plantageskogsbruk är 
virkesproduktion. 
Australien totala kommersiella plantage området var 1,955,100 has i 2016-17, en minskning med 19.700 
hektar s (1%) från 1,974,800 has i 2015-16. Den totala ytan av nya odlingar som är etablerade i 2016-17 var 
200 hektar s omfattande barrträdsarter huvudsakligen planterade i Victoria och hårda träslag i huvudsak 
planterade i västra Australien. 
 
Under 2016-17 var den totala arealen av barrplanteringar 1.036.900 har, en ökning med 100 har 2015-16, 
och den totala arealen av lövträ odlingar var 908,500 HA-talet, en minskning med 19.800 hektar är sedan 
2015-16. Barrved plantager stod för 53% av den totala kommersiella plantage område, lövträ plantager 
utgjorde 46% och blandade odlingar och okänd art utgjorde resterande 1%. 
 
I 2016-17 Victoria fortsatte att ha den största totala arealen av kommersiella odlingar av Australiens stater 
och territorier (421,700 has), följt av New South Wales (394.400 has) och Western Australia (367,900 has). 
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Western Australia stod för den största andelen av Australiens hårda plantager (29%) och New South Wales 
hade den största andelen av barrplantager (30%). 
 
Under 2016-17 ägarstruktur odlingar förblev relativt oförändrad jämfört med föregående år. Institutioner ägde 
49% av den totala plantageområdet regeringar ägde 21%, gårds skogsbrukare och andra privata odlare 
ägde 21%, lyckades investeringsplaner ägde 5%, och timmer industriföretag ägda 4% (Downham & Gavran 
2018). 
 
industrin prestanda  
Logga skörd volym och bruttovärdet av produktionen, 2016-17  
Australien totala log skörd (från nativa produktions skogar och kommersiella odlingar) i 2016-17 nådde ett 
rekord av 33,1 mill kubikmeter, en ökning 10% från 2015-16 log skörden och 45% högre jämfört med 2012-
13. Bruttovärdet av log produktionen nådde också rekordhöga 2,6 miljarder dollar (mill dörr priser), en ökning 
med 13% jämfört med föregående år. 

Majoriteten av Australiens årliga totala log skörden kommer från kommersiella plantager och resten kommer 
från inhemska produktionsskogar. I 2016-17 kommersiella odlingar stod för 87% av Australiens totala log 
skörd och infödda produktionsskogar bidrog 13%. 

Socio ekonomisk miljö 

Sysselsättningen i australiska skogsindustrin 

(Som rapporterats i Australien State av skogarna Report 2013) 

• Totala direkta sysselsättningen inom skogs- och trävarusektorn föll mellan 2006 och 2011, från cirka 
85.000 till cirka 73.000 anställda, bland annat i regioner som är mest beroende av sektorn. 

• Nedgången i totala direkta sysselsättningen var i stort sett resultatet av en 14,3% nedgång i heltid 
direkt sysselsättningen inom skogssektorn mellan 2006 och 2011, från cirka 70.000 till cirka 60.000 
anställda. 

Bevarande CITES eller IUCN arter 

• 39 mill ha talet (32% efter område) av Australiens inhemska skogar är i områden som skyddas för 
bevarande av biologisk mångfald. 

• Skyddade områden är områden som skyddas av recept i flera användningsområden offentliga 
skogar, lagligt förbund privat mark, formella och informella naturvårdsreserver och andra skyddade 
områden på Crown förvaltade land. 

• Naturvård är den primära management uppsåt för 26 mill ha tals av de totala skyddade urskog 
område (21% av Australiens skogar). 
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CITES och IUCN notering1 2.  

 
CITES  IUCN röda listan 

Jarrah (Eucalyptus marginata) Inte på listan Inte på listan 

Andra CITES / IUCN registreringar många arter 
 
ratificering 1976 
https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/AU 
 
Hela arter listan: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=113&output_la
yout=alphabetical&level_of_listing=0
&show_synonyms=1&show_author=
1&show_english=1&show_spanish=1
&show_french=1&scientific_name=&
page=1&per_page=20 

Med fokus på skogsmiljöer, följande 
röda listan trädslag finns: 
 
Familj Cupressaceae: 
Callitris Sulcata -utrotningshotade 
Callitris baileyi -Missgynnad 
gynnad~~POS=HEADCOMP 
Callitris Oblonga -Sårbar 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?qu
ery=australia&searchType=species 

 

 

  

                                                      

1http://checklist.cites.org/#/en 
2https://newredlist.iucnredlist.org/search?query=Eucalypts&searchType=species 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/AU
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/AU
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=113&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=113&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=113&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=113&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=113&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=113&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=113&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&per_page=20
https://www.iucnredlist.org/search?query=australia&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?query=australia&searchType=species
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2.1.2  Leverantörsbas Österrike 
ABGK beakta alla Österrike sin försörjningsbas. ABGK källa vanlig aska från Österrike (Fraxinus excelsior) 
och ek (Quercus Petrea / robur). ABGK har 1-5 leverantörer i Österrike. Supplies är normalt icke-certifierade. 
Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC 
kontrolleras. ABGK har två leverantörer, PEFC CoC. 

skogstäcket 

Österrike har en total yta på 8,4 mill hektar. Approximativt 3,8 mill hektar är skogsmark mark (47,6%). Detta 
innebär att nästan hälften av landet är täckt av skog. Enligt den österrikiska skogslagen trädbevuxen mark 
räknas som skog om den har en area av minst 1000 m ^, och en bredd av minst 10 meter. Vidare måste 
vedartade arter tillhandahålla ett krontäckning av minst 30%. Om 3,0 mill hektar är kommersiell, är 0,3 mill 
ha skyddande skog i utbyte och 0,5 mill hektar skyddande utan avkastning (vilket innebär att kommersiella 
skär inte är tillåtet) 
 

 
 

 
 
Äganderätt 

82% av österrikiska skogar är privatägda med cirka 145 tusen skogsägare. Området omfattar totalt tre 
brukets ha tals skogsmark. Skogarna i Österrike är allmän egendom. Alla får tillgång till och ange skogarna 
för rekreationsändamål, såsom anges i skogslagen från 1975. 
 
Privat ägande i österrikiska skogar kan brytas ned som sådan: 50% äger mindre än 200 hektar s 
(småskaliga skogar), och 22% egna mer än 200 hektar s (innehavare stor skog). 10% av de österrikiska 
skogar ägs av samhällen, exempelvis jordbruks co-ops. 18% är statligt ägda. De österrikiska federala skogar 
(OBF) hantera 15% av den nationella skogsarealen. Demografiska förändringar har lett till en minskning av 
antalet heltids bönder och en ökning i ålders% av icke-bönder som skogsägare. Detta leder till ett skifte i 
synen på skogsskötsel och skogsbruk. 
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Förvaltning 

Skador orsakade av storm och barkborrar är bland de mest betydande problem under de senaste 
decennierna. En anslutning av denna utveckling med klimatförändringarna är ganska troligt. Dessutom finns 
det skadliga faktorer som äventyrar bestånden av enskilda trädslag i hela Österrike, till exempel aska 
skogsskador som orsakas av Chalara fraxinea svampen. Skador av spelet har varit på en hög nivå under 
många år och ofta förhindrar nödvändig förnyelse. 
 
Eftersom de första undersökningarna av de nitton sextiotalet mängden virke som förbrukas har alltid legat 
under ökningen. Närvarande den årliga tillväxten uppgår till cirka 30,4 mill kubikmeter, varav 25,9 mill 
kubikmeter utnyttjas. 
 
Under årtionden utvecklingen i Österrike skogsförvaltning har gått mot ökad närhet till naturen. Som ett 
resultat av detta har andelen lövträd och buskar ökat rena granbestånd har minskat och en trend mot 
blandbestånd har observerats. 
 

 
 

Socio ekonomisk miljö 

För majoriteten av österrikarna, skogarna är en viktig del av deras kulturella identitet. En undersökning utförd 
av marknadsundersökningsinstitutet GfK Österrike fann att 70% av de tillfrågade är stolta över österrikiska 
skogar. Men inte bara ekonomiska och ekologiska aspekter roll - skogar som rekreationsområden är en 
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oumbärlig råvara för fritidsaktiviteter. Nästan 40% av undersökningens deltagare hävdade att besöka skogen 
minst en gång per vecka för fritidsändamål. Affinity till naturen återspeglas i människor som går på 
promenader, plocka svamp och bär, och barn som leker i skogsmark. 
 
Bevarande CITES eller IUCN arter 

Nästan en femtedel av den österrikiska skogsområde (820.000 ha s) är så kallade ”skyddande skogar”, vilket 
innebär skogar som har en skyddande effekt. De skyddar infrastrukturer som bosättningar, vägar, kablar och 
rörledningar (skog med objektskyddande verkan) samt jord och vatten (ställe skydda skog). Initiativet 
Protection av skog (på tyska ”Initiative Schutz durch Wald”, förkortat ISDW) har visat sig vara en lämplig 
planering och subventioner instrument för att bevara och förstärka objekt skydda skogar och kommer att 
fortsätta på ett område på cirka 385 tusen hektar är inom ramen av den kommande landsbygdsprogrammet. 
 
IUCN uppmärksamhet från 2013 

Österrike är värd en betydande andel av de arter som är hotade på europeisk nivå och har stort ansvar för 
att skydda dessa arter inom dess territorium. Arter i Österrike kräver större insatser för att förbättra sin 
status. Medan många arter får redan vissa bevarande uppmärksamhet, andra inte. Arter kan räddas från 
utrotning, men det kräver en kombination av ljud forskning och noggrant samordnade insatser. Österrike en 
EU-medlemsstat har åtagit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2020, men det krävs 
omedelbara åtgärder för att uppfylla detta mål och bättre övervakningskapacitet som krävs för att mäta om 
målet är uppfyllt. 
 

 CITES status IUCN klassificering 

Gemensamma Aska (Fraxinus 
excelsior) 

Inte på listan Missgynnad (NT) 
Orsak: Den Ash skogsskador är en 
smittsam sjukdom som har orsakat 
allvarliga skogsskador i gemensam 
Ash i stora delar av sitt sortiment 
 
Region: Österrike: missgynnad 
 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar Ratificering: 1982 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/AT 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=98&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=III&cites_appendices%5B
%5D=II&output_layout=alphabetical&
level_of_listing=0&show_synonyms=
1&show_author=1&show_english= 1 
& show_spanish = 1 & show_french 
= 1 & scientific_name = Plantae & 
sida = 1 & per_page = 20 

Sorbus hazslinszkyana -Sårbar 
https://www.iucnredlist.org/species/9
5414943/95415001#conservation-
actions 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?qu
ery=austria&searchType=species 
 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/AT
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/AT
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=98&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
https://www.iucnredlist.org/species/95414943/95415001#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/95414943/95415001#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/95414943/95415001#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/search?query=austria&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?query=austria&searchType=species
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2.1.3  Leverans bas Bosnien-Hercegovina (Federationen) 
ABGK beakta alla Federationen Bosnien och Hercegovina Federationen som dess försörjningsbas. Från 
Federationen ABGK källa Ek (Quercus Robur / Quercus petraea) och vanlig ask (Fraxinus Excelsior). 
ABGK har 1-5 leverantörer som levererar virke köps i Federationen. Supplies är normalt icke-certifierade. 
Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC 
kontrollerade källor. 

skogstäcket 

skogstyper 
Subtropiska (% skogsområde) 19% 
Tempererade (% skogsområde) 81% 
 
Fördelning av skogstyper 
Primära skog (ha |%):2.000 hektar, 0,1% 
Modifierade naturliga (ha |%):1,184,000 hektar, 54,2% 
Semi-naturliga (ha |%):857,000 hektar, 39,2% 
Produktions plantage (ha |%):142.000 hektar, 6,5%  
 

Totala landareal (1000 hektar) 5120 
Totala skogsarealen (1000 hektar) 2185 
% Forest Cover43% 
Primära Forest Cover (1000 ha) 2,0 
Primära Skog,% totala skogs ns 
Annan trädbevuxen mark (1000 ha) 549 
% Annan skogsmark11% 
 

Virkesförrådet IN FOREST 

Totalt (mn m3) Per ha (m3) Barrträ (mn m3) Bredbladiga (mn m3) 
Kommersiell  

Arter (%) 

358 164 135 223 100 
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Ägande (privat, regering, etc.) 

1) Ett område med skog ägs privat (ha) 1.748.000 
2) Ett område med skog som ägs offentligt (ha) 437 tusen 
3) Område av skog som ägs av samhället eftergift (ha) 0 
 

Hanteringsmetoder (statliga regler, något FSC, PEFC)  
I Federationen ägandet av den offentliga skogsresurser vilar Federationen som överför hantering av rättigheter 
till tio kantoner. Kanton överföra dessa rättigheter till kantonala skogsvårds Companies (endast en i varje 
Kanton), som är etablerade i enlighet med lagen om skogar från 2002. 
 
På nivån av federationen finns en skogsavdelning inom ministeriet för jordbruk, vattenförvaltning och 
skogsbruk med en enhet som ansvarar för juridiska frågor (alla aspekter av skogslagstiftningen och därmed 
sammanhängande lagstiftning) och ett Federationen Forest Office (FFO), som behandlar skogsbruk utveckling 
och support och har en total övervakande roll. På kantonala nivån ansvaret för skogsbruket vilar på relevanta 
ministeriet inom vilken det råder en Cantonal Forest Office (CFO), vars huvudsakliga funktion är att styra 
verksamheten i kantonala skogsförvaltande bolag och ge råd och stöd till privata skogsägare. 
 
De planering process- och förvaltningssystem som tillämpas i stora skogstyper i Federationen är riktade mot 
flera åldern skogsvårds system. Tillämpningen av naturnära skogsbruk utgör en grundläggande princip i 
skogsskötsel praktiken. Beroende på skogen struktur och förhållanden följande management regimer brukar 
tillämpas: 
 
jag. Single-tree val 
Denna skog förvaltningsordning tillämpas huvudsakligen i blandskog av bok och ädelgran som är belägna på 
sämre livsmiljöer och extrema orographically förhållanden. I dessa typer av förhållanden måste täckning av 
trädkronor inte reduceras markant för skyddande skäl, medan den naturliga träd föryngring är att föredra. 
Denna förvaltningsordning lämpar sig särskilt för de områden som har en skyddssyfte, och i skogarna, som 
dominant konstrueras genom ”skugga” trädslag (t.ex. bok, gran, gran). 
 
ii. grupp val 
Med tillämpning av denna förvaltningsordning de ojämna åldern blandskog bildas. I de flesta av fallen naturlig 
föryngring av montrar dominerar och det är inte tidsbegränsad (obestämd regenereringsperiod). Artificiell 
regeneration genomförs i en del av läktaren där naturlig föryngring är svårt eller om införandet av utvalda 
trädslag föreskrivs av förvaltningsplanen. Denna förvaltningsordning som är mest lämplig för applicering i 
blandade skogar av bok, ädelgran och gran, samt i skogarna som är närvarande i den fas av naturliga 
succession mot de blandade skogar av bok och silvergran (med gran), blandade skogar av ädelgran och gran, 
blandade skogar av silvergran och bok, och i skogarna i silvergran och gran med någon inblandning. Generellt, 
 
III. Regimen i gruppen avverkningsledningen 
Enligt detta förvaltningsordning de står som är i övergången mellan ojämna-åldrade och även-åldrade skogar 
är formade i termer av deras diameter och höjd struktur. Regenereringen är tiden begränsad och kan beskrivas 
som en kombination av naturliga (i de områden av stativ vilka har bättre villkor) och artificiella (för ogynnsamma 
delar av stativet). Den totala regenereringstiden är ganska lång och varar mellan 30 och 60 år. Denna 
förvaltningsordning kan användas i höga skogar av ek, alla tallskogar, blandskog av ek och tallar samt 
bokskogar utan inblandning där enda träd val tillämpades på senare tid. 
 
Alla certifierade skogar i Federationen är offentligt ägda och certifierade av Forest Stewardship Council (FSC). 
Det finns inga certifierade privata skogar. 
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Socioekonomisk miljö (hur många som arbetar inom skogssektorn, ekonomisk inverkan på landet, 
etc.) 
Enligt Federationen Office of Statistics (Statistisk årsbok för 2011) är mer än 16.000 personer (3,7% av den 
totala arbetskraften) anställda inom skogsbruket och träförädlingsindustrin i Federation of Federationen. 
 
Enligt uppgifter för 2011 från byrån för statistik Federationen (BHAs) och handelskammaren i Federationen, 
kan den inhemska träförädlingsindustrin förklaras som en av de viktigaste och konkurrenskraftiga 
produktionssektorer i Federationen ekonomin. Detta illustreras av det faktum att det är en av endast tre 
sektorer i Federationen som rapporterade en utländsk handelsöverskott på mer än BAM 418 mill stöds av 
tvåsiffrig tillväxt i produktion, försäljning och exportresultat, vilket har lett till en ökning av sin andel av BNP, 
tillverkning och sysselsättningsstrukturen. 
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Bevarande: CITES eller IUCN arter 

 CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 

Ask (Fraxinus excelsior) Inte på listan Missgynnad (NT) 

Orsak: Den Ash skogsskador är en 
smittsam sjukdom som har orsakat 
allvarliga skogsskador i gemensam 
Ash i stora delar av sitt sortiment 

Region: Federationen: missgynnad 

Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 2009 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/BA 

Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 

Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=35&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
Plantae & sida = 1 & per_page = 20 

Serbiska Spruce (serbgran) - 
Endangered 
https://www.iucnredlist.org/species/3
0313/84039544#conservation-
actions 
 
Sorbus bosniaca -utrotningshotade 
https://www.iucnredlist.org/species/8
6090679/86090682#conservation-
actions 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=AT&searchType=species 
 

 

 

  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/BA
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/BA
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=35&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
https://www.iucnredlist.org/species/30313/84039544#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/30313/84039544#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/30313/84039544#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/86090679/86090682#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/86090679/86090682#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/86090679/86090682#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=AT&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=AT&searchType=species
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2.1.4  Leverans bas Brasilien 
ABGK överväga Brasilien som dess försörjningsbasen och källa Jatoba (Hymenaea courbaril). ABGK har 1-5 
leverantörer av Jatoba, alla leveranser är FSC-certifierad. 

De flesta av ABGK leveranser är, förutom att vara FSC-certifierat, dubbel kontrolleras med det officiella 
systemet beskrivs nedan:  
 
IBAMA eller brasilianska institutet för miljö och förnybara naturresurser är ett offentligt organ som ansvarar 
för att övervaka efterlevnaden av brasilianska miljölagstiftningen och för att utfärda miljötillstånd för 
aktiviteter som sker på federal mark. De infördes 2006 ett datorbaserat program för att styra handel och 
transport av timmer. Systemet är obligatorisk på federal eller statlig nivå, för någon exploatering skog, 
skogsvård eller juridisk avskogning. 
 
  1. AUTEF (i portugisisk Autarizacao para Exploracao Florestal) - Timber Skörde Tillstånd, bärande något 
olika namn beroende på utfärdande tillstånd. Den innehåller allmänna förvaltningsplan som förnyas varje år, 
och omfattar de geografiska koordinaterna för skördeområdet, mängden får skörda totalt och per specie. 
  2. DVPF (på portugisiska Documento de Venda de Produtos Florestais) Försäljning kontrakt, där det anges 
den totala volymen av stockar och sålde arten. Det utfärdas av köparen och inte kan kontrolleras i det 
officiella systemet. 
  3. GF1 (i Portugues Guia Florestal 1) Transporthandling för stockar, tillåter det transport från skog till 
sågverk. Det kan kontrolleras i det officiella systemet. 
  4. GF3 (i Portugues Guia Flore 3) Transport dokumentet för slutprodukter, kan det kontrolleras i det 
officiella systemet. Det är en indikator på att (a) trädet kommer från en auktoriserad koncession, (b) trädet 
har bearbetats i en godkänd sågverk, (c) leverantören respekterar lokala lagar och att (d) transport, 
däribland exporten godkänd av de brasilianska behöriga myndigheter. 
 

skogstäcket 

Brasilien har ungefär en tredjedel av världens återstående regnskogar, inklusive en majoritet av Amazonas 
regnskog. Jordbundna sett är det också den mest biologisk mångfald land på jorden. 
 
Huvuddelen av Brasiliens skog finns i Amazonas, en mosaik av ekosystem och vegetationstyper inklusive 
regnskogar (en klar majoritet), säsongs skogar, lövskogar, översvämmade skogar och savanner, däribland 
Woody Cerrado.  

På 1970-talet och 1980-talet de brasilianska skogarna drabbats av massiv avskogning främst av statliga 
återavvecklings politik och storskaliga nötkreatur och sojaproduktion på landsbygden och i skogsområden. 
Under perioden 2004-2012 avskogningen var vikande på grund av internationella och nationella 
begränsningar, men på senare år avskogning åter ökar snabbt. 

Forest omfatta statistik 

• Total areal: 835 mill ha 
• Total skogsområde: 478 mill ha (57,2% av den totala landområde) 
• Primära skog (inte planterats och inte modifierad): 416 mill ha (87,1% av den totala skogsarealen) 
• Modifierade naturliga (inte planterats, men modifierad): 56 mill ha (11,7% av den totala 

skogsarealen) 
• Produktions: plantage: 5 mill ha (1% av den totala skogsarealen) 
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Ägande och förvaltningsmetoder 

Forest i Brasilien offentlig eller privat ägo. Offentliga skogar kan hanteras av brasiliansk-baserade 
samhällsföreningar, kooperativ och företag. Dessa aktörer inte äger allmän mark, men kan få en licens för att 
hantera och skörda skogen från Brasilien miljöbyrån (IBAMA). Dessa koncessionsrättigheter kan utfärdas för 
högst 40 år och koncessionsinnehavare måste ha ett koncessionsavtal och dokumentation relaterad till 
förvaltningsverksamheten. Enligt FAO (2015) 61,8% är offentligt ägda, 20,6% är privatägda och 17,6% har 
okänd ägande. 

Vid skörd ursprunglig skog på privat mark företagen måste hålla mark titeln dokument och dokumentation i 
samband med förvaltningsverksamheten.  

Certifierade skogsarealen:  

FSC-certifierade skogsarealen:   Ungefär. 6,48 Bruket har (= 1,3% av den totala skogsarealen) 

PEFC erkänt certifierad skogsområde:  Ungefär. 3,8 Bruket har (= 0,8% av den totala skogsarealen) 

 

Socioekonomisk miljö3 

• Befolkning: 208 mill 
• Anställda: 92 mill 
• Det relativa arbetslöshetstalet: ca.. 12% 
• Bruttonationalprodukten BNP (PPP) per: 14.103 i US-dollar år 2017 
• Korruptionsindex: 37 av 100 i 2017 (Transparency International) 
 

Brasilien träindustrin 

Brasilien är en ledande producent, processor och konsument av träbaserade produkter och de primära 
marknaderna är USA, Mexiko och Kina. Skogsrelaterade industrier bidrar till ca. 4% till Brasiliens BNP och 
sysselsätter direkt uppskattningsvis 580.000 personer4  

Totala exportvärdet av primär trävaror under 2016 var cirka 625 mill dollar, vilket är ca. 0,03% av Brasiliens 
BNP 

Tabell1. Statistik från International Timber Trade Organization (ITTO) 2016 

 Produktionsmängd (x 
1000 m3) 

Export kvantiteten (x 
1000 m3) 

export värdet 

(X 1000 USD) 

Stockar (inkl. 
Rundvirke) 

136,277 224 48,438 

Sågat trä 9,980 2,306 92,078 

Faner 550 57 28,862 

Plywood 2,564 2,276 455,914 

                                                      

3 https://tradingeconomics.com/brazil/ 
4 https://forestlegality.org/risk-tool/country/Brazil#tab-products 
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Bevarande CITES eller IUCN arter 
 

CITES status IUCN klassificering 
Jatoba (Hymenaea courbaril) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar ratificering 1975 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/BR 
 
Många arter. 
 
Se inledande beskrivning av hur 
AFGK säkerställa korrekt sourcing av 
Jatoba. 
 
