
 

FÖRSÄKRAN PÅ HEDER OCH SAMVETE 

LÖFTE OM PLANTERING AV 3 MILJARDER TRÄD  

 

Jag, undertecknad, ______________________________________________________________ 
(kryssa för och fyll i enlighet därmed) 

 för fysiska personer: i mitt eget namn 

eller  

 i följande förenings namn utan juridisk status: 

__________________________________________________________________________ 

eller  

 som representant för följande juridiska entitet: 

Fullständigt officiellt namn: 
_______________________________________________________ 

Fullständig officiell adress:_____________________________________________________  

Momsregistreringsnummer (om tillämpligt): 
___________________________________________________ 

 

intygar härmed att för följande löfte: _______________________________________, 

• är informationen som tillhandahålls via Reportnet3-plattformen korrekt och fullständig, 

• har träden i fråga inte tidigare rapporterats till löftet om plantering av 3 miljarder träd,  

och att 

träden i fråga planterades och/eller har vuxit i enlighet med principen om "rätt träd på rätt plats 
för rätt ändamål" och i enlighet med kriterierna i kommissionens arbetsdokument1 (sammanfattat 
i bilagan), särskilt att träden i fråga är utöver de som skulle växa eller planteras enligt ett scenario 
med oförändrade förhållanden. 

 
1 Kommissionens arbetsdokument https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf 

Träd för livet (Trees for Life) -

https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
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__________________________________________ 
(Underskrift) 

_____/____/____________ 
(Datum) 
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BILAGA – Arbetsdokumentets kriterier för löftet om plantering av 3 miljarder träd 

 

Genom att underteckna detta dokument intygar jag att följande påståenden är helt korrekta, nämligen 
att de rapporterade träden: 

1 — Planterades eller grodde efter den 20 maj 2020. 

2 — Inte kommer att avverkas på åtminstone flera decennier. 

3 — Gynnar den biologiska mångfalden och klimatet i enlighet med principen om att inte orsaka betydande 
skada, i synnerhet genom att se till att invasiva främmande arter inte planteras2. 

4 — För träd som planterats utan stöd från EU-medel, gäller följande för de rapporterade träden: 

a. Inkluderar endast inhemska trädarter, såvida det inte kan påvisas att de inte längre är anpassade till 
förväntade klimat-, mark- och hydrologiska förhållanden. 

b. Planterades enligt riktlinjerna för beskogning som främjar biologisk mångfald vilka har tagits fram av 
kommissionen eller liknande/likvärdiga riktlinjer för beskogning som tar hänsyn till biologisk 
mångfald som är befintliga i medlemsstaterna. 

c. Inte planterades på grund av rättsliga förpliktelser såsom obligatorisk föryngring efter skörd eller 
obligatorisk plantering av träd för att förhindra jorderosion eller jordskred, eller nyplantering efter 
bränder eller andra störningar. 

5 — För träd som planterats med stöd från EU-medel, gäller följande för de rapporterade träden: 

a. Inkluderar endast inhemska trädarter, såvida det inte kan påvisas att de inte längre är anpassade till 
förväntade klimat-, mark- och hydrologiska förhållanden. 

b. Planterades enligt riktlinjerna för beskogning som främjar biologisk mångfald vilka har tagits fram av 
kommissionen eller liknande/likvärdiga riktlinjer beskogning som tar hänsyn till biologisk mångfald 
som är befintliga i medlemsstaterna. 

c. Inte planterades på grund av rättsliga förpliktelser såsom obligatorisk föryngring efter skörd eller 
obligatorisk plantering av träd för att förhindra jorderosion eller jordskred, eller nyplantering efter 
bränder eller andra störningar. 

d. Tillkommer den mängd träd som planterats under den tidigare programperioden för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 

e. Urvalet av arter, områden och metoder undviker olämplig beskogning av känsliga livsmiljöer som 
torv- och våtmarker och negativa effekter på områden med högt ekologiskt värde inklusive områden 
där jordbruk med högt naturvärde tillämpas. 

f. I områden som utsetts som en del av Natura 20003-nätverket överensstämmer de rapporterade 
träden med förvaltningsmålen för området/områdena i fråga. 

g. Valet av arter, sorter, ekotyper och härkomst av träd tog hänsyn till behovet av motståndskraft mot 
klimatförändringar och naturkatastrofer och det berörda områdets biotiska, jordmåns- och 

 
2 Lista över invasiva främmande arter av unionsbetydelse 
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm 
3 I enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG  

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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hydrologiska tillstånd, samt till arternas potentiellt invasiva karaktär under lokala förhållanden enligt 
definitionen av medlemsstaterna. 

h. Valet av art utgörs av antingen 

i. exklusiv plantering av ekologiskt anpassade arter och/eller arter som är motståndskraftiga mot 
klimatförändringar i det berörda biogeografiska området, som genom en konsekvensbedömning 
inte har visat sig hota biologisk mångfald och ekosystemtjänster eller ha en negativ inverkan på 
människors hälsa, eller 

ii. en blandning av trädslag, som inkluderar antingen minst 10 % lövträd per område, eller minst tre 
trädslag eller sorter, där den minst förekommande utgör minst 10 % av arealen. 

6 — För träd som växer genom naturlig föryngring, växte de rapporterade träden i områden som nyligen 
avsatts för detta löfte och deras föryngring underlättades av mänskliga åtgärder4, vilket gick utöver 
scenariot med oförändrade förhållanden. 

 

 

 
4 FAO Restoring Forest Landscapes Through Assisted Natural Regeneration https://www.fao.org/sustainable-
forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/ 

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/
https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/

