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I 

Hanna Nero 

Sammanfattning 
 
Sverige är ett land med stor andel skogsmark, där skogsmarken bidrar till landets 

ekonomi i stor utsträckning. Skogen brukas för att ge god ekonomisk avsättning, 

men innehåller även många platser med höga naturvärden samt forn- och 

kulturlämningar. Brukandet av skogen förutsätter att dessa höga värden skyddas, då 

dessa är viktiga att bevara för framtiden. Arbetet med att bevara naturvärden och 

forn- och kulturlämningar styrs dels av Skogsvårdslagen (SVL) och 

Kulturmiljölagen (KML), men även certifieringsorganen PEFC och FSC har stor 

del i bevarandet. Även om skyddet av våra höga värden är styrt och skyddas i lag, 

så är det ytterst de som dagligen arbetar i skogen som ansvarar för bevarandet av de 

höga värdena. Hur skogen ska skötas kommuniceras från skogsägaren, via en 

inköpare eller planerare fram till en maskinförare eller entreprenör via ett 

traktdirektiv som talar om hur den skogliga åtgärden ska utföras. Traktdirektiven är 

en arbetsorder för hur arbetet ska utföra. Traktdirektivens utformande och 

informationsinnehåll är en viktig faktor för hur uppdraget att bevara värdena 

skogen innehåller lyckas. Syftet med det här arbetet har varit att utreda vad som 

krävs för att kommunikationen ska fungera och så få misstag som möjligt ska ske;  

- Vad saknas i traktdirektiven idag och varför sker brister i kommunikationen? 

 

Metoden som använts är semistrukturella intervjuer med inköpare/planerare samt 

maskinförare/entreprenörer för att överblicka deras uppfattning kring informationen 

i traktdirektiven och informationens brister. Det har konstaterats att många brister 

kunde undvikas om alla traktdirektiv var utformade likadant samt om befintlig 

teknik användes av samtliga skogliga aktörer på marknaden. Det är i nuläget stor 

skillnad i hur tekniken utnyttjas, vissa av de intervjuade bolagen var helt 

digitaliserade medan andra fortfarande använder sig av utskrivna traktdirektiv i 

pappersformat. Ett högre utnyttjande av tekniken skulle gynna kommunikationen 

och därmed även skydda naturvärden och forn- och kulturlämningar i högre 

utsträckning än om de inte används, eftersom färre misstag sker när informationen 

digitaliseras och är åtkomlig för alla. För att detta ska bli verklighet har 

arbetsledarna en viktig roll.  

  



  

 

 

 

II 

Hanna Nero 

Abstract 

Skogen innehåller höga värden i form av naturvärden och forn- och 

kulturlämningar. Dessa måste skyddas när skogen brukas för ekonomisk vinning 

och hur det ska ske framgår främst i arbetsbeskrivningen för varje objekt, kallat 

traktdirektiv. För att se var bristerna finns har inköpare/planerare samt 

maskinförare/entreprenörer intervjuats. En mall för utformandet av traktdirektiven 

skulle underlätta för alla och gynna de höga värdena i skogen.  

Nyckelord: Forn- och kulturlämningar, Kommunikation, Naturvärden, 

Traktdirektiv. 

The forest contains high values in terms of natural values and ancient- and cultural 

delights. These must be safeguarded when the forest is used for economic gain. 

How this will be done is primarily reflected in the job description for each object, 

called site directions. In order to see where the shortcomings exist, 

purchasers/planners and machine operators/contractors were interviewed. A 

template for the design of these would facilitate all and benefit the high values of 

the forest. 

Keywords: Antique and cultural delights, Communication, Nature values, Site 

directives. 

  



  

 

 

 

III 

Hanna Nero 

Förord 

Detta arbete är en kandidatuppsats på 15 hp som avslutar Linnéuniversitetets 

Skogs- och träprogram. Upprinnelsen till kandidatuppsatsen var ett uppdrag från 

PEFC att utreda hur kommunikationen mellan uppdragsgivare och entreprenör 

fungerar gällande traktdirektiv. 

Det här arbetet bidrar till större kunskap om var kommunikationen brister och att 

branschen på sikt kan förbättra traktdirektiven och därigenom underlätta för 

samtliga inblandade och gynna hänsynen till värdefull natur samt kultur- och 

fornlämningar. Under processens gång har jag kommit i kontakt med väldigt många 

trevliga människor och lärt mig massor. Ingen nämnd, ingen glömd, men ett stort 

Tack till er alla! 

Ett särskilt tack vill jag rikta till Christina Lundgren på PEFC och min handledare 

Stina Alriksson på Linnéuniversitetet. 

Hanna Nero 

  



  

 

 

 

IV 

Hanna Nero 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ________________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund __________________________________________________ 1 

1.1.2 Skogsvårdslagen (SVL) ___________________________________ 1 

1.1.3 PEFC och FSC __________________________________________ 2 

1.1.4 Traktdirektiv ____________________________________________ 2 

1.1.5 Forn- och kulturlämningar _________________________________ 6 

1.1.6 Problemformulering ______________________________________ 7 

1.2 Syfte och mål _______________________________________________ 8 

1.3 Avgränsningar ______________________________________________ 8 

2 Material och metod ___________________________________________ 9 

2.1 Metodik ___________________________________________________ 9 

2.2 Tillvägagångssätt ____________________________________________ 9 

2.3 Frågor till inköpare/planerare __________________________________ 9 

2.4 Frågor till maskinförare/entreprenör ____________________________ 10 

3 Resultat ___________________________________________________ 11 

3.1 Respondenterna ____________________________________________ 11 

3.2 Respondenternas svar _______________________________________ 11 

3.2.1 Traktdirektivens utformande _______________________________ 11 

3.2.2 Kommunikation ________________________________________ 11 

3.2.3 Arbetsfördelning ________________________________________ 11 

3.2.4 Certifiering och utbildning ________________________________ 12 

3.2.5 Ansvar, uppföljning och avvikelser _________________________ 12 

3.2.6 Användning av tekniska hjälpmedel _________________________ 13 

3.2.7 Förbättringsmöjligheter __________________________________ 13 

4 Diskussion och slutsatser _____________________________________ 15 

4.1 Resultat __________________________________________________ 15 

4.2 Metod ____________________________________________________ 16 

4.3 Förslag på ytterligare studier __________________________________ 16 

4.4 Slutsatser _________________________________________________ 17 

5 Referenser _________________________________________________ 18 

 