Hela listan arter 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=97&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=III&cites_appendices%5B
%5D=II&output_layout=alphabetical&
level_of_listing=0&show_synonyms=
1&show_author=1&show_english= 1 
& show_spanish = 1 & show_french 
= 1 & scientific_name = Plantae & 
sida = 1 & per_page = 20 

många arter 
 
Se inledande beskrivning av hur 
AFGK säkerställa korrekt sourcing av 
Jatoba. 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=BR&searchType=species 
 

 

 

  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/BR
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/BR
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=BR&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=BR&searchType=species
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2.1.5  Leverans bas Bulgarien 
ABGK beakta alla Bulgarien eftersom det är utbudet bas och käll Ek (Quercus robur och Quercus petraea) 
från 1-5 leverantörer. Supplies är normalt icke-certifierade. Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK 
eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. 

skogstäcket 
Landet är den tredje rikaste biologiska mångfalden i Europa och skogar har allt viktigare miljö- och 
rekreations roll. Total skogsmark i Bulgarien är 4.22 mill hektar och täcker 37% av landets territorium. Den 
senaste inventeringen visar att skogarna täcker 3,84 mill ha eller 91% av den totala skogsmarken (källa: 
agrara Report, ministeriet för jordbruk, 2016). Skogen står för 31% av det nationella territoriet som rankas 
Bulgarien 19 i Europa. 
 
Skogsmarken har vuxit och i 2015 det var 8% mer än under 2000 (3,91 mill ha) och 18% mer än 1985. I 
2016, den skogsmark ökade med 21.000 ha jämfört med 2015 på grund av själv beskogas 
jordbruksområden som betecknas som skogar. I slutet av 2015, det europeiska ekologiska nätverket Natura 
2000 omfattas 4,1 mill ha eller 34% av landets territorium, trea i Europa efter Slovenien (35,5%) och Kroatien 
(34,8%). Natura 2000 omfattar 1.012 skyddade områden varav 90 reservationer, 3 nationalparker och 11 
naturparker. Ca 48% av skogs territorier (2,0 mill ha) är i Natura 2000, som är föremål för särskilda 
avverkningsregler. Skogar är indelade i två huvudkategorier -Första, timmerproducerande skogar med 1,59 
mill ha (38%); och för det andra de skyddande, rekreation och i skyddade områden skogar med två. 63 kvarn 
ha (62%). Den lägre andelen timmerproducerande skogar på bekostnad av expanderande fritids / skyddade 
skogar har minskat risken för en mer intensiv virkesproduktion och gjorde inköp av lokala timmer mer 
utmanande och dyrt. 
 
Äganderätt 

 
 
Skogar traditionellt ägs huvudsakligen av staten. Privatiseringen slutfördes för flera år sedan. Från och med 
2016, ca 73% av skogarna är statliga skogar, 13% är kommunala skogar, och 11% är i privat ägo. Den nya 
skogslagen garanterar allmänna intressen, äganderätten och skydd av skogar genom lika olika typer av 
ägande, reducerande av administrationen och decentralisering av ansvar; separation av styr-and-
administrativa funktioner från de ekonomiska funktioner i skogssektorn; deltagande i samhället i planeringen, 
obligatorisk genomförande av långsiktig planering. 
 
Hanteringsmetoder 
Avverkning sker genom tre huvudsakliga typer av sticklingar: gallring, regeneration och plockhuggning. 
Kalhuggning inte praktiseras i landet. Bulgarien, till skillnad från vissa andra länder i regionen, inte har en 
historia av överskrider priserna skogar. Allmänheten är mycket känslig den här frågan och skogsbrukare 
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brukar anta stränga skogsvårds normer. Illegal skär har varit en utmaning och flera kontrollmekanismer har 
införts för att ta itu med problemet under de senaste fem åren. För närvarande illegal skär beräknas stå för 
10% till 20% av virkesproduktion i olika skogsområden, som genererar grå handel och underminerar 
virkespriser. Den skogsbilvägar nätverket inte mycket väl utvecklad eller upprätthålls. Per Världsbanken 
information, det finns 28.000 km skogsbilvägar med en genomsnittlig täthet av 7,9 m / ha. Detta är jämförbart 
med Rumänien men betydligt lägre än i andra EU-länder (Österrike 36 m / ha, Frankrike 26 m / ha, Tyskland 
45 m / ha). På grund av underutvecklad infrastruktur, vissa skogar förbli icke-skördas / mindre skördas 
medan andra skogar som är lättare att komma åt tenderar att overharvested och / eller föremål för olaglig 
avverkning. 
 
Forest bör uppfylla lokala befolknings krav. Regleringen av denna process är baserad på tradition snarare än 
marknadsprinciper. Skogscertifieringen genomförs enligt FSC (Forest Stewardship Council). För närvarande 
finns det 109 certifierade skogsföretag och organisationer med en total yta på 810.000 hektar eller 19% av 
den totala skogsmarken. Certifierade statliga skogs är 28% av alla statliga skogar. Detta är en kraftig ökning 
jämfört med 230.000 hektar certifierade i slutet av 2012. På grund av starkare export orientering av 
träförädlings och möbelsektorn; denna trend kommer sannolikt bevaras eller påskyndas. Det finns 112 
vedprocessorer certifierade enligt PEFC Chain of Custody för virkes spårbarhet. 
 
Socioekonomiska inställning 
Genomsnittliga årliga intäkter totalt i bulgariska statliga skogar är ungefär 230-250 milj. BGN genomsnittliga 
årskostnaden -160-180 Mill. BGN genomsnittliga årliga investeringar ca 50 -70 mill. BGN (i infrastruktur - 
skog vägar, nya technic och teknik, etc.) genomsnittlig årlig vinst -2 - 8%. Träförädlings och möbelindustrin 
består av många små och medelstora företag, cirka 3600 varav cirka 2.100 är möbel markörer. Branschen är 
splittrad, vilket ofta gör handel utmanande. De flesta trä processorer är små företag med upp till 10 anställda 
(78%), och bland möbler beslutsfattare är situationen likartad där denna kategori står för 70% av 
marknadsaktörerna. Företag med 10 - 50 anställda står för 19% av trä processorer och 24% av 
möbeltillverkare medan de med fler än 250 anställda är 0,3% av trä processorer och 0. 6% av möbler 
beslutsfattare. Under de senaste åren har antalet små företag minskade jämfört med dem med 10-50 
anställda. Industrin är koncentrerad till 10 av 28 regioner landet, främst i södra Bulgarien nära skog och / 
eller större städer. Sedan 2007 arbetskraften i sektorn har minskat. Möbeltillverkare sysselsätter för 
närvarande cirka 21.000 arbetare, jämfört med 27.000 i 2007.Today underskottet på arbetskraft är en av de 
största utmaningarna för branschen. Bulgarien har en positiv handelsbalans i handeln med skogsprodukter 
(exklusive massa). Exporten av lövträ virke nådde US $ 14.2 bruket i 2014, men har minskat sedan med 
13% under 2015 och med 9% under 2016. Italien, Grekland, Turkiet och Tyskland är de viktigaste 
exportdestinationer och alla fyra har sett minskade exporten 2015/2016. 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 1991 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/BG 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=252&cites_app
endices%5B%5D=I&cites_appendice

Hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum) - Endangered 
https://www.iucnredlist.org/species/2
02914/122961065#conservation-
actions 
 
Balkan Pine (makedonisk tall) - 
Endangered 
https://www.iucnredlist.org/species/3
4193/95751594#conservation-
actions 
 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/BG
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/BG
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/34193/95751594#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/34193/95751594#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/34193/95751594#conservation-actions
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s%5B%5D=III&cites_appendices%5
B%5D=II&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
Plantae & sida = 1 & per_page = 20 

Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=BG&searchType=specie
s 
 

 

 

  

http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=III&cites_appendices%5B%5D=II&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=BG&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=BG&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=BG&searchType=species
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2.1.6  Leverantörsbas Kanada 
ABGK beakta alla Kanada som sin försörjningsbas. ABGK källa hård lönn (Acer saccharum) från Kanada. 
ABGK har 1-5 leverantörer i Kanada och ca 80% av materialet är FSC-certifierad. Alla icke-certifierat 
material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor 

skogstäcket 
Kanadas skogsområde på 347 mill ha s (HA) har varit ganska stabil under de senaste 25 åren. Från 1990 till 
2015, har Kanadas skogsområde minskade med 1,2 mill ha (0,34%). Nettominskningen i skogsområde 
under denna period tillskrivs röjning av skogsmark för nya, icke-skog markanvändning (till exempel, jordbruk, 
vägar och vattenkraft utveckling). Medan skogsområde är relativt konstant, är skogstäcket inom mycket mer 
dynamisk. Skogsbränder, insektsangrepp, timmer skörd, tillväxt och förnyelse bidrar till den ständigt 
föränderliga mosaik av skog inom Kanadas skogsområde. I tidigare staten Kanadas Skogar rapporter var 
skogsområde baserad på National Forest Inventory (NFI) grundläggande studie (mätperioden 2000-2006). 
Nu, för att ge trenddata och att anpassa sig till andra rapporteringsorganisationer, skogsområde justeras för 
känd avskogning och beskogning för att ge värden för andra rapporterings år. Nästa undersökning av NFI 
beräknas vara klar i tid för 2020. Den totala skogsarealen förväntas förbli stabil under de närmaste 10 till 20 
år. På längre sikt kan effekterna av klimatförändringarna på växande miljöer rita gränser inom vilka skogar 
växa. Federal är provinsiella och territoriella regeringar samarbetar för att spåra ändringar i skogsområde 
med hjälp av ett nätverk av permanenta foto tomter över hela Kanada. Denna information, parat med 
ytterligare data från enkät ansträngningar fokuserade på att övervaka avskogning, används för att rapportera 
om skogsareal och hur det förändras över tiden. Staten Kanadas skogar årsredovisning 2017 Källa: 
Riksskogstaxeringen. Se Källor och information för mer information.  
 
Äganderätt 

- skogsägande  
- Landsorts 76,6% 
- Territoriell 12,9% 
- Privat 6,2% 
- Aboriginal 2,0% 
- Federal 1,6% 
- Kommunalt 0,3% 
- Övriga 0,4% 

 
Hanteringsmetoder 
48% av Kanadas skogar är certifierade. 37% av världens certifierade skogar är i Kanada. Kanada har 24 mill 
ha tals skyddad skog. År 2015 var över 574 kvarn plantor planteras i Kanadas skogar. År 2014, Kanada 
stöder FN: s New York-förklaringen skogs att skära global naturskog förlust i hälften av 2020 och strävar 
efter att avsluta det 2030. Och år 2016, Kanada lagt sin underskrift till FN: s deklaration om urbefolkningars 
rättigheter , ett ramverk för bredare juridiskt erkännande och skydd av ursprungsfolkens rättigheter när det 
gäller mark och resurser, inklusive ägande, användning, utveckling och kontroll. Dessa betydande utveckling 
tyder på att detta lands skogar kommer att fortsätta att spela en avgörande roll i livet för alla kanadensare 
under de närmaste 150 åren och därefter. 
 
Skoglig planering är en viktig hållbarhetsverktyg. Skoglig planering är en av de viktigaste verktyg som 
används för att säkerställa att Kanadas offentligt ägda skogar kvar socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar. Skogs företag som verkar på Crown mark måste enligt lag upprätta en skogsbruksplan i samråd med 
allmänheten och har det godkänts av en provinsiell eller territoriella regeringen innan skörd kan börja på 
Crown land. 
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Skogs förvaltningsplaner översiktsaccessplaner, skörd, regeneration och andra standarder som måste följas. 
Skogsbruksmetoder är föremål för kontinuerlig övervakning för att säkerställa att planerna följs. Provinser 
och territorier reglera skördenivåer i skogsbruksplaner. För att säkerställa skogs hållbarhet på lång sikt, 
regionala och territoriella regeringar reglerar skördenivåer genom skogsbruksplaner. Kanada har ca 270 mill 
hektar boreala skogen, resten är tempererade. Ledning genom naturlig management handlar om 226 mill 
hektar, resten anses naturligt. 
 

 
 
Socioekonomiska inställning 
Skogsindustrin är en av Kanadas viktigaste tillverkningssektorerna. År 2016, det: stod för ca 7% av Kanadas 
totala export, injiceras ungefär $ 23 miljarder i Kanadas ekonomi och direkt stöd ungefär 211.075 jobb över 
hela landet, bland annat uppskattningsvis 9.700 urfolk. Det genererade mer än $ 1 miljard dollar i intäkter 
(2015) för provinsiella och territoriella regeringar. 
 
Löner (dollar, 2015) 
Skogsbruk industrin 197.128.000  
Massa- och pappersprodukter tillverkningsindustri 1.317.560 tusen 
Trävarutillverkningsindustrin 831.469.000 
Totala löner 2,346,157,000 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Hårt lönn (Acer saccharum) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar ratificering 1975 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/CA 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=248&output_la
yout=alphabetical&level_of_listing=0

Östra Hemlock (Tsuga canadiensis) - 
Nära hotad 
https://www.iucnredlist.org/species/4
2431/2979676 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=CA&searchType=species 
 
 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/CA
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/CA
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=248&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=248&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=248&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
https://www.iucnredlist.org/species/42431/2979676
https://www.iucnredlist.org/species/42431/2979676
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&show_synonyms=1&show_author=
1&show_english=1&show_spanish=1
&show_french=1&scientific_name=Pl
antae&page=1&per_page=20 

 

 

  

http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=248&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=248&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=248&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=248&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
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2.1.7  Leverans bas Kroatien 
 
ABGK överväga alla Kroatien som sin försörjningsbas. Från Kroatien, ABGK källa vanlig ask (Fraxinus 
excelsior) och ek (Quercus Petrea / robur). ABGK har ca 5-10 leverantörer från Kroatien inga leveranser är 
certifierade.Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som 
PEFC kontrollerade källor. ABGK Satulung har en leverantör från Kroatien, FSC CoC. 
 
skogstäcket 
Landytan av Kroatien är 56,594 km2, av vilka 26,887 km2 (42%) är under skogsmark. Majoriteten av 
skogsmark är i statlig ägo (21.069 km2) och är nästan helt (20.190 km2) som förvaltas av statliga 
skogsförvaltande bolag - Kroatiska skogar (Hrvatske Sume) Ltd. En liten del (879 km2) av statligt ägda 
skogar är förvaltas av andra juridiska personer. Privat skog span på 5.818 km2 (eller 22% av skogar och 
skogsmark). Nästan alla statligt ägda skogar har skogsbruksplaner. Endast 7% av privata skogar har 
förvaltningsplaner och kännetecknas av ett stort antal skogsägare vars genomsnittliga paketstorleken är 
mindre än hälften av hektar. Den växande lager är 398 kvarn m3, med en årlig ökning på 10,5 mil m3 och en 
årlig avverkning om 5,0 mil m3. Både Medelhavet och Euro-Siberian-nordamerikanska regionen är 
närvarande i Kroatien, spänner på fyra biogeografiska regioner och täcker 51 skogs phytocenoses. 
Silvergran har den högsta% ålder av krona-skadade träd (76,7%) på grund av synergistisk effekt av multipla 
abiotiska och biotiska faktorer. Dess hållbarhet och naturlig föryngring kan inte vara säker på både lyckades 
och oövervakade skogar har för stor andel av över mogna granar och alltför hög krontäckning av jord. 
Nationellt skyddade områden är indelade i nio kategorier och spännvidd på 742.111 hektar, som uppgår till 
13% av den totala ytan av Kroatien. Den växande lager är 398 kvarn m3, varav 302 mil m3 är inom statliga 
skogar som förvaltas av kroatiska skogar Ltd, är 78 mil m3 inom privata skogar och 17 mil m3 är i statliga 
skogar som förvaltas av andra statliga rättsliga organ. Den största delen av den växande lager är bok (143 
mil m3 eller 36%), vilket följs av sessila ek (Quercus Petrea) (48 mil m3 eller 12,2%), pedunculate ek 
(Quercus robur) (38 mil m3 9,7%), avenbok (36 mil m3 eller 9,1%), ädelgran (31 mil m3 eller 7,9%). 
Majoriteten av skogar som inte bryts ned (83% eller 1.570.764 ha) är ännu ålder hanteras, medan 17% (eller 
318.875 ha) förvaltas av en ojämn åldrig system. Enligt den allmänna planen skogsbruks växande lager av 
privata skogar har fördubblats i 1996 - perioden 2006 (från 38 mil m3 till 78 mil m3), vilket är en ökning som 
inte kan förklaras med ökningen eller övergiven jordbruksmark. 875 ha) förvaltas av en ojämn åldrig system. 
Enligt den allmänna planen skogsbruks växande lager av privata skogar har fördubblats i 1996 - perioden 
2006 (från 38 mil m3 till 78 mil m3), vilket är en ökning som inte kan förklaras med ökningen eller övergiven 
jordbruksmark. 875 ha) förvaltas av en ojämn åldrig system. Enligt den allmänna planen skogsbruks 
växande lager av privata skogar har fördubblats i 1996 - perioden 2006 (från 38 mil m3 till 78 mil m3), vilket 
är en ökning som inte kan förklaras med ökningen eller övergiven jordbruksmark. 
 
Äganderätt 
Enligt den första National Forest Inventory i Kroatien, 77% av skogsmarken är statligt ägda och 23% är 
privatägda. Den årliga minskning av statens skogar är 7.325.000 m3, och 1.087.000 i privata skogar. De 
flesta av de privata skogarna är belägna i Medelhavet delen av Kroatien och runt staden Zagreb, och de är 
minst representerade i den östra delen av Kroatien. Det finns cirka 600.000 privata skogsägare och cirka 
1.500.000 skogsskiften, där den genomsnittliga paketstorleken är 0,42 hektar, och paketen ofta inte korrekt 
registrerat i fastighetsregister. Majoriteten av privata skogar har inte skogsbruksplan och avverkning är inom 
ramen för nödvändig träd märkning och avverkning (MRDFWM, 2006). Endast 29% av avverkat timmer är 
rundvirke. Den genomsnittliga privata skogsägare är ”... äldre än sextio år, sysselsatta inom jordbruket eller i 
pension, har elementär nivå utbildning, låg inkomst, inte vill eller inte kan sälja hans / hennes skog som han / 
hon värderar mycket för ideell skäl. De är inte intresserade av att hantera det, är inte intresserad av 
skogsrelaterade ämnen eller hållbarhet, tänk på kort sikt, inte vill investera i skog, använder inte potentialen i 
hans / hennes skog och är skeptiska mot privata skogsägare föreningar. De bor mestadels i byar och i 
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närheten (1-5 km) av sina skogar. inte vill investera i skog, inte använder potentialen i hans / hennes skog 
och är skeptiska mot privata skogsägarföreningar. De bor mestadels i byar och i närheten (1-5 km) av sina 
skogar. inte vill investera i skog, inte använder potentialen i hans / hennes skog och är skeptiska mot privata 
skogsägarföreningar. De bor mestadels i byar och i närheten (1-5 km) av sina skogar. 
 
Hanteringsmetoder 
Enligt det allmänna skogsskötsel planera den naturliga regenereringen under perioden 2005-2015 
expanderar (1,57 mil ha till 1,83 mil ha), medan området av naturlig föryngring förbättras genom plantering 
(33.492 hektar till 13.730 ha) och området med regenerering genom ympning (28.350 hektar till 16.894 ha) 
kontrakterar. Det område avsett för coppice groning (504,901 hektar till 533.828 ha) är relativt konstant. 
Nästan alla statligt ägda skogar har planer giltigt skogsbruks (95%), medan situationen är motsatsen med 
privata skogar - endast 7% har giltiga skogsbruksplan (kroatiska skogar, 2006), och 32,6% har ett utgånget 
skogsbruksplan. Skogar under naturparker spänner på 296,963 ha och är mestadels klassificeras som 
produktiva skogar (231.183 ha). Enligt lagen om Forest alla skogar inom skyddade områden bör 
klassificeras som skog special - som hittills inte har gjorts. Om denna princip skulle genomföras, är andelen 
av skogar special 13% (eller 316.247 hektar). Speciella skogar purpose täcka 85,064 hektar (eller cirka 3%) 
av total skogsmark, är övervägande (87%) höga skogar. 
 
Socioekonomiska inställning 
Träindustri Intäkter: 1,2 miljarder € intäkter 9% av de totala intäkterna från export. 
Mer än 3.500 registrerade företag 19,363 anställda 
Genomsnittliga brutto månadslön: € 621 - € 683 (träförädling) 
Bland 138 länder i världen, Kroatien legat i topp 50. 
Datakällor: Kroat Bureau of Statistics, Eurostat, Financial Agency (FINA) 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 
Det finns totalt 32 växter hotade skogsarter i Kroatien, varav två är träd (Betula pubescens - kritisk; Taxus 
baccata - sårbart) och en är en buske (järnek). 
 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Ek (Quercus robur) Inte på listan Minst oro (LC) 
Gemensamma Aska (Fraxinus 
excelsior) 

Inte på listan Missgynnad (NT) 
Orsak: Den Ash skogsskador är en 
smittsam sjukdom som har orsakat 
allvarliga skogsskador i gemensam 
Ash i stora delar av sitt sortiment 
 
Region: Kroatien: missgynnad 
 

Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 2000 
https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/HR 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=149&cites_app

Ungerska Thorn (Crataegus nigra) - 
Endangered 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03427/116355135#conservation-
actions 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=HR&searchType=specie
s 
 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/HR
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/HR
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=HR&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=HR&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=HR&searchType=species
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2.1.8  Leverantörsbas Tjeckien 
 
ABGK beakta alla Tjeckien som sin försörjningsbas. ABGK källa vanlig ask (Fraxinus excelsior), ek (Quercus 
Petrea / Robur) och björk (Betula pendula). ABGK har 3-5 leverantörer från Tjeckien, tre leverantörer är FSC 
eller PEFC certifierade.Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och 
behandlas som PEFC kontrollerade källor.  
 
skogstäcket 
Skogen område Tjeckien omfattar 2637 mill hektar, det vill säga 33,3% av landarealen i landet och 1,8% av 
den totala europeiska skogsarealen (exklusive det forna Sovjetunionen). Total stående lager av alla skogar i 
Tjeckien är 564 mn m3. Skogarna är nästan uttryckligen skogsbestånd med en medelålder på 60 år. De 
dominerande arterna är gran (Picea excelsa) - 54% av skogsmark; tall (Pinus silvestris) - 18%; ek (Quercus 
sp.) - 6%; och bok (Fagus silvatica) - 5%. Barrträd innefattar 77,5% och bredbladiga arter 20,9%. 
 
Äganderätt 
Ägande är 76% offentliga och 24% privat. Privat ägande är indelat i 86% enskilt ägande och 14% 
affärsenheter och institutioner. Den föreslagna nya skogslagen är en relativt lyckad kompromiss mellan 
huvudkraven för skogsägare och samhället. Nuvarande lagstiftning skog bygger på lag nr 61/1977 och lag nr 
96/1977. Dessa lagar är inte tillräckliga för fastighetsintressen privata skogsägare, men samtidigt för att 
skydda mot ägarnas missbruk av skogar. Skyddet av miljö funktioner skogar baserad på lag nr 114/1992. 
 
Den partiella privatiseringen av statliga skogar tycks en allvarlig politisk, ekonomisk och skogsbruk problem. 
Fordringarna på privatisering genom agroforestry gårdar syftar till att överföra kompletterande finansiella och 
materiella källor från skogsbruk till jordbruket. Det är uppenbart att denna typ av privatisering kan endast ske 
på bekostnad av skogsbruket. 
När det gäller privatisering av statlig skogsmark, bör det noteras att socialiseringen av skogar, ca 40 år 
sedan, var väl accepteras av allmänheten på grund av den viktiga roll skogarna spelar i samhället och 
garanti för att skogarna - den gröna guld av republiken - skulle hanteras med full respekt och 
professionalism. 
Statligt ägande garanteras systematisk professionell hantering av alla skogar men inte garantera ekonomisk 
rationalitet produktiva och arbetsprocesser; och skogs stabilitet upprörd av virkesproduktion och övriga 
förmåner skogen. 
 
