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               Revisioner 2017 
 
 
 
Revisionerna som gjort internt och externt under 2017 visar i vanlig ordning att vi har en del 
förbättringsområden som måste åtgärdas. Det är viktigt att ligga på en bra nivå när det gäller 
efterlevnad av de olika certifieringsstandards som vi åtagit oss att följa. Våra ägares industrier 
är beroende av att vi klarar att behålla våra certifikat och leverera en produkt som klarar 
marknadens högt ställda krav. 
 
Under året har vi reviderat ett stickprov av våra distrikt, entreprenörer, transportörer samt 
skogsägare som är medlemmar i vårt certifieringsparaply. 
 
När det gäller transportörer och entreprenörer samt distriktsverksamheten är de vanligaste 
bristerna att vi missar en del naturvårdshänsyn avseende högstubbar och så kallade 
naturvärdesträd. Transportörerna har i vissa fall inte fyllt på sitt förrår av absorptionsmedel 
som ska nyttjas vid eventuella oljespill från kranen. 
Dessa brister är enkla att åtgärda och de är viktiga att klara för att visa att Sydved kan leva 
upp till marknadens krav på ett hållbart och miljömässigt kvalitetssäkrat skogsbruk. 
 
 
       Exempel på avvikelser som gäller paraplymedlemmar 
 
Skogsbruksplan 
Under året har PEFC standarden förnyats vilket bla innebär att man numera måste ha en 
certifieringsanpassad plan senast två år efter certifieringstillfället (detta krav finns sedan 
tidigare när det gäller FSC certifieringen). Det bästa är givetvis att man har en giltig 
skogsbruksplan redan vid certifieringstillfället. Om man inte har detta på plats krävs att man 
inför större åtgärder genomför en naturvärdesbedömning vilket alla större skogliga aktörer har 
kompetens för och kan vara behjälpliga med när tex en avverkning ska genomföras. Detta ska 
dokumenteras, förslagsvis i köpekontraktet, så att det kan visas upp på kommande revisioner 
att naturvärdesbedömning är utförd. Ett tips är att i god tid, innan skogsbruksplanen är 10 år, 
beställa en ny skogsbruksplan av Sydved eller av någon annan som har kompetens och är 
kvalificerad att producera en certifieringsanpassad plan.  
 
Entreprenörsanlitande 
En annan förändring som skett är att man måste säkerställa att den entreprenör som utför 
uppdrag på en PEFC certifierad fastighet numera måste vara Entreprenörscertifierad redan 
vid första anlitandet. Tidigare hade man som entreprenör ett år på sig innan detta behövde 
vara på plats. För att klara FSC kraven som entreprenör finns en särskild checklista som alla 
certifierade skogsägare ska ha fått kännedom om. Den bör ha överlämnats vid 
certifieringstillfället. Det enklaste är givetvis att man enbart utnyttjar de entreprenörer som 
anvisas av Sydved. Sydveds entreprenörer kan alla de rutiner som krävs enligt standarden. 
Detta innefattar bla att man följer upp och dokumenterar vilken typ av naturvårdshänsyn som 
lämnats vid den skogliga åtgärd som utförts. En särskild blankett finns som den 
självverksamme kan använda för att utföra denna dokumentation. Saknar du denna blankett, 
eller checklistan, kontaktar du din Sydvedare. 



 
 
 
 
Brister som uppmärksammats på de reviderade fastigheterna 
I stort visar de allra flesta som reviderats på ett bra engagemang och är motiverade att följa 
certifieringskraven. Trots detta upptäcks en del brister som måste åtgärdas. Information om 
detta måste även spridas till er som inte blivit reviderade 2017. 
Några gäller lämnad naturvårdshänsyn varav de vanligaste bristerna är att det avverkats så 
kallade naturvärdesträd och att alldeles för få högstubbar lämnats efter gallring och 
slutavverkning.  
 
Naturvärdesträd är bland annat sälgar, rönnar, fågelbär (vildkörsbär), oxel, lind, lönn, hägg 
och grov hassel i barrdominerade bestånd. Om dessa träd är grövre än 7 cm ska de alltid 
lämnas. Om de förekommer i täta förband får man gallra så att de ges bättre förutsättningar att 
utvecklas. Dessa träd är idag en bristvara i skogarna inte minst pga den kraftiga betning som 
klövviltet orsakat under flera decennier. 
 
Andra typer av naturvärdesträd är särskilt gamla träd och hålträd och som pga av sin ålder 
redan hunnit utveckla höga naturvärden med bland annat mossor, lavar och insektsliv. 
 