 



  

 

 

1 

       Hanna Nero 

1 Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 
 

I ett skogsland som Sverige, där många av skogsägarna är så kallade utbor, som inte bor 

på sin skogsfastighet, har färre och färre av skogsägarna skoglig kunskap i större 

utsträckning (Asplund 2016). Detta kräver i förlängningen mer av de yrkesverksamma i 

skogen, särskilt på planerare/inköpare vilar ett stort ansvar för att bruka skogen på bästa 

sätt. Dels sett ur ekonomiskt perspektiv, men även för att spara forn-, kultur- och 

naturvärden för framtiden, något som idag ofta kommer i andra hand (Skogsaktuellt 

2014). Certifiering genom Forest Stewardship Council (FSC) eller Programme of the 

Endorsement Forest Certification Schemes (PEFC) är det som idag, förutom 

Skogsvårdslagen, till stor del styr hur naturvården på produktiv skogsmark sköts. I en 

studie gjord av Keskitalo och Liljenfeldt (2014) pekas det på hur viktig 

kommunikationen är för att få behålla våra höga värden i skogen. Informationen måste 

gå från högst ansvarig och ned till entreprenörerna i skogen utan att information 

försvinner eller misstolkas, här är ansvarsfördelningen en viktig del. Certifieringskraven, 

Skogsvårdslagens krav, och utöver det Skogsstyrelsens sektorsmål, uppges kunna leda 

till förvirring kring hur naturvården ska utföras (Keskitalo och Liljenfeldt 2014). 

 

Enligt en rapport gjord i syfte att utreda miljömålen i samband med svensk lagstiftning, 

så är skogsbrukets frivilliga åtgärder centrala för att nå de skogliga miljömålen 

(Lundblad m.fl. 2012). Dessa frivilliga åtgärder hänger i stor utsträckning samman med 

PEFC- och FSC-certifieringen. Idag är ca 11 miljoner hektar skogsmark i Sverige 

certifierad i FSC och lika mycket i PEFC. Det är vanligt att skogsmark är 

dubbelcertifierad, vilket innebär att samma skogsmark är certifierad i både PEFC och 

FSC. Detta innebär att totalt 15 miljoner hektar av Sveriges 23 miljoner hektar produktiv 

skogsmark idag är certifierad. Certifieringen styr bland annat kvarlämnande av 

naturvärdesträd, andelen lövträd och avsättningar av produktiv skogsmark för 

naturvårdsändamål. Avsättningen av produktiv skogsmark för naturvårdsändamål ska 

vara minst 5 % av den produktiva skogsmarken på fastigheten, det ska lämnas minst tio 

naturvärdesträd per hektar och om det inte finns så många naturvärdesträd så ska 

utvecklingsträd lämnas kvar i samma antal (PEFC 2013, FSC u.å.). 

 

 

1.1.2 Skogsvårdslagen (SVL) 

Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) likställer från och med 1993 års skogslag 

produktionsmålen och miljömålen. De bägge låter enligt följande: 

 

”Miljömålet  

Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och 

genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som 

naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga 

betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens 

kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas” (Skogsstyrelsen 

2017 s. 5). 
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”Produktionsmålet  

Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en 

uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga 

om användningen av vad skogen producerar” (Skogsstyrelsen 2017 s. 5). 

 

Skogsvårdslagen är det som ytterst styr vårt brukande av skogen. I Skogsvårdslagen 

finns rekommendationer för hur gallring och slutavverkning ska utföras för att leva upp 

till lagkraven. I rekommendationen nämns att hyggena inte ska göras för stora, 

impedimenten ska lämnas orörda och särskild försiktighet ska iakttas vid åtgärder kring 

hänsynskrävande biotoper, värdefulla kulturmiljöer samt i områden där det finns 

ovanliga växter och djur. Under beståndets hela omloppstid ska lövinslag bevaras, 

skyddszoner lämnas kring både vatten, impediment, jordbruksmark och bebyggelse. För 

att på sikt öka andelen död ved i skogen ska äldre träd sparas, gärna i grupper. Planering 

ses som en viktig del, detta för att undvika körskador på mark och i vattendrag. Vid 

uppförandet av skogsbilvägar bör hänsyn tas till natur och kulturmiljö för att undvika 

skador på dessa. Vid gallring gäller dessutom att åtgärden måste främja skogens 

utveckling, träden ska vara jämnt fördelade över arealen och så högt virkesförråd ska 

sparas så att markens virkesproducerande förmåga utnyttjas. Vad gäller 

produktionsmålet så gäller även att samhällets krav på hänsyn, inte får vara så 

omfattande att det avsevärt försvårar användningen av marken. Hänsynen till 

naturvården ska i första hand utföras så att den gynnar den biologiska mångfalden 

(Skogsstyrelsen 2017). 

 

1.1.3 PEFC och FSC 

Sverige består till 55 % av skogsmark och 95 % av den produktiva skogsmarken 

används för skogsproduktion och är därigenom en stor del av Sveriges ekonomi 

(Schlyter m.fl. 2009). Skogsindustrin anses därför vara ekonomiskt viktig, men även att 

bruka skogen hållbart är en viktig del, och där har certifieringen av skog fått en viktig 

roll. Skogens ekonomiska värde spelar stor roll även i andra länder i världen, vilket lett 

till skövling av skog och i många fall förstörelse av värdefull natur. Därför växte 

certifiering av skogsbruk fram på 1990-talet, efter påtryckningar om främst tropikernas 

snabba avskogningstakt. Detta ledde till bildandet av FSC. 1993 med syftet att stimulera 

till ett ansvarsfullt skogsbruk i världens skogar (FSC u.å.). FSC passade inte in så väl för 

småskogsbruket i Europa, var på skogsägare från Tyskland, Finland, Frankrike, Sverige 

och Österrike, tillsammans med representanter från industrin, arbetade fram en 

gemensam skogsbrukscertifiering för att passa dessa förhållanden. Detta ledde fram till 

att Pan European Forest Certification Council (PEFCC) bildades 1999. Utifrån 

internationella PEFCC skrevs sedan certifieringen om i respektive land för att passa det 

egna landets skogsbruk, men godkändes på internationell nivå. Den första svenska 

PEFC-standarden godkändes av internationella PEFC Council i juli år 2000. 

