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Reviderade skogsägare

29 stycken

Avvikelser

91 st

Observationer

24 st

Certifieringen fungerar bra i det stora hela, men i och med den nya FSC-standarden har det behövts
och kommer att behövas lite extra arbete med att se till att alla gruppmedlemmar efterlever denna. Vi
har över tid haft bra kontroll på våra medlemmar, mycket tack vare att alla skogsägare i paraplyet har
avtal med BillerudKorsnäs och har haft en uttalad ansvarig person inom organisationen.
✓

Under 2021 har det varit en del rörelse i organisationen med bland annat en del nya
virkesköpare. Till följd av detta kommer extra utbildning ske riktat mot virkesköparna för att
bibehålla kontrollen av gruppen.

Antalet avvikelser i internrevisionen 2021 är fler än vad det var 2020. Flera år i rad har avvikelserna
på utförda åtgärder på avverkning ökat. Det är främst avvikelser kopplade till olika slags körskador
samt körning på död ved som stuckit ut. Det är inte allvarliga körskador, men BK:s RisaRätt rutiner,
handledningar eller målbilder för att undvika kompaktering och slamtransport efterlevs inte i tillräckligt
hög grad. Avvikelser där entreprenören gjort för få eller inga alternativt inte redovisat antal sparade
högstubbar återkommer, specifikt i gallring. Det är bekymmersamt då det är en avvikelse som även
varit aktuell tidigare år.
✓
✓

BillerudKorsnäs arbetar med att öka dialogen med entreprenörerna, som en av åtgärderna
för att minska markskador.
Utöver detta arbetar BillerudKorsnäs internt inom produktion för att åtgärda avvikelser
kopplade till praktiska skogsbruksåtgärder.

Revisorerna ser att antalet mindre avvikelser och observationer angående kvaliteten på
skogsbruksplaner har ökat. Bland annat saknas information om mål/inriktning, tillräckligt med
avsättningar samt tillräckligt med lövdominerade bestånd. Det förekommer även återkommande
avsättningar som räknats med i totalen som är mindre än 0,3 ha alt. 0,5 ha sammanhängande yta.
Det kan till viss del förklaras med att flera delar som ska finnas med i planerna inte varit möjliga att
registrera i BK-plan.
✓

Ett utvecklingsprojekt kring BK-plan är på gång och utöver det ska det tillkomma
planeringsspecialister på varje distrikt som ansvarar för arbetet med planerna.

Problemet med att planerna inte är tillräckligt uppdaterade kommer troligtvis finnas kvar till viss nivå
även framledes, men de resurser som planerats för 2022 bör ge en påtaglig förbättring.

