
Intern revision PEFC 2019 
Sammanställning 
 
Inledning 

Under sommaren har 96 skogsägare kontaktats för revision av PEFC certifieringen, fördelade över 
områdena Skellefteå Älvdal, Södra Lappland, Södra Västerbotten och Norra Ångermanland. 23 av 
skogsägarna besöktes och resten intervjuades över telefon. Även 19 stycken fältbesök gjordes på de 
skogsägare som intervjuats via telefon. Samtliga intervjuer täckte frågor kring certifieringen, vad 
skogsägaren gjort för åtgärder i skogen, natur- och kulturvärden samt några avslutande frågor kring 
hur de tycker att kontakten med Norra fungerar. 
 
Sammanfattning 

De allra flesta skogsägare är mycket nöjda med både Norra och kontakten med inspektorerna, och 
många har lyft möjligheten att få hjälp med deklarationen. Den nya väg tjänsten har också lyfts som 
mycket positiv, samt att de får information via sms när entreprenörerna är där. Kunskapen om 
certifieringen och vad den innebär är dock låg, och många uttryckte att de anser att det är Norras 
ansvar att hålla reda på att det efterföljs. När det gäller förbättringsområden så har det främst 
handlat om bättre uppföljning och att få information kring träffar och temadagar i tid. Även frågan 
om bättre betalt har lyfts av en del.  

Under bakgrundkontrollerna upptäcktes även ett flertal avvikelser på underskrifterna på 
certifieringsavtalet, och totalt fanns 10 antal avvikelser kring detta. Kommentarer som ”ok på telefon 
och träff” eller ”se viljeförklaring i avtal XXX) har antecknats i underskriftsrutan och i vissa fall saknas 
kommentarer överhuvudtaget. 

Totalt har 18 fältbesök valts ut, varav 1 var otillgänglig, varav alla bedömdes som godkända. 
 

Skellefteå Älvdal 

De flesta skogsägare i Skellefteå älvdals VO är mycket nöjda med Norra och sin inspektor. Ett 
fåtal upplever att de inte har haft kontakt med den nya inspektorn efter byte dock och några 
vill ha mer kontakt, även mellan avverkningstillfällen och trycker på vikten av uppföljning. 
Skogsbyrån och dess hjälp med deklarationen lyftes också som väldigt positivt. En del lyfte 
även att de vill ha en tydligare redovisning av avverkningskostnader samt mer betalt. 
Generellt är kunskapen om vad PEFC innebär låg, samt vilka krav som ställs på dem som 
skogsägare. 
 
4 fältbesök gjordes på detta VO, alla blev godkända. 
 
Avvikelser 
Certifieringsavtalet 
Certifieringsavtal saknas: 3 
Fastighet avvikter: 5 



Ägarkonstellation avviker: 5 
Underskrift avviker: 4 
Underskrift saknas: 3 
Övriga avvikelser 
Ville ej ställa upp på revision: 2 
Ej dokumenterat: 1 
 
Södra Lappland 

De flesta skogsägarna i Södra Lappland är nöjda med Norra och sina inspektorer även om 
några lyfte att de vill ha mer kontakt mellan åtgärder, samt mer uppföljning. En del vill ha 
bättre betalt, medan andra menar att det inte är det viktigaste för dem. Kunskapen om PEFC 
och vilka krav som ställs på dem som skogsägare är generellt låg. Det som skogsägarna lyfte 
som positivt var bland annat skogsbyrån och den hjälp de erbjuder vad gäller deklaration och 
liknande. Även Norra Skogsbilväg, utbildningsdagar och den nya appen lyftes som positiva 
delar. 
 
4 fältbesök gjordes på detta VO, alla blev godkända. 