Internationella PEFC går idag under namnet Programme of the Endorsement Forest 

Certification Schemes (PEFC 2013). 

 

1.1.4 Traktdirektiv 

Inför en skoglig åtgärd så som röjning, gallring eller slutavverkning upprättar 

planeraren/inköparen ett traktdirektiv. Det är en slags arbetsorder som beskriver vilken 

åtgärd som ska utföras, samt var och hur åtgärden ska utföras. Traktdirektivet innehåller 

en eller flera kartor, dels för att visa var objektet är beläget, dels för att märka ut viktiga 

platser på objektet. Platser som ofta märks ut är avlägg (plats för virket vid bilväg), 

basväg (väg in till objektet), forn- och kulturlämningar, befintliga vattendrag samt 
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särskilda naturvärden eller hänsynskrävande biotoper. I traktdirektivet finns även 

information om hur åtgärden ska utföras, larmkoordinater och larmnummer, 

apteringsinstruktioner, skogsägarens samt planeraren/inköparens namn och 

telefonnummer och kommentarer kring markens bärighet och naturhänsyn. Skogliga 

bolag använder sig av olika datorprogram för skapandet av traktdirektiv. När 

traktdirektivet är klart i datorn och planerat ute i fält med snitsling, läggs det hos de 

flesta upp i en portal eller traktbank, där sedan maskinföraren/entreprenören kan hämta 

dem till maskinens dator eller skriva ut dem i pappersform. Några av de mindre bolagen 

skickar istället traktdirektiven med e-post direkt till maskinföraren/entreprenören eller 

överlämnar dem i pappersform (Grahn 2017). Dagens PEFC-standard säger bara att ett 

traktdirektiv med lämplig information ska finnas, men ett förslag på förtydligande finns 

ute för godkännande (Figur 1). Förslaget är godkänt av Svenska PEFC och ligger hos 

Internationella PEFC för godkännande och kommer träda i kraft någon gång under 2017 

(Svenska PEFC 2016). I PEFC:s revision 2016 konstaterades att hos de reviderade 

entreprenörerna saknades traktdirektiv helt i 5 % av fallen och i 95 % av fallen där 

traktdirektiv fanns, så underkändes 5 % (ECSkog 2016).  

Figur 1. Utdrag ur Svenska PEFC:s ”Anvisning för traktdirektiv” som ligger hos Internationella PEFC för 

godkännande. Källa: Svenska PEFC (2016). 

 

På Sveaskogs traktdirektiv, som visas som exempel nedan, används första sidan främst 

till kontaktuppgifter och skogliga data. Där finns angivet information gällande trakten så 

som trädslagsblandning, grundyta, volymer, ståndort samt stamantal. Där finns även 

apteringsinstruktionerna, vilka dimensioner som skogen ska huggas i samt vart de olika 

sortimenten ska skickas efter utförd åtgärd. Nederst på första sidan beskrivs även vilken 

åtgärd som ska utföras samt siffror på grundyta och stamantal före och efter åtgärd. 

Skotaravstånd finns angivet samt koder för bärigheten på väg och i skog. Detta kan ses i 

”Traktdirektivet ska innehålla all information som är nödvändig för att uppfylla 

PEFC-kraven, övriga tillämpliga krav och den information som följer av aktuellt 

avtal. Åtgärdsförslag i skogsbruksplanen utgör underlag. Traktdirektivet tillställas 

uppdragstagaren i så god tid att denne kan planera och utföra avtalade åtgärder 

inom överenskommen tid”. Nedanstående punkter ska finnas med: 

  

1. Larmkoordinater 

2. Uppgift om PEFC-certifiering 

3. Anvisning för hantering av avvikelser 

4. Kontaktuppgifter till uppdragsgivaren och fastighetsägaren. 

5. Kartöversikt över aktuellt område och detaljkartor för planering. 

6. Planerad natur- och kulturmiljöhänsyn, utmärkta på kartan 

7. Planerade basvägar och avlägg, utmärkta på kartan 

8. Kända ledningar (vatten, fiber, tele, el), utmärkta på kartan 

9. Anvisning för vattenöverfart, utmärkta på kartan 

10. Uppdragets art och mål. Vid hänvisning till standardinstruktion ska den 

finnas tillgänglig 

11. Kända natur- och kulturvärden i eller nära arbetsområdet, som kan påverka 

verksamheten 

12. Utdrag ur skogsbruksplanen som koordinerar med kartan. 

Avdelningsnummer, målklass, huggningsklass och beståndsdata 

13. Registerdata för fastigheten 
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Figur 2a nedan, medan sidan 2 (Figur 2b) beskriver naturvårdshänsynen. Kartmaterialet 

består på sidan 3 (finns inte med bland figurerna,) av en översiktskarta över området i 

skala 1:75000 för att visa vart objektet är beläget, samt en karta över objektet i skala 

1:15000 som visar naturvårdshänsyn, avlägg, larmkoordinater och kojplats. På sidan 4 

(Figur 2c) finns en tydligare karta över de olika inritade områdena på objektet, med 

förklaringar till symbolerna. På samtliga sidor i traktdirektivet finns larmnummer och 

larmkoordinater inskrivna högst upp med röd text, och larmkoordinaterna finns även 

utmärkt på kartan. Femte och sista sidan i Sveaskogs traktdirektiv är en larm- och 

checklista som främst används då olyckor uppstår (Grahn 2017). 

 

Figur 2a. Visar förstasidan och dess innehåll i Sveaskogs traktdirektiv. Källa: Sveaskog. 
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Figur 2b. Visar sida två i Sveaskogs traktdirektiv och dess innehåll. Källa: Sveaskog. 
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Figur 2c. Visar kartan över objektet med inlagda hänsyn, avlägg och larmkoordinater. Källa: Sveaskog. 