Hanteringsmetoder 
Skogsbruk började ungefär 260 år sedan och sedan dess kontor enskilda skogsägare utvecklat olika 
skötselmetoder. The Forest Management Institute (FMI) bildades 1935. Detta institut raffinerade 
skogsbruksplaner, verk fastigheter utvärdering och markmätning och kartografiska aktiviteter. Skogsområden 
kartläggning startade 1941. Skogs samhällen känne skogsområden, bakgrund för skogs typologi bildades 
och mål artsammansättning definierades för dem. skogsbruksplaner har upprättats och den systematiska 

http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=149&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
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användningen av datorer inleddes 1971. Således började inrättandet av informationsdatabasen. Institutet 
fick förtroendet att skapa en sammanfattning av skogsbruksplaner i femårscykler. I slutet av 1980-talet, 
 
Numera institutet är ansvarig för att utföra skogsinventering i landet, och utarbetande och administration av 
regionala planer för Forest Development (RPFD). Baserat på principerna för hållbart skogsbruk RPFD 
försöker minimera potentiella konflikter mellan den offentliga och privata owners` intressen. Dessa inkluderar 
administration av informations- och datacenter i skogsskötsel, genomförande av skogs typologiska systemet, 
vilket ger informationstjänster för skogscertifiering. The National Certification Center ger också stöd till 
organisationer som arbetar med skogscertifiering, till exempel nationella styrande organ: PEFC (Pan 
European Forest Certification) Tjeckien). FMI utvecklar analyser, metodologier, 
 
Socioekonomiska inställning 
Enligt de godkända skogsvårdsplaner, är årliga avverkningsrätter mer än 11,8 mn m3 och kan vara stabila 
under de närmaste tio åren. När utvärderas i marknadspriset, är denna kvantitet lika med nästan US $ 373 
mill. Officiell värde skogsmark och växande lager av alla tjeckiska skogar (land ingår) överstiger US $ 15 
miljarder (109). Skogarna bidrar 0,8% av BNP, över US $ 40 bruket i exporten av rundvirke och US $ 150 
mill av träprodukter. De sysselsätter mer än 56.000 personer i skogs- och virkesmarknaden. Ytterligare 
83.000 personer är anställda i trä, möbler och pappersindustrin. Den senaste tidens årliga investeringar i 
skogsbruket är US $ 175 mill. Den senaste tidens budget tilldelning till sektorn är nästan US $ 14 mill. 
Skogsnäringen ekonomi präglas av genomsnittlig avkastning och skogs markägare är i genomsnitt 
lönsamma. Dock, graden av överskottet successivt minskar, medan lönerna har ganska motsatt trend och 
ökade med 3,6 gånger under det senaste decenniet. Det är en minskning med 50% antalet anställda inom 
skogsbruket. Den nuvarande situationen i skogsbruket påverkas i hög grad av omvandling och försämrade 
ekonomiska villkor på grund av lägre virkespriser. Obalanserad ekonomi av de minsta skogsägare är 
uppenbart. För närvarande finns det ett behov av att ha cirka 100 hektar skog eller 500 m3 avverkat timmer 
per person och år för att vara i balans från ekonomisk synpunkt. Regeringen stödjer ekonomiskt 
sammanslutning av små ägare och de största föreningar erbjuder expertis, utbildningar, juridiska tjänster. 
Lagen (jord återvinning och torrent kontroll, kostnader för licensierade skogsförvaltare, riktlinjer för hantering) 
bestämmer vissa subventioner inom skogsbruket. Det finns också en möjlighet att erhålla medel för 
återuppbyggnad av montrar skadats av luftföroreningar, återplantering av skog, skydd av icke-trä 
producerande funktioner skogar hjälpmedel från staten Environmental Fund eller för beskogning av 
marginella jordbruksmark. Aerial kalkning, gödsling eller luftburen brandbekämpning tjänsten anses vara en 
annan viktig stöd från regeringen. 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Björk (vårtbjörk) Inte på listan Stabil 
Gemensamma Aska (Fraxinus 
excelsior) 

Inte på listan Missgynnad (NT) 
Orsak: Den Ash skogsskador är en 
smittsam sjukdom som har orsakat 
allvarliga skogsskador i gemensam 
Ash i stora delar av sitt sortiment 
 
Region: Tjeckien: missgynnad 
 

Ek (Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Ek (Quercus robur) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar succession 1993 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/CZ 
 

Flera (Sorbus sp.) - Kritisk eller 
hotade 
 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/CZ
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/CZ
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Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=178&cites_app
endices%5B%5D=I&cites_appendice
s%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
Plantae & sida = 1 & per_page = 20 

Ungerska Thorn (Crataegus nigra) - 
Endangered 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03427/116355135#conservation-
actions 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=CZ&searchType=species 

 

  

http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=178&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=CZ&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=CZ&searchType=species
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2.1.9  Leverans bas Danmark 
ABGK överväga hela Danmark som sin leverantörsbas och källa gemensam ask (Fraxinus excelsior) och ek 
(Quercus Petrea / robur). Skogsfastigheter är stora leverantörer, men även ett fåtal aktörer används. ABGK 
använda 1-5 leverantörer och allt virke är anskaffas som FSC Controlled Wood. 

skogstäcket 

Enligt Nord-Larsen et. al (2016) skogen locket i Danmark är 624.782 hektar som är lika med app. 14,5% av 
den totala landområdet och det skogsområde ökar. Totalt app. 75% av skogsarealen är under privat ägande 
medan 25% förvaltas av offentliga organisationer (figur 1). 

 

 

Figur 1 Forest ägande i Danmark (Nord-Larsen et. Al (2016)) 

Användningen mark utveckling 1851-2015 och distribution till skog typ kan ses i figur 2 och tabell 1 nedan: 
det skogsområde ökar, och andelen av barrträd har ökat tills 2000 och efter 2000 på området för ädellövskog 
har varit ökande.  

I tabell 1 markanvändning fördelningen av skogarna i Danmark presenteras. Eftersom det kan ses cirka 241 
tusen hektar s har barr (barrved) planteringar med en brutto årliga tillväxten av i genomsnitt 12,9 m3 och 
årlig nettotillväxt på 2,8 m3 / ha (Nord-Larsen et. Al (2016)). 
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Figur 1: Danmark, markanvändning och typ (. Nord-Larsen et al (2016)) 

 

Markanvändning Område 
 

Danmark Huvudstaden Mittjylland Nordjylland Zeeland Södra 
Danmark 
(inkl 
Funnen) 

 
Hektar 

Total  624,782     49,673     219,106     112,317     99,709     143,977   

barrträd   241,008     13,028     108,379     49,652     18,091     50,833   

Breda löv  258,807     27,727     65,373     35,894     64,879     66,163   

Blandningar av barrträd och 
lövträd   67,721     6,166     22,043     20,270     8,596     10,480   

julgranar   30,964      213     11,650     4,641     4,087     10,297   

Tillfälligt unstocked   16,242     1,852     7,567      894     2,625     3,341   

unstocked   10,039      687     4,094      967      1,431     2,864   

Tabell 1. Forest täcka, markanvändning i Danmark (Nord-Larsen et. Al (2016)) 
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Hanteringsmetoder 

Ek och aska normalt kommer från och med åldern bestånd och planteringar. Denna hantering praxis har 
dock ifrågasatts under de senaste 20 åren och i dag fler och fler planteringar blandas. Cirka 15% av skogs 
Området förvaltas av ojämna åldern operationer. 

Det har, av SBP, visat sig att det finns risk för hot om höga naturvärden i privata skogar utan en grön 
förvaltningsplan, men denna risk mildras i FSC Controlled Wood källor5 

Fördelningen av de olika förvaltningsmetoder presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2: Forest management typ, efter område storlek och region (. Nord-Larsen et al (2016)) 

  

                                                      

5 https://sbp-cert.org/documents/risk-assessments/denmark 
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Äganderätt 

Totalt app. 75% av skogsarealen är under privat ägande, medan 25% förvaltas av offentliga organisationer. 
Det finns många små skogsägare (mindre än 20 ha), men huvuddelen (mer än 50%) av skogsarealen ägs av 
större skogsägar> 250 hektar (tabell 3). 

 

Tabell 3: Antal skogsfastigheter fördelade enligt region och storleken på skogsfastighet. Antalet egendomar som har 
rapporterats skörd Statistik Danmark tillhandahålls i kursiv stil (Nord Larsen et al., (2016)). 

Socioekonomisk miljö 

Total sysselsättning inom skogssektorn uppgår till 5.600 heltidsanställda per år. Om associerade anställning 
inom möbel- och träindustrin ingår, är den totala mängden av heltidsanställda 21,900 per år. Emellertid en 
stor del av råmaterialet för industrin importerade och åldern% anställnings relaterade till danska framställt trä 
är okänd (Nord Larsen et al (2016)). 

Bevarande CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Ek (Quercus robur) Inte på listan inte hotad 
Gemensamma Aska (Fraxinus 
excelsior) 

Inte på listan Missgynnad (NT) 
Orsak: Den Ash skogsskador är en 
smittsam sjukdom som har orsakat 
allvarliga skogsskador i gemensam 
Ash i stora delar av sitt sortiment 
 
Region: Danmark: Livskraftig 
http://www.iucnredlist.org/details/203
367/0 

Andra CITES / IUCN registreringar ratificering 1977 
https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/DK 
 

Hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum) - sårbar 
https://www.iucnredlist.org/species/2
02914/122961065#conservation-
actions 

http://www.iucnredlist.org/details/203367/0
http://www.iucnredlist.org/details/203367/0
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/DK
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/DK
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
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Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=137&cites_app
endices%5B%5D=I&cites_appendice
s%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
Plantae & sida = 1 & per_page = 20 

 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=DK&searchType=species 
 

 

  

http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=137&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=DK&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=DK&searchType=species
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2.1.10 Leverans bas Estland 
ABGK överväga alla Estland som sin försörjningsbasen och käll björk (Betula pubescens). 1-5 leverantörer 
används Supplies varken FSC eller PEFC certifierade.Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget 
PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. ABGK Satulung har en leverantör som 
är FSC och FSC CW certifierad. 

skogstäcket 
För närvarande mer än 2,366,000 hektar, vilket motsvarar 52% av den estniska landområden, är täckt av 
skog och andelen skogsmark växer. Cirka 0,3 mill hektar s planteras, 1,1 mill ha hanteras naturlig och 1,0 
mill hektar är primär skogen. Området skyddade skogar står för 25,3% av den totala skogsarealen. 
Majoriteten av skyddade skogar finns på statlig egendom. Huvud förordningen om bevarandet av den 
biologiska mångfalden och ett hållbart nyttjande av naturresurser är naturvårdslagen. 

 
Enligt FAO uppgifter under 2000 - 2005 växte skogsmark med 29.000 hektar. Årsbok Forest 2016, som ger 
årsredovisningar och fakta om skogen i Estland, uppger att skärhastigheten i estniska skogar under senaste 
decenniet är 4-11 mill m³ per år6. Beloppet är i linje med principen om hållbar utveckling när skärhastigheten 
inte överstiger den årliga tillväxten och ger möjlighet att möta de långsiktiga ekonomiska, sociala och 
miljömässiga behov. Enligt årsbok Forest 2016 ökning är cirka 15 mill m³ per år. 

                                                      

6 https://keskkonnaagentuur.ee/et/aastaraamat-mets-2016?sid=5391 

Skog Estland (FAO: http://www.fao.org/forestry/country/en/est/) 
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Fördelning av växande lager av trädslag (årsbok Forest 2016) 
 
För att logga in någon typ av skog, krävs det att en giltig skogsinventering eller skogsbruksplan, tillsammans 
med en avverkningstillstånd som utfärdas av Environmental Board, är tillgänglig. Alla utfärdade 
avverkningstillstånd och skogsinventeringsdata finns i den offentliga skogs registret online-databas7. 
 
Hanteringsmetoder 
Estland är medlem i Europeiska unionen sedan 2004. Den estniska lagstiftningen är i enlighet med EU: s 
lagstiftning och direktiv. Nationella rättsakter hänvisa till det internationella regelverket. All lagstiftning 
utarbetas inom ett demokratiskt system, med förbehåll för att frigöra yttranden från alla berörda parter8. Den 
estniska lagstiftningen ger stränga konturer med avseende på användningen av skogsmark och planen 
estniska skogs Development 20209har tydliga mål och strategier på plats för att säkerställa att skogs 
skyddas upp till normerna för hållbara tekniker skogsbruk. Den Miljöministeriet samordnar uppfyllandet av 
statliga uppgifter inom skogsbruket. Genomförandet av miljöpolitik och dess tillsyn utförs av två separata 
enheter som är verksamma under dess styre. Den estniska Miljöstyrelsen övervakar allt arbete som utförs i 
Estland skogar, medan miljöinspektionen utövar tillsyn inom alla områden av miljöskydd. Skogen definieras i 
skogslagen. Det finns tre huvudkategorier skogs som beskrivs i denna lagstiftning: ekonomiskogar, skogar 
skydd och skyddade skogar. 
 
Äganderätt 
Enligt ägandet, skogar delas in i privata skogar, kommunskogar och statsägda skogar. Den statligt ägda 
skogen utgör cirka 40% av den totala skogsarealen, 43% är privatägt och 17% har annan ägande10För 
skogar med privat ägande 80% ägs av individen och 20% av företagsenheter och institutioner. Statliga 
skogar är certifierade enligt FSC och PEFC skogsbruk och spårbarhet standarder där indikatorerna i 
samband med skogs planering, kartor och tillgången på skogsinventerings poster ständigt utvärderas och 
åtgärdas11. Den statliga skogen förvaltas av State Forest Management Center (RMK) som är en 
vinstdrivande statlig myndighet grundad på basis av skogslagen och dess huvuduppgift ligger på ett hållbart 
och effektiv hantering av statlig skog. 
 
Socioekonomiska inställning 
Enligt skogs Year Book 2016 trä-, pappers- och möbelindustrin (751,1 mill euro) bidrog 26,6% till den totala 
sektorn för 4,2% av det totala värdet sattes. Skogsbruk svarade för 1,1% av värdet sattes. I Estland är det 
tillåtet att få tillgång till natur- och kulturlandskap till fots, med cykel, skidor, båt eller på hästryggen. Omärkt 
och obegränsad privat egendom kan nås när som helst för att plocka bär, svamp, medicinalväxter, fallna 

                                                      

7 https://register.metsad.ee/#/ 
8 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_en#estonia-in-the-eu 
9 Originaltitel: ”Eesti metsanduse arengukava aastani 2020”; godkänts av esterna parlament beslut nr 
909 OE 15.February 2011.a 
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/mak2020vastuvoetud.pdf 

10 https://rmk.ee/organisation/operating-areas 
11 https://www.rmk.ee/organisation/environmental-policy-of-rmk/certificates 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/mak2020vastuvoetud.pdf
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eller torkade grenar, om inte ägaren förbjuder det. På omärkt och obegränsad privat egendom camping är 
tillåtet för 24 timmar. RMK skapar utöva och rekreationsmöjligheter i naturen och i fritids- och skyddszoner 
och ger utbildning om naturen. 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 
Estland har undertecknat konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och 
växter (CITES) år 1992 och anslöt sig till Internationella naturvårdsunionen (IUCN) år 200712.  
 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Björk (Betula pubescens) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 1992 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/EE 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=11&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
Plantae & sida = 1 & per_page = 20 

Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=EE&searchType=species 
 

 

  

                                                      

12 http://www.envir.ee/et/iucn 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/EE
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/EE
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=11&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=EE&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=EE&searchType=species
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2.1.11 Leverantörsbas Finland 
ABGK överväga hela Finland som sin leverantörsbas och källa gemensam ask (Fraxinus excelsior), ek 
(Quercus Petrea / robur), tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies). ABGK har 5-10 leverantörer i Finland 
och normalt alla leveranser är PEFC-certifierade Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC 
DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. Satulung har tre leverantörer, en är FSC, är 
en PEFC, ett är FSC och PEFC-certifierade. 

skogstäcket 
Skogar täcker ca 75% av Finlands landyta motsvarande cirka 22 mill hektar. För varje finländare finns det 
cirka 4,2 hektar är skog. 
 
I Finland är landyta klassificeras efter dess användning. Skogsmark är vidare uppdelad i olika typer 
beroende på produktiviteten av marken: produktiv skogsmark, där den årliga trä tillväxt är över en 
kubikmeter per hektar, dåligt produktiv skogsmark, där tillväxten är mellan 0,1 och 1 kubikmeter, och 
improduktiva skogsmark, där den årliga tillväxten är under 0,1 kubikmeter. 
När finländarna talar om skogarna, menar de området skogsmark och dåligt produktiv skogsmark 
kombineras. De flesta av de finska skogarna växer på produktiv skogsmark, som täcker en yta på 20,3 mill 
HA-talet. 34% av skogsmark består av torvmark. Området skogsmark ökat från 1950-talet fram till 1980-talet, 
eftersom torvmarker dränerades för skogsbruk. Detta resulterade i högre produktivitet per hektar. När det 
gäller växtgeografi, är den stora majoriteten av Finland ligger i den boreala barrskogszonen. I den boreala 
barr zonen, är jorden dålig och syra och det finns endast få skogsträd arter. Nästan hälften av volymen av 
virkesförrådet består av tall (Pinus sylvestris). De övriga vanligaste arterna är gran (Picea abies) glasbjörk 
(Betula pubescens) och vårtbjörk (Betula pendula). Dessa arter gör för 97% av den totala virkesvolymen i 
Finland. Majoriteten av finska skogarna blandas, vilket betyder att de är tillverkade av mer än en art. Totalt 
Finland har ungefär trettio inhemska trädslag. 
 
Äganderätt 
Privatpersoner och familjer äger cirka 60% av skogarna i Finland. Det finns några 632 tusen enskilda 
familjen skogsägare i Finland, om alla de som äger skogsinnehav gemensamt och skogsinnehav större än 
två hektar s ingår. Detta innebär att nästan 14% av finländarna är skogsägarna. De skogar som ägs av 
familjer och enskilda passerar från en generation till nästa genom arv; Därför finländarna i allmänhet 
använder termen 'familjeskogsbruk'. Staten äger cirka 26% av de finska skogarna, privata industrier, såsom 
skogsindustriföretag 9% och andra organ 5% av den produktiva skogsmarken. De statliga skogar i huvudsak 
belägna i norra Finland, och 45% av dem är under strikt skydd. Statlig mark förvaltas av Forststyrelsen. Ett 
par decennier sedan, den typiska finska ägarfamiljen skogen var en manlig bonde som bor i landet och med 
lite formell utbildning. Idag är det inte längre möjligt att definiera en typisk skogsägare. Den faktor som har 
störst inverkan på strukturen hos skogsägaren gruppen är den åldrande befolkningen, vilket innebär att den 
största gruppen bland skogsägare består av pensionärer. Den snabba urbaniseringen av skogsägandet är 
föremål för intensiv spekulation i Finland. Även om fenomenet är verklig, cirka 55% av skogsägarna bor 
fortfarande i glesbygd och endast en fjärdedel av dem bor i städer med mer än 20.000 invånare. Ungefär 
40% av skogsägarna bor fortfarande på sina innehav. Den faktor som har störst inverkan på strukturen hos 
skogsägaren gruppen är den åldrande befolkningen, vilket innebär att den största gruppen bland skogsägare 
består av pensionärer. Den snabba urbaniseringen av skogsägandet är föremål för intensiv spekulation i 
Finland. Även om fenomenet är verklig, cirka 55% av skogsägarna bor fortfarande i glesbygd och endast en 
fjärdedel av dem bor i städer med mer än 20.000 invånare. Ungefär 40% av skogsägarna bor fortfarande på 
sina innehav. Den faktor som har störst inverkan på strukturen hos skogsägaren gruppen är den åldrande 
befolkningen, vilket innebär att den största gruppen bland skogsägare består av pensionärer. Den snabba 
urbaniseringen av skogsägandet är föremål för intensiv spekulation i Finland. Även om fenomenet är verklig, 
cirka 55% av skogsägarna bor fortfarande i glesbygd och endast en fjärdedel av dem bor i städer med mer 
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än 20.000 invånare. Ungefär 40% av skogsägarna bor fortfarande på sina innehav. ca 55% av skogsägarna 
bor fortfarande i glesbygd och endast en fjärdedel av dem bor i städer med mer än 20.000 invånare. Ungefär 
40% av skogsägarna bor fortfarande på sina innehav. ca 55% av skogsägarna bor fortfarande i glesbygd 
och endast en fjärdedel av dem bor i städer med mer än 20.000 invånare. Ungefär 40% av skogsägarna bor 
fortfarande på sina innehav. 
Ungefär en fjärdedel av de personer som ansvarar för att ta hand om skogsinnehavet är en kvinna. Andelen 
kvinnor bland skogsägarna ökar långsamt. Utvecklingen kan helt förklaras av det faktum att kvinnor lever 
längre än män. Typiskt, finska skogsinnehav är små. Antalet innehav över två hektar har ca 347 tusen. Den 
genomsnittliga storleken på dessa innehav är 30,1 hektar talet. Endast 5% av skogsinnehav har mer än 
hundra hektar är skog. Andelen av de största, liksom de minsta skogsinnehavet ökar. En skog håller ofta har 
flera ägare, vilket är anledningen till att antalet skogsägare är dubbelt så stor som skogsinnehav. 12% av 
skogsinnehav ägs av arvingarna till icke utdelade egendomar. Andra typer av kollektiv äger 14%. Ungefär 
hälften av skogsinnehav har förvärvats genom arv. En privat skogsinnehavet byter ägare varje 23 år, i 
genomsnitt. Andelen privatägda produktiv skogsmark är större än andra ägares, eftersom skogarna ägs av 
staten och delvis också av industrin är i huvudsak belägna på mark med låg produktivitet i östra och norra 
Finland. Därför är andelen avverkning på privat mark klart högre än deras andel av skogsarealen, 80%. 
 
Hanteringsmetoder 
Naturvärden finska skogarna har bevarats genom uteslutning av stora delar av skogen från kommersiell 
användning. I själva verket, jämfört med den totala skogsarealen är Finland på toppen av europeiska länder 
som till området för sådana skyddsområden. Under 1990-talet principerna för bevarande reviderades och 
utökades och idag mer och mer uppmärksamhet ägnas åt den ekologiska hantering av ekonomiskogar. 
Skälet är att ju mer hänsynsfullt kommersiella skogar behandlas, desto mindre område som senare kommer 
att behöva placeras under strikt skydd. Denna politik har gett resultat också. Undersökningen om hotade 
arter i Finland 2010 fick reda på att statusen för skogsarter har utvecklats mer gynnsamt sätt som med arter 
som lever i andra ekosystem. Enligt forskarna den största enskilda orsaken till detta är de naturvårdsträd 
som finns kvar i skogen i samband med föryngringsavverkningar. Nästa undersökning om hotade arter i 
Finland kommer att publiceras senast 2020. Strikt skogsskydd genomförs genom utsedda skyddsprogram. 
Dessa är baserade på de beslut som fattas av regeringen, sätta gränserna för områden som ska skyddas. I 
praktiken har alla sådana områden omedelbart uteslutits från kommersiell användning, men de kan bara 
betraktas som skyddas efter att de har köpts av regeringen eller de har formats till ett privat skyddsområde. 
Enligt ett schema som antagits av regeringen, förvärvet av dessa områden var slutföras i slutet av 2009, 
men det visade sig vara omöjligt. Nästa mål var i slutet av 2014. Men enligt beräkningar fanns några 6000 
har av dessa landområden inte förvärvas i slutet av 2015. I början av 2013 fanns det fortfarande några 
10.000 har neutraliseras. I Finland är de områden som strikt skydd ofta belägna i perifera områden och 
skogar med låg produktivitet i norra och östra delarna av landet. De största bristerna i skyddet finns i södra 
Finland. Icke desto mindre är andelen strikt skydd i södra Finland över genomsnittet för de flesta andra 
europeiska länder. de områden som strikt skydd ofta belägna i perifera områden och skogar med låg 
produktivitet i norra och östra delarna av landet. De största bristerna i skyddet finns i södra Finland. Icke 
desto mindre är andelen strikt skydd i södra Finland över genomsnittet för de flesta andra europeiska länder. 
de områden som strikt skydd ofta belägna i perifera områden och skogar med låg produktivitet i norra och 
östra delarna av landet. De största bristerna i skyddet finns i södra Finland. Icke desto mindre är andelen 
strikt skydd i södra Finland över genomsnittet för de flesta andra europeiska länder. 
 
