
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 il-
legal avverkning och motverka inflödet av och 
handel med olagligt avverkat virke  och trävaror 
inom Europeiska unionen.

Timmerförordningen förbjuder utsläppande 
av virke1 och trävaror från olaglig avverkning på 
EU:s inre marknad. 

Vad kommer krävas av dig?
Du som köper stående skog som ska  
avverkas
För dig som är köpare av stående svensk skog 
som ska avverkas kommer det att krävas att du 
har ett system där du har information om det 
virke du avverkar. 
Informationen ska omfatta 
•	volym, 
•	sortiment, 
•	trädart, 
•	namn och adress på skogsägaren som du kö-

per den stående skogen av och den du säljer 
det avverkade virket till. 

Informationen ska sparas i fem år
Du kommer dessutom vara skyldig att göra en 
riskbedömning av om informationen samt den 

avverkningsanmälan du fått från skogsägaren är 
riktig.  Om det finns misstanke om att avverk-
ningsanmälan inte gjorts eller att uppgifterna är 
oriktiga ska du begära in mer information från 
skogsägaren.

Många av de uppgifter som enligt timmer-
förordningen ska dokumenteras och sparas 
finns i mätbeskedet från Skogsbrukets datacen-
tral (SDC) och i avverkningsanmälan som görs 
till Skogsstyrelsen. 

Du som vidareförädlar virket
Samma krav på system med information och 
riskbedömning samt dokumentation gäller om 
du vidareförädlar virket.  

Certifiering
Är du redan certifierad enligt något system 
kommer du att behöva kontrollera att det 
system du har uppfyller kraven i timmerförord-
ningen och vid behov komplettera systemet. 

Vad ska jag tänka på?
Enligt skogsvårdslagen är säljaren av skogen 
(skogsägaren) ansvarig för att en avverkning 
överensstämmer med gällande lagar, det vill 
säga skogsvårdslagen och miljöbalken. 

Är du köpare av stående svensk 
skog som ska avverkas?



Enligt timmerförordningen blir även köpare av 
stående skog som ska avverkas ansvarig för att 
avverkningen överensstämmer med skogsvårds-
lagen och miljöbalken. Virke som är avverkat i 
strid mot gällande lagstiftning är enligt tim-
merförordningen förbjudet att sälja inom EU.  

Vad kan du göra för att förbereda dig?
Se över dina avtal
Se över dina avtal med skogsägare som är in-
gångna innan den 3 mars 2013.

Se över din dokumentation
Se över din dokumentation av virke som ska 
avverkas. 

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.