 

1.1.5 Forn- och kulturlämningar 

Fornlämningar är spår efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet, som skyddas 

av Kulturmiljölagen (KML 1988:950). En fornlämning ska ha tillkommit före 1850, 

men kan ha övergivits efter 1850. Enligt lagen är det förbjudet att på något sätt förändra, 

ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. Tillstånd till detta kan dock beviljas av 

Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över länets fornlämningar. Anledningen till att 

skydda dessa är för att dagens och morgondagens generationer ska kunna förstå och 

uppleva det mänskliga kulturarvet (Länsstyrelsen i Kronobergslän u.å.1). Om en 

skogsägare eller entreprenör/maskinförare, ska utföra en skoglig åtgärd intill en 

fornlämning så är du enligt Kulturmiljölagen skyldig att ta hänsyn till fornlämningen 

och inte skada eller påverka denna. Röjning, gallring och föryngringsavverkning kräver 

inte tillstånd förutsatt att hänsyn tas. Däremot markberedning, plantering, stubbrytning, 

askåterföring, skyddsdikning, anläggande av skogsbilväg eller breddande av befintlig 

skogsbilväg är skogsbruksåtgärder som inom och vid fornlämningar kräver särskilt 

tillstånd/samråd med Länsstyrelsen. För att ta reda på om det finns fornlämningar på 

berörd fastighet så används Riksantikvarieämbetets fornminnesregister Fornsök eller 

Skogsstyrelsens webbplats Skogens pärlor. Om det påträffas en fornlämning i ute i 

skogen som inte finns med i registret, så har den ändå samma lagskydd som en 

registrerad fornlämning (Länsstyrelsen i Kronobergslän u.å.2) 
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Lämningar som är spår av mänsklig verksamhet och som är varaktigt övergiven, men 

som tillkommit efter 1850, räknas som övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa skyddas 

av Skogsvårdslagen (SvL) och Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet. Ansvaret för att 

skydda och bevara forn- och kulturlämningar delas av alla, såväl markägare, företag och 

myndigheter. Den som planerar eller utför ett arbete i skogen är ansvarig för att skador 

undviks eller begränsas. Markägaren har ett särskilt ansvar i att tillse att ombud och 

entreprenörer har nödvändig information kring markens forn- och kulturlämningar. Ett 

brott mot Kulturmiljölagen (KML) kan ge böter eller i värsta fall fängelse för den som 

varit oaktsam (Skogsstyrelsen 2014). 

 
För att skydda och markera var en forn- eller kulturlämning finns så använder sig 

maskinförarna av kulturstubbar. En kulturstubbe är ett träd som kapas i brösthöjd, det 

vill säga 1,3 meter från marknivån. Dessa stubbar ställs sedan ut runt en forn- eller 

kulturlämning för att tydligt markera att den finns där. Kulturstubbarna finns sen där 

många år framåt och gör platsen väl synlig för såväl markberedare och plantörer, samt 

för röjare och framtida gallringar på marker med kortare omloppstider (Skogsstyrelsen 

2014).  

 

1.1.6 Problemformulering 

En skoglig åtgärd så som till exempel röjning, gallring eller slutavverkning, börjar med 

kommunikation mellan skogsägare och planerare/inköpare, där planeraren/inköparen 

sedan förmedlar informationen vidare till maskinföraren/entreprenören, som utför 

åtgärden, genom ett traktdirektiv. Traktdirektivet är en arbetsorder som förklarar vad 

som ska göras, var det ska göras och hur det ska göras. Detta kräver väl utförda 

traktdirektiv med komplett och korrekt information för att informationen ska komma 

fram och åtgärden utföras på önskat sätt (Skogskunskap 2016). Det faktum att 

planeraren/inköparen arbetar på ett bolag och att åtgärden sedan oftast utförs av en 

fristående entreprenör, förstärker behovet av fungerande kommunikation (Häggström 

m.fl. 2013). Skogsbolagen verkar på en global marknad där effektivitet och därmed 

ekonomisk vinst är en förutsättning för att bli framgångsrik, dock finns även krav på att 

bruka skogen ansvarsfullt och hållbart (Erlandsson 2013). Både Skogsvårdslagen och 

certifieringsorganen ställer krav på hur hänsyn ska tas till naturvärden och kultur- och 

fornlämningar, men i nuläget finns ingen policy för hur traktdirektiven ska utformas för 

att på bästa sätt föra fram informationen (Skogsstyrelsen 2013). I Hallberg-Srameks 

(2016) kandidatarbete beskrivs fördelar med att utforma en standard för traktdirektivens 

utformande, för att tydliggöra att rätt information är viktig för kommunikationen. Det 

konstateras att traktdirektiven generellt sett är bra, men att innehållet är väldigt 

varierande beroende på vem som utfärdat traktdirektivet. Brister i informationen leder 

till att kommunikationen kring objektet sker utanför traktdirektivet, information som 

sedan riskerar att falla bort vid exempelvis skiftbyte (Hallberg-Sramek 2016). 
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1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med studien är att ta fram underlag för utformande av traktdirektiv, med fokus på 

inköpare/planerare och maskinförare/entreprenör för att säkerställa att kraven i PEFC 

efterlevs. 

 

 Hur bör kommunikationen från skogsägare, genom inköpare/planerare till 

maskinförare/entreprenör fungera för att undvika skador på naturvärden och 

kultur- och fornlämningar? 

 Har planerare/inköpare och maskinförare/entreprenör samma syn på vad som 

ska framgå av traktdirektivet? 

 Vad bör finnas med i en eventuell mall för utförande av traktdirektiv? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Intervjuer har endast genomförts i Småland, för att trots tidsbegränsning kunna täcka in 

det valda området väl.  
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2 Material och metod 
 

2.1 Metodik 
 
I samarbete med PEFC togs ett frågebatteri fram, innehållande nio frågor tänkta att 

ställas till inköpare/planerare samt tolv frågor till entreprenörer/maskinförare. I samband 

med frågeformulerandet beslutades att intervjua fem planerare/inköpare och fem 

maskinförare/entreprenörer, alternativt intervjua fler så länge nya uppgifter framkom. 

Kontakt togs därefter med personer hos olika skogliga aktörer där både inköpare och 

maskinförare finns. Dessa kontaktades genom telefonsamtal eller mejl, med målet att 

intervjua en ur varje kategori per bolag. Frågorna skickades ut i förväg till 

intervjupersonerna och intervjuerna skedde sedan genom personliga möten. Bolagen 

som medverkade var Bergs Timber, JGA, Skogssällskapet, Sveaskog, Sydved, Södra, 

Vida, Värendskog samt ett skogstjänstebolag. Från nämnda bolag har nio 

planerare/inköpare intervjuats. Elva entreprenörer verksamma åt ovan nämnda bolag har 

intervjuats, en skogstjänsteentreprenör, en skotarförare samt nio skördarförare, varav sex 

av dem var entreprenörer. Dessa fanns samtliga representerade i Småland. Av de 

intervjuade personerna var samtliga maskinförare/entreprenörer män och bland 

inköpare/planerarna fanns en kvinna. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Semistrukturella intervjuer genomfördes med inköpare/planerare respektive 

entreprenörer/maskinförare under perioden 1 februari till 29 mars 2017. Svaren 

antecknades vid intervjutillfället för att sedan nedtecknas samt analyseras efteråt. 