Frivilligt skydd med METSO - De naturvärden ekonomiskogar i Finland skyddas på flera sätt. Som ett 
exempel, skogslagen definierar en rad särskilt viktiga livsmiljöer. Dessa är ofta små i storlek, är försämringen 
av deras egenskaper genom skogsbruksåtgärder förbjudet enligt lagen. I praktiken innebär detta att de 
måste undantas från skogsbruksåtgärder. Närheten av fjädrar och andra småskaliga vattenvägar i skogar, till 
exempel, är förskonade från avverkning. Rekommendationerna för god skogsvård som utarbetats av Tapio, 
rikta ett ännu strängare skydd av naturvärden än vad som krävs enligt lag. År 2014 var en fortsättning av 
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skogs biologisk mångfald åtgärdsprogram Metso fram till 2025 antas. Dess syfte är att förbättra den 
biologiska mångfalden i sydvästra Lappland, i nordöstra Kajanaland och i områdena söder om dem. 
Programmet bygger på frivilliga naturvårdsmetoder. Nästan alla finska skogarna är certifierade 
 
Socioekonomiska inställning 
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Bevarande CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Gran (Picea abies) Inte på listan Minst oro (LC) 
(Pinus sylvestris) Inte på listan Minst oro (LC) 
Gemensamma ask (Fraxinus 
excelsior) 

Inte på listan Missgynnad (NT) 
Orsak: Den Ash skogsskador är en 
smittsam sjukdom som har orsakat 
allvarliga skogsskador i gemensam 
Ash i stora delar av sitt sortiment 
 
Region: Finland: Regionalt hotade i 
alla områden där det förekommer. 
http://www.iucnredlist.org/details/203
367/0 
 

Ek (Quercus Petrea / robur) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 1976 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/FI 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
cites_appendices%5B%5D=I&cites_
appendices%5B%5D=II&cites_appen
dices%5B%5D=III&output_layout=alp
habetical&level_of_listing=0&show_s
ynonyms=1&show_author=1&show_
english=1&show_spanish=1&show_fr
ench=1&scientific_name= Plantae & 
page = 1 & per_page = 20 

Hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum) - sårbar 
https://www.iucnredlist.org/species/2
02914/122961065#conservation-
actions 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=FI&searchType=species 
 

 

  

http://www.iucnredlist.org/details/203367/0
http://www.iucnredlist.org/details/203367/0
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/FI
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/FI
http://checklist.cites.org/#/en/search/cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
http://checklist.cites.org/#/en/search/cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=FI&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=FI&searchType=species
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2.1.12 Supply Base Frankrike 
ABGK överväga hela Frankrike som sin försörjningsbasen och käll ek (Quercus Petrea / robur). Ek kommer 
från 1-5 av leverantörer och alla volymer FSC Controlled Wood. 
 
skogstäcket 
Den franska skogsområde uppgår till 16,9 mill hektar. Detta motsvarar 31% av den totala landskapet. 
Skogen området har ökat kraftigt under det senaste århundradet med uppskattningsvis 7 mill hektar. 
 
Volymen skog på rot inom franska skogar uppskattades 2,7 miljarder m3 under 2018. Den genomsnittliga 
omsättningen per hektar är 170 m3. De franska skogar är mestadels består av lövträd. 72% av läktaren är 
bredbladiga och nästan två tredjedelar (64%) av växande lager är lövved. 
 
De vanligaste träslag är: 
Hårt träslag: 
• ek, 27% 
• bok, 11% 
• kastanj, 5% 
• gemensamma aska, 4% 
• andra, 18% 
 
Barrved: 
• gran, 8% 
• gran, 8% 
• tall, 11% 
• douglas, 4% 
• andra, 5% 
 
Äganderätt 
Tre fjärdedelar av de franska skogarna är i privat ägo (74%). 15% ägs av städer och kommunala distrikt och 
cirka 10% är statliga skogar. 
 
Sedan 1965 franska skogar har hanterats av ”Office National des Forêts” (ONF). Den ONF har utvecklat 
flera riktlinjer för att säkerställa bevarande och restaurering av utrotningshotade växtarter. Under beskydd av 
det franska ministeriet för jordbruk och ekologi tre huvudsakliga verksamhetsområden 
har utvecklats: 
 
• Utveckling av kunskap om hotade arter, 
• Bevarande av livsmiljöer och arter, 
• Sensibilisering för och kommunikation av respektive program. 

Förvaltning 
Frankrike har varit starkt involverad i Helsingforsprocessen och utvecklat en riktlinje tio år för den franska 
nationella skogsprogram baserat på det europeiska programmet om kriterier och indikatorer för hållbart 
skogsbruk. De franska begrepp omfattar hållbarheten i antalet arter, energiskog och 
standard mix, mängden död ved, emission kol eller lagring, och andra. Icke trävaror spelar också en viktig 
roll i de franska skogar och har nyligen bedömts i IGN (Institut National de l'Information Géographique et 
Forestière). 
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2018 Natura 2000-nätverket omfattar 6,4 mill HA-talet i Frankrike, 12% av territoriet. Hälften av Natura 
territorier 2000 från skogen. Som ett resultat, täcka nätverket Natura 2000 19% av skog, det vill säga 3,2 mill 
HA-talet. 
 
Socio ekonomisk miljö 
I Frankrike, skogsekonomi omfattar en rad aktiviteter, från skogsskötsel till avverkning och från primära, 
mekanisk träförädling till tillverkning av grundläggande träprodukter. Detta skapar uppskattningsvis 425.000 
direkta eller indirekta arbetstillfällen (2017). 
 

Bevarande CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar godkännande 1978 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/FR 
 
Full lista 
https://speciesplus.net/#/taxon_conc
epts?taxonomy=cites_eu&geo_entiti
es_ids=48&geo_entity_scope=cites&
page=1&taxon_concept_query= 
 

Sorbus remensisoch Sorbus legrei 
både hotade 
 
Hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum) - sårbar 
https://www.iucnredlist.org/species/2
02914/122961065#conservation-
actions 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=FR&searchType=species 
 

  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/FR
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/FR
https://speciesplus.net/#/taxon_concepts?taxonomy=cites_eu&geo_entities_ids=48&geo_entity_scope=cites&page=1&taxon_concept_query
https://speciesplus.net/#/taxon_concepts?taxonomy=cites_eu&geo_entities_ids=48&geo_entity_scope=cites&page=1&taxon_concept_query
https://speciesplus.net/#/taxon_concepts?taxonomy=cites_eu&geo_entities_ids=48&geo_entity_scope=cites&page=1&taxon_concept_query
https://speciesplus.net/#/taxon_concepts?taxonomy=cites_eu&geo_entities_ids=48&geo_entity_scope=cites&page=1&taxon_concept_query
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=FR&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=FR&searchType=species
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2.1.13 Leverans bas Tyskland 
ABGK överväga hela Tyskland som sin leverantörsbas och källa europeisk ek (Quercus robur / petraea), 
Red ek (Quercus rubra) Bok (Fagus sylvatica), Ash (Fraxinus excelsior), European lönn (Acer pseudo). I 
Tyskland ABGK har 5-10 leverantörer och leveranser är antingen FSC Controlled Wood eller PEFC 
certifierade. Satulung har en tysk leverantör som är FSC / FSC CW certifierad. 

skogstäcket 

• 11,4 mill ha s (32% av det nationella territoriet). 
• Fördelningen skogen i Tyskland är ganska varierande. Procentandelen mark täckt av skog är låga 

på nordtyska slätten på grund av jordbruksverksamhet och södra låga bergskedjor är särskilt rika på 
skogar. 

• Procentandelen av lövträd ökar stadigt (Period 2002-2012). Fyra arter dominerar i skogarna i 
Tyskland: 

o Gran, som omfattar ca. 2,8 mill ha talet (25% av det skogsområde). Minskade med 8%. 
o Pine täcker ca. 2.4 mill ha talet (22% av det skogsområde). Minskade med 3%. 
o Bok täcker ca. 1,7 mill ha talet (15% av det skogsområde). Ökade med 6%. 
o Ek täcker ca. 1,1 mill ha talet (10% av det skogsområde). Ökade med 7%. 

 

 

Figur 2: Andel av området totala skogs + icke-skog (%) genom trädarter grupp. År 2012, Tyskland 

Nästan all skog i Tyskland sköts skogar. 

• Blandbestånd täcker 78% av skogsarealen 
• Flera våningar skogsbestånd täcker 68% av skogsarealen 
• Naturlig föryngring används på 85% av skogsarealen och ungskog täcker 25% av skogsarealen. 
• Införda trädslag täcker 5% av skogsarealen. De vanligaste införda arter är Douglas-gran (2%), 

japanska lärk (0,8%) och röd ek (0,5%) 
• Årlig skörd representerar 62,5% av den årliga ökning i tyska skogar 
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• Både total stående virkesvolymen och den totala skogsarealen ökar i Tyskland 
• Årliga tillväxten i tyska skogar: i genomsnitt 11,2 m3 per hektar och år. Totalt 121,6 mn m3 per år 
• Årlig skörd från tyska skogar: i genomsnitt 7 m3 per hektar och år. Totalt 76 mill m3 råvirke per år 

 

Äganderätt13  

Förbundsrepubliken Tyskland är en federal stat. Ansvaret för skogarna ligger alltså främst med 
Delstater. Medan den federala regeringen sätter bara skogspolitiska ramverket, delstat är ansvariga för 
utformningen och genomförandet av skogspolitiska målen. Privatpersoner, juridiska personer (mestadels 
kommuner) och staten, det vill säga främst delstaterna, äger skogsmark. Privata skogs enheter äger i 

genomsnitt 
skogsområde storlek 5 hektar talet, som ofta är spridda över flera mindre områden.  
 

 
 
Figur 3: Forest område efter typ av ägande - Referens se not 3 

 
Skogs enheter med färre än 20 hektar är skog står för hälften av den privatägda skogsområde. De 
största enheter i form av skogs omslag ägs av staten. En statliga skogen enhet klarar vanligtvis 
mellan 8000 och 15000 hektar talet och ofta också utför skogsförvaltningsuppgifter för privat och 
kommunala skogar. Den federala regeringen (State Forest - Statens fastighets) äger för närvarande cirka 
400 tusen hektar talet, som räknas för ca. 3,5% av det skogsområde. Dessa är främst skogar som används 
för militära ändamål. Statens skogar i delstaterna äger ca. 29% av de tyska skogarna. 
Många skogsägare i Tyskland äger små och fragmenterade skogar som är svåra att hantera. Ungefär. 
430.000 skogsägare är organiserade i 3600 föreningar skogs att bättre ta itu med de specifika nackdelarna 
med de splittrade fastighetsstrukturer. 

                                                      

13 Tyska förbundsministeriet för livsmedel och jordbruk ”Skog och skogspolitik in Germany”: 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/WaldberichtkurzEN.pdf?__blob=publicationFil
e 
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Hanteringsmetoder 

Nationella skogspolitik 
Tysklands skogspolitik fastställs ramarna och regler i samband med skogsbruk och timmer utnyttjande. De 
viktigaste reglerna skogs på federal nivå kan hittas i den federala skogslagen. 
En av den federala regeringens politiska riktlinjer är skogsstrategi 2020. Dess syfte är att utveckla en 
anpassad, hållbar balans mellan ökande virkes krav på ena sidan och hållbarhet å andra sidan.  
Genomförandet av skogsstrategi 2020 fokus på följande temaområden:  

• Att begränsa klimatförändringarna och klimatanpassning 
• Marknadsföringsprogram för små och medelstora privata skogsägare för att säkerställa operativa 

mål inom ramen för befintliga rättsliga bestämmelser skogen. 
• Främjande av trä som är tekniskt och ekologiskt utmärkt förnybar resurs 

 
Ett annat fokusområde i den tyska nationella skogspolitiken är att förbättra skogarnas biologiska mångfald 
genom följande metoder:  

• Integrerad skogsbruk  
• Intensifiera dialogen mellan skogsägare, skogsbruk och naturvård 
• Att ta dynamik skogsekosystem och unika lokala särdrag beaktas 
• Balansera intressen allmänheten och skogsägare 
• Skapa incitament för naturvård  
• Länka biotop för att möjliggöra djur- och växtarter att flytta från en region till en annan 
• miljöskydd Förstärkning för att motverka globala och stora området miljöförändringar 
• Att genomföra målen för biologisk mångfald i federala skogsområden  

 
Kärn discipliner tyska skogsvård är 

• Att upprätthålla skogsområde 
• Öka stabiliteten, produktivitet och mångfald i skogarna 
• Anpassning till klimatförändringar 
• Bevara skogsgenetiska resurser 
• Strikt begränsad användning av kemiska växtskyddsmedel.  

 
Skydd av mark och vattenresurser är ett annat viktigt fokusområde i den tyska National Forest Policy. 
Forskning och utbildning är också betonas, och den federala regeringen främjar forskning genom ett brett 
spektrum av finansieringsprogram som riktar sig till nationell och internationell nivå.  
 
Socio ekonomisk miljö 

Tyskland är ett tätbefolkat land. Över 80 mill människor lever på 35,7 mill HA-talet. I århundraden människor 
har bebott och odlat Tyskland intensivt. 13% av den nationella området används för bosättningar och 
transport. 52% av området används för jordbruket, vilket gör den största markanvändning form i Tyskland, 
följt av skogar eller skogsbruk med 32%. Under de senaste decennierna har det skett en ökad konkurrens 
mellan olika typer av markanvändning, som produktion av virke för konsumtion och naturvård och rekreation. 

I kommunala skogar 96% av alla intäkter genereras genom försäljning av timmer. I privata skogar denna 
siffra är så hög som 98%. De socialt önskvärda skydds- och rekreations funktioner skogarna i Tyskland 
finansieras nästan uteslutande från denna inkomst. I den statliga skogen av delstaterna de extra kostnader 
och minskade intäkter till stor del kompenseras av bidrag från statsbudgeten (upp till 150 euro / ha-talet). När 
det gäller privata och kommunala skogsinnehav offentligt stöd har hittills varit förhållandevis låg på detta 
område (4 EUR och 9 EUR respektive). 
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Ekonomin i skogssektorn:14 

Under perioden 2008-2014, var tyska skogsbruket en lönsam ekonomisk sektor. Företagen i den inhemska 
träindustrin är starkt koncentrerade på landsbygden och samtidigt starkt integrerad i världsekonomin. 

• Under 2012 netto företagens vinster översteg 1 miljard euro / år 
• Den tyska nationella kluster av skogs- och virkes omsatte 178 miljarder euro och en grov mervärde 

på 55 miljarder euro 2014 
• EU-länderna är de främsta handelspartner står för ca. 80% av den totala handeln. 
• Tyskland är den tredje största exportören (i värde) av timmer och trävaror baserade produkter över 

hela världen 
• I Tyskland, totalt ca.. 132 mn m3 timmer konsumeras per år. 58% av detta kommer från 

råskogsvirke 
• Per capita-konsumtionen av virke är ca. 1,4 m3 per år. 
• Två tredjedelar av timmer som skördats i Tyskland används för konstruktion, träbaserade material 

och papper. En tredjedel används för energiproduktion. 
• 1,1 mill personer är anställda i den tyska skogen och träindustrin (3,4% av det totala) i vissa 25.000 

företag. 

  

                                                      

14 Tyska förbundsministeriet för livsmedel och jordbruk ”Skog och skogspolitik in Germany”: 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/WaldberichtkurzEN.pdf?__blob=publicationFil
e 
 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/WaldberichtkurzEN.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/WaldberichtkurzEN.pdf?__blob=publicationFile
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Bevarande CITES eller IUCN arter15 

Arter status på CITES lista16 och IUCN arter listan17:  

Arter CITES status IUCN klassificering 
Ek (Quercus petraea / robur) Inte på listan Minst oro (LC) 
Röd Ek (Quercus rubra) Inte på listan Minst oro (LC) 
Bok (Fagus sylvatica) Inte på listan Minst oro (LC) 
Gemensamma Aska (Fraxinus 
excelsior) 

Inte på listan Missgynnad (NT) 
Orsak: Den Ash skogsskador är en 
smittsam sjukdom som har orsakat 
allvarliga skogsskador i gemensam 
Ash i stora delar av sitt sortiment 
 
Region: Tyskland: Livskraftig 
http://www.iucnredlist.org/details/203
367/0 
 

Europeiska Maple (Acer pseudo).  Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar ratificering 1976 

 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=23&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
Plantae & sida = 1 & per_page = 20 

Flera (Sorbus sp.) - sårbara, 
utrotningshotade och kritisk 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=DE&searchType=species 
 

 

Tyskland har ett antal IUCN kategorier, som omfattar följande kategorier: 

• Strikta naturreservat 
• National Parker 
• Habitat / arter förvaltningsområden 
• skyddade landskap 

Stora områden är också betecknas som Natura 2000 habitatdirektivet webbplatser eller fågeldirektivet 
platser.  

                                                      

15 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas 
 
16 https://www.cites.org/eng/app/appendices.php 
17 https://newredlist.iucnredlist.org/species 

http://www.iucnredlist.org/details/203367/0
http://www.iucnredlist.org/details/203367/0
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=23&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=DE&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=DE&searchType=species
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas
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Figur 3: Natura 2000 och IUCN platser  

Det ekologiska värdet av skog i Tyskland har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna. Den röda 
lista över hotade biotoptyper i Tyskland visar att utvecklingen har stabiliserats i många skogsbiotoper. Men 
Tysklands Röda listor för skogarna visar fortfarande arter av djur, svampar och växter som anses hotade och 
utrotningshotade. Dessa inkluderar många arter som är beroende av gammal skog står, orörd skog 
utveckling och död ved komponenter. 

Den sista övervakning av Natura 2000-nätverket (perioden 2007-2012) knuffade att 79% av skogstyperna 
har en ”gynnsam” bevarandestatus, var 12% betygsatt ”ogynnsam-otillräcklig” och 9% ”ogynnsam-dålig”. 

Skogs användning i områden som skyddas av den tyska federala naturskyddslagen är i allmänhet 
begränsad i den utsträckning som krävs för att uppnå de mål som respektive skydd.  

• Natura 2000 områden i skogar: 2.7 mill har eller 24% av skogsarealen. 
• Forest skyddade områden med särskilda restriktioner användning: 1,9% av skogsarealen. 
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2.1.14 Leverans bas Ungern 
ABGK beakta alla Ungern eftersom det är utbudet bas och käll Ek (Quercus robur och Quercus petraea) och 
vanlig ask (Fraxinus excelsior) från 1-5 leverantörer, är cirka 100% PEFC eller FSC-certifierade.Alla icke-
certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade 
källor 

skogstäcket 
Enligt FAO FN, HA 22,6% eller omkring 2,1 mill Ungern är skogsmark. Ungern hade 1,612,000 hektar 
planterad skog. Förändring av skogstäcket: Mellan 1990 och 2010, Ungern förlorade ett genomsnitt av 
11.400 hektar eller 0,63% per år. Totalt mellan 1990 och 2010, fick Ungern 12,7% av skog eller runt 228 
tusen hektar. 
 
Äganderätt 
I Ungern andelen statligt ägda skogarna är 57%, är samhällsägda 1% och 42% av skogarna är privata. Ett 
långsiktigt syfte, huvudsakligen baserad på beskogning är storskalig ökning av privata och samhällsägda 
områden. 
 
Området och andel av skogsägande inklusive privata och statliga och offentliga skogen; Under 2016 var den 
totala arealen i Ungern med skogsbruksplanen 2.060.818 har, varav 1.940.720 has täcktes av skog. 
 
1.156.771 ha tals 2.060.818 ha s ägs av staten (1.066.731 ha s täckt av skog), 882.420 hektar s är 
privatägda, mestadels av individer (853.678 hektar är täckt av skog) och 21.627 hektar s ägs av samhällen 
som kyrkor och lokala myndigheter (20.309 hektar är täckt av skog). 
 
Hanteringsmetoder  
De viktigaste målen för det nuvarande skogsbruket är som följer: 

• säkerställa långsiktiga miljömässiga, ekonomiska och sociala tjänster av skog hållbart multi-purpose 
skogsvård; 

• harmonisera intresse samhället hållbart skogsbruk med intressen skogsförvaltare och ägare; 
• öka skogsområde genom beskogning upp till en skog förhållande av 26-27%; 
• bibehålla naturliga eller nära till naturen skogsbestånd består av inhemska trädslag och utöka sitt 

område i enlighet med rådande förhållanden. 
Den skogsmark området Ungern har successivt ökat under de senaste 80 åren. Detta beror på att den 
genomförda storskaliga skogsplantering och trädplantering genomförs under ledning av professionella 
skogsbrukare. Som ett resultat av detta har skogsmark område som 1921 var knappt större än en kvarn ha 
överstigit 1,9 mill ha i dag. 
 
Den markerade Målet för skogspolitiken är den strukturella förbättringen av över delat egendom system som 
hindrar privata skogsbruket, och inrättandet av livskraftiga organisationer och partnerskap. 22 statliga 
skogsvårdsföretag utför främst hanteringen av statsägda skogar. Men andra nationella institutioner - som 
vattenresursdirektor, nationalparker - också hantera statliga skogsmark områden. Andelen av gemenskap 
ägande är relativt liten, mestadels förvaltas av kommunerna byar och städer. Majoriteten av privata skogar är 
odelade gemensamma egenskaper. När det gäller hantering den vanligaste formen är fysiska personer - 
med uppdrag kontrakt - men andelen företag och kooperativ är också betydande. En speciell skogsbruk typ 
är institutionen på integratör som hanterar skogsmark områden i ens egen rätt och utför professionella rikt på 
områden som hör till andra skogsförvaltare eller avtal med dem att utföra skogsförvaltningsuppgifter. För att 
säkerställa samhällets intressen och naturen i skogsvård kan hanteras endast i enlighet med de så kallade 
distriktet skogsplaner. förvaltningsplanerna för distriktsskogs är beredda, och deras efterlevnad kontrolleras 
av skogsmyndigheten i både den offentliga och privata skogar. För att säkerställa samhällets intressen och 
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naturen i skogsvård kan hanteras endast i enlighet med de så kallade distriktet skogsplaner. 
förvaltningsplanerna för distriktsskogs är beredda, och deras efterlevnad kontrolleras av skogsmyndigheten i 
både den offentliga och privata skogar. För att säkerställa samhällets intressen och naturen i skogsvård kan 
hanteras endast i enlighet med de så kallade distriktet skogsplaner. förvaltningsplanerna för distriktsskogs är 
beredda, och deras efterlevnad kontrolleras av skogsmyndigheten i både den offentliga och privata skogar. 
 
Socioekonomiska inställning 
Antalet anställda inom skogsbruket; Den totala sysselsättningen inom skogssektorn år 2015 var 25.300 
anställda. Skogsindustrin består av industriell rundvirke, sågat virke, träpaneler och blad och träbränslen. 
Det utesluter "rundvirke", det vill säga träd efter skörd men före väsentlig behandling; det också utesluter 
massa, kort, papper och liknande produkter nedströms. Marknadens volym representerar konsumtion och 
visas i kubikmeter. Marknadens värde har beräknats på producentpriset och eventuella valutaomräkning har 
genomförts med hjälp av 2013 fasta valutakurser. Den ungerska skogsindustrin hade totala intäkter på $ 
648.9m under 2013, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) på 2,6% mellan 2009 och 2013. 
 
Bevarande CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 
Ek (Quercus robur / petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Gemensamma Aska (Fraxinus 
excelsior) 

Inte på listan Missgynnad (NT) 
Orsak: Den Ash skogsskador är en 
smittsam sjukdom som har orsakat 
allvarliga skogsskador i gemensam 
Ash i stora delar av sitt sortiment 
 
Region: Ungern: allvarligt hotad 
http://www.iucnredlist.org/details/203
367/0 
 

Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 1985 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=69&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
Plantae & sida = 1 & per_page = 20 

Flera (Sorbus sp.) - utsatta och kritisk 
 
Ungerska Thorn (Crataegus nigra) - 
Endangered 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03427/116355135#conservation-
actions 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=HU&searchType=specie
s 
 

 
  

http://www.iucnredlist.org/details/203367/0
http://www.iucnredlist.org/details/203367/0
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=69&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&p
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=HU&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=HU&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=HU&searchType=species
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2.1.15 Leverans bas Indonesien18 
ABGK beakta alla Indonesien som sin försörjningsbas. ABGK källa merbau (intsia bijuga). ABGK har 1-5 
leverantörer i Indonesien. Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och 
behandlas som PEFC kontrollerade källor. 

