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Kort sammanfattning från revisionerna
Denna lista innehåller ett koncentrat av bristerna som dels pekar på Sydveds ansvar vid
tecknande av nya certifieringsavtal, men även brister som måste delges våra äldre paraplymedlemmar. Detta ska göras vid affärssamtal och/eller vid certifieringstillfället under 2020.
Frekventa problem som vi måste åtgärda
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När det sker förändringar i areal eller ägarbild i måste ett nytt cert-avtal tecknas.
Alla delägare ska underteckna certifieringsavtalet (överenskommelsen som vi kallar det).
Olika ägarkonstellationer innebär ett avtal med respektive konstellation.
När en skogsägare äger skog utanför vårt köpområde ska det säkerställas att någon certifierar den.
Som PEFC eller dubbelcertifierad får man endast anlita entreprenörer som är PEFC-certifierade.
En ny skogsbruksplan betyder att ett nytt certifieringsavtal ska tecknas (nästan alltid förändringar).
En uppdatering av en skogsbruksplan innebär att man även ska gå igenom målklassningen.
En skogsbruksplan ska även beskriva sociala hänsyn om den berörs av t ex samhällen, motionsspår.
Ett NS, PF-bestånd ska beskrivas med målbild och skötselinriktning. NO enbart målbild.
Nyckelbiotoper är obligatoriska som avsättning till NO eller NS.
Om lövdominansen inte är nådd måste planen beskriva vilken avdelning som ska prioriteras för detta.
I nemoral zon gäller ovanstående även för grandominanskravet.
Det krävs en ny plan efter 10 år eller en komplett ajourhållning inkl uppdaterade målklasser.
Åtgärder får inte påverka lämnad hänsyn på ett negativt sätt.
Det får inte finnas gammal död ved i groten (i övrigt se Generell naturvård uttag av grot).
Efter utförd åtgärd ska markägaren se till att det finns en dokumentation på lämnad hänsyn.
Markägaren ska se till att röjningar görs i rimlig tid (klart eftersatta röjningar medför anmärkning).
Lövandelen säkerställs så att det finns minst 10%, inkl hänsynsytor och kantzoner, vid slutavverkning.
Markägare med anställda ska leva upp till kraven i PEFC-standarden.
4.5, 4.6,4.7,4.8,4.9,4.10,4.11
Kommersiell täktverksamhet är kringgärdad med restriktioner inkl vindkraft (omvandling av mark).
De större skogsägarna ska ha rutiner för tex återväxtkontroll (reproducerbara uppföljningar).

Brister vid externa revisionen
•
•
•

Markägare har röjt ner all björk i ungskogsbestånd (fanns rikligt före åtgärden).
Markägare har haft externa resurser som inte lämnat tillräckligt med stormfasta träd.
Markägare har använt ej certifierade entreprenörer (mb och röjning).