Utredningar gjordes kring var i kedjan kommunikationen brustit och hur detta kunde ha 

undvikits. Diskussioner har även förts kring vilka förbättringar som kunde ske. Både 

före och efter intervjuerna med inköpare/planerare och entreprenörer/maskinförare så 

har ytterligare intervjuer gjorts, för att ge en tydligare bild kring problematiken samt 

belysa problemet från flera håll. Representanter från PEFC, Skogsstyrelsen och 

paraplyorganisationen ECSkog har svarat på frågor gällande undersökningens resultat.  

 

2.3 Frågor till inköpare/planerare 
 

1. Finns det en mall för utformning av traktdirektiv? 

2. Ska traktdirektivet undertecknas? Av vem/vilka? 

3. Ser traktdirektiven annorlunda ut om skogsägaren är certifierad? 

4. Kontrolleras entreprenörens certifiering samt gröna kort? 

5. Följs traktdirektiven upp efter avslutad åtgärd? 

6. Kontrollerar någon att du gör korrekta traktdirektiv? 

7. Finns det någon form av belöning för väl utfört arbete (korrekt traktdirektiv och 

väl utförd snitsling)? 

8. Vem gör vad? Planering? Basväg? 

9. Känner du dig trygg med fördelningen av ansvar för att PEFC-standarden 

uppfylls? (om inte vilka förbättringsområden/problem ser du?) 
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2.4 Frågor till maskinförare/entreprenör 

 

1. Är traktdirektiven enhetliga oberoende av vem som skrivit dem? 

2. Ska traktdirektivet undertecknas? Av vem/vilka? 

3. Följs traktdirektivet upp efter utfört arbete?  

4. Finns hänvisning för avvikelserapportering?  

5. Hur hanterar du brister i traktdirektivet? 

6. Finns en kontaktperson att kontakta vid frågetecken kring åtgärden som ska 

utföras? 

7. Finns det någon form av belöning för väl utfört arbete (korrekt utfört enligt 

traktdirektivet)? 

8. Kontrollerar någon ditt arbete?  

9. Finns det någon del av hanteringen som du tycker är otydlig? 

10. Är innehållet i traktdirektivet normalt tillräckligt för ditt arbete? 

11. Framgår det tydligt i traktdirektivet om skogsägaren är certifierad? 

12. Känner du dig trygg med fördelningen av ansvar för att PEFC-standarden 

uppfylls? (om inte vilka förbättringsområden/problem ser du?) 
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3 Resultat 
 

3.1 Respondenterna 
 
Resultaten baseras på intervjuer gjorda med nio planerare/inköpare från Bergs Timber, 

JGA, Skogssällskapet, Sveaskog, Sydved, Södra, Vida och Värendskog. Elva 

entreprenörer verksamma åt dessa bolag har intervjuats, nio skördarförare, en 

skotarförare och en skogsvårdsentreprenör. Intervjupersonerna var väl spridda i ålder 

där de yngsta är under 25 och de äldsta över 60, men endast en av de intervjuade var 

kvinna. Antal år i branschen varierade, där den som arbetat kortast som inköpare varit 

anställd mindre än ett halvår åt bolaget och någon arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i 

samma bolag.   

 

3.2 Respondenternas svar 
 
3.2.1 Traktdirektivens utformande 

Vad gäller traktdirektivens utformande så svarade samtliga planerare/inköpare att de i 

dagsläget använder sig av någon slags mall för att utfärda traktdirektiven. Vissa 

datorprogram var väldigt avancerade och gav möjlighet för hela kommunikationskedjan 

att kommunicera digitalt, medan andra var av en enklare variant där traktdirektivet 

gjordes i programmet men sedan skickades vidare per mejl och skrevs ut i pappersform. 

Alla maskinförare/entreprenörer svarade att traktdirektiven såg olika ut beroende på vem 

som skrivit dem. Främst låg skillnaden i hur utförlig information som gavs i 

instruktionerna kring hänsyn på objektet. Det skilde sig mellan de olika bolagen i hur 

mallen användes, samt vilka datorprogram respektive bolag utnyttjade. Vissa varianter 

bestod till största delen av kryssrutor där några rader information kunde skrivas i 

nedanför, medan andra varianter bara hade ytterst få kryssrutor och mer uppgifter som 

fylldes i med text.  

 

3.2.2 Kommunikation 

Gemensamt hos alla maskinförarna var att de vid tveksamheter kring informationen i 

traktdirektivet eller andra frågetecken kontaktade aktuell inköpare för att utreda 

oklarheterna. Samtliga maskinförare/entreprenörer körde till stor del åt samma 

inköpare/planerare hela tiden, var på dessa höll i princip daglig kontakt via telefon, 

vilket gjorde det logiskt att i första hand kontakta denne vid frågetecken kring objektet. 

Fyra av nio skördarförare nämnde även att kontakta markägaren som ett lämpligt 

alternativ. Detta gällde i de fall där maskinföraren varit på fastigheten förut och därför 

kände till skogsägaren, då blev kommunikationsvägen kortare om skogsägaren 

kontaktas direkt i stället för att gå omvägen runt inköpare/planerare. Kritik framkom hos 

en maskinförare att kontaktuppgifterna till skogsägaren inte alltid var aktuella på 

traktdirektivet.  

 

3.2.3 Arbetsfördelning 

De förekom stora skillnader kring hur de olika bolagen delade upp arbetet med snitsling 

och planering av området. Generellt så snitslades området in vid gallring och 

slutavverkning, samt basväg och kända forn- och kulturlämningar. Stickvägar planerade 

maskinföraren själv i samtliga fall, vissa genom att köra efterhand medan några krävde 

att stickvägarna snitslas upp innan objektet påbörjas, för att underlätta körningen. 

