
Timmerförordningen



Bakgrund
2010 Beslut om en ny förordning för att 

motverka handel med olagligt avverkad 
träråvara

2013 Timmerförordningen börjar tillämpas 
i EU

2014 Lagen om handel med timmer och 
trävaror träder i kraft i Sverige



EU:s timmerförordning 

Syftet med timmerförordningen är att 
motverka att skog avverkas i strid med 
gällande regler i avverkningslandet. 
Förordningen ska också verka för ett 
hållbart skogsbruk genom en god och 
kontrollerad förvaltning av 
skogsresursen.

Förordningen innebär att det är förbjudet 
att släppa ut olagligt avverkat timmer 
eller trävaror som härrör från sådan 
avverkning på EU:s inre marknad. 



Vilka berörs?
Importörer – företag som importerar 
produkter som omfattas av 
förordningen från ett land utanför EU 

Virkesköpande företag och 
skogsägare – företag och personer 
som avverkar skog i Sverige 

Handlare – alla som handlar med 
produkter som omfattas av 
förordningen



Vilka produkter?
4401 – Brännved
4403 – Virke obearbetat
4406 – Järnvägssliprar
4407 – Trä sågat/kluvet
4408 – Skivor
4409 – Virke bearbetat
4410 – Spånskivor
4411 – Fiberskivor
4412 – Plywood
4413 – Förtätat trä i block

4414 – Träramar
4415 – Förpackningar
4416 – Tunnor
4418 – Byggnadssnickerier
47/48 – Massa och papper
9403 – Möbler
9406 – Monteringsfärdiga byggnader



Undantag

• Bambu- och rottingprodukter
• Tryckt papper
• Förpackningsmaterial
• Återvunnet material
• Varor som omfattas av FLEGT-licens
• Varor som omfattas av CITES



Import av trä- och pappersprodukter till Sverige 

• Totalt 6 730 importörer 

• 230 importörer står för 90 % av importvärdet

• Import från totalt 113 länder 

• Totalt importvärde 5,4 miljarder kronor



Import av trä- och pappersprodukter
• Kina:, papper, möbler, 

plywood, massa, 
byggnadssnickerier

• Ryssland: obearbetat 
virke, brännved, 
plywood, spånskivor

• USA: massa, sågat eller 
kluvet trä, papper, 
byggnadssnickeri

• Brasilien: massa, 
plywood, brännved, 
förpackningar



Import av trä- och pappersprodukter 

Största importländerna 

• Papper: Kina, Turkiet och 
USA, Storbritannien

• Möbler: Kina, Vietnam och 
Turkiet, Indonesien

• Massa: USA, Brasilien och 
Kina 



Urval för kontroller enligt timmerförordningen
• Riskbaserad plan utifrån Tullverkets importdata

• Ca 35 importörer kontrolleras varje år

• Importörerna kontaktas ungefär tre veckor före kontrollen

• Avisering med två stickprov skickas ut 

Vid kontrollen: 
- Importören presenterar företaget
- Vi informerar vid behov om timmerförordningen
- System för tillbörlig aktsamhet gås igenom och dokumentation samlas in
- I vissa fall tas prover för trädartsanalys



Kontrollerade produkter 



Vad kontrollerar vi?

• System för tillbörlig aktsamhet

• Grunduppgifter

• Handlingar och andra uppgifter

• Riskbedömning

• Plan för riskreducerande åtgärder



System för tillbörlig aktsamhet

• Rutiner och ansvar

• Systematisk insamling av information och handlingar

• Dokumenterad riskbedömning 

• System för att lagra information och riskbedömning 

• Plan för att vidta riskreducerande åtgärder vid behov



Grunduppgifter

• Trädart

• Produkt 

• Avverkningsland

• Volym eller kvantitet

• Leverantör 

• Handlingar som visar på laglig avverkning



Handlingar

Dokumentation som visar att 
träråvaran är lagligt avverkad.