Sourcing sker genom Skanditrä under SVLK / VPA / FLEGT19. 

Forest Cover 
Skogarna är utmärkande drag för Indonesiens mark landskap. Indonesien rapporterar 94,3 mill ha's skog, 
eller runt hälften av landarealen, vilket gör det landet med den tredje största området i tropisk skog, efter 
Brasilien och Demokratiska republiken Kongo (FAO 2015). Indonesien är världens största skärgårds nation, 
med 120,6 mill ha's mark, eller 63% av den totala landarealen, utsetts till National Forest-området, med de 
flesta av de återstående allmän mark som är avsedd för andra ändamål (Areal Penggunaan Lain, eller 
APL2). Dessutom har 5,3 mill ha's av dess territorialvatten betecknats som marint skyddade områden 
(Kawasan konservasi perairan) inom uppdraget för miljöministeriet och skogsbruksministeriet. Dessa 
offentliga skogar och marina skyddsområden utses på grundval av en förordning av ministern för miljö och 
skogsbruks på omfattningen av Indonesiens skogsarealen och marint skyddade områden. I december 2017 
summan av dessa områden uppgick till 125,9 kvarn ha's. Indonesiens skogsarealen är kategoriseras i tre 
olika funktioner: skogsproduktion (Hutan Produksi, HP, 68,8 kvarn ha's), skogsskydd (Hutan Lindung, HL, 
29,7 kvarn ha's) och skogsvård (Hutan Konservasi, HK, 22,1 mill ha's). I 2017 med användning av bild 
tolkningar härledda från Landsat Data Kontinuitet uppdrag (LDCM) / Landsat 8 OLI för 2017 täckning, 78,5% 
av Indonesiens skogsbevarande område; 80,6% av dess skydd skogsområde; och 79,4% av dess 
begränsade produktions skogsområde täcks av naturlig skog. 
 

                                                      

18 http://www.menlhk.go.id/downlot.php?file=the_state_Indonesia_forests_2018_Book.pdf 
19 http://www.flegtlicence.org/v-legal-documents 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.menlhk.go.id/downlot.php?file=the_state_Indonesia_forests_2018_Book.pdf
http://www.flegtlicence.org/v-legal-documents
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Äganderätt 
I Indonesien, är frågan om skogen och markägande juridiskt komplicerat. Indonesiens lagstiftning 
densjälvständighet land, baserat på koloniala praxis, har fortsatt att tilldela rättigheter, fördela skog och 
markresurser på ett sätt som utesluter eller marginaliserar lokalbefolkningen, särskilt historiskt missgynnade 
grupper som ursprungsbefolkningar och isolerade samhällen. Cirka 70% av Indonesiens land klassificeras 
som skogszonen och därmed anspråk av staten. Även om bara cirka 11% av denna totala landareal har 
lagligt verifierats och gazetted som statliga skogsmark, i praktiken är det fortfarande under statlig kontroll, 
trots ifrågasatta och konkurrerande krav från samhällen, ursprungsbefolkningar, skog 
koncessionsinnehavare, och till och med lokala myndigheter. Osäkra markinnehav har länge varit känd som 
en faktor som hindrar korrekt förvaltning av naturresurser. 
 
Hanteringsmetoder 
Den periodiska övervakning av skogsresurser genomfördes vid tre års intervall under perioden 2000 till 
2009. Med framsteg inom fjärranalys teknik, sedan 2011, har övervakningen av skogsresurser utförts på 
årsbasis, med processen involverar beredningen av marktäcke kartor härledda från tolkningen av medel 
bilder upplösning satellit (Landsat 4 TM, Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM +, Landsat 8 OLI) och högupplösta 
satellitbilder (SPOT-6, SPOT-7). Marktäcke karta härrör från denna process inträffade i 2017. Resultaten 
erhållna från tolkningen av marktäcke data används för att räkna om marktäckning och beräkna 
avskogningen. För att förbättra rättssäkerheten i förvaltningen av skogsarealen (Kawasan Hutan) är åtgärder 
som genomförts för att tydliggöra och markera gränserna för skogsarealen, och för att öka allmänhetens 
erkännande och legitimering för rättigheter samhällen till användning av mark i vissa områden både 
omgivningen och inne i skogsområde. Enligt mål som fastställts av miljöministeriet och skogsbruks för 
perioden 2015-2019, omkring 101 mill ha's av skogsarealen kommer att ha sina gränser kartlagt och fysiskt 
markerade i slutet av denna period, vilket motsvarar 80% av skogsarealen , vars land och havsområden 
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totalt tillsammans cirka 126 Mill ha's. Från och med juni 2017, cirka 86 kvarn ha's av skogsarealen hade sina 
gränser markerade, vilket motsvarar cirka 85 procent av de 101 mill ha's mål. I mer än tre decennier, 
Indonesien var ökända för att vara ett av de länder i världen med de högsta nivåerna av olaglig 
skogsavverkning. Förekomsten av illegal avverkning i Indonesien och på andra håll har lett till avskogning 
och skogsförstörelse och orsakade stora förluster. Vissa miljöaktivister, särskilt de från de utvecklade 
länderna, började att kräva en bojkott av träprodukter från tropiska skogar, bland annat från Indonesien. 
Detta påverkade den globala handeln med timmer och träprodukter och gav motivation att tropiska 
timmerproducerande länder att intensifiera kampen mot olaglig skogsavverkning. Indonesien började 
genomföra brottsbekämpande och effektivare politik för att bekämpa olaglig skogsavverkning. Loggning kan 
försämra skogar och öppna dem för ytterligare utnyttjande, men grossist omvandling till plantagegrödor 
(inklusive oljepalm och snabbväxande träd för massa- och pappersproduktion) förstör dem. Det kol som 
lagras av oljepalm och trädplantager är endast en bråkdel av det som är lagrat i original skogar. Av de 9,2 
kvarn ha's olja palm och massa- och pappers plantager i Kalimantan 2015 hade 7,0 mill ha's varit gammal 
skog 1973. 
 
Under 2009 var den indonesiska Timber laglighets Verification System (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, 
SVLK) 139 inrättats för att säkerställa lagligheten av timmer kommer från inom Indonesien. Användningen av 
detta system är obligatoriskt för alla företag som använder skogsprodukter i alla stadier av produktion, från 
uppströms till nedströms. Med genomförandet av SVLK, 140 indonesiska timmer och trävaror som är 
avsedda för export, som härrör från skogar av alla olika status, både privata och statliga skogar, juridiskt 
garanteras och certifieras hållbart förvaltade produkter. Den SVLK har erkänts som ett effektivt instrument för 
att kontrollera lagligheten av timmer av ett antal konsumentländer som kräver garantier för lagligheten av 
timmer, inklusive de från EU. Trovärdigheten för SVLK har erkänts genom FLEGT VPA Indonesien-EU som 
undertecknades den 30 september 2013 har ratificerats av Indonesien 2.014.141 och som träder i kraft den 
15 november 2016. 142 Flegtlicenser utgör en betydande prestation av Indonesien när det gäller att 
bekämpa olaglig avverkning och säkerställa hållbara skogskällor. Indonesien är det första av 15 
producentländer att vara berättigad av EU för att ensidigt utfärda Flegtlicenser. Eftersom de åtföljs av 
Flegtlicenser är träprodukter från Indonesien sade EU inte längre kräva att utsättas för ytterligare due 
diligence procedurer. Flegtlicensen uppfyller automatiskt kraven i Europeiska unionen (EU) Timber 
förordning (EU Reg. # 995/2010) som förbjuder operatörer i EU från att olagligt avverkat timmer och 
produkter som härrör från olagligt timmer på EU-marknaden. Importörer av Flegtlicensprodukter trävaror kan 
placera sin import på EU-marknaden utan att behöva genomföra någon risk management träning (due 
diligence). Indonesiens FLEGT-licensreglerna bygger på ett obligatoriskt certifieringssystem som kallas 
"Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) eller timmer laglighetsförsäkringssystem, som utvecklats av 
representanter för indonesiska intressenter skogs. Flegtlicenssystemets är den första i sitt slag i världen, och 
är resultatet av ett frivilligt partnerskapsavtal (VPA) mellan Indonesien och EU. Indonesien och EU 
förhandlade och genomfört VPA att ta itu med olaglig skogsavverkning och dess tillhörande handel på 
utbuds- och efterfrågesidan, förbättra skogsförvaltningen och främja handeln med lagliga trävaror. Alla 
virkesprodukttyper som anges i VPA och direkt exporteras till EU måste nu tillsammans med en Flegtlicens 
som utfärdats av någon av de 22 indonesiska licensmyndigheter. Behöriga myndigheter i EU: s 
medlemsstater kommer att neka inträde till sådana produkter som exporteras från Indonesien till EU utan en 
giltig Flegtlicens. Indonesiens SVLK försäkrar att alla trävaror skördas eller importeras, transporteras, 
handlas, bearbetas och exporteras följa nationella lagar om miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 
som identifierats av intressenter från regeringen, den privata sektorn och det civila samhället Alla 
virkesprodukttyper som anges i VPA och direkt exporteras till EU måste nu tillsammans med en Flegtlicens 
som utfärdats av någon av de 22 indonesiska licensmyndigheter. Behöriga myndigheter i EU: s 
medlemsstater kommer att neka inträde till sådana produkter som exporteras från Indonesien till EU utan en 
giltig Flegtlicens. Indonesiens SVLK försäkrar att alla trävaror skördas eller importeras, transporteras, 
handlas, bearbetas och exporteras följa nationella lagar om miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 
som identifierats av intressenter från regeringen, den privata sektorn och det civila samhället Alla 
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virkesprodukttyper som anges i VPA och direkt exporteras till EU måste nu tillsammans med en Flegtlicens 
som utfärdats av någon av de 22 indonesiska licensmyndigheter. Behöriga myndigheter i EU: s 
medlemsstater kommer att neka inträde till sådana produkter som exporteras från Indonesien till EU utan en 
giltig Flegtlicens. Indonesiens SVLK försäkrar att alla trävaror skördas eller importeras, transporteras, 
handlas, bearbetas och exporteras följa nationella lagar om miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 
som identifierats av intressenter från regeringen, den privata sektorn och det civila samhället 
 
Socioekonomiska Setting 
Ekonomiska värden fångas genom att logga och omvandla indonesiska skogarna för jordbruksproduktion är 
enorma. Indonesien producerade 28 mill kubikmeter timmer och stamblock 2015, vilket gör den till världens 
fjärde största producent (FAOSTAT 2017)20. Produktionsnivåerna har sjunkit sedan början av 1980-talet och 
1990-talet men är fortfarande hög. Intäkter från timmerexport toppade $ 2,2 miljarder år 2015; de från olaglig 
avverkning får överstiga $ 0,5 miljarder per år (Korruption Eradication kommissionen pressmeddelande 16 
oktober 2015). Skogs anställda 660.000 personer 2015 (MOEF 2015). 
 
Bevarande: CITES eller IUCN Species 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Merbau (intsia bijuga) Inte på listan Sårbar 
Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 1978 

https://cites.org/eng/cms/index.php/com
ponent/cp/country/ID 
 
många arter 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/cou
ntry_ids%5B%5D=16&cites_appendices
%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D
=II&cites_appendices%5B%5D=III&outp
ut_layout=alphabetical&level_of_listing=
0&show_synonyms=1&show_author=1
&show_english= 1 & show_spanish = 1 
& show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20  

många arter 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?land
Regions=ID&searchType=species 
 

 

2.1.16 Leverans bas Lett 
ABGK beakta alla Lettland som sin försörjningsbas. ABGK källor ek (Quercus Petrea / robur). ABGK har 1-5 
leverantörer i Lettland. En leverantör är FSC och FSC CW certifierad. Alla icke-certifierat material hanteras 
via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrolleras. 

skogstäcket  
Lettland har den fjärde högsta skog bland alla EU-länder, överträffas endast av Finland (77%), Sverige 
(76%) och Slovenien (63%). I Europeiska unionen är 41% av den totala territorium skogsmark, och under de 
senaste 20 åren har den totala areal skogsmark har in-ökat med 17 miljoner hektar talet. Skogar i Lettland 
tar upp 3.383 mill ha s mark, eller 52% av landets territorium. 54% av alla träd i lett skogarna är lövträd, och 
de dominerar den mängd lagervolymen. Antalet bestånd av unga björkar och vita al har ökat snabbt under 
de senaste åren. De dominerande skogsarter i Lettland är Tall 34,3%, Björk 30,8%, Gran 18%, Gråal 7,4%, 
Asp 5,4%, Svart Alder 3%, Ask 0,5%, Ek 0,3%, Andra arter 0,3 %. 
                                                      

20 http://www.fao.org/faostat/en/ 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/ID
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/ID
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=16&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=16&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=16&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=16&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=16&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=16&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=16&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=16&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=16&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=ID&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=ID&searchType=species
http://www.fao.org/faostat/en/
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Äganderätt 
Den lettiska staten äger cirka hälften av landets skogar, medan de flesta av resten av skogen hör till cirka 
144.000 privatpersoner.  

 

 
Hanteringsmetoder 
Skogssektorn i Lettland står under överinseende av ministeriet för jordbruk. Det fungerar med intressenter 
att utarbeta skogspolitik, utvecklingsstrategier för sektorn samt bestämmelser om skogsbruk, användning av 
skogsresurser, miljöskydd och jakt.www.zm.gov.lv. Den State Forest Service enligt ministeriet för jordbruk, är 
ansvarig myndighet för att övervaka hur bestämmelserna i de lagar och förordningar följs i skogsbruket, 
oberoende av typen ägande.www.vmd.gov.lv. Statligt ägda skogar sköts av Stock Company ”lettiska statliga 
skogar”, som bildades 1999. Den implementerar statens intressen när det gäller att bevara och öka värdet 
på skogen och förbättra bidragen från skogen till den nationella ekonomin. Det finns begränsningar 
management i 28,2% av den totala skogsarealen i Lettland. Detta inkluderar områden som strikt skyddas 
från skogsbruk, som täcker 3,3%. områden med vissa restriktioner för skogsbruket, som täcker 10,4% av 
den totala skogsarealen ingår också. I de återstående 14,5%, är andra typer av management begränsad 
beroende på värdena i skogen. På grund av den dramatiska ökningen av skogstäcket under de senaste 100 
åren, är den nuvarande andelen gamla skogar i Lettland låg (75); som sådan,www.lvm.lv    
 
 
  

http://www.zm.gov.lv/
http://www.vmd.gov.lv/
http://www.lvm.lv/
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Socioekonomiska inställning 
Skogssektorn är en av hörnstenarna i den nationella ekonomin vid denna tid. Skogsbruk, träförädling och 
möbeltillverkning representerade 5,2% av BNP 2015, medan exporten uppgick till 2 miljarder euro - 20% av 
all export. Enligt den lettiska ministeriet för jordbruk, är Lettland en nettoexportör av skogsindustrins 
produkter. År 2015 exporterade Lettland 2040 miljoner euro (US $ 2230 miljoner) till ett värde av 
skogsindustriprodukter, vilket var 3,1% mer än under 2014 då exporten uppgick till 1980 miljoner euro (2410 
miljoner US $). År 2015 exporterade Lettland 1740 miljoner euro (US $ 1,90 miljarder) till ett värde av timmer 
och trävaror, 2 procent upp från 1,70 miljarder euro (US $ 2070 miljoner) exporterades 2014. 
EU är huvudpartner för den lettiska träsektorn med nästan 90 procent av den totala lettiska trä 
exportvolymen handel. Traditionellt, Lettlands största skogsexportmarknader är Storbritannien, Tyskland och 
Sverige. I 2015, Lettland levereras dess produkter skogsbruks främst till Storbritannien (18,9% av den totala 
exporten), Tyskland (10,5%) och Sverige (9,5%). 
 
Bevarande CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur) Inte på listan Minst oro (LC) 
Ek (Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 1997 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/LV 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=196&cites_app
endices%5B%5D=I&cites_appendice
s%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
Plantae & sida = 1 & per_page = 20 

Common Ash (Fraxinus excelsior) - 
Missgynnad 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03367/67807718 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=LV&searchType=species 
 

 

  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/LV
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/LV
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=196&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=LV&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=LV&searchType=species
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2.1.17 Tillförsel Base Litauen 
ABGK överväga alla Litauen som dess tillförselbasen, sourcing ek (Quercus Petrea / robur) från 1-5 
leverantörer. Supplies är normalt icke-certifierade. Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget 
PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. 

Forest Cover 
Den skogsmark upptar 33,5% av landets territorium eller 2189 mill hektar. Den sydöstra delen av landet är 
tyngst skog. Genomsnittlig årlig ökning av skogsarealen är cirka 7.000 hektar. De enorma skillnader i 
skogstäckning under de senaste 10 åren förklaras av otillräckliga data som tidigare använts av skog 
Assessment. 
 
Ockuperar 1145 mill ha, barr bestånd råder i Litauen, som omfattar 55,6% av skogsarealen. De följs av barr 
lövskogar (0,841 mill ha, 40,9%). Hardwood lövskogar upptar 72.000. ha (3,5%). Under de senaste 14 åren 
total yta på barr lövskogar ökade med 142.700 hektar. Området lövträd har minskat med 20.400 hektar 
under de senaste 14 åren (främst på grund av mun aska woods), och barrskog område under de senaste 14 
åren minskat med 14.900 hektar. 
 
Fördelning av de vanligaste arterna 
Tall (Pinus sylvestris) - 33% 
Gran (Picea abies) - 20% 
Björk (vårtbjörk) - 21% 
Klibbal (klibbal) - 7% 
Gråal (gråal) - 6% 
Asp (asp) - 4% 
Ek (Quercus robur) - 2% 
Ask (Fraxinus excelsior) - 1% (montrar minskade med 64,6% på grund av sjukdom) 
Andra - 7% 
 
Äganderätt 
Statliga skogen 1,089 mill ha, privat skogsområde 1.101 mill hektar. 
 
Socioekonomiska inställning 
träförädlingssektorn står för cirka 2,0% av BNP och sysselsätter cirka 32.200 arbetstagare eller 3,5% av den 
totala sysselsättningen. 2.257 företag var verksamma inom sektorn i början av 2016, var 99,8% av dem SME 
(små och medelstora företag). 

År 2015 produktionen av träförädlingssektorn (i löpande priser exkl. Skatt) uppgick till 973 mill euro, vilket var 
en ökning med 10,4% jämfört med 2014. Omkring 2/3 av produktionen exporteras till mer än 90 länder runt 
om i världen. 

De viktigaste exportmarknaderna för träförädlingssektorn år 2015 var Tyskland, följt av Norge, Lettland och 
Storbritannien. EU-länder stod för nästan 70% av exporten av träförädlingssektorn. 

nyckelprodukter 

• Sågat timmer 
• monteringsfärdiga byggnader 
• Praktiska styrelser och skivor av trä 
• Träfönster och dörrar 
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• golvpaneler 
• Exteriör och interiör plankor 

 
Förvaltning 
Alla litauiska skogar fördelade i fyra funktionella grupper. I början av 2017, var fördelningen av skogar 
genom funktionella grupper enligt följande: grupp I (strikt naturreservat) - (1,1%); grupp II (ekosystem skydd 
och rekreationsskogar) (11,9%); grupp III (skydds skogar) (14,6%); och grupp IV (exploaterbara skogar) 
(72,3%) 
 
avverkningar  
Över 1990-1995 avverkningshastigheter i alla litauiska skogar (oavsett deras ägande) var instabila, men 
fortfarande något att öka och nådde toppen 1995 med sammanlagt 9,43 milj. m3 levande träd avverkas. 
Efter 1995 avverkning var minskar till 7,71 milj. m3 levande träd fällda 1997 och sedan började öka igen. 
Den högsta punkten under hela räkenskapsperioden uppnåddes 2003 (10,34 milj. M3 levande träd 
avverkas) och sedan började en aning för att minska fram till 2012 (8,05 milj. M3 levande träd fällda). Under 
de senaste åren, är marginell ökning av skogsavverkningen observerats (9,86 milj. M3 2016). 
 
State skog av Litauen är FSC-certifierade. Granskningen av denna certifiering bekräftar att litauiska staten 
skogar sköts på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med kraven på skydd och bevarande av den biologiska 
mångfalden.(Källa: http://www.fao.org/docrep/w3722e/w3722e22.htm) 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur) Inte på listan Minst oro (LC) 
Ek (Quercus petraea) Inte på listan Sällsynta - status är sällsynt eftersom 

Litauen är i utkanten av den växande 
utbud. 

Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 2001 
https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/LT 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=154&cites_app
endices%5B%5D=I&cites_appendice
s%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

Common Ash (Fraxinus excelsior) - 
Missgynnad 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03367/67807718 
 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=LT&searchType=species 
 

 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/LT
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/LT
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=154&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=LT&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=LT&searchType=species
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2.1.18 Leverans bas Moldovia 
ABGK överväga alla Moldovia som dess matnings bas och käll ek (Quercus robur / petraea) från 1-5 
leverantörer. Supplies är normalt icke-certifierade. Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget 
PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. ABGK Satulung har två leverantörer 
från Moldovia. 

skogstäcket  
År 2016, ett område med skogs mark för cirka 465.252 hektar eller 12,7% av den totala land. Enligt FAO FN 
är 11,7% eller ca 386 tusen hektar Moldavien skog. Moldavien hade 2.000 hektar planterad skog. Förändring 
av skogstäcket: Mellan 1990 och 2010, Moldavien förlorade ett genomsnitt av 3350 ha eller 1,05% per år. 
Totalt mellan 1990 och 2010, fick Moldova 21,0% av skog eller runt 67.000 hektar. Den mark som ligger för 
närvarande i Moldavien har sett ca 75-80% av dess skogar förstördes sedan tillkomsten av mänsklig 
aktivitet, jämfört med ett genomsnitt för jorden av ca 50% av skogar förstörda. Moldaviens territorium i 19th 
hundratals var ca 30% skog, men nu är ca 12% skog, vilket gör den till en av de mest avskogade länder i 
Europa21. 
 
Moldaviens skogs sammansättning domineras av lövträd (97,8%), inklusive ek - 39,6%, aska träd - 4,6%, 
avenbok - 2,6%, akacia - 36,1%, poppel - 1,6% och andra, varvid barrträd endast representerad i en 
proportion av 2,2% 
 
Äganderätt 
För närvarande står den nationella skogsfond för 12,7% av landets territorium. De flesta av mark täcks av 
skog (87,2%) är statlig egendom, resten hålls av lokala offentliga myndigheter (LPAS) / mayoralties (12,2%), 
och endast 0,6% av privata ägare. Även den har en relativt obetydlig deltagande i fonden skogen är privat 
egendom ökar stadigt. 
 
Hanteringsmetoder 
Skogs Agency ”Moldsilva” är den centrala förvaltningen som ansvarar för skogspolicyutveckling och 
förvaltning av statliga medel skogs. ICAS (Forestry Research and Development Institute) är under 
jurisdiktion Moldsilva. ICAS uppdrag är att vetenskapligt basera förvaltning och utveckling av skogssektorn. 
För närvarande har det utarbetade "Strategi för hållbar skogssektorn i Moldavien". Den anser det gäller 
bevarande skogs den biologiska mångfalden som en av de viktigaste syftet med aktiviteten. 

Ett långsiktigt, har ett till hundra år trend av avskogning brutits under de senaste 50 åren, och Moldaviens 
nuvarande skogspolitik kräver en ytterligare ökning av skogsarealen genom skogsplantering och förbättrad 
gemenskap skogsförvaltning för direkta användningsområden och upptagningsområde skydd. Trots 
beskogning som bedrivs 2002-2008, fortfarande har landet en mycket låg nivå av skog, vilket förklarar en del 
av frekvensen och svårighetsgraden av jorderosion, översvämningar och jordskred händelser. Moldavien 
skogar betecknas som mycket sårbara för skadedjur och sjukdomar. 