Anledningen till att maskinföraren/entreprenören själv planerade stickvägarna var främst 

för att olika maskiner har olika räckvidd med kranen. För att utnyttja respektive maskins 
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räckvidd maximalt så var det därför en fördel att maskinföraren/entreprenören själv la 

upp stickvägarna för aktuell maskin. Några bolag utnyttjade till stor del att lägga in 

markeringar i kartan istället för att snitsla ute i skogen, något som maskinförarna tyckte 

fungerar bra. Många av inköparna/planerarna påpekar att den viktigaste snitseln är den 

som sattes vid ”farfars gamla tall” eller liknande, en för skogsägaren viktig punkt, vilket 

tydde på att den kommunikationen ofta fungerar. Det framkom från två 

maskinförare/entreprenörer kritik kring snitslingen gällande att det har satts upp snitslar, 

men som sedan inte nämns i traktdirektivet, med följden att det måste utredas varför 

snitselbandet sitter där och vilken typ av hänsyn som ska tas till det. De önskade att när 

punktobjekt snitslades så skulle de också finnas utmärkta på kartan så att det var tydligt 

vad som markerats och vilken insats som krävs av maskinföraren/entreprenören i varje 

enskilt fall.  

 

3.2.4 Certifiering och utbildning 

Samtliga aktörer utförde arbetet som om skogsägaren var dubbelcertifierad, om inget 

annat angavs i traktdirektivet. Det framgick tydligt på samtliga bolags traktdirektiv om 

skogsägaren var certifierad och i så fall i vilken eller vilka certifieringsorganisationer. 

Hos alla bolag som intervjuades stod detta angivet på traktdirektivets första sidas översta 

del. Samtliga av de intervjuade personerna kände sig trygga med att certifieringskraven 

uppnåddes, men påpekade att som i alla fall där den mänskliga faktorn är inblandad så 

kan misstag ske.  

 

Hur kontrollen av maskinförarnas gröna kort och entreprenörernas certifiering skedde 

var varierande. Vissa bolag kontrollerade detta vid kontraktsskrivning med respektive 

entreprenör och förutsatte sedan att de ajourhålls tills kontraktet löper ut. Andra hade ett 

register över aktualiteten på maskinförarnas gröna kort och höll själva i kurser för 

förnyelse av dessa. Ett av de mindre bolagen hade en person anställd som var ansvarig 

för företagets certifikat. De höll inte i egna utbildningar, men när ett antal personer 

behövde förnya exempelvis Grönt kort så tog de in externa kurshållare. 

 

3.2.5 Ansvar, uppföljning och avvikelser  

Huruvida traktdirektiven ska undertecknas, och i så fall av vem, skiljde sig mellan de 

bolag som intervjuades. Majoriteten av de tillfrågade maskinförarna/entreprenörerna 

skulle efter utfört arbete skicka in någon form av återrapport för att informera om vad 

som utförts på objektet och hur detta skett. Två aktörer av de som intervjuades skickade 

in traktdirektivet i pappersform som återrapport, där kryssrutor fylldes i för att 

tydliggöra att det som beställts också hade utförts. Övriga bolag använde sig av en 

digital återrapport där information kring arbetets utförande fylldes i och sedan 

bekräftades av maskinföraren som utfört arbetet. 

 

Traktdirektiven följdes upp och kontrollerades direkt och indirekt i flera led. Hos vissa 

bolag hanterade en produktionsledare traktdirektiven och la upp dem i en portal eller 

traktbank där maskinförarna/entreprenörerna sedan hämtade dem själva, medan hos 

vissa aktörer lämnade respektive inköpare ut traktdirektiven direkt till maskinföraren i 

form av mail eller papperskopia. Där traktdirektiven gick genom en produktionsledare 

så skedde viss kontroll av traktdirektiven där, medan det i de andra fallen främst var 

maskinförarna som kontrollerade inköparens arbete. Maskinförarens arbete följdes 

främst upp genom interna och externa revisioner som skedde, då samtliga bolag var 

certifierade antingen i PEFC eller FSC, alternativt i båda. Generellt sett så återkom 

samma inköpare till samma skogsägare gång efter gång, vilket gav möjlighet för 

inköparen att på egen hand följa upp arbete som skett vid föregående objekt. 
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Avvikelserapportering fanns hos alla de intervjuade bolagen. Vissa hade valt att kalla 

det för avvikelserapportering där möjlighet fanns att informera om saker som gått fel vid 

arbetets utförande, exempelvis körskador eller missade forn-/kulturlämningar. Några 

bolag hade valt att göra det till något positivt och istället kalla det för 

förbättringsrapport. Det rådde hos de flesta stor tveksamhet kring vad som händer med 

det som rapporteras in som avvikelser/förbättringsmöjligheter. Endast hos ett av bolagen 

fanns en anställd som arbetade med uppföljning av de rapporter som kom in. Förutom 

avvikelserapporterna som ofta gällde körskador, så påtalade maskinförarna att ingen 

verkar veta hur nyfunna forn- och kulturlämningar ska hanteras. Önskvärt vore att de 

kom in i kartlagrena så att de finns med i traktdirektivet vid nästkommande åtgärd. 

 

Gemensamt för samtliga planerare/inköpare och maskinförare/entreprenörer var att det 

inte finns någon form av belöning för väl utfört arbete. Det var generellt heller inget som 

efterfrågades, men majoriteten av de intervjuade ville gärna att både bra och dålig kritik 

förs fram för att på sikt genomföra förbättringar. Två av de intervjuade personerna 

tyckte att de ibland får positiv feedback av planeraren/inköparen för att ha utfört arbetet 

väl. 

 

3.2.6 Användning av tekniska hjälpmedel 

Det förekom väldigt stora skillnader i vilka tekniska hjälpmedel som användes hos de 

olika aktörerna. Vissa var helt digitaliserade medan andra gjorde traktdirektivet i ett 

datorprogram, men sedan förde det vidare i pappersform ända fram till slutrapportering 

och arkivering. Klara fördelar framkom med digitaliseringen i de fall där den 

utvecklingen kommit långt. Detta underlättar mycket för entreprenörerna, inte minst för 

entreprenörer i nästa led som då traktdirektiven använts i digital form, även nås av 

informationen som framkom vid föregående skogliga åtgärd. Om traktdirektivet varit i 

pappersform vid slutavverkningen så var risken stor att den informationen som 

nedtecknas där sedan inte nått fram till markberedare/plantörer/röjare vid nästa åtgärd, 

helt enkelt för att nedskrivna kommentarer inte digitaliserats.  