Naturvärdesträd kan avverkas i de fall de utgör en säkerhetsrisk vid kraftledningar, byggnader 
eller för människor. Det är även tillåtet att ta ner dessa träd om de hindrar jordbruksmaskiner 
eller vägbyggnation. Om de avverkas måste de dock lämnas kvar i skogen i närheten av 
växtplatsen, som liggande död ved.  
 
När det gäller högstubbar (ca 2,5 -3 m höga stubbar) ska de tillverkas av levande träd. Detta 
för att de ska ha förutsättningar att skapa ett värde under lång innan de så småningom ruttnar 
och faller omkull. Att det lämnas för få högstubbar är den vanligaste bristen i våra 
uppföljningar. Kravet är att det ska lämnas minst tre sådan stubbar per hektar i grövre gallring 
och vid slutavverkning. Vid motormanuell gallring i grövre skog och vid slutavverkning ska 
ringbarkning ske enligt Sydveds generella naturvård som finns på www.sydved.se eller i 
häftet Generell naturvård som din Sydvedare kan tillhandahålla.  
 
En del tror att dessa stubbar kan ersättas genom att man kapar ner torrträd och lämnar som 
högstubbar men detta är en helt annan typ av hänsyn vid avverkning. Torra/döda träd ska 
alltid lämnas efter avverkning, antingen som stående träd eller som liggande död ved. Man 
kan kapa ner stående torrträd om man anser att de är en säkerhetsrisk eller om de riskerar att 
falla på stigar, kraftledningar, vägar eller bebyggelse. Om man har ett större antal torrträd pga 
att man tex missat ett tidigare barkborreangrepp kan man få tillstånd att ta ut äldre död ved 
men detta kräver dispens från certifieringsorganet. I Sydveds fall är detta Det Norske Veritas 
GL. Kontakta i så fall undertecknad så hjälper vi dig med dispensansökan. 
I övriga fall ska alla döda träd lämnas kvar på avverkningstrakten som substrat åt de 
organismer som är i behov av död ved. Om det är så mycket att de hindrar kommande 
åtgärder kan de läggas, koncentrerat i högar, på utvalda platser tex i kantzoner och lämnade 
hänsynsytor. För mer information om standarden kan ni gå in på FSC´s eller PEFC´s hemsida. 
 
Etablering av vindkraftverk 
För etablering av vindkraftverk finns speciella regler för FSC® som kan tillhandahållas av 
Sydved. De finns även i den kompletta FSC standarden, i bilaga 12. I korthet innebär det att 
man inte får etablera vindkraftverk i nyckelbiotoper eller skogsområden med höga bevarande 
värden. För varje vindkraftverk som etableras ska skogsägaren avsätta 1 hektar för biologisk 
mångfald. Utöver ovanstående finns krav på ”tidig” dialog med berörda intressenter för 

http://www.sydved.se/


skogsägare med mer än 1000 hektar produktiv skogsmark. Avsättningskravet om 1 hektar per 
vindkraftverk gäller inte för den som har en produktiv skogsmarksareal under 20 hektar. 
 
Marknadsföring 
I några fall har det visat sig att certifierade skogsägare med egen hemsida inte följt den 
standard som gäller marknadsföring av FSC® varumärket. Detta är en allvarlig avvikelse som 
kan medföra att Sydved tappar sitt certifikat om det upprepas. Därför är det viktigt att vi än en 
gång påminner om det rätta varumärket. Det ska vara FSC® C015573 respektive PEFC™. 
Detta räcker dock inte som enda åtgärd. Alla dokument där denna information ska presenteras 
måste även skickas in till DNV GL för godkännande. Regeln blir därför att ni som tänker 
marknadsföra er certifiering skickar underlaget till Sydved för vidare befordran och kvittens 
från DNV GL. 
 
Summering 
Detta är några av de väsentligaste händelserna som uppmärksammats under 2017 års 
revisioner och förändringar i de båda certifieringstandarderna. Vissa är nämnda även 
föregående år men vi måste säkerställa att de blir kända av alla våra paraplymedlemmar, även 
nytillkommande, och se till att de inte uppkommer igen. 
 
Skulle ni ha synpunkter på Sydveds arbete med certifiering och även i övrigt vill 
uppmärksamma oss på delar i vår verksamhet som ni inte tycker är tillräckligt bra så får ni 
maila eller ringa undertecknad.  Utan er medverkan är det lätt att vi fortsätter i samma anda 
som hittills och inte ser möjligheterna med ett förändrat arbetssätt eller förändrade rutiner. Ni 
kan även kontakta vår informationsavdelning som ni hittar på Sydveds hemsida, 
www.sydved.se. 
 
Den nya FSC standarden är under omarbetning, vilket sker vart 5:e år. Sannolikt kommer den 
att lanseras under 2019 vilket innebär att vi i nästa medlemsbrev kommer att informera om de 
eventuella förändringar som skett. 
 
 
   