För att säkerställa en konstant ekologisk balans och mer uttalad effekt på det lokala klimatet och hydrologi, 
att etablera ekologiska korridorer som förbinder skogsområden och för att förbättra produktiviteten av 
jordbruksmark, förväntas att plantera skog på cirka 128 tusen hektar år 2020, med ca 5000 hektar plantager 
med snabbväxande arter och cirka 5000 hektar av gröna zoner i städerna och på landsbygden bosättningar. 

 

                                                      

21 ”The State of skogarna i Moldavien, 2006-2010” (finansierat delvis av EU) 
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Socioekonomiska inställning 
Skogssektorn bidrog bara 0,3-0,4% av BNP under det senaste decenniet. Ved är särskilt viktigt för hushåll 
på landsbygden, som inte har råd gas eller el för uppvärmning och matlagning. Årligen, skogarna ge ungefär 
360 tusen till 380 tusen m3 trävirke från vilken 45 tusen m3 används för konstruktion, 290 tusen m3 som ved 
och 30 tusen till 50 tusen m3 för andra ändamål. 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 2001 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/MD 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=8&cites_appen
dices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

Common Ash (Fraxinus excelsior) - 
Missgynnad 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03367/67807718 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=MD&searchType=specie
s 
 

 

 

  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/MD
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/MD
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=8&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&pe
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=MD&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=MD&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=MD&searchType=species
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2.1.19 Leverans bas Norge 
ABGK överväga hela Norge för att vara i sin leverantörsbas och källa tall (Pinus sylvestris) och sällan gran 
(Picea abies). I Norge ABGK har 1-5 leverantörer och trä är anskaffas med FSC Controlled Wood 
certifiering.Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som 
PEFC kontrollerade källor. 

skogstäcket 
Den totala skogsområde uppgår till 13 mill ha s, inklusive 8,3 mill ha tals produktiv skogsmark. Den årliga 
tillväxten är ca 26 mill kubikmeter och de viktigaste arterna är gran (44%), tall (31%) och björk och andra 
lövträd (25%) (Rognstad et. Al, 2015). 
 

 



Med fokus på hållbara försörjningslösningar 

SBP Framework Supply Base Report: Mall för BP  v1.2 Sida 62 

 
Äganderätt 

De flesta av skogarna i Norge ägs av privatpersoner / familjer (72%) och staten äger endast 11% (figur 5). 
Av figur 6 kan man se att det finns många ägare av mindre skogar 25-249 Dekar (10 Dekar = 1 ha). 

 
Figur 5: Forest ägande i Norge (Rognstad et al (2015)) 

 

 
Figur 6: ägande och storlek av skogar i Norge (Rognstad et al (2015)) 
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Förvaltning 
Norsk skogresurs politik bygger på principerna för att upprätthålla långsiktig stabilitet och motståndskraft av 
resursbasen. Målet med norska politik skogsvårds är att möta sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella 
behov för nuvarande och kommande generationer (Rognstad et. Al, 2015). 
 
Socioekonomiska inställning 
Den norska skogsindustrin anställda ca 16.000 personer 2014 och hade en omsättning på NOK 36.500 
miljoner. Norge exporterade timmer och träprodukter till ett värde på NOK 10,8 miljarder med 2015 
(Rognstad et. Al, 2015). 
 
Bevarande CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Gran (Picea abies) Inte på listan Minst oro (LC) 
(Pinus sylvestris) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar ratificering 1976 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/NO 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=111&cites_app
endices%5B%5D=I&cites_appendice
s%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

Flera (Sorbus sp.) - utsatta och kritisk 
 
Hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum) - sårbar 
https://www.iucnredlist.org/species/2
02914/122961065#conservation-
actions 
 
Common Ash (Fraxinus excelsior) - 
Missgynnad 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03367/67807718 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=NO&searchType=specie
s 
 

  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/NO
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/NO
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=111&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=NO&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=NO&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=NO&searchType=species
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CITES arter finns i Norge, men inkluderar inte hotad barrträd eller lövträd. Norge har ett stort antal IUCN 
kategorier, se figur 7. 

 

Figur 7: IUCN kategorier och platser i Norge22 

I Norge rapporterade hot mot någon rödlistade arter är inte från skogsbruk eller jordbruk paractices. 
Förändrad markanvändning ger gratest hotet23, Varvid ett exempel är bygg aktiviteter. Norge är part i flera 
internationella överenskommelser som behandlar skyddet av hotade arter och täcka skogs- och 
markförvaltning. Den viktigaste av dessa är konventionen om biologisk mångfald, Bernkonventionen, CITES-
konventionen och Ramsarkonventionen. 

  

                                                      

22 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1 
23 http://www.biodiversity.no/Pages/230699 
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2.1.20 Leverans bas Polen 
ABGK beakta alla Polen eftersom det är utbudet bas och käll ek (Quercus petraea / robur). ABGK har 1-5 
leverantörer i Polen. Cirka 10% av leveranserna är FSC-certifierade.Alla icke-certifierat material hanteras via 
ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. ABGK Satulung har två 
leverantörer från Polen, en är FSC / PEFC / FSC CW och den andra är PEFC-certifierade. 
 
skogstäcket 
I Polen, täcker skogsmark 9,3 mill ha, moment skogsmark täcker 9,1 mill ha, och volymen av växande lager 
är 2,3 miljarder m3 inklusive 0,8 miljarder m3 i mogna och över mogna skogar. Den genomsnittliga 
virkesförrådet av skog är 257 m3 per hektar. Den genomsnittliga årliga tillväxten är cirka 70 mill m3. Sedan 
1945 har den växande lager ökade med 1,4 miljarder m3, och den växande lager av mogna skogar har ökat 
med 0,6 miljarder m3. Genomsnittlig skogsTäckningsgrad över landets 16 regioner är 29%. 
 
Skogsmark i Polen distribueras av skogsmiljöer bland tre grupper: 7,8 milj ha tillhör skogar av låglager, 0,5 
mill ha till skogar av bergsområden, och 0,8 mill ha till berg skogar.  
 
Arter fördelning: 
 

 
 
Hanteringsmetoder 
Den statliga skogar National Forest Holding ansvarar för förvaltningen av statliga skogar med sina 430 
skogsförvaltningar. Generaldirektoratet för miljöskydd är ansvarig för att bevara naturvården. 29% av 
markytan (49% av det skogsområde) i Polen är definierad med ett Natura 2000-status. Nationalparker täcker 
1% av landet. 
 
Skogsbruksmetoder är baserade på skogslagen, naturvårdslagen riktlinjer skogsbruk och skogsplanering 
praktiken av staten skogsorganisationen. Nationella skogsprogrammet och National Forest Inventory anger 
ramarna för skogsresurser användning. 
 
Den dominerande skogsregenere metoden i Polen är artificiell regenerering (90% av den totala 
skogsregenere område) De flesta av den artificiellt regener området har planterats. Under 2010 40,539 ha 
artificiellt regenereras och 4631 hektar naturligt regenereras. Tall dominerar den artificiella regenerering med 
17%, gran 13%, lärk 11%, gran 11%, klibbal 12%, aska 10%, björk 10%, ek 8% och bok 8% 
 
Uttunningen av medelålders och mognande montrar är ganska vanligt, se figur nedan. Andelen av förtunning 
av avverkade volymen har varit 51-60%. Anledningen till att gallring har ännu vanligare är främst efterfrågan 
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på massaved i många regioner. Vikten och fördelarna av gallringar är till stor del erkänt, och det förväntas att 
deras storlek kommer att växa när användningen av skogsenergi intensifieras. 
 

 
Äganderätt  
Skogar i Polen är mestadels offentligt ägda. Staten äger 80% av skog och 77% är under ledning av National 
Forest Holding ”statliga skogar”. Andelen av de privatägda skogar är 19%. 

 

 
Socioekonomiska inställning 
Skogs-träsektorn utgör 2% av Polens bruttonationalprodukt (BNP). 

• 2% av Polens bruttonationalprodukt (BNP) genereras av skogsbruk till virke sektorn 
• Polen är världens 10: e största producent och 4: e exportör av möbler. 
• 50% av papper och 9 av 10 möbel föremål tillverkade i Polen exporteras 
• Årlig export av timmer, papper och möbler industri står för 45 miljarder PLN (10% av den inhemska 

export) 
• Sedan 1990 skogsbruk-träsektorn lockade utländskt kapital värderas till 30 miljarder PLN (5,5% av 

alla utländska direktinvesteringar) 
• Polish medborgare använder årligen ca 100 kg papper (genomsnittet för EU är 160 kg, för USA-230 

kg) 
• 375 tusen Stolpar, statistiskt en i hundra medborgare i Polen arbetar inom en sektor förbunden med 

skogsbruk och träförädlings 

De viktigaste formerna av naturvård i Polen är nationalparker övervakas direkt av miljöministeriet. 
Nationalparker inrättades inom det område som tidigare underhålls av skogsbrukare av statliga skogar. Inom 
området för statliga skogar kan vi skilja: 
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• Naturreservat -1,6% av skogsarealen som administreras av statliga skogar. 
• Natur monument - År 2015 Antalet natur monument uppgick till 10.300, varav 8.500 är äldre träd. 
• Naturliga landskapsparker - Det finns 125 parker i Polen som täcker området 2,5 miljoner hektar s, 

varav 1,3 miljoner är skog. 
• Skyddszoner utsetts för tre,267 utvalda djurarter (inklusive häcknings områden)  
• Områden av ekologisk nytta - främst små vattenhål, Midland klumpar av träd och buskar, torvmarker, 

mossar och sanddyner. 9000 av sådana områden. 
• Arter skydd - involverar mest värdefulla, unika och ovanliga representanter för flora och fauna. 

Strängt skyddade arter i Polen är: 715 växtarter, 322 svamparter och 799 djurarter. 65% av den 
naturliga växt- och djurarter i Polen är de arter skogs. 

 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar ratificering 1989 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/PL 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=75&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

Common Ash (Fraxinus excelsior) - 
Missgynnad 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03367/67807718 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=PL&searchType=species 
 

 

  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/PL
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/PL
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=75&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=PL&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=PL&searchType=species


Med fokus på hållbara försörjningslösningar 

SBP Framework Supply Base Report: Mall för BP  v1.2 Sida 68 

2.1.21 Leverans bas Rumänien 
ABGK beakta alla Rumänien eftersom det är utbudet bas och käll Ek (Quercus robur och Quercus petraea) 
från 40-50 leverantörer, är ca 30% PEFC eller FSC-certifierade.Alla icke-certifierat material hanteras via 
ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. ABGK Satulung har femton 
leverantörer som är FSC-certifierade en leverantör som är FSC / PEFC, en leverantör PEFC och ett FSC 
CW av fyrtio leverantörer. 

skogstäcket 
Skogar täcker i Rumänien är 6.519.000 hektar, 27% av den totala arealen av Rumänien. Tidigare var 70% 
av dagens territorium skog omfattas. 66% av skogarna finns i bergen (30% av landet), 24% i de bergiga 
områden (37% av landet) och 10% på slätt (33% av landet). 
Skog sammansättning varieras. Barrträd utgör omkring 30%, bok (ren och blandade bestånd) 30%, ek arter 
19%, olika hårda bred-blad 14% och mjuka breda-lämnar 6%. A 'naturskog' sammansättning modell är det 
viktigaste målet för förvaltningsplanerna dagens. Från 1960-1985 olämpliga infödda och introducerade 
barrträ planterades, vilket resulterar i ekologiska problem i artificiella skogsbestånd och låg trä kvalitet. Den 
naturliga ökningen av skog i Rumänien är ca 5,4 m3 / ha / år (enligt uppgifter från National Statistics 
Institute) eller ca 7,8 m3 / ha / år (enligt National Forest Inventory). 
 
Äganderätt 

 
 
Hanteringsmetoder 
För State Forest-området (66,0% av den totala skogsarealen), är skogsbruk eller tjänster som tillhandahålls 
av Romsilva National Forest Administration, medan för andra skogsområdet (34,0%), är skogsbruk eller 
tjänster som tillhandahålls av skogs regimer distrikt. 
I slutet av 2015 fanns 468 skogsförvaltningar, varav 322 var under strukturer Romsilva National Forest 
Administration, 146 skogs regimens distrikt, 3 skogsförvaltningar under struktur ”Marin Drăcea” National 
Forest Research and Development Institute och en skog distriktet i den autonoma administrationen - State 
Protocol Patrimony Administration. 
I Rumänien, de viktigaste statliga institutioner i samband med skogsbruk är Ministry of Waters och skogar, 
National Forest Administration - Romsilva, Institutet för forskning och utveckling inom skogsbruk ”Marin 
Drăcea”, regionala skogs Guards, National Environment Guard, National Environmental Agency. 
The National Forest Administration - Romsilva arbetar under överinseende av ministeriet för vatten och 
skogar. Huvudsyftet är att säkerställa en hållbar och enhetlig ledning, i enlighet med bestämmelserna i 
skogs- och skogsregler, av allmänheten fastighetsfond av staten för att öka bidrag skogarna till en förbättring 
av villkoren miljö och för att säkerställa den nationella ekonomin med trä, skogs- och specifika skogstjänster. 
Samtidigt, genom 22 församlings förvaltningar, enheter med en juridisk person, RNP-Romsilva administrerar 
23 nationella och naturparker där det statligt ägda skogs Fonden har en betydande andel, säkerställa 
bevarandet av biologisk mångfald i dessa skyddade områden. 
De icke-statliga organisationer är rumänska Forest Association (ASFOR), Association of Private Forest 
Administration (AAPP), Owners Association av privata skogar, Silvic Forest Society, Proforest Association, 
Professional Association of Forest Service Providers i Rumänien, Federation för skydd av skogar. 
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Rumänien, som har det största området av urskog i EU, är också det land som drabbats hårdast av den 
olagliga skogsavverkningen i Europa, en stor miljö stödgrupp sade måndag. 
 
Landet har de viktigaste skogarna i Europa "när det gäller den biologiska mångfalden, i fråga om storlek, när 
det gäller skogs intakt landskap", säger Alexander von Bismarck, chef för den amerikanska grenen av 
Environmental Investigation Agency (EIA). Men landet också "har den mest akuta problemet med olaglig 
skogsavverkning i dag i Europa", varnade han. Rumäniens skogar är hem för flera stora däggdjur än alla 
andra europeiska stater i kombination, med undantag för Ryssland, enligt EIA. De djur som strövar skogar 
inkluderar brunbjörn, lodjur och vargar. Enligt rumänska myndigheterna var cirka 80 mill kubikmeter (2,8 
miljarder kubikfot) av trä olagligt avverkat i landet under de senaste 20 åren, vilket resulterar i en förlust på 
fem miljarder euro ($ 5,4 miljarder). 
 
Socioekonomiska inställning 
Skogs- och träförädlingsindustrin i Rumänien har ett bidrag på 3,5% till BNP när man tar hänsyn till indirekta 
effekter också, enligt en PwC Rumänien studie. Den direkt bidrag från träindustrin till BNP var relativt 
konstant under det senaste decenniet (varierande mellan 1,1% och 1,5%), enligt en PwC Rumänien studie. 
Detta i sin tur placerade Rumänien 9 inom EU (1,1% jämfört med det europeiska genomsnittet på 0,4%). När 
du tar hänsyn även de indirekta och inducerade effekter på ekonomin, de lokala skogs- och 
träförädlingsindustrin har en andel på 3,5% av BNP. Skogs- och virkessektorn bidra med 1,7 miljarder euro 
till statsbudgeten, när man tar hänsyn till de direkta och indirekta effekter på ekonomin. Dessutom 
sysselsätter denna sektor direkt 128.000 människor och andra 186, 000 i närliggande sektorer. 
Träförädlingsindustrin bidrar med sysselsättning i mindre utvecklade områden genom att skapa 
produktionsenheter. Enligt PwC studien investeringar i träförädlingssektorn var cirka 200 mil EUR per år. 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 1994 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/RO 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=76&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

Common Ash (Fraxinus excelsior) - 
Missgynnad 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03367/67807718 
 
Ungerska Thorn (Crataegus nigra) - 
Endangered 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03427/116355135#conservation-
actions 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=RO&searchType=specie
s 

 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/RO
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/RO
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=76&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/203427/116355135#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=RO&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=RO&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=RO&searchType=species
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2.1.22 Leverantörsbas Ryssland 
ABGK överväga hela Ryssland som sin leverantörsbas och källor Björk (Betula pendula) från nordvästra 
delen av Ryssland och ek (Quercus Petrea / robur) från Krasnodar Region - Adygea Republic. 
ABGK källa från 1-5 leverantörer, ca 25% av leveranserna är FSC-certifierade och ca 60% är FSC 
Controlled. Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som 
PEFC kontrollerade källor. ABGK Satulung har två leverantörer från Ryssland. 

skogstäcket 
Ryssland är hem för mer än en femtedel av världens skogsområden. Enligt FAO Global Forest Resources 
Assessment 2015 Ryssland, även officiellt känd som den ryska federationen, har cirka 815 mill ha tals skog 
och annan trädbevuxen mark, vilket utgör till 49,8% av den totala landarealen. Runt 795 mill hektar s är 
primära (33,5%) eller på annat sätt naturligt regenererad skog (64,1%), och den återstående delen av 20 mill 
has planteras skog. 
Det ryska landskapet är mycket varierande, inklusive polära öknar, arktiska och subarktiska tundran, boreala 
och semi-tundra lärk skogar, boreala och tempererade barrskogar, tempererat bredbladiga och blandade 
skogar, skog-stäpp och stäpp (tempererade gräsmarker, savanner och buske landar), halvöken och öknar. 
Ryska boreala skogar (kända i Ryssland som taigan) utgör den största skogs region på jorden (cirka 12 mill 
km2), större än Amazon. Dessa skogar har relativt få trädslag och består huvudsakligen av björk, tall, gran, 
gran, med vissa lövträd. Blandas bland skogarna är mossar, kärr, kärr, grunda sjöar, floder och våtmarker, 
som håller stora mängder vatten. De innehåller mer än 55% av världens barrträd, och 11% av världens 
biomassa. (WWF). Boreala skogar spelar en viktig roll i den globala kolcykeln och att reglera 
klimatförändringar, i egenskap av jätte förrådshus av koldioxidutsläppen. I själva verket är världens 
cirkumpolära boreala skogar och torv-länder rapporteras innehålla så mycket som fem gånger kolet i 
världens tempererade skogar, och nästan dubbelt kolet i tropiska skogar. Studier tyder på att Ryssland har 
nästan 50% av norra halvklotet är mark kol. Ryska skogar innehåller ca 56,3 Pg (petagrams eller miljarder 
ton) av kol i vegetation, och ungefär 135,7 Pg C i markens organiska material. Omkring 60% av detta kol är 
låst i torv som för närvarande är fryst i permafrost. världens cirkumpolära boreala skogar och torv-länder 
rapporteras innehålla så mycket som fem gånger kolet i världens tempererade skogar, och nästan dubbelt 
kolet i tropiska skogar. Studier tyder på att Ryssland har nästan 50% av norra halvklotet är mark kol. Ryska 
skogar innehåller ca 56,3 Pg (petagrams eller miljarder ton) av kol i vegetation, och ungefär 135,7 Pg C i 
markens organiska material. Omkring 60% av detta kol är låst i torv som för närvarande är fryst i permafrost. 
världens cirkumpolära boreala skogar och torv-länder rapporteras innehålla så mycket som fem gånger kolet 
i världens tempererade skogar, och nästan dubbelt kolet i tropiska skogar. Studier tyder på att Ryssland har 
nästan 50% av norra halvklotet är mark kol. Ryska skogar innehåller ca 56,3 Pg (petagrams eller miljarder 
ton) av kol i vegetation, och ungefär 135,7 Pg C i markens organiska material. Omkring 60% av detta kol är 
låst i torv som för närvarande är fryst i permafrost. och cirka 135,7 Pg C i markens organiska material. 
Omkring 60% av detta kol är låst i torv som för närvarande är fryst i permafrost. och cirka 135,7 Pg C i 
markens organiska material. Omkring 60% av detta kol är låst i torv som för närvarande är fryst i permafrost. 
 
Ryska skogar årliga förändringen området kring 0,0% 
 
Boreala skogen utgör cirka 30% av den globala skogsarealen är det grovt uppskattat att 75% av de ryska 
skogarna är boreala och 25% är tempererat. 
 
De flesta vanliga produktions arter i Ryssland:  
Barr: 
(Pinus spp.) 
Gran (Picea spp.) 
Gran (Abies nephrolippis) 
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Lärk (Larix spp.) 
Siberian tall (Pinus siberica - ofta översätts inte korrekt som Siberian ceder) 
 
Lövfällande: 
Ek (Quercus spp.) 
Bok (Fagus sylvatica) 
Björk (Betula spp.) 
Asp (asp) 
Ask (Fraxinus spp.) 
Alm (Ulmus spp.) 
Lind (Tilia spp.) 
 
Äganderätt 

 
 
Hanteringsmetoder 
Ryssland har mer än 12.000 nationella, regionala och lokala skyddade områden, som omfattar 200 mill 
hektar s eller 11,9% av landet. Federalt lyckades skyddade områden, bland annat 101 naturreservat 
(zapovedniks), 40 nationalparker och 69 federala helgedomar eller djurlivet härbärgen (zakazniks), täcker 54 
mill ha s eller ca 3% av landets territorium. (WWF, 2009). Förutom dessa skyddade områden, har mer än 
276 mill ha tals skyddad skog (såsom vattenskydd zoner, ceder nötter som använder zoner etc), 271,5 mill 
ha tals reserv skog ligger i ekonomiskt otillgängliga områden och många skyddade skogsområden inom 
exploaterbara skog Ryssland . Andelen skyddade skogar fluktuerar från 3% till 60%, beroende på region och 
/ eller skogshanteringsenhet. 
 
Socioekonomiska inställning 
Ryska federationen är en av de största producenter och exportörer av industriella rundvirke i världen. Landet 
exporterar även betydande mängder sågat virke, plywood och massa och papper. Även den ryska staten 
(regeringen) är ägare till skogs och skogsresurser (timmer och icke-virke), är den ryska skogsindustrin 
nästan helt privatiserade. Många inhemska och lokalbefolkningen i Rysslands mindre utvecklade regioner är 
starkt beroende av den boreala skogen för avverkning och andra skogsproduktsamling (t.ex. bär, svamp, 
medicinalväxter), traditionella jordbruket (t.ex. bete, hö making), och jakt. Nästan alla de 45 officiellt 
registrerade inhemska nationaliteter beror på användningen av skog och andra naturresurser vilda (tundra, 
marin, sötvatten) för sin försörjning. 
Kina har snabbt vuxit fram som världens största importör av träprodukter, med Ryssland i särklass den 
viktigaste leverantör. Kinas sågade trävaror import från Ryssland ökar snabbt; Men Ryssland är fortfarande i 
första hand en rundvirke exportör till Kina, särskilt i form av barr stockar. Två stora förare bakom uppkomsten 
av Ryssland Kinas viktigaste trä källa: pris och likheten mellan arter som används. 
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Den andel av skogssektorn i bruttonationalprodukten är endast 1,3% i industriell produktion, 3,7%; i 
arbetslivet, en%; och export, omsättning 2,4%. Under 2010 skogssektorn i Ryska federationen anställda 
cirka 1,1 mill anställda, inklusive skogsbruk på 40%, träförädling vid 40% och massa- och pappersindustrin 
på 15%. Enligt scenario innovation, kommer sysselsättningen att öka med 1,2-1,8 gånger upp till 2 mill 
personer år 2030. 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Björk (vårtbjörk) Inte på listan Minst oro (LC) 
Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar fortsättning 1992 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/RU 
 
flera arter 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=208&cites_app
endices%5B%5D=I&cites_appendice
s%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

Common Ash (Fraxinus excelsior) - 
Missgynnad 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03367/67807718 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=RU&searchType=specie
s 
 

 
  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/RU
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/RU
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=208&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=RU&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=RU&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=RU&searchType=species
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2.1.23 Leverans bas Serbien 
ABGK överväga alla Serbien som sin försörjningsbas. Sourcing ek (Quercus Petrea / robur) från Serbien 
förväntas inom de närmaste 3 åren från 1-5 leverantörer. Certifierat trä är att föredra. Alla icke-certifierat 
material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. ABGK 
Satulung har en leverantör från Serbien som skördar i Bosnien-Hercegovina. 

skogstäcket 
Serbien är ett medel skog land. Om 29% av Serbiens territorium, eller 27.200 km2, är täckt av skog. Den 
totala virkesförrådet av skogar uppgår till 362,487.000 m3 av trä och den årliga tillväxten av timmer är 
9.079.000 m3. 
 
