
Då kommer du att beröras av den nya timmerförordningen som 
gäller från 3 mars 2013.

  1 Med virke avses stam, stubbe, grenar och toppar

Timmerförordningen
Syftet med timmerförordningen är att komma 
till rätta med det globala problemet med illegal 
avverkning och motverka inflödet av och handel 
med olagligt avverkat virke och trävaror inom 
Europeiska unionen.

Timmerförordningen förbjuder utsläppande av 
virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s 
inre marknad. 

Vad kommer krävas av dig?
Som importör av virke och trävaror räknas du 
enligt timmerförordningen som verksamhetsutö-
vare. 

Det kommer krävas att du har ett system där 
du samlar in viss information om det virke och 
trävaror du importerar. 
För varje specifik typ av virke eller trävara från en 
viss leverantör ska du kunna ange 
•	handelsnamn och produkttyp, 
•	 trädartsnamn, 
•	avverkningsland, 
•	kvantitet och handlingar eller andra uppgifter 

som visar på överrensstämmelse med lagstift-
ningen i avverkningslandet. 

Dessutom ska du ha uppgifter om namn och 
adress på din leverantör och den du säljer vidare 
till. 

Uppgifterna ska sparas i fem år.

Riskbedömning 
Du kommer också vara skyldig att göra en riskbe-
dömning vilket innebär att du ska analysera och 
bedöma risken för att trävaror från olagligt avver-
kat virke släpps ut på marknaden. Du ska kunna 

visa hur den insamlade informationen om virket 
eller trävarorna har kontrollerats mot riskkriteri-
erna i artikel 6.1 b i timmerförordningen och hur 
du tagit ställning till risknivån. 

Certifiering 
Är du redan certifierad enligt något system kom-
mer du behöva kontrollera att det system du har 
uppfyller kraven i timmerförordningen och vid 
behov komplettera systemet. 

Vad kan du göra för att förbereda dig?
Se över dina avtal
Se över dina avtal som är ingångna innan den  
3 mars 2013.
Ställ frågor till leverantören
Börja ställ frågor och ange krav på att få del av 
information från leverantören om virket och 
trävarorna.
Se över din dokumentation
Se över din dokumentation över det virke och 
trävaror du importerar. 

Vilket timmer och vilka trävaror omfattas?
Du kan hitta hela listan med virke och produk-
ter som omfattas av timmerförordningen på  
www.skogsstyrelsen.se. 

Vem kontrollerar?
Skogsstyrelsen kommer att kontrollera att be-
stämmelserna i timmerförordningen följs. 

Mer information
Du hittar mer information om timmerförord-
ningen på Skogsstyrelsens hemsida  
www.skogsstyrelsen.se.

Importerar du virke1 eller trävaror?


