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Sammanfattning av resultatet
Organisation
Företagens organisation och rutiner med 
betydelse för PEFC-kriteriernas efterlevnad, är 
god. Rutiner och genomförande av uppdragen 
uppfyller väl PEFC-kriterierna.

Kompetens
84 % (92 %) av de skogligt verksamma har SYNs 
Natur och kulturmiljövårdsutbildning aktuell. 

Kompetenskraven har under senaste åren vuxit till 
ett problemområde. Förändringar i utbildnings-
systemen har lett till oklarheter om olika utbild-
ningars status. Samtidigt har allt flera svårt att få 
tag i den utbildning de behöver. Skötselskolans 
webbutbildningar kombinerat med ”målbildsut-
bildningar” har ofta förväntats godkännas som 
SYN-utbildningar, trots att de ofta saknar utbild-
ning om PEFC-standarden. 
Förändringar i SYNs utbildningsverksamhet, 
tillsammans med skrivningarna i PEFC:s TD IV, har 
lett till oklarheter om vilka kompetenskrav som 
skall ställas och hur de kan verifieras. Utveckling-
en är mycket oroande mot bakgrund av att rätt 
kompetens hos entreprenören/utföraren, säker-
ställt genom entreprenörscertifieringen, är en 
grundförutsättning för hela certifieringssystemets 
funktion, med nuvarande uppbyggnad.

Kommunikation
Traktdirektiv finns nu nästan alltid vid besök på 
arbetsplatserna. Notera dock att på 8 % (10 %) av 
besökta arbetsplatser är fastighetens certifierings-
status okänd!

Lagkrav
Transporter av farligt gods och avfallshanteringen 
fungerar tillfredsställande. Larmrutiner och första 
hjälpen-utrustning likaså. Men även här slår 
problem med att finna utbildningsanordnare 
igenom. 

Det allmänna intrycket är att standardkriterierna 
uppfylls väl. Problem finns dock främst när det 
gäller kompetenskraven då man är beroende av 
tillgång på utbildningar. Vi har fortsatt stora 
problem där utbildningar saknas eller där 
beställda utbildning ställs in. Vi ser också att den 
största utbildningsanordnaren, Skogsstyrelsen, 
har en åldrande personal inom utbildningssidan 
och att flera distrikt avvecklar eller drar ner på sin 
utbildningsverksamhet. En stor del av utbildnings-
anordnarna på SYNs hemsida ger dessutom inte 
öppna utbildningar.

Arbetsmiljöarbete 
Att få genomslag i det systematiskt arbetsmiljö-
arbete och första hjälpen-utbildning är fortsatt 
problematiskt. Vi arbetar vidare med att utveckla 
stöd åt entreprenörerna. Men för företag med 
få eller inga anställda, som helt dominerar 
skogsbranschen, är stödfunktionerna från externa 
intressenter svagt.  Under 2019 har ECSkog
påbörjat revision av och information om 
jämställdhet, och det har mottagits på ett positivt 
sätt från entreprenörerna.

Farligt gods
Transport av farligt gods är ett ämne som fortsatt 
väcker diskussioner. 81 % (80) (75) av transport-
erna sker i rätt förpackningar. Varefter 
de ändrade skrivningarna av ADR-kraven i TD 

IV sprids, finns en tendens att fler anser sig inte 
behöva ADR-utbildningen. Besvären att 
försäkra sig om att saluförda IBC-hållare är typ-
godkända, består.

Slutsats
Entreprenörerna i ECSkog:s gruppcertifiering 
uppfyller sina åtaganden. Revision har under 
2019 genomförts i 20 % av de anslutna företagen, 
vilket väl uppfyller standardkraven. Brister har 
åtgärdats och de som inte bättrat sig har förlorat 
entreprenörsbevisen. Revisorerna känner sig 
välkomna vid besöken och upplever en god stäm-
ning vid kontakterna med de anslutna företagen. 
De diskussioner som fanns tidigare, när man 
försökte slippa uppfylla vissa standardkrav, är inte 
längre aktuella. Vid nycertifiering upplever vi en 
allt mer ambitiös attityd, där man anstränger sig 
att vara förberedd och ser nyttan med certifie-
ringen.

Entreprenörscertifieringen är numera en naturlig 
del i verksamheten. Men bekymren med utbild-
ningar och Systematiskt Arbetsmiljöarbete är 
oroande.
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Faktaruta
ECSkog:s certifieringsparaply har under 2019 
reviderats enligt reglerna i PEFC SWE 004:3.              
Internrevisionen omfattade 422 företag, 
motsvarande 20 % av de anslutna 
företagen. 

Fördelningen av verksamhetskategorier:
• 62 % Avverkningsföretag.
• 30 % Skogsvårdsföretag.
• 8 % Planläggningsföretag. 

Årets egenkontroll omfattade 2174
entreprenörer, varav 2138 (98 %), har 
svarat 12/12. 



Kompetens
Undersökningen omfattar den formella kom-
petensen och är ett försök att genom besök vid 
utförda arbeten verifiera förmågan att tillämpa 
kunskaperna.