Exempel på handlingar: 
- Avverkningslicens
- Kontrakt som visar äganderätt
- Transportdokument
- Kvitton på transaktioner



Riskbedömning
• Har produkten hanterats enligt avverkningslandets lagar? 

• Är det vanligt att trädarten avverkas olagligt? 

• Är det vanligt med olaglig avverkning i avverkningslandet eller 
förekommer väpnad konflikt i landet? 

• Har FN eller EU infört sanktioner mot import eller export av virke eller 
trävaror i avverkningslandet? 

• Är leveranskedjan komplex? 

• Finns certifiering eller andra av tredje part kontrollerade system?



Riskbedömning
Avverkningsländer med hög risk för olaglig avverkning

• Korruptionsindex (CPI) <50

• Andra index, t.ex. Världsbanken

• Tillståndet i landet 
- förvaltningsproblem
- politiska oroligheter
- väpnade konflikter

• Omvärldsbevakning 



Riskreducerande åtgärder

Det ska finnas en handlingsplan för att kunna vidta risksänkande 
åtgärder om risken inte är försumbar 

Exempel på åtgärder
• Begära in mer information och dokumentation
• Leverantörsbesök
• Använda en tredje part
• Ta stickprov av produkten för trädartsanalys
• Byta leverantör



Provtagning



Provtagning
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Vad händer efter kontroll? 

 Kommunicering 

Kontrollmeddelande 

Kommunikation Komplettering Kontrollmeddelande 

Ansökan om 

utdömande av 

vite 

Kontrollmeddelande 

Vitesföreläggande/

Förbud med vite 

(kan överklagas) 



Resultat efter kontroller 2014-2021

• 64 förelägganden utan vite
• 27 förelägganden med vite 
• 6 förbud



Utmaningar för importörer

• Att kartlägga och dokumentera leveranskedjan för sin produkt

• Att få tag på relevanta handlingar från sin leverantör

• Att söka information om avverkningslandet och förstå landets 
skogslagstiftning

• Att riskbedöma produkten utifrån insamlat material

• Att få på plats arbetsrutiner och ett systematiskt arbetssätt



EU-samarbete

• Möten några gånger per år med EU-kommissionen och övriga 
EU-länder

• Rapport om ländernas implementering av timmerförordningen 
varje år

• Förbud som gäller i hela EU mot att importera teak från 
Myanmar



Förslag till avskogningsförordning

Den 17 november presenterade EU-kommissionen ett förslag till 
avskogningsförordning, som ersätter timmerförordningen

Förslaget har föregåtts av:

• Allmän öppen konsultation - den näst mest 
populära i EU:s historia med ca 1,2 
miljoner svaranden

• Workshops med intresseorganisationer 
• Omfattande utvärdering av 

implementeringen av timmerförordningen 
och FLEGT (EUTR/FLEGT Fitness Check)



Mål med avskogningsförordningen

Målet är att minska EU:s medverkan till avskogning och degradering 
av skogar globalt

• Minimera risken att produkter som bidrar till avskogning eller 
skogsförstöring släpps ut på EU:s inre marknad 

• Öka EU:s efterfrågan på och handel med varor som producerats 
lagligt och som inte bidragit till ytterligare avskogning 



Produkter som omfattas av förslaget

Jordbruksprodukter
• Kött
• Soja
• Kaffe
• Kakao
• Palmolja

Virkesprodukter
• Alla de trä- och 

pappersprodukter som omfattas 
av timmerförordningen och 
FLEGT



Nya krav i avskogningsförordningen

• Krav på system för tillbörlig aktsamhet 
för både importörer, exportörer och
stora handlare

• Krav på geolokalisering av råvarans 
ursprung

• Olika krav beroende på om produkten 
kommer från ett hög- eller lågriskland 

• Övervakningsorganisationer försvinner

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats: 
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en


TACK! 
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