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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
68 % (74) (84) av de skogligt verksamma har 
SYNs Natur och kulturmiljövårdsutbildning 
aktuell. 

Kompetenskraven har under senaste åren 
vuxit till ett problemområde. Förändringar i 
utbildningssystemen har lett till oklarheter 
om olika utbildningars status. Samtidigt har 
allt flera svårt att få tag i den utbildning de 
behöver. Andelen med rätt kompetens har 
också minskat, mycket beroende på att ut-
bildningskravet har skjutits på under Corona-
pandemin. Skötselskolans webbutbildningar 
kombinerat med ”målbildsutbildningar” har 
ofta förväntats godkännas som SYN-utbild-
ningar, trots att de ofta saknar utbildning 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. 
Utvecklingen är mycket oroande mot bak-
grund av att rätt kompetens hos entrepre-

nören/utföraren, säkerställt genom entrepre-
nörscertifieringen, är en grundförutsättning 
för hela certifieringssystemets funktion, med 
nuvarande uppbyggnad.

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

Utbildning
De flesta 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 Coronapandemin har minskat utbudet 
av utbildningar sedan våren 2020. Vissa av 
utbildningsanordnarna på SYNs hemsida ger 
dessutom inte öppna utbildningar.

Arbetsmiljöarbete 
Att få genomslag i det systematiskt ar-
betsmiljöarbete, riskbedömning och första 
hjälpen-utbildning är fortsatt problematiskt. 
Vi arbetar vidare med att utveckla stöd åt 
entreprenörerna. Vi har under senare delen av 
året uppmärksammat första hjälpen-utbild-
ningar som ges i form av webbkurser.

Farligt gods
Transport av farligt gods har förbättrats de 
senaste åren. 87 % (85) (81) av transporterna 
sker i rätt förpackningar.
Det finns fortfarande svårigheter med att 
försäkra sig om att vissa IBC-hållare är 
typgodkända.

Entreprenörerna i ECSkog:s gruppcertifiering 
uppfyller sina åtaganden. 
Revision har under 2021 genomförts i 20 % 
av de anslutna företagen, vilket väl uppfyller 
standardkraven. Brister har åtgärdats och de 
som inte bättrat sig har förlorat entreprenörs-
bevisen. Revisorerna känner sig välkomna vid 
besöken och upplever en god stämning vid 
kontakterna med de anslutna företagen. 
Flera entreprenörer vittnar om att de får en 
bra rådgivning av internrevisorn. 

Entreprenörscertifieringen är numera en 
naturlig del i verksamheten. Men bekymren 
med utbildningar och Systematiskt 
Arbetsmiljöarbete kvarstår.
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Faktaruta
ECSkog:s certifieringsparaply har under 
2021 reviderats enligt reglerna i PEFC 
SWE 004:3.              
Internrevisionen omfattade 467 företag, 
motsvarande 20 % av de anslutna 
företagen. 

Fördelningen av verksamhetskategorier:
• 56 % Avverkningsföretag.
• 32 % Skogsvårdsföretag.
• 12 % Planläggningsföretag. 

Årets egenkontroll omfattade 2400 st
entreprenörer, varav 1100 (46 %), har 
svarat.



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

68 % (74) (84) uppfyller standardkravet på 
Natur- och Kulturmiljövårdsutbildning vid 
internrevision. Andelen med rätt kompetens 
har minskat, mycket beroende på att 
utbildningskravet har skjutits på under 
Coronapandemin.

Bland de som arbetar med skoglig plane-
ring har 83 % (86) (90) kompetens för skoglig 
naturvärdesbedömning. Antalet reviderade är 
litet, varför siffrorna är något osäkra.

98 % (97) (90) av de som arbetar med skogs-
bruksplanläggning har kompetens motsva-
rande högskoleutbildning i skogsindelning, 
och 57 % (65) har genomfört förnyelsekurs i 
skogsbruksplanläggning. Andelen med rätt 
kompetens har minskat, mycket beroende 
på att utbildningskravet har skjutits på under 
Coronapandemin.

Vid revisionsbesöken har 87 % (86) (90) av 
företagen aktuell utbildningsliggare.

Kommunikation
80 % (86) (85) av företagen har dokumentera-
de avtal med uppdragsgivarna. 

99 % (97) (97) hade aktuellt traktdirektiv vid 
besöken. Traktdirektiven har idag i regel en 
bra kvalitet då de flesta uppdragsgivare har 
digitaliserat dem.

Lagkrav
88 % (91) (89) av företagen, med anställda, har 
skrivna anställningsavtal. 92 % (92) (96) hade 
aktuella anhöriglistor. Larmrutiner fanns hos 
87 % (95) (97). 

96 % (95) (96) av företagen har första hjälpen-
utrustning i tillräcklig omfattning. I företa-
gen som omfattas av AML. 55 % (60) (61) av 
företagen hade genomfört och dokumenterat 
riskbedömning.

85 % (88) (89) av företagen hade aktuella 
säkerhetsdatablad.

87 % (85) (81) av transportbehållarna för diesel 
som används är vid internrevision godkända 
för bränsletransporter.

71 % (73) (76) av dem som utför ADR-transpor-
ter har rätt utbildning.

60 % (55) (71) har aktuell avfallsliggare.

Revisionsresultat 2021
Resultaten från internrevisionen har sam-
manställts ur revisionsdatabasen. För att 
skapa struktur i utvärderingen, och identifiera 
åtgärdsområden 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 (2020) och (2019) års 
resultat.

Administration
42 % (45) (45) av företagen har anställd per-
sonal. 

Resultaten innebär en 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.

Genomförande av arbetet
Vid revisionsbesöken hade 99 % (98) (94) av 
de vätskekylda maskinerna propylenglykol i 
kylsystemen. 

Under 2020 har en satsning på att besöka 
och revidera entreprenörer som fortfarande 
har etylenglykol, i syfte att dessa vätskor ska 
avvecklas. Därmed drar vi slutsatsen att det 
giftiga etylenet är i stort sett borta ur skogen.

99 % (98) (95) av hydraulmaskinerna använder 
hydraulvätska som uppfyller kraven i SS 15 
54 34 ”miljöanpassad”. Under 2021 besöker vi 
entreprenörer som fortfarande har mineralolja 
i syfte att dessa vätskor ska avvecklas. Därmed 
drar vi slutsatsen att det mineraloljan är i stort 
sett borta ur skogen.

97 % (97) (99) använder miljögodkänd sågked-
jeolja.

Saneringsutrustning för olje- och bränsleut-
släpp finns hos 91 % (99) (96) av de berörda 
företagen vid revisionsbesök. Orsaken till 
den låga nivån 2021 är troligen att vi har mer 
noggrant kontrollerat skogsvårdsföretagens 
saneringsutrustning.

94 % (95) (95) av maskinerna har godkänd 
brandbesiktning vid revision.

18 % (16) (20) av företagen anlitar under-
entreprenörer. Här finns ett inte obetydligt 
antal enmansföretag med liten och ojämn 
sysselsättning, som svarar för flexibiliteten vid 
ojämn sysselsättning.
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