 

3.2.7 Förbättringsmöjligheter 

Det framkom några olika idéer om vad som skulle kunna förbättras i traktdirektiven 

eller vad som fattas för att göra arbetet så lätt som möjligt: 

 

 När skördaren körs så ligger oftast apteringsfilen överst i datorn och är det som 

syns på skärmen, med följden att kartan bakom inte syns. Varningar som gör att 

kartan lägger sig överst när maskinen närmar sig en markerad punkt i kartan kan 

läggas in manuellt, men önskvärt vore att den automatiskt lägger sig överst för 

markerade punkter. Detta för att undvika att skördaren plötsligt befinner sig på 

en kolbotten eller precis intill ett vattendrag där kulturstubbar eller kantzon 

borde gjorts. 

 Det bör framgå på traktdirektiven vem som äger ledningarna som går genom 

fastigheten för att lätt kunna kontakta dessa vid tveksamheter kring var det finns 

nedgrävd kabel och kommunikation kring hängande kabel. I dagsläget är det 

enda som fungerar att ringa numret för skadad kabel, då blir problemet taget på 

allvar.  

 En viktig punkt för inköparen/planeraren att kontrollera är om telefonnumret till 

skogsägaren är aktuellt. Flera maskinförare har upplevt problem med inaktuella 

telefonnummer och då är kommunikationen svår och risken för missförstånd 

ökar. 
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 En särskild punkt på traktdirektivet för att föra fram skogsägarens åsikt vore 

önskvärt. Om aktuell skogsägare har exempelvis ett mål om att öka andelen löv 

på sin fastighet så kan det skrivas in där. Även ”farfars gamla tall” och liknande 

viktiga saker finns då i ett särskilt fält på traktdirektivet. 

 En arbetsledare som är intresserad av teknik och använder den själv, underlättar 

vid uppförandet av traktdirektiv. Det är viktigt att arbetsledaren kräver att den 

används av inköpare/planerare, då tekniken när den används rätt, gör 

informationen tydlig och utformandet av traktdirektiven mer liktydig.  

 Samkörning av hela kedjan, där inköpare/planerare och 

maskinförare/entreprenörer med eventuella arbetsledare/produktionsledare, 

träffas ute i fält och följer händelseförloppet och hanterar de frågetecken som 

finns, har hos ett av bolagen varit ett vinnande koncept. Där förståelse för 

medarbetarnas problematik fås och tips kring lösningar kan diskuteras.  
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4 Diskussion och slutsatser 
 

4.1 Resultat 
 
Kommunikationen är som Keskitalo och Liljenfeldt (2014) redan pekat på en väldigt 

viktig faktor i bevarandet av skogens värden. Kommunikationen från inköpare/planerare 

till maskinförare/entreprenör sker idag först och främst via traktdirektiven. När någon 

del av informationen saknas där så kommuniceras främst via telefon. Något som tyder 

på att det faktiskt finns brister i traktdirektiven eftersom frågor ofta uppstår. När sedan 

frågorna ska redas ut och detta sker via telefonkontakt så leder det lätt till att 

kommunikationen tar slut där. Maskinförarna kör ofta skift och om då den som kör 

första skiftet på maskinen ringer till inköparen och frågor något gällande objektet så 

finns risken att informationen sedan glömts bort till skiftbytet och sedan stannar där. Om 

informationen istället hade funnits i traktdirektivet från början så hade även 

maskinföraren som kör andra skiftet haft tillgång till den informationen. En av de 

intervjuade maskinförarna nämnde att det är bättre att ställa frågor via mejl, eftersom 

svaret då finns nedskrivet och inga möjligheter till efterhandskonstruktioner finns. 

Nackdelen med mejl är i det fallet att det inte heller då kommer in i traktdirektivet, samt 

att de som inte har mejlen i telefonen troligtvis inte svarar direkt. 

 

Ett par entreprenörer använde sig av ny teknik i större omfattning än övriga, och var 

väldigt nöjda med detta. Enligt deras åsikter finns ingen anledning att lägga tid på att 

snitsla när det finns så välfungerande teknik. Tiden bör istället läggas på att utbilda de 

anställda i att använda tekniken, för att maximera vinsten med denna. Många 

entreprenörer har idag tekniska hjälpmedel i maskinerna som inte används, antingen av 

den anledningen att uppdragsgivaren inte använder kompatibla system eller därför att 

entreprenören inte vet hur det fungerar. Alla skulle tjäna på att lära sig att använda 

befintlig teknik. Vissa aktörer har gemensamma dagar där systemen ”samkörs” och 

kommunikation sker kring hur dessa ska användas för att underlätta för samtliga led i 

kommunikationskedjan. Ansvar för att informationen når ut bör ligga på 

inköparna/planerarna. Det finns system som underlättar kommunikationen och som även 

sparar informationen till nästkommande entreprenör, det viktiga är att få dem att 

användas och att samköra de olika leden i kedjan från skogsägare till entreprenör så att 

kommunikationen genomförs likartat och därigenom kan många missförstånd undvikas. 

 

Förslaget ”Anvisningar för traktdirektiv” från PEFC (Svenska PEFC 2016) Sverige, 

innehåller många av de delar som efterfrågats hos de intervjuade personerna i denna 

studie, vilket om det går igenom bör leda till förbättringar i traktdirektiv hos certifierade 

skogsägare. Det som nämnts mest hos intervjupersonerna är information kring ledningar 

för el/tele, avlägg och basväg, som enligt förslaget ska finnas utmärkt på kartan i 

traktdirektiven. Kontaktuppgifter till ägaren finns också med, vilket kanske ökar 

noggrannheten med att se över aktualiteten i dessa. Något som kan leda till problem är 

att naturhänsynen ska finnas utmärkt på kartan. I dagsläget sköts detta till stor del av 

maskinförarna själva, då det är de som faktiskt ser beståndet i dess helhet och därmed 

anses väl lämpade att själva placera naturhänsynen lämpligt på objektet. Om det istället 

ska finnas med på kartan i traktdirektivet, så innebär det att inköparen/planeraren måste 

utse lämplig hänsyn. För att detta ska bli optimalt gjort måste hela objektet gås igenom 

(förutsatt att planläggaren inte lagt ut det i den gröna Skogsbruksplanen), vilket är 

tidsödande för inköparen. Det skulle i förlängningen kunna leda till att naturhänsynen 
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ses ut på kort avstånd från bilväg för att snabba på arbetet, med följden att annan 

lämpligare naturhänsyn förbigås.  