Avvikelser 
Certifieringsavtal 
Fastighet avviker: 4 
Ägarkonstellation avviker: 7 
Underskrift avviker: 6 
Underskrift saknas: 2 
Övriga avvikelser 
Dokumenterar ej: 2 

 
Södra Västerbotten 

Skogsägarna i Södra Västerbotten är generellt sett mycket nöjda med Norra och sina 
inspektorer, även om det lyftes att de hade bytts ut lite väl ofta. Några vill även se lite mer 
kommunikation och uppföljning från sina inspektorer. Kunskapen om PEFC och vilket ansvar 
som kommer med är låg bland skogsägarna och endast ett fåtal känner att de vet vad det 
innebär.  
 
4 Fältbesök gjordes på detta VO, alla blev godkända. 
 
Avvikelser 
Certifieringsavtalet 
Certifieringsavtal saknas:  2 
Fastighet avviker: 3 
Ägarkonstellation avviker: 5  
Underskrift avviker: 4 



Underskrift saknas: 3 
Övriga avvikelser 
Ej dokumenterat: 3 
Saknar plan: 1 
Ställde ej upp på revision: 1 

 
Norra Ångermanland 

De flesta skogsägarna i Norra Ångermanland är nöjda med Norra och sina inspektorer, men 
många upplever att det har varit lite väl många byten den senaste tiden. Några ville även att 
inspektorerna ska bli bättre på uppföljning och att hålla kontakten och många nämnde att de 
vill ha bättre priser. Kunskapen kring PEFC och vad det innebär som skogsägare är generellt 
sett låg. Både appen och temadagar fick dock mycket positiv respons. 

5 fältbesök gjordes på detta VO, alla blev godkända. 
 
Avvikelser 
Certifieringsavtalet 
Certifieringsavtal saknas: 3 
Fastighet avviker: 2 
Ägarkonstellation avviker: 1 
Underskrift avviker: 4 
Underskrift saknas: 1 
Övriga avvikelser 
Ej dokumenterat: 2 
För liten andel avsatt: 1 

 

  



Avvikelser 
 

Totalt hade 48 stycken skogsägare minst en avvikelse, vilket utgjorde 50 % av alla som reviderades. 
Den enskilt största avvikelsen var att certifieringsavtalet avvek på något sätt, antingen genom att 
ägarkonstellationen inte stämde, att fastigheterna inte stämde eller att det saknades underskrift av 
samtliga ägare. Den allvarligaste avvikelsen var dock när det saknades underskrift helt och hållet, 
vilket et gjorde på 10 % av alla granskade certifieringsavtal. Istället för underskrift kunde det stå 
”enligt avtal xxxx” eller ”ok via tel och träff”. De flesta av dessa avtal var även upprättade under de 
senaste åren och därför bör det i framtiden tryckas på att förbättra avtalshygienen.  
 

 
Generellt sett är det få som dokumenterar sitt skogsbruk, och detta kan hänga ihop med att de flesta 
har dålig koll på vad certifieringen innebär och vad den ställer för krav på dem som skogsägare. En 
del uppger att de anser att detta är Norras ansvar att hålla koll på certifieringen och se till att denna 
efterlevs. Ett fåtal saknade plan och någon hade en för liten andel NO/NS bestånd.  
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Synpunkter från skogsägare 

• Betala mer 
Återkommande synpunkt var att skogsägarna vill ha bättre betalt för virket. Samtidigt lyftes 
av andra att priset inte är det viktigaste, vilket visar att skogsägarna idag är en varierad skara. 
  

• Bli bättre på uppföljning och hålla kontakten 
Många upplevde att inspektorerna är mindre bra på att höra av sig kring uppföljning, och när 
det inte handlar om avverkningar. Några visste inte heller vem deras inspektor var och ville 
gärna att denna skulle höra av sig. 
 

• Upplever att det är många byten av inspektorer 
Många upplever att det har varit lite väl många byten den senaste tiden, och att de inte har 
koll på vem de har nu. 
 

• Den nya väg tjänsten uppskattas 
Väg tjänsten fick mycket positiv respons av alla som använt den. 
 

• Skogsbyrån och hjälp med deklaration uppskattas 
Mest positiv respons fick skogsbyrån och hjälpen de ger med deklarering. 


