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               Revisoner 2016 
 
 
Revisioner 
2016 års revisioner, externt och internt, omfattar ca 50 fastigheter. Revisonerna görs för att 
identifiera förbättringsområden för Sydved och kontrollera att Sydved och de certifierade 
skogsägarna lever efter standardkraven i FSC och PEFC. Om man upptäcker brister ska de 
åtgärdas på de berörda fastigheterna.  
De övriga revisioner som gjorts visar att organisationen klarar kraven bra både inom ISO 
14001, FSC och PEFC. 
 
Avvikelser-förbättringsområden 
Trots många års arbete med certifiering märker vi att det fortfarande finns områden som inte 
riktigt anammats av det som certifieringsstandarden föreskriver.  
Detaljerna ser ni nedan i tabellform, för att göra det mer lättöverskådligt, men vill vi nämna 
några delar som är särskilt besvärande eftersom de återkommer år efter år och som kan 
komma att rendera Sydved ett indraget certifikat om det inte sker påtagliga förbättringar under 
2017. 
 
Återkommande avvikelser mot standarden 
Revisionerna görs till stor del i fält för att konstatera hur framförallt lämnad naturvårdshänsyn 
ser ut i slutavverkning, gallring och röjning.  
En återkommande brist är att det lämnas alldeles för få så kallade högstubbar vid 
slutavverkning och gallring (nyskapande av död ved). Standarden föreskriver att det ska 
lämnas minst 3 högstubbar per hektar av levande träd och de ska så långt möjligt spegla 
trädslagsfördelningen före avverkning. Vi får signaler från en del entreprenörer att vissa 
markägare trots certifieringskravet inte vill lämna högstubbar vid avverkning En annan brist 
är att det avverkas ”naturvärdesträd” dvs träd som har eller kommer att utveckla höga 
biologiska värden. Exempel är ”träd-formig” rönn och sälg. Dessa träd är i princip ”fridlysta” 
om man har certifierat sitt skogsinnehav vilket innebär att de endast får avverkas om det krävs 
för att de ska kunna utvecklas, tex står tätt. De kan även få avverkas om de är till stort hinder 
vid tex dragning av stickvägar i gallring med mycket besvärlig terräng. Orsaken är att de har 
ett mycket stort värde för framför allt fåglar och insekter. 
Något som inte sällan inträffar är att träd som varit döda mer än ett år tas ut som bränsleved 
vilket inte standarden tillåter. Om man vill ta ut döda träd måste en dispens beviljas och det är 
endast möjligt om det rör sig om stora mängder, koncentrerat på fastigheten (tex barkborre-
skadad skog).  
 
Skogsbruksplan 
En skogsbruksplan har enligt normal praxis en ”livslängd” på 10 år. När man är certifierad 
ska den uppdateras löpande vilket innebär att man tex går in i planprogrammet efter utförda 
åtgärder och justerar beståndsvärdena. Man kan även göra kompletteringarna i 
pappersversionen av plandokumentet, tex notera hur beståndet behandlats och när det skedde. 
Lägsta nivån på uppdatering är att man sparar sina dokument, tex avverkningskontrakt och 
mätbesked samt information om vem som utfört åtgärderna, så att de finns tillgängligas vid 
kommande revisioner. I dessa dokument kan man normalt se vilka bestånd som åtgärdats och 
vilka volymer som tagits ut samt när åtgärden utfördes. 



 
Årlig uppdatering av certifieringsregister i Sydved 
Vi gör årligen en uppdatering av vårt certifieringsregister när det gäller aktuell 
skogsbruksplan, ägare till certifierade fastigheter samt eventuella förändringar i innehav (sålt 
av eller köpt till arealer). För denna uppdatering ansvarar respektive inköpare i Sydved. Om 
skogsbruksplanen är på väg att bli för gammal, högst 10 år gammal, alternativt inte 
uppdateras löpande, måste en ny plan produceras omgående. Vill man inte skaffa en ny plan 
avslutar vi certifieringen i Sydveds paraply. Detsamma gäller om fastigheten bytt ägare. Detta 
beror på att certifieringen är kopplad till ägandet. 
Om det skett arealförändringar i innehavet ska ett nytt certifieringsavtal tecknas. 
 
Skogsägarnas marknadsföring av sitt certifierade innehav 
En del skogsägare vill i olika sammanhang visa publikt att man har certifierat sitt 
skogsinnehav. Det kan ske på tryckta dokument eller i elektronisk form via hemsidor. Vid 
revisionerna har vi upptäckt att detta skett på ett sätt som inte accepteras av 
certifieringsstandarden. Vi har fått en del bekymmer med detta eftersom det betraktas som ett 
allvarligt åsidosättande på grund av att varumärkena FSC och PEFC är skyddade. 
Den korrekta marknadsföringen är följande: FSC® C015573 och PEFC™ 
För att använda dessa beteckningar krävs ett godkännande av certifieringsorganet.  
Därför ska den som vill marknadsföra sin certifiering kontakta Sydved före lanseringen. 
  
Avvikelser som upptäckts på revisionerna 2016 och som alla i Sydveds paraply måste 
åtgärda om de finns på det egna innehavet: 
 
Förklaringar till tabellen nedan: 
S = större avvikelse som ska vara åtgärdad och godkänd inom 3 månader 
M = är mindre avvikelser som ska vara åtgärdad och godkänd senast vid nästa revision.  
Avvikelse beskriver brist enligt standard 
Åtgärd är det förslag som Sydved arbetar med för att eliminera avvikelsen 
Åtg datum är den tidpunkt då avvikelsen senast ska vara åtgärdad 
Antal är det antal fastigheter där avvikelsen upptäckts vid revisionerna 
 
S/M   Avvikelse                                       Åtgärd                                  Åtg datum       Antal  
S Logotyp eller information på 

skogsägarens hemsida på 
Internet eller i publika dokument 
avseende FSC eller PEFC är inte 
korrekt utformad 

Sydved skickar korrekt 
logotyp med Sydveds 
licens-nummer till 
skogsägaren. Korrekt: 
FSC® C015573 och 
PEFC™ 

Åtgärdat 
november 
2016 

4 st 
fastig-
hetsägare 

M Skogsbrukare med egen 
avverkningsorganisation 
uppfyller inte PEFC kraven för 
certifierad entreprenör. 

