Sammanfattning av internrevision 2017
Bakgrund
Hösten 2001 träffades ett tiotal mindre skogsföretag från södra och mellersta Sverige för
att diskutera möjligheterna till samarbete. Vi insåg att alla andra branscher inom
skogsnäringen hade formerat sig; sågverk, cellulosaindustri, skogsägare och entreprenörer,
men i vår bransch stod vi fortfarande var och en på egna ben vilket gjorde allt mycket
dyrare än om vi samverkade.
Att vår samverkan i första hand kom att handla om certifiering var logiskt. Det var, och är,
dyrt att på egen hand certifiera ett litet företag.
Målsättningen var att föreningens medlemmar skulle vara mindre företag; max 15
anställda, utan ägarknytningar till större aktörer i skogsnäringen och så har det blivit. Vi har
växt sakta men säkert och är idag ca 60 företag. Under 2013 bildades också en undergrupp
bestående av små sågverk, träbearbetande företag samt rena tradingverksamheter.
Vi arbetar idag med medlemsföretag inom hela landet.
Utöver detta finns även i dagsläget 356 skogsägare samt 40 entreprenörer certifierade
genom vårt grupparaply. För att säkerställa att dessa gruppanslutna skogsägare samt
entreprenörer håller sig inom ramarna för vad certifieringen tillåter så utförs årligen interna
samt externa revisioner.
Svenska FSC® (License Code: FSC-C007279) och Svenska PEFC™ (Logolicence nr: PEFC/0522-61) värnar om offentlighet för all den information som kan vara relevant för
skogsbrukets externa intressenter. För att uppfylla detta presenteras en sammanfattning av
interna samt externa revisionsrapporter på vår hemsida.

Internrevision 2017- 2018
Sammanfattningsvis får de interna revisionerna verksamhetsåret 2017- 2018 ses som
lyckade. Tidigare brister i det interna revisionsprogrammet har korrigerats och ett nytt
tydligare upplägg har arbetats fram. Detta för att säkerställa att revisionsresultaten
analyseras samt ligger till grund för ständiga förbättringar i verksamheten.

Skogsägare samt entreprenörer.
Av våra certifierade skogsägare revideras årligen ett antal baserat på ett av FSC® samt
PEFC™ definierat urval. Verksamhetsåret 2017- 2018 resulterade detta i totalt 14
reviderade skogsägare om totalt 9790 ha samt 12 reviderade entreprenörer.
Utförda revisioner utgjorde både vanliga årliga revisioner men var i vissa fall företagets
första revision varför avvikelserna skiljer sig åt något. Vissa trender kan dock ses. Antalet
avvikelser samt deras gradering framgår nedan.
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Den vanligast förekommande avvikelsen för skogsägarna är knuten till skogsbruksplanen
där fastighetens lövdominans inte tydligt framgick.

De tre vanligast förekommande avvikelserna för entreprenörerna var följande.
•
•
•

Avsaknad av uppdaterat giltigt ”SYN” kurs. Natur och kulturmiljövård, förnyelse.
Ej Fullständigt samt uppdaterat Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
Brist på giltiga skriftliga avtal.

En gruppansluten entreprenör tvingades lämna certifikaten då avvikelser som uppkommit
vid den interna revisionen inte hanterats i tillräcklig omfattning.

Gruppfunktionen
Var år görs även en intern revison av den gruppfunktion som administrerar föreningens
certifikat. Vid denna revision framkom ett antal avvikelser. Större delen av dessa avvikelser
var kopplade till de nya standarder från PEFC™ som trätt i kraftunder revisionsperioden.
Dokument, rutiner mm uppdateras löpande för att uppfylla dessa krav.
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