84 % (92) (92) uppfyller standardkravet på Natur- 
och Kulturmiljövårdsutbildning vid internrevision. 
Andelen med rätt kompetens har minskat.

Bland de som arbetar med skoglig planering har 
90 % (68) (96) kompetens för skoglig naturvär-
desbedömning. Antalet reviderade är litet, varför 
siffrorna är något osäkra.

90 % (56 %) av de som arbetar med skogs-
bruksplanläggning har kompetens motsvarande 
högskoleutbildning i skogsindelning.

Vid revisionsbesöken har 90 % (86) (82) av 
företagen aktuell utbildningsliggare.

Kommunikation
85 % (89) (85) av företagen har dokumenterade 
avtal med uppdragsgivarna. 

97 % (93) (96) hade aktuellt traktdirektiv vid 
besöken. Vid kvalitetsbedömningen av trakt-
direktiven, bedömdes 30 % (23) (24) vara 
utmärkta, 64 % (71) (70) bra, medan 6 % (6) (6) 
underkändes eller saknades.

72 % (74) (68) av fastigheterna där verksamhet 
pågick var certifierade. 8 % (10) (10) saknade 
information om fastighetens certifiering.

Lagkrav
89 % (93) (92) av företagen, med anställda, har 
skrivna anställningsavtal. 96 % (90) (96) hade 
aktuella anhöriglistor. Larmrutiner fanns hos 
97 % (99) (96). 91 % (81 %) har en krisplan för att 
hantera olika krissituationer.

96 % (92) (91) av företagen har första hjälpen-
utrustning i tillräcklig omfattning. 54 % (50) (49) 
av personalen hade första hjälpen-utbildning   
yngre än 3 år, i företagen som omfattas av AML.

61 % (48) (47) av företagen hade genomfört och 
dokumenterat riskbedömning.

89 % (80) (86) av företagen hade aktuella säker-
hetsdatablad.

81 % (80) (75) av ”dieseltankarna” som används 
är vid internrevision godkända för bränsle-
transporter.

Vid bränsletransporter i dunk är dessa i 89 %
(89) (89) av fallen godkända.

76 % (72) (78) av dem som utför ADR-transporter 
har rätt utbildning.

71 % (66) (70) har aktuell avfallsliggare.
72 % (78) (61) av dem som utför ADR-transporter 
har rätt utbildning.

98 % (87) (93) av företagen har rutiner för trans-
port av farligt avfall. 96 % (88) (90) har dokumen-
tation över lämnat avfall. 

Revisionsresultat 2019
Resultaten från internrevisionen har samman-
ställts ur revisionsdatabasen. För att skapa 
struktur i utvärderingen, och identifiera åtgärds-
områden har verksamhetsområden kategoriserats 
enligt följande:

• Organisatoriskt ansvar för genomförandet 
   av arbetet.
• Kommunikation mellan parter.
• Kompetenskrav som skall uppfyllas.
• Lagkrav som entreprenören ansvarar för 
   att uppfylla.

(AML = Arbetsmiljölagen) 
Inom parentes anges (2018) och (2017) års 
resultat.

Administration
45 % (51) (48) av företagen har anställd personal. 
29 % (28) (27) av företagen med anställda, har 
säsongsanställd personal. 
6,5 % (5) (7) av företagen har utländsk personal.
Resultaten innebär en svagt ökande andel av 
företag som är enmansföretagare. En orsak är att 
de inte ser fördelar med att administrera anställd 
personal, eller helt enkelt inte får tag på rätt 
kompetens.

Organisation
Vid revisionsbesöken hade 94 % (95) (91) av de 
vätskekylda maskinerna propylenglykol i kylsys-
temen. 

Under 2019 har en satsning på att besöka och 
revidera entreprenörer som fortfarande har 
etylenglykol, i syfte att dessa vätskor ska av-
vecklas. Därmed drar vi slutsatsen att det giftiga 
etylenet är i stort sett borta ur skogen.

95 % (97) (96) av hydraulmaskinerna använder 
hydraulvätska som uppfyller kraven i SS 15 54 
34 ”miljöanpassad”. Resultatet pekar på en lägre 
andel i år, på grund av att vi har lottat ut dem 
med villkorade avvikelser. Under 2019 besöker vi 
entreprenörer som fortfarande har mineralolja i 
syfte att dessa vätskor ska avvecklas.

99 % (96) (97) använder miljögodkänd sågkedje-
olja.

Saneringsutrustning för olje- och bränsleutsläpp 
finns hos 96 % (100) (97) av de berörda företagen 
vid revisionsbesök.

Hos 96 % (97) av företagen finns det förebyggan-
de åtgärder mot skogsbrand, men 95 % (88) (90) 
av maskinerna har godkänd brand- 
besiktning vid revision.

20 % (21) (18) av företagen anlitar underentrepre-
nörer. Av dessa är 22 % (27) (32) inte certifierade. 
Här finns ett inte obetydligt antal enmansföretag 
med liten och ojämn sysselsättning, som svarar 
för flexibiliteten vid ojämn sysselsättning.
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