Skogsägaren komplet-
terar för att klara entrep-
renörskraven i PEFC 
standarden. Lednings-
system, anställd personal 
och maskinstandard. 

Uppfylls 
senast juni 
2017 

1 

M Anställd på fastigheten saknar 
kompetensbevis för Grönt Kort 
(naturvård och 
kulturmiljökompetens) 

Den anställde genomgår 
utbildning för att erhålla 
kompetensbevis  

Senast 
under juni 
2017  

1 



M Fastighetsägaren har anlitat 
entreprenörer utan 
entreprenörscertifiering 

Entreprenören certifierar 
sig via lämpligt 
certifieringsparaply 
alternativt anlitas annan 
certifierad entreprenör 

Senast 
under 
första 
kvartalet 
2017 

2 

M Skogsbruksplanen uppfyller inte 
kraven i standarden 

Ny plan produceras Klart dec 
2016 

1 

M Giltig Skogsbruksplan saknas Skogsbruksplan 
framställs/uppdateras 

1 juni 
2017 
 

1 

M Skogsbruksplanen uppdateras 
inte och/eller dokumentation 
över utförda åtgärder saknas hos 
markägaren 

Markägarna informeras 
och senaste årets åtgärder 
dokumenteras på 
lämpligt sätt 

1 juni 
2017 

5 

M Certifieringsavtalet är inte 
uppdaterat efter att ny 
skogsbruksplan framställts 
 

Certifieringsavtalet 
uppdateras 

1 juni 
2017 

5 

M För få högstubbar har lämnats i 
grövre gallring 

Information till 
markägare om 
standardkrav 

Vid 
kommande 
åtgärder 
 

2 

M För få ”evighetsträd” lämnade 
vid slutavverkning och vid 
avveckling av fröträd 
 

Information till 
markägare om 
standardkrav 

Vid 
kommande 
åtgärder 

2 

M Lämnat för smal kant-zon mot 
sjö vid avverkning 

Information till 
markägare om 
standardkrav 

Vid 
kommande 
åtgärder 
 

1 

M Akut röjningsbehov på 
fastigheten 

Information till 
markägare om 
standardkrav 

Åtgärdas 
senast 
under 2017 
 

1 

M Eftersatt gallringsbehov på 
fastigheten utan att något motiv 
har angetts. Skogsbruksplanen 
har klart beskrivit åtgärdsbehov. 

Motivering krävs 
alternativt utförs gallring 
i aktuella bestånd 

Åtgärdas 
senast 
under 2017 

1 

M Naturvärdesträd (sälgar) har 
kapats till högstubbar 

Information till 
markägare så att det inte 
upprepas 

Vid 
kommande 
åtgärder 

1 

M På stor fastighet (minst 1000 ha) 
där skogsbruksplanen inte är 
tillräcklig som verifikat på 
målklass (PG,PF, NS,NO), har 
man missat att beskriva målklass 
på aktuell arbetsbeskrivning till 
entreprenören 

Uppdatera markägaren 
på standardkravet 
 
 

Rutin 
införs på 
aktuell 
fastighet 
före 31/12 
2016 

1 



M I skogsbruksplanen är inte 
beskrivet att det finns Natura 
2000 objekt på fastigheten 

Skogsbruksplanläggarna 
ska uppdateras i samband 
med utbildning. Planen 
på aktuell fastighet 
uppdateras 

Utb 29 nov 
2016. 
Planen 
uppdateras 
senast juni 
2017 

1 

M Bestånd som i certifierings-
avtalet avsatts för naturvårdande 
skötsel (NS) har inte åtgärdats 
för ökad biologisk mångfald. 
Bestånd har även avsatts för 
naturvårdande skötsel i avtal 
trots att krontäckningen är för 
låg för att klara standardkravet 
på minst 25% krontäckning 

På fastighet där NS 
bestånd åtgärdats utan att 
prioritera biologisk 
mångfald ska kommande 
åtgärder göras enligt 
standarden. Nya 
avsättningar ska göras på 
de fastigheter som avsatt 
bestånd med för låg 
krontäckning. 

NS 
åtgärder 
utförs vid 
kommande 
avverkning
ar. Nya 
avsättning
ar görs 
senast juni 
2017 

3 

M Certifierat virke som sålts till 
annan köpare än Sydved ska 
åtföljas av information om 
skogsägarens medlemsnummer 
och paraplytillhörighet. Denna 
information saknas på 
handlingar mellan skogsägaren 
och aktuell sågverksorganisation  

Uppdatera skogsägaren 
så att detta krav uppfylls 
om annan köpare än 
Sydved blir aktuell i 
framtiden 

Vid 
kommande 
affärer 

1 

 
 
 
 
Detta är en sammanställning av revisionsresultatet 2016 som visar att vi har ett bra 
fokus på de viktiga kraven i de olika standards som Sydved ska leva efter. Det finns 
givetvis förbättringsområden som gör att vi måste fortsätta finslipa internt men även 
informera externt om de regelverk som måste uppfyllas för att kunna leverera en 
fullgod råvara till ägarnas industrier. 