Lövträd står för 90,7% av den växande lager (bokskogar står för 27,6% av den totala skogsarealen, 
ekskogar - 24,6%, andra hårda Lövskogar 6,0%, poppel 1,9%, andra mjuka Lövskogar 0,6% och blandades 
bredbladiga står 30%) barrträd - 6,0%, blandskog av lövträd och barrträd - 3,3%. Som uppgifter om privata 
skogar är mindre tillgängliga, bara de statliga skogar kommer att presenteras mer i detalj. Skogar av utsäde 
ursprungs står för 39,6%, coppice 34,6%, skogsplanteringar 14,7%, skrubba 5,6% och sly 5,5%, vilket 
innebär att energiskog och degraderade skogar upptar 45,7% av området. Medelvolymen är 101,7 m3 / ha, i 
skogar av utsäde ursprung 153 m3 / ha, i Coppice skogar 70 m3 / ha. 
 
Äganderätt 
Omkring 53% av skogen är statligt ägda, är de resterande 47% privatägda. Strukturen för privata skogar i 
denna Balkan land kännetecknas av ett stort antal skogsägare med små till genomsnittlig yta på 
skogsfastigheter och många små skogspartier. För att kontrollera olaglig skogsavverkning är all verksamhet 
som bedrivs i privat och statligt ägda skogar ske under överinseende av två offentliga företag: Srbijasume 
och Vojvodinašume. Privatägda skogar är splittrade och små. Större företag med mer omfattande 
utvecklingspotential är sällsynta men producera högkvalitativa hårda virke som används i massivt trä 
möbeltillverkning. 
 
Hanteringsmetoder 
Offentliga företag och andra offentliga institutioner, såsom statliga universitet eller den serbiska armén, 
hantera statliga skogar. Långsiktiga avtal gjordes med två offentliga företag (Serbien Sume och Vojvodina 
Sume). För närvarande är dessa två företag är de enda som är FSC-certifierade. Små privata skogs partier 
är i hand enskilda ägare, men deras ledning är under inflytande av de statliga företag som ligger på deras 
territorium. Hanteringen av små skogs partier (planering, skogsbruksbesluts etc.) är under stark påverkan av 
den statliga skogen tjänsten medan frihet ges till ägarna under genomförandefasen av skogsbruk. Serbiens 
regering kommer att genomföra ägarfunktion i förvaltningen av de statliga skogar, hitta den optimala 
institutionella och organisation lösning. Hanteringen av statliga skogar för att generera intäkter skall utföras 
av affärsorienterade enheter (företag), i enlighet med bestämmelserna i lagen om stats skogsvård och andra 
motsvarande regler -enterprises för statligt skogsbruk betala ersättning för användning av resurserna. 
Regeringen har förbundit sig att stödja omstruktureringen av det verkliga tillståndet Enterprises för 
skogsbruk, i syfte att förverkliga ägarfunktionen och målen i strategin. 
 
Socioekonomiska inställning 
12.864 är sysselsatta inom möbelindustrin och 10.101 i träindustrin, 29,7% av industrin som producerar 
möbler 70,3% producerar timmer. Sektorns andel i Serbien bruttonationalprodukt på BNP är 1,55%. 
 
Den övergripande betydelse inom träindustrin, som har en viktig roll i Serbien bruttonationalprodukt, 
sysselsättning och utrikeshandel, är betydligt lägre än dess potential. Privatiseringen av stora sociala företag 
för träbearbetning har inte slutförts och användningen av denna kapacitet är på en låg nivå, liksom 
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organisationen av sektorn. Skyddet intresse lämnas till enskilda företag, som med mer eller mindre 
framgång, lobby för sina egna intressen. Nästan identisk situation uppstår i ömsesidig information och 
samarbete med andra intressenter. Procentandelen exportprodukter med högre förädlingsvärde är lågt, även 
om situationen har förändrats positivt under de senaste åren. Den tillämpade tekniken i större system 
huvudsakligen föråldrad, så att deras produkter är främst icke-konkurrenskraftiga på de krävande utländska 
marknader. Nyheterna i processen och produkter är på en mycket låg nivå, liksom kvalitetsstandarder, som 
nästan inte genomförs alls. I allmänhet, är den sektor som kännetecknas av mycket låg effekt. 
 
Bevarande: CITES eller IUCN arter 

 
CITES  IUCN röda listan 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 

Andra CITES / IUCN registreringar fortsättning 2006 
https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/RS/Reservation
s 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=270&cites_app
endices%5B%5D=I&cites_appendice
s%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

Serbiska Spruce (serbgran) - 
Endangered 
https://www.iucnredlist.org/species/3
0313/84039544#conservation-
actions 
 
Balkan tall (makedonisk tall) - 
Missgynnad 
https://www.iucnredlist.org/species/3
4193/95751594 
 
Common Ash (Fraxinus excelsior) - 
Missgynnad 
https://www.iucnredlist.org/species/2
03367/67807718 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=RS&searchType=species 
 

  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/RS/Reservations
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/RS/Reservations
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/RS/Reservations
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=270&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
https://www.iucnredlist.org/species/30313/84039544#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/30313/84039544#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/30313/84039544#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/34193/95751594
https://www.iucnredlist.org/species/34193/95751594
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/species/203367/67807718
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=RS&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=RS&searchType=species
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2.1.24 Leverantörsbas Sverige 
ABGK överväga hela Sverige eftersom det är utbudet bas och käll Ek (Quercus robur och Quercus petraea), 
Red ek (Quercus rubra) Bok (Fagus sylvatica), Ash (Fraxinus excelsior), Alder (klibbal), tall (Pinus sylvestris) 
, Spruce (Picea abies) och björk (vårtbjörk / pubescens). I Sverige ABGK har 300-350 leverantörer, ca 50% 
av volymerna är FSC-certifierade, är 35% FSC Controlled Wood, 2% är PEFC-certifierade och 13% är icke-
certifierade.Alla icke-certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som 
PEFC kontrollerade källor. ABGK Satulung har två leverantörer från Sverige, en är FSC, FSC CW-
certifierade och ett är FSC, FSC CW och PEFC-certifierade. 

skogstäcket 
Större delen av Sverige är täckt av boreala skog som i sitt naturliga tillstånd innehåller ett lapptäcke av 
livsmiljöer som formats av olika störningsregimer, i synnerhet bränder, stormar och översvämningar. På 
grund av den stora nord-sydliga omfattningen av landet finns det en betydligt variation i klimat- och 
markförhållanden, och båda villkor gynnar trädens tillväxt i söder. Sveriges skogar är bland de nordligaste i 
världen. Uppvärmningen effekten av Golfströmmen tillståndsskogstillväxten på breddgrader som 
kännetecknas av trädlös tundra i andra delar av världen. De flesta av landet är täckt av barrskogar, men det 
finns en liten zon av främst lövskogar i söder. 
Enligt den senaste skogsinventeringen ”Riksskogstakseringen” från 2018 den totala arealen av Sverige är 
40,7 mill hektar s (100%). Av dessa 28,1 mill hektar s (69%) är skogsområde och 23,5 mill hektar s (58%) av 
dessa är definierade som produktiva skogar. 

 

Figur 4. Total stående volym. 1926-2015. Alla ägoslag exklusive höga berg och stadsmark.24 

  

                                                      

24 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2018_webb.pdf 
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Figur 5. Genomsnittlig årlig volymökning, årlig avlopp och årlig avverkning. 1956-2014 

Äganderätt 

I Sverige finns åtminstone 3 lager upplåtelse regimer som påverkar användningen skog och skogsbruk: 
Privat markinnehav, rätten att använda marken som innehas av samerna i de norra delarna av Sverige och 
allemansrätten. Medan det privata ägandet av skog bygger på innehav rättigheter, de två andra former avser 
användarrättigheter. 

Privat ägande har varit viktigt, först och främst som en grund för en hållbar markanvändning och långsiktig 
planering och investeringar i förnyelse av skogar. Ungefär hälften av all skogsmark i Sverige ägs av privata 
företag. Det finns några 200.000 familjer med skogar område större än 5 ha-talet och de flesta gårdar förs 
vidare från en generation till nästa. Det genomsnittliga innehavet är 50 ha talet. Några 90.000 familj skogs 
enheter är medlemmar i en skog kooperativ. Alla kooperativen tillsammans bildar en National Federation of 
Family skogsägare som syftar till att påverka nationell och internationell skogspolitik. 

Ett litet antal stora privata sektorn industriell skogsföretag äger ca. 25% av all skogsmark i Sverige. Endast 
ett fåtal svenska företag har skogsinnehav i kombination med industriell kapacitet. Industriföretag tenderar 
att köpa ved på avverknings basis från privata skogsägare. 

Det finns 23 massa- och pappersföretag med 50 produktioner anläggningar totalt och 60 sågverksföretag 
med cirka 115 fabriker i Sverige. Sågverk, som till största delen ägs av privata företag och normalt inte har 
skogen på egen hand. 

Huvuddelen av den statliga skogen tillhör det statliga bolaget Sveaskog, som står för 14% av all skogsmark. 
Sveaskog är Sveriges största enskilda skogsägare och leveransloggar, pappersmassa och biobränsle för 
130 stora industrikunder. 
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Figur 6. Produktiv skogsmark av ägaren kategori25 

 
Hanteringsmetoder 

National Forest Policy 

Det huvudsakliga syftet med den svenska nationella skogspolitiken är att säkerställa en hållbar 
skogsförvaltning och det fokuserar på tre viktiga mål, ett för produktion, en för miljöhänsyn och en för sociala 
frågor.  

För att få en långsiktigt hållbar flöde av timmer från skogen, är en jämn ålders klass distribution på regional 
nivå ett långsiktigt mål i skogspolitiken.  

De rättsliga kraven på skogsbruket huvudsakligen fastställs av skogsvårdslagen och miljöbalken.  

Skogssektorn anses vara en kommersiell sektor som bör vara ekonomiskt självbärande och inte 
subventioneras. Det finns dock några statliga subventioner för att förbättra skogssektorns miljövärde. 

The National Forest Policy påverkas av flera internationella regler och avtal: 

• EU Timber förordning 
• Habitatdirektivet 
• Ramdirektivet för vatten 
• Konventionen om biologisk mångfald (CBD) 
• FN: s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) 
• FN: s skogsforum (UNFF) 

 
                                                      

25 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/in-english/forests-and-forestry-in-sweden_2015.pdf 
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skogsskötsel 
Hög och långsiktigt hållbar produktion av skogsråvara i kombination med sociala och miljömässiga hänsyn är 
det primära målet för de flesta skogsägare.  
Svenska skogsbruket påverkas i hög grad av markerade drivna processer skogscertifiering efter systemen 
FSC och PEFC.  

Tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) är de dominerande trädslaget i alla Sverige. Contortatall (Pinus 
contorta) och lövträd Birch (Betula pendula), Aspen (asp) och Alder (klibbal) används i viss utsträckning i 
norra Sverige. 

Europeisk lärk (Larix decidua), douglasgran (Pseudotsuga menziesii) och Sitka gran (Picea sitchensis) och 
ek (Quercus robur) och bok (Fagus sylvatica) används i söder. Den huvudsakliga delen av lövskogs lock är 
naturligt regenereras. 

 

Figur 7. Stående volym per art. 1956-2015. Produktiv skogsmark. Exklusive nationalparker, naturreservat och 
naturskyddsområden som är skyddade från skogsbruk och med 2017.26 

Skoglig planering används flitigt av skogsförvaltare i det dagliga skogsbruket som ett verktyg för 
produktionsplanering och för att genomföra bevarandeåtgärder.  

Den mest använda regenereringsmetod plantering. Nästan 400 kvarn plantor planteras varje år och 
markberedning är ofta en förutsättning för en framgångsrik regeneration. Planterings operation är oftast 
utförs manuellt, men forskning om maskinell trädplantering pågår. Plantorna har traditionellt behandlats med 
bekämpningsmedel för att skydda mot skadedjur, men numera mer miljövänlig mekaniskt skydd används för 
att i större utsträckning. 

Mer än hälften av de årliga industriella leverans härstammar från privata skogs enheter. Mer än 70% av den 
årliga trä volymen anskaffas i Sverige kommer från slutavverkning, med resten kommer från gallring. 

                                                      

26 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2018_webb.pdf 
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Skörd operationer brukar planeras med hänsyn till natur- och kulturvärden. Skörden är nästan helt 
mekaniserad och utförs med engreppsskördare som mäter både längd och diameter och på så sätt optimera 
trä intäkter 

Mer än 90% av skogsverksamheten-plantering, städning, loggning och transport, utförs av entreprenörer. 

Socioekonomiska inställning 
Sverige är ett land som domineras av skog och har en ganska låg befolkningstäthet med bara 22 invånare 
per kvadratkilometer. Landet täcker 450 tusen km2 och är 1574 km norr till söder. Sverige är det tredje 
största landet i EU efter område och har en befolkning på 10,2 mill invånare. 
Landet har nästan 1% av världens ekonomiskogar, men ger 10% av sågade trävaror, massa och papper 
som handlas på den globala marknaden. 

 

Figur 8. Virkesleveranskedjan 

Den svenska skogsindustrin ger direkt sysselsätter nästan 60.000 personer. Tillsammans med 
underleverantörer och skogsverksamheten, inklusive transport sektorn källan cirka 200.000 jobb. I flera län 
svarar skogsindustrin för 20% eller mer av industrisysselsättningen. 

Bevarande CITES eller IUN arter 

Det primära fokus för bevarande av den svenska skogen är för att skydda höga bevarandeskogar och 
innehåller tillräckliga åtgärder för biologisk mångfald i all skog.  

Av Sveriges 28 mill ha tals skogsmark, ca. två mill skyddas bevarandeändamål, främst i nationalparker och 
naturreservat. I dessa områden är virkesuttag tillåts inte om det är att specifikt förbättra värdet på marken 
eller naturen och / eller för kulturell bevarande. 

Improduktiv skogsmark som svarar för cirka 4 mill has skyddas genom skogsvårdslagen.  

På den återstående marken skogarna sköts med samma respekt för produktion av biomassa och 
miljömässiga och sociala mål. 
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Figur 9 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/in-english/forests-and-forestry-in-sweden_2015.pdf 

Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan Minst oro (LC) 
Ek (Quercus rubra) Inte på listan Minst oro (LC) 
Björk (vårtbjörk, Betula pubescens) Inte på listan Minst oro (LC) 
Bok (Fagus silvatica) Inte på listan Minst oro (LC) 
Gemensamma Aska (Fraxinus 
excelsior) 

Inte på listan Missgynnad (NT) 
Orsak: Den Ash skogsskador är en 
smittsam sjukdom som har orsakat 
allvarliga skogsskador i gemensam 
Ash i stora delar av sitt sortiment 
 
Region: Sverige: utrotningshotade  
 

Al (Alnus glutinosa) Inte på listan Minst oro (LC) 
(Pinus Silvestris) Inte på listan Minst oro (LC) 
Gran (Picea abies) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar ratificering 1974 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/SE 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=77&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

Hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum) - sårbar 
https://www.iucnredlist.org/species/2
02914/122961065#conservation-
actions 
 
Full lista: 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=SE&searchType=species 
 

 

 

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/SE
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/SE
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=77&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/species/202914/122961065#conservation-actions
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=SE&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=SE&searchType=species
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Sverige har ett antal IUCN kategorier mappade och registrerade: 

• Strikta naturreservat 
• National Parker 
• Habitat / arter förvaltningsområden 
• skyddade landskap 
• Habitatdirektivet platser och fågeldirektivet platser 
 

 

Figur 10. Natura 2000 och IUCN platser i södra delen av Sverige. 
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Figur 11. Natura 2000 och IUCN platser i norra delen av Sverige 
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2.1.25 Leverans bas Ukraina 
ABGK omfattar följande områden i Ukraina i sin försörjningsbas: Poltava Region; Kirovograd; lviv; Zhytomyr; 
ternopil; Khmelnytsky; Vinnitsia; Chernivtsi; Ivano-Frankivsk; Rivne. ABGK källa ek (Quercus Petrea / robur) 
från 1-5 leverantörer, en liten andel (0-5%) är FSC certifierat resten icke-certifierad.Alla icke-certifierat 
material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade källor. ABGK 
Satulung har två leverantörer från Ukraina, har en FSC-certifiering. 

 
skogstäcket 
Enligt FAO (2015) Ukraina har cirka 9,7 mill ha s skogsmark, som utgör till 16,7% av den totala landområdet. 
Endast 60 tusen ha talet (0,6%) är primära skogar, 4,7 (49%) kvarn ha tals annars naturligt regenererad 
skog och över 50%, 4,9 mill ha s planteras skog. Enligt lagen om kategorier skog och bevarande 
värdeområden (2007), är skogen delas in i följande kategorier, beroende på deras huvudfunktioner: 

• skogar med bevarande, vetenskapliga, historiska och kulturella funktioner 
• skogar för rekreation och hälsa 
• skogar skydd 
• operativa skogar 

 
Äganderätt 
Nästan alla skogar i Ukraina (99%) är statligt ägda men förvaltas av olika institutioner. Privata skogar uppgår 
till mindre än 1% av skogsarealen. Cirka 70% av skogarna förvaltas av ukrainska statliga kommittén för 
skogsbruk (USCF) som är en del av den ukrainska ministeriet för ekologi och naturresurser. Sedan 2004, 
regionala skogsdirektoraten, en för varje provins, fungera som kommitténs regionala organ. Ministeriet för 
jordbrukspolitiken och 2,2% hantera ytterligare 24% av skogsarealen av försvarsministeriet. Den största 
delen av träprodukter (80-90%) produceras av statliga skogsföretag, som utför skogsbruksverksamhet i 
samarbete med de regionala skogsföretag. Skogsförvaltningen institutioner i Ukraina är föremål för frekventa 
omstrukturering i samband med en instabil politisk situation. 
 
Hanteringsmetoder 
De flesta av skogarna i Ukraina (7.175 kvarn has eller ca 70%) förvaltas av den ukrainska statliga kommittén 
för skogsbruk (USCF) som är en del av den ukrainska ministeriet för ekologi och naturresurser. 
 
1. Forest landområde i den första gruppen är 3.412 mill hektar s inklusive 2.850 mill ha s skog täckt mark. 
Den första gruppen av skogar innefattar gröna bälten runt städer och industricentra (37,6%), strandområden 
(11,4%), jorderosion kontroll skogar och vindskydd (30,4%), skogsbälten längs vägar och järnvägar (6,9%), 
utväg skogar, naturreservat och andra skogar. 
2. Begränsad virkesskörden är tillåten i skogarna i den andra skogsgruppen. De täcker området 3.692 mill 
has inklusive 3,301 mill hektar talet med skog. 
 
Socioekonomiska inställning 
Enligt Skogsmaskiner not 350.000 personer är anställda av skogssektorn och 260.000 av dem arbetar inom 
den privata sektorn. Den uppskattade totala sysselsättningen bidrag, som även omfattar indirekta positioner, 
är cirka 500.000. I skogarna i den statliga kommittén för skogsbruk, är ca 80% av skörden utförs av statliga 
skogs Enterprise arbetare. Endast 5-10% av skörden är av entreprenörer som hyrs av kommittén. En 
speciell egenskap hos Karpaterna regionen är att stående träd kan säljas. Antalet trä arbetande företag har 
vuxit från början av 2000-talet, främst på grund av små företag som är involverade i virkes sågning. Företag 
eller kollektiv (inklusive aktiebolag) och privat ägande är de dominerande formerna, men joint ventures också 
utvecklas. 
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Bevarande: CITES eller IUCN arter 
Arter CITES status IUCN klassificering 

Ek (Quercus robur, Quercus petraea) Inte på listan 
 

Minst oro (LC) 

Andra CITES / IUCN registreringar anslutning 1999 
 
Andra CITES arter förekommer men 
inkluderar inte barrträd eller lövträd 
som hotas. 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=211&cites_app
endices%5B%5D=I&cites_appendice
s%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=UA&searchType=species 
 

 
  

http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=211&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=UA&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=UA&searchType=species
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2.1.26 Försörjningsbas United States of America 
ABGK överväga USA som sin försörjningsbas, centraliserad runt de nordliga regionerna där Black Cherry 
(Prunus serotina) och Black Walnut (svart valnöt) har sitt ursprung. ABGK använda 1-5 leverantörer i 
Amerikas förenta stater. Leveranser av Black Cherry är FSC-certifierade, valnöt är icke-certifierade.Alla icke-
certifierat material hanteras via ABGK eget PEFC DDS-systemet och behandlas som PEFC kontrollerade 
källor. 

arter som anses 
Black Cherry (Prunus serotina) - Pennsylvania (främst) och leverantör bygger nära Allegheny National Forest 
där det finns en stor population av Black Cherry, Maple (och andra hårda träslag). 
Black Walnut (svart valnöt) - De flesta av leverantörerna idag i Iowa, men virket kommer från Mellanvästern i 
allmänhet. Andelen av varje stat kommer att variera över tiden. Materialet är inte certifierade på grund av 
problem med att få Walnut loggar som certifierad i USA. Dessa leverantörer är små, så att de normalt inte 
certifierade sig. Alla köp är genom Skanditrä. De är operatören under EUTR. 
 
skogstäcket 
Idag ungefär en tredjedel av nationen skog. Medan den totala skogsarealen har varit relativt stabil under de 
senaste 100 åren (för närvarande cirka 768 fabriks tunnland (3.020.000 km2)), har det skett betydande 
regionala förändringar i området och sammansättningen av landets skogar. Återgång av marginell 
jordbruksmark i öster, storskaliga plantering i södra och brandsläckning har bidragit till ökade ett 
skogsområde. Urbanisering, konvertering till jordbruket, reservoar konstruktion och naturkatastrofer har varit 
viktiga faktorer som bidrar till förlusten av skogar. Från och med 2005, rankades USA sjunde i graden av 
förlust av sina gamla skogar. 
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Östra skogar täcker ca 384 mill tunnland (1.550.000 km2) och är övervägande bredbladiga (74%), med 
undantag av omfattande barrskogar och plantager i södra kustområdet. Dessa är till stor del i privat ägo 
(83%). Däremot ca 363 mill tunnland (1.470.000 km2) av västerländska skogar är övervägande barrträ 
(78%) och i offentlig ägo (57%). Nästan tio mill privatpersoner äger cirka 422 mill tunnland (1.710.000 km2) 
skog och annan trädbevuxen mark. De flesta offentliga skogsmark innehas av fyra federala myndigheter 
(United States Forest service, Bureau of Land Management, National Park Service, fisk och djurliv) samt 
många stat, landsting och kommunala statliga organisationer. USA stadsmark ökade från 2,6% (57,9 mill 
tunnland) 2000 till 3,0% (68,0 mill tunnland) i 2010. Stater med den största mängden urban tillväxt var i 
södra / sydöstra (TX, FL, NC, GA och SC). Mellan 2010 och 2060, är stadsmark beräknas öka ytterligare 
95,5 mill tunnland till 163,1 mill tunnland (8,6%) med 18 stater projicerade att ha en ökning på över 2 mill 
tunnland. Sammantaget finns det uppskattningsvis 5,5 miljarder träd (39,4% träd täcka) i stadsområden 
nationellt som innehåller 127 kvarn tunnland bladyta och 44 mill ton torrvikt blad biomassa. Årligen, dessa 
träd producerar totalt $ 18,3 miljarder i värde relaterat till avlägsnandet av luftföroreningar ($ 5,4 miljarder), 
reducerad byggnad energianvändning ($ 5,4 miljarder), kolupptagning ($ 4,8 miljarder) och undvikas 
förorenande utsläppen ($ 2,7 miljarder).  
 