 

Gemensamt för samtliga entreprenörer var att ingen vet vart informationen om nyfunna 

kultur-/fornlämningar tar vägen. Förs den vidare till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 

Gör de i så fall något med informationen? Det är lätt att förstå att entreprenörerna skulle 

ta rapporteringen på större allvar om informationen sedan går vidare och kommer in i de 

digitala kartlagren på Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Information kring detta 

har sökts, men att få reda på hur arbetsgången är kring kultur- och fornlämningar verkar 

vara svår att hitta. 

 

4.2 Metod 
 
Reliabiliteten i undersökningen anses god, då urvalet av bolag är i princip heltäckande 

för området. Dock har bara intervjuer skett i Småland, varför det skulle kunna se 

annorlunda ut om en liknande undersökning gjorts i exempelvis Norrland eller Svealand. 

Lokaliseringen till Småland och därigenom uteslutandet av övriga Sverige skulle kunna 

vara en eventuell felkälla. Utbudet av dataprogram för att konstruera traktdirektiv bör se 

likartad ut i hela Sverige, varför resultaten troligen ändå kan generaliseras till stor del, 

även i övriga Sverige. Likaså arbetsledarens roll och teknikens underlättande på 

kommunikationen bör vara generaliserbara i hela branschen. 

 

4.3 Förslag på ytterligare studier 
 
En del som inte undersökts i denna rapport, men som vore intressant som vidare studier, 

är skogsägarens syn på hur kommunikationen fram till entreprenörerna fungerar. Det är 

trots allt skogsägaren som ansvarar för händelserna i den egna skogen och då är en 

viktig del för engagemanget att känslan av respekt för skogsägarens tankar och idéer 

upprätthålls. Kritik har framkommit från några entreprenörer på att kontaktuppgifterna 

till skogsägaren inte är aktuella, vilket kan ses som att skogsägaren är bortkopplad från 

arbetet när inköparen/planeraren varit där och skrivit kontrakt, vilket inte är önskvärt. 

Detta skulle kunna utredas genom ett ytterligare arbete i ämnet, alternativt att en 

uppföljning görs av en rad traktdirektiv för att utreda skogsägarens upplevelser kring 

utförd åtgärd samt för att tydliggöra det viktiga i att skogsägaren blir nöjd. Dock är det 

så att många skogsägare som inte anser sig ha tillräcklig kunskap gärna lämnar över 

skötseln till inköparen, men de som faktiskt har kunskapen och intresset, bör få vara 

delaktiga.  

 

Som nämns i Hallberg-Srameks kandidatarbete (2016), så skulle en standard vara till 

stor fördel för samtliga inblandade, på sikt. Nackdelarna finns förstås även de, som att 

utveckling av program kostar pengar samt att sedan utbildning kring programmet kostar 

både tid och pengar. Men på sikt skulle det troligen leda till minskade 

kommunikationsproblem om alla bolag använder sig av samma program, samma kartor 

och likadana symboler exempelvis. Det skulle även visa på en enighet i branschen, 

vilket vore ett ypperligt sätt att visa upp skogsbranschens vilja att både prestera 

ekonomiska vinster och bevara de viktiga värden som finns i skogen i form av 

naturvärden och kultur- och fornlämningar. 
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Förbättringsförslag som framkommit i studien gällande alla traktdirektiv: 

 Utnyttja befintlig teknik, snitsling i fält är onödig när kartmaterialet utnyttjas 

korrekt. 

 Samkör branschen vad gäller kartsymboler och liknande, det underlättar för alla. 

 Digitalisera ny information för att säkerställa att den följer med i hela skogens 

omloppstid och vid samtliga åtgärder.  

 En textruta där skogsägarens önskemål finns inskrivna bör finnas lättillgängligt i 

traktdirektivet för att snabbt ge maskinföraren insikt i skogsägarens grundtankar 

angående skogsbruket på dennes fastighet.  

 En varning i maskinernas datorprogram som gör att kartan automatiskt hamnar 

överst när maskinen närmar sig en inlagd punkt i kartan, exempelvis vattendrag 

eller forn- eller kulturlämning, skulle underlätta för maskinföraren. 

 

I figuren nedan (Figur 3) finns PEFC:s förslag på innehåll i traktdirektiv listat efter 

undersökningens resultat.  

Figur 3. Den gröna texten (med en bock framför) visar de punkter som redan i nuläget ansågs fungera väl. 
Den svarta texten (med svarta prickar) är de punkter som kunde förbättras och den röda texten (med 

ringar) var de punkter som bör förbättras och i dagsläget hade flest brister kopplade till sig. Källa: Svenska 

PEFC. (2016.) 

 

4.4 Slutsatser 
 
Slutsatsen är att en samsyn i branschen vore önskvärd för att på sikt kunna använda sig 

av likadana traktdirektiv där kommunikationen är tydlig och underlättar för samtliga 

inblandade. Detta skulle även gynna naturvärden, forn- och kulturlämningar och stärka 

tilltron till branschens förmåga att vårda dessa. Teknikutvecklingen i allmänhet och 

utvecklingen av datorprogram för traktdirektiv i synnerhet, samt goda arbetsledare är 

viktiga delar för att nå upp till både Skogsvårdslagens miljömål och produktionsmål, 

samt certifieringskraven. 

 

  

 Larmkoordinater 

 Uppgift om PEFC-certifiering 

 Registerdata för fastigheten   

 Avdelningsnummer, målklass, huggningsklass och beståndsdata 

 Kartöversikt över aktuellt område och detaljkartor för planering. 

 Planerad natur- och kulturmiljöhänsyn, utmärkta på kartan 

 Planerade basvägar och avlägg, utmärkta på kartan  

 Utdrag ur skogsbruksplanen som koordinerar med kartan 

 Anvisning för hantering av avvikelser   

o Kända ledningar (vatten, fiber, tele, el), utmärkta på kartan 

o Anvisning för vattenöverfart, utmärkta på kartan 

o Uppdragets art och mål. Vid hänvisning till standardinstruktion 

ska den finnas tillgänglig 

o Kända natur- och kulturvärden i eller nära arbetsområdet, som 

kan påverka verksamheten  

o Kontaktuppgifter till uppdragsgivaren och fastighetsägaren. 
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