Äganderätt 
Femtiosex% av 768 kvarn tunnland skogsmark i USA är privatägd. Av denna privata skogsmark är 62% ägs 
av familjer och individer i vad vi kallar ”familje skogar.” De återstående privata skogsmark ägs av företag, 
naturvårdsorganisationer, klubbar, indianstammar, och andra. Fyrtiofyra% av skogsmarken offentligt ägda. 
Den federala regeringen administrerar 76% av de offentliga skogsmark. Statliga skogs, park och djurliv 
organ står för de flesta av de 21% av de offentliga skogsmark som ägs av staten. Resterande 3% av de 
offentliga skogsmarken ägs av lokala myndigheter, såsom kommuner och städer. 
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Hanteringsmetoder 
Hållbart skogsbruk, enligt definitionen i 1992 FN: s konferens om miljö och utveckling kräver en balans 
mellan att uppfylla skogsresurs dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
göra detsamma. Hållbart skogsbruk innebär att öva ett land förvaltarskap etik som integrerar skogsvård 
(skogsplantering, hantera, växer, vårda och skörd av träd för användbara produkter) med bevarande av 
mark, luft och vattenkvalitet, vilda djur och livsmiljöer för fisk, rekreation och estetik. Hållbart skogsbruk 
metoder på amerikanska skogarna säkerställa hälsosamma och rikliga skogar för nuvarande och kommande 
generationer, samtidigt som förnyelsebara naturliga råvaror för produktion av massa och miljömässigt 
fördelaktigt, 
 
Cirka 768 kvarn acres i USA är skogsmark - samma areal som fanns för 100 år sedan. Detta beror delvis på 
återplantering av skog insatser, förbättringar i jordbruksmetoder och miljömässigt och ekonomiskt hållbara 
marknader för skogsprodukter. Medan avskogning sker i andra länder, det finns mer stående trä på 
amerikanska skogs idag än det fanns ett halvt sekel sedan. Den starka ramen för frivilliga BMP i USA 
förstärks av en grundlig system av federala och statliga skogsvårdslagar som gäller för offentlig och privat 
mark. På federal nivå, ett antal lagar styr hanteringen av federala och privata skogsmark, inklusive lagar som 
skyddar hotade och hotade arter; tillhandahålla vissa BMP och reglering av verksamheten i skogs våtmarker; 
skydda luftkvaliteten och synlighet; reglera kemisk användning i skogsbestånd; och sörja för säkra skörd 
aktiviteter och utrustning och god sed arbetskraft. De flesta av dessa lagar innehåller betydande påföljder för 
brott, som tillämpas av statliga eller federala myndigheter. Många innehåller också medborgare kostym 
bestämmelser, vilket gör att intresserade medborgare att utmana deras genomförande och tillämpning, och 
den amerikanska kongressen utövar tillsynsansvar. 
 
Nedan följer en beskrivning av de typer av certifiering, skogscertifieringssystem inom USA och deras krav, 
och ett begränsat jämförelse av den amerikanska certifieringsprogram: 
1.Forest (land) Management - certifierar hanteringen av skogsmark och säkerställer ledningen är baserad på 
hållbara metoder enligt definitionen i skogscertifieringssystemet. Cirka 10% av alla skogar i världen är 
certifierade. Majoriteten av certifierade skogar är belägna i industriländer som Kanada, USA och ett antal 
europeiska countries.10 Cirka 500 mill tunnland (två tredjedelar) av amerikanska skogs klassificeras som 
timberland.11 Nuvarande certifierade tunnland av certifieringsprogram visar högre deltagande av privata 
markägare i USA i hållbart skogsbruk Initiative® (SFI®) och den amerikanska Tree Farm System (atfs) 
certifieringsprogram. Tjugo% av USA skogsmark är certifierad, med cirka 5% certifierad till atfs, 7% till Forest 
Steward Council (FSC) -US, och 12% till SFI. (Notera: Dessa procentsatser överstiga 20%, eftersom en del 
areal är dubbel certifierad) För närvarande finns det inga federala certifierade länder där skörd aktiviteter 
förekommer i allmänhet (US Forest Service Lands, BLM). vissa statliga och kommunala mark är certifierade 
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enligt FSC och / eller SFI.12. Även om det finns en stark arv av frivilliga hållbart skogsbruk i USA, har den 
fragmenterade mönster av jordägandet, med så många små markägare, hindrade övergripande certifiering 
av skogsmark till en av Timberland områden är landet kan växa tjugo kubikfot per tunnland av trä. Chain of 
Custody - normer som gäller för leverantörer och / tillverkare, kräver spårning av certifierade, återvunnet och 
icke-certifierade fiber när den rör sig genom leveranskedjan och möjliggör tillämpningen av certifierade 
innehållskrav och etiketter till produkter. Normerna tillåter även blandade produkter när fibern från 
certifierade och icke-certifierade landar kombineras under tillverkningsprocessen. Tredjeparts certifierad 
Chain of Custody deltagare måste följa mängden fiber som rör sig genom dessa system för att förhindra 
dubbelräkning. 
 
Inom USA finns fyra primära skogscertifieringssystem: 
1.Det PEFC (PEFC) PEFC är en oberoende ideell global paraplyorganisation och världens största 
skogscertifieringssystemet. Av de 662 kvarn tunnland godkändes enligt PEFC globalt, kommer 60% från 
PEFC standard i Nordamerika. I USA är både SFI: s och atfs s skogsvårds standarder godkänts av PEFC 
och i Kanada. PEFC har godkänt den kanadensiska Standards Association (CSA) skogsbruk standard samt 
SFI: s skogsbruk standard. De nationella certifieringsprogram bedöms av en PEFC-godkänd bedömare 
baserad på en 4-Part PEFC Minimikrav checklista. Checklistan omfattar allt från hur det nationella 
certifieringsprogram har utvecklats till berörda parter, krav skogs spårbarhet krav, 
2. Sustainable Forestry Initiative (SFI) AF & PA medlemmar har ett mål att öka mängden fiber anskaffas från 
certifierade skogs eller via certifierade sourcing system i USA under 2010 var 24% av fibern upphandlas av 
AF & PA medlemmar anskaffas från tredjepartscertifierade skogsmark och mer än 96% av fiber anskaffas 
från skogen genom AF & PA medlemmar var anskaffas via certifierade sourcing program. SFI-programmet 
lanserades 1995. SFI-standarden är en nordamerikansk standard övervakas av SFI Inc., en oberoende 
ideell organisation med kontor i Washington, DC och Ottawa, ON Canada, som arbetar för ett hållbart 
skogsbruk. Det omfattar skogsmark management, träfiber sourcing och spårbarhets. SFI Inc. styrs av en tre-
kammar styrelse representerar miljömässiga, sociala och ekonomiska sektorer lika. SFI Standards revideras 
vart femte år efter en allomfattande, process offentlig granskning, som innehåller rekommendationer från 
utskotten flerparts och en extern granskning panel. SFI är världens största enskilda skogsmark certifiering 
standard, med cirka 61 mill certifierade acres i USA och över 266 mill certifierade acres i USA och Kanada. 
Tjugofem% av SFI-certifierade marken är i USA SFI i allmänhet används av stora markägare snarare än 
små eller familjeliknande markägare med cirka 61 mill certifierade acres i USA och över 266 mill certifierade 
acres i USA och Kanada. Tjugofem% av SFI-certifierade marken är i USA SFI i allmänhet används av stora 
markägare snarare än små eller familjeliknande markägare med cirka 61 mill certifierade acres i USA och 
över 266 mill certifierade acres i USA och Kanada. Tjugofem% av SFI-certifierade marken är i USA SFI i 
allmänhet används av stora markägare snarare än små eller familjeliknande markägare 
3. American Tree Farm System (atfs) atfs grundades 1941, är den äldsta amerikanska skogsmark 
management certifieringsprogram med 82 tusen skogsägare och 22 mill certifierade tunnland. För 
närvarande atfs drivs under den amerikanska Forest Foundation som främjar förvaltning och skyddar de 
värden som vår nation skogarna. Atfs omfattar inte upphandling eller spårbarhetscertifieringsprogram. fiber 
skördas från atfs landar kan kännas igen under PEFC och SFI spårbarhetscertifikat. 
4. Forest Stewardship Council (FSC) (International och US) Utvecklad i 1992 och 1993, och har sitt 
huvudkontor i Bonn, Tyskland. FSC är en global skogscertifieringsorganisation som fastställer internationella 
standarder som nationella och regionala FSC-standard måste uppfylla. FSC-International har ca 450 mill 
tunnland certifierade över hela världen. Åtta% (eller drygt 35 mill acres) av FSC: s 450 kvarn acres ligger 
inom den inhemska USA. FSC-USA tidigare underhålls nio standarder för olika regioner i USA; i juli 2010, 
införlivat det de olika regionala standarder som ”varianter” i ett enda FSC-amerikanska standarden. Under 
2010 FSC slutförde också en familj skogsägande program som gör att gruppcertifiering, med målet att ge 
små familje skogsägare tillgång till FSC-certifiering. 
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Socioekonomiska inställning 
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Bevarande: CITES eller IUCN arter 
 

Arter CITES status IUCN klassificering 
Svart körsbär (Prunus serotina) Inte på listan Minst oro (LC) 
Svart valnöt (Juglans nigra) Inte på listan Minst oro (LC) 
Andra CITES / IUCN registreringar ratificering 1974 

https://cites.org/eng/cms/index.php/c
omponent/cp/country/US 
 
många arter 
 
Full lista: 
http://checklist.cites.org/#/en/search/
country_ids%5B%5D=80&cites_appe
ndices%5B%5D=I&cites_appendices
%5B%5D=II&cites_appendices%5B
%5D=III&output_layout=alphabetical
&level_of_listing=0&show_synonyms
=1&show_author=1&show_english= 
1 & show_spanish = 1 & 
show_french = 1 & scientific_name = 
& sida = 1 & per_page = 20 

många arter 
 
Full lista 
https://www.iucnredlist.org/search?la
ndRegions=US&searchType=species 
 

 

  

https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/US
https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/US
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=80&cites_appendices%5B%5D=I&cites_appendices%5B%5D=II&cites_appendices%5B%5D=III&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=&page=1&p
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=US&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=US&searchType=species
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2.2 Åtgärder vidtas för att främja certifiering bland 
råmaterial leverantör 

ABGK uppmuntra alla leverantörer att leverera antingen FSC eller PEFC-certifierat material. Material som 
inte kan passera ABGK PEFC DDS-system för PEFC kontrollerade källor kommer inte att accepteras 
på platsen i Nybro. 

2.3 Final skörd provtagningsprogram 
N / A som alla råmaterial är tertiär. 
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2.4 Flödesschema för råmaterial ingångar som visar 
råmaterial typ 

 

 

 

  

URSPRUNGSLAND 

- Australien 
- österrike 
- Brasilien 
- kanada 
- kroatien 
- Tjeckien 
- Danmark 
- estland 
- finland 
- frankrike 
- Tyskland 
- Ungern 
- indonesien 
- Norge 
- polen 
- ryssland 
- Sverige 
- Ukraina 
- usa 

 

Gustav Kährs - Nybro, 
Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sågverk och 
bearbetningsanl

äggningar 

Sågat damm - torr (tertiär) 

Flooring - fabrik 

pelletm
askin 

golv försäljning 

 

pellets försäljning 

SBP-kompatibel 
biomassa 

 
 

 Material härrör från skogar och handlare som loggar och halvfabrikat delar. 
 
All insatsmaterial kan kategoriseras med något av följande certifieringsstatus: 
FSC 100% FSC MIX CREDIT, FSC Controlled Wood 
100% PEFC Certified, PEFC Controlled Källor 

Sågspån (våt) 
 

 

Karelia Upofloor Satulung - 
Rumänien (subsidiär) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sawmill and 
processing 

facilities 

Counry URSPRUNGS 

- österrike 
- Bosnien och Hercegovina 
- bulgarien 
- kroatien 
- Tjeckien 
- estland 
- finland 
- Tyskland 
- lettland 
- Moldovia 
- polen 
- rumänien 
- Serbien 
- Sverige 
- Ukraina 

 

Kronor. 
 

PRIM. 
 

PRIM. 
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2.5 Kvantifiering av Supply Base 
tillförsel Base 
 
ABGK - Supply Base bord 

Land  
 
 
 
 

Privatägda 
(PR), folk 
(PU), 
gemenskap
ens 
koncession 
(CO) 

(Kvarn. Ha) 

Boreal (BO), 
Tempe (TE), 
Tropical 
(TR) 
 

(Kvarn. Ha) 

Plantation 
(PL), Managed 
naturliga (MA), 
Naturell (NA) 
 
 

(Kvarn. Ha) 

FSC27 
 
 
 
 
 

(Kvarn. 
Ha) 

PEFC28 
 
 
 
 
 

(Kvarn. Ha) 

TOTAL 
 
 
 
 
 

(Kvarn. Ha) 

Australien  PR 86,7 
PU 34,3 
CO 3,7 

TE 39,3 
TR 85,4 

PL 2,0 
MA 92,1 
NA 30,6 

1,2 8,8 124,7 

österrike PR 3,1 
PU 0,7 

TE 3,8 PL 3,0 
MA 0,3 
NA 0,5 

0,0 3,1 3,8 

Bosnien och 
Hercegovina 

PR 1,8 
PU 0,4 

TE 2,2 PL 0,2 
MA 2,0 
NA 0,0 

1,6 0,0 2,2 

Brasilien PR 98,5 
PU 295,4 
CO 84,1 

TR 478 PL 5,3 
MA 56,3 

NA 416,4 

6,8 3,8 478,0 

bulgarien PR 0,4 
PU 3,4 
CO 0,1 

TE 3,9 PL 0,8 
MA 2,8 
NA 0,3 

1,5 0,0 3,9 

kanada PR 21,5 
PU 318,6 

CO 6,9  

BO 270,0 
TE 77,0 

MA 226,0 
NA 121,0 

54,1 40,7 347,0 

kroatien PR 0,4 
PU 1,7 

TE 2,1 PL 0,1 
MA 2,0 

2,0 0,0 2,1 

Tjeckien PR 0,6 
PU 2,0 

TE 2,6 PL 2,6 0,1 1,8 2,6 

Danmark PR 0,4 
PU 0,2 

TE 0,6 PL 0,6 0,2 0,3 0,6 

estland PR 1,0 
PU 1,0 
CO 0,4 

BO 2,4 PL 0,3 
MA 1,1 
NA 1,0 

1,5 1,2 2,4 

finland PR 15,1 
PU 7,1 

BO 22,2 PL 5,9 
MA 16,3 

1,6 18,1 22,2 

frankrike PR 12,7 
PU 4,2 

TE 16,9 PL 2,1 
MA 14,8 

0,1 8,0 16,9 

Tyskland PR 5,5 
PU 5,9 

TE 11,4 PL 5,4 
MA 6,0 

1,4 7,6 11,4 

Ungern PR 0,8 TE 2,0 PL 1,6 0,3 0,0 2,0 

                                                      

27https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures 
28https://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/facts-a-figures 
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PU 1,1 
CO 0,1 

MA 0,4 

indonesien PR 8,5 
PU 85,8 

TR 94,3 PL 3,5 
MA 43,6 
NA 47,2 

3,0 3,9 94,3 

lettland PR1,9 
PU1,9 

BO 3,8 PL 0,7 
MA 3,1 

1,0 1,7 3,8 

litauen PR 1,1 
PU 1,1 

BO 2,2 PL 0,5 
MA 1,7 

1,1  2,2 

Moldovia PU 0,4 TE 0,4 MA 0,4 0,0 0,0 0,4 
Norge PR 11,2 

PU 1,8 
BO 13,0 PL 1,5 

MA 11,3  
NA 0,2 

0,4 7,4 13,0 

polen PR 1,7 
PU 7,4 

TE 9,1 PL 9,0 
MA 0,1 

6,9 7,2 9,1 

rumänien PR 2,2 
PU 4,3 

TE 6,5 PL 1,4 
MA 4,8 
NA 0,3 

2,8 0,0 6,5 

ryssland PR 6,5 
PU 808,5 

BO 600,0 
TE 215,0 

PL 20,0 
MA 522,0 
NA 273,0 

46,7 14,1 815,0 

Serbien PR 1,3 
PU 1,4 

TE 2,7 MA 2,7 1,0 0,0 2,7 

Sverige PR 19,0 
PU 4,5 
CO 4,6 

BO 22,5 
TE 5,6 

PL 3,5 
MA 17,5 

NA 7,1 

12,3 15,8 28,1 

Ukraina PR 0,1 
PU 9,6 

TE 9,7 PL 4,9 
MA 4,7 
NA 0,1 

4,3 0,0 9,7 

usa PR 172,0 
PU 135,0 

TE 307 PL 25,0 
MA 207,0 

NA 75,0 

14,2 * 33,1 307,0 

TOTAL PR 474,0 
PU 1737,7 

CO 99,9 

BO 936,1 
TE 717,8 
TR 657,7 

PL 99,9 
MA 1239,0 

NA 972,7 

166,1 176,6 2311,6 
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råvara 
a. Total volym av råvaror *: 0 - 200.000 ton 
b. Volymen av primär råmaterial: N / A 
c. Lista procentandel av primära råmaterial: N / A 
d. Lista alla arter i primär råmaterial, bland annat vetenskapligt namn: N / A 
e. Volymen av primär råmaterial från primär skog: N / A 
f. Lista procentandel av primära råmaterial från primär skog (j), med hjälp av följande kategorier. 

Dela av SBP-godkända skogsvårds System: N / A 
g. Volym av sekundär råvara: N / A  
h. Volym av tertiär råmaterial: 100% 

- Ursprung såsom presenteras i tillförselbasen tabellen ovan. 
- Arter*: 

 Alder, Alnus klibbig 
 Ask, Fraxinus excelsior 
 Bok, Fagus sylvatica 
 Björk, vårtbjörk 
 Björk, Betula pubescens 
 Svart körsbär, Prunus serotina 
 EU lönn, Acer platanoides 
 Hård lönn, Acer saccharum 
 Jarrah, Eucaluptus marginata 
 Jatoba, Hymenaea courbaril 
 Merbau, intsia bijuga 
 Ek, Quercus Petrea 
 Ek, Quercus robur 
 Tall, Pinus sylvestris 
 Rödek, Quercusrubra 
 Gran, Picea abies 

- Komposition A: ca 40% (. Ca 60 leverantörer) är certifierad för en SBP-godkänd 
skogsbruk Scheme (FSC eller PEFC). 

- Komposition B: ca 60% (app 420 leverantörer) är antingen emot med en SBP-godkänd 
Controlled Råvara System Lås (FSC Controlled Wood eller PEFC kontrollerade källor) 
eller Råvara sourced inom ramen för ABGK egen PEFC DDS System där den 
klassificeras som PEFC kontrollerade källor. 

* Beskrivning av de exakta siffrorna skulle avslöja kommersiellt känslig information som skulle kunna 
användas av konkurrenter för att vinna konkurrensfördelar. Volymerna är känsliga eftersom de kan ge 
konkurrenter och idé om kapacitet, resurser och marknadsandel. 
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3 Krav på en Supply Base Evaluation 
SBE färdig SBE inte avslutat 

☐ X  

 

Ej tillämplig som råvara kommer från SBP godkända spårbarhetssystemet och certifierade leverantörer eller 
råmaterial anskaffas inom ramen för ABGK egen SBP-godkänd kontrollerad Råvara System.  
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4 Tillförsel Base Utvärdering 

4.1 Omfattning 
Inte tillämpbar. 

4.2 Berättigande 
Inte tillämpbar. 

4.3 Resultat av riskbedömning 
Inte tillämpbar. 

4.4 Resultat av Supplier Verification Program 
Inte tillämpbar. 

4.5 Slutsats 
Inte tillämpbar. 
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5 Tillförsel Base Utvärderingsprocessen 
Inte tillämpbar. 
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6  Intressentrådgivning 
 

6.1 Svar på kommentarer intressenter 
Inte tillämpbar. 
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7 Översikt över Initial riskbedömning 
Ej tillämplig som råvara kommer från SBP godkända spårbarhetssystemet och certifierade leverantörer eller 
råmaterial anskaffas inom ramen för ABGK egen SBP-godkänd kontrollerad Råvara System.  
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8 Leverantörskontrollprogram 

8.1 Beskrivning av Leverantörskontrollprogram 
Inte tillämpbar. 

8.2 Sidbesök 
Inte tillämpbar. 

8.3 Slutsatser från leverantörskontrollprogram 
Inte tillämpbar. 
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9 Förmildrande åtgärder 

9.1 Förmildrande åtgärder 
Inte tillämpbar. 

9.2 Övervakning och utfall 
Inte tillämpbar. 
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10 Detaljerade resultat indikatorer 
Ej tillämplig som råvara kommer från SBP godkända spårbarhetssystemet och certifierade leverantörer eller 
råmaterial anskaffas inom ramen för ABGK egen SBP-godkänd kontrollerad Råvara System.  
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11 Granskning av rapporten 

11.1 expertutvärderingsprocessen 
En extern expertutvärderingsprocessen har utelämnats till förmån för en offentlig presentation på ABGK 
hemsida och genom presentation till intressenter under certifieringsorganets (NEPCon) samråd med berörda 
parter. 

11.2 Publik eller Ytterligare omdömen 
Supply Base Rapport från ABGK har publicerats på vår hemsida innan vår SBP revisionen för att göra det 
möjligt för allmänheten att lämna synpunkter på vår sourcing. 
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12 Godkännande av rapporten 

Godkännande av Supply Base Rapport från ledningen 

Rapport 
efter: 

[namn] [titel] [datum] 

namn Titel Datum 

Undertecknade personer bekräftar att jag / vi är medlemmar i organisationens ledning och göra 
intygar att innehållet i denna utvärderingsrapport vederbörligen erkänts av företagsledningen som 
korrekt före godkännande och slutförandet av rapporten.  

Rapport 
godkänd 
av: 

[namn] [titel] [datum] 

namn Titel Datum 

Rapport 
godkänd 
av: 

[namn] [titel] [datum] 

namn Titel Datum 

Rapport 
godkänd 
av: 

[namn] [titel] [datum] 

namn Titel Datum 
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13 uppdateringar 
Obs! Uppdateringar bör ges i form av ytterligare sidor, antingen offentliggörs separat eller läggas till den 
ursprungliga offentliga sammanfattande rapporten. 

13.1 Betydande förändringar i Supply Base 
Tillhandahålla en beskrivning av några betydande förändringar av leverans bas. 

13.2 Effektiviteten av tidigare mildrande åtgärder 
För varje begränsning åtgärd identifierats under utvärderingen, ge en detaljerad redogörelse för om 
åtgärderna visade sig vara effektiva eller inte. 

13.3 Nya riskklassificering och riskreducerande åtgärder 
Ge en uppdatering av riskklassificering för alla relevanta indikatorer. 

13.4 Faktiska siffror för råmaterial under de senaste 12 
månaderna 

Med hjälp av kategorierna i avsnitt 2.5 Kvantifiering av Supply Base "(ovan), ger en uppdatering på de 
faktiska siffrorna för föregående 12-månadersperiod. Volymen kan visas i en banding mellan XXX, 000 till 
YYY, 000 ton eller m3 om en övertygande motivering tillhandahålls * 

13.5 Beräknade siffror för råmaterial under de närmaste 12 
månaderna 

Med hjälp av kategorierna i avsnitt 2.5 Kvantifiering av Supply Base "(ovan), ger en uppdaterad prognos för 
den kommande 12-månadersperioden. Volymen kan visas i en banding mellan XXX, 000 till YYY, 000 ton 
eller m3 om en övertygande motivering tillhandahålls * 

 

* Övertygande motivering skulle vara specifika belägg för att, till exempel, skulle utlämnande av den 
exakta siffran avslöjar kommersiellt känslig information som skulle kunna användas av konkurrenter 
för att vinna konkurrensfördelar. Ange skälen till varför informationen är kommersiellt känslig, till 
exempel, vad konkurrenter skulle kunna göra eller bestämma med kunskap om informationen. 

Band är: 

1. 0 - 200.000 ton eller m3 

2. 200.000 - 400.000 ton eller m3  

3. 400.000 - 600.000 ton eller m3 
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4. 600.000 - 800.000 ton eller m3 

5. 800 tusen - 1.000.000 ton eller m3 

6.> 1000, 000 ton eller m3 
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