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Grundläggande revisionsdata 
Kundadress  Certifikatsnummer# 1700872, 1700619 

Fria Skog AB  

Lövtorpsvägen 3 
837 31 Järpen 
SWEDEN                                             

Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013 Chain of 
custody of forest based products, Swedish PEFC 
certification schemes for sustainably managed forests 
SWE 001:4 +SWE 002:4 +SWE 003:4  

  

 Date(s) of audit 2017-09-29 

  

Revisionsaktivitet 
 

 Certifieringsrevision steg I  Steg II  

 Uppföljande revision Nr:  

 Omcertifiering 

 Ändrat scope (omfattning)  

 Särskild revision, ange vad:       

 Annat       

 Dokumentgranskning ingår 

 
Revisorer 
Revisionsledare Lina Westman Revisiondag(ar): 2 dagar inkl 

rapport 

 

Omfattning (scope) av certifieringen (Som tillämpligt anges omfattning för varje plats och 

standard) 

 

1700619 Spårbarhetscertifikat för inköp och handel med skogsråvaror enligt 

volymkreditmetoden. 

1700872 Skogsbruks- och skogsentreprenörscertifikat för planering, genomförande och 

uppföljning av skogsbruksverksamhet 

 
 

 

Revisionens utförande 

Denna omcertifierings revision har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för 

företagets revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes kontoret i Järpen. 

Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer och fältbesök i 

skogen. Skogsbruksåtgärder som utförts i företagets regi bedömdes genom fältrevisioner i en 

föryngringsavverkning, en gallring och en markberedning. 

  

 

 

 

 

X 
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Övergripande resultat 
Företaget har vid årets revision visat en stor kunskap och en god inställning till PEFC och det är 

tydligt att företaget har en strävan efter ständig förbättring. Det finns god styrning och ett aktivt 

arbete med att komma till rätta med identifierade brister som framkommit i interna revisioner 

och uppföljningar.  

 
   

 

 

Ingen åtgärd krävs 
Ledningssystemet och verksamheten uppfyller kraven helt (inga avvikelser) 

 

 

 

Åtgärd krävs 
Ledningssystemet och verksamheten uppfyller i stort kraven, men vissa brister 

identifierades (mindre avvikelse/r kunde konstateras) 

 

 

 

Omedelbar åtgärd krävs 
Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört eller verksamheten visade på 

stora brister (stor/a avvikelse/r har konstaterats) 

 

 
 
 

Summering avvikelser 

 
Se separat dokument för detaljerade beskrivningar av avvikelserna  
 

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e): - 

Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):  - 

  

 

 

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision 

 
 

Inga avvikelser noterades vid föregående revision 

 

 

X 
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Sammanfattning  
 

Styrkor Stor kunskap, erfarenhet och flexibilitet.  

Svagheter Internrevisionerna kan vara mer omfattade ur spårbarhetsperspektivet. 

Möjligheter Duktiga entreprenörer  

Hot Förändringar i omvärlden.  

 
 
 

Bedömning av scope 

Revisorns bedömning är att certifieringens definierade scope är lämpligt och korrekt för alla 

certifikat. 

 
 

Ansvar och organisation 

Företaget har tydligt definierade ansvarsområden när det gäller organisationens system för 

spårbarhet. Respektive rådgivare har ett totalansvar gentemot skogsägaren från 

avtalsskrivande, genomförande av skogsåtgärd till slutredovisning. 

 
 

Ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål 

Granskat ledningssystem bedöms innehålla samtliga relevanta delar. Med intervjuer och 

demonstrationer från VD och rådgivare/virkesköpare tycks det även vara väl implementerat, 

lätt tillgängligt och strukturerat. Ledningen visar på ett tydligt engagemang och strävan efter 

ständig förbättring. Under revisionen granskades protokoll från ledningens genomgång, 

daterat 2018-09-17 vilket innehöll alla relevanta delar.  

Underlaget till protokollet utgörs bl.a av resultatet från de interna revisionerna som utförts 

under året men som delrapporterats fortlöpande under företagets verksamhetsmöten. Dock 

kan internrevisionen kan utökas och omfatta spårbarhetscertifikatets delar bättre. 

 

Företaget bedöms ha ett aktivt arbetsmiljöarbete och har upprättat friskvårdsavtal om 

företagshälsovård. 

 

Personalens kompetens administreras genom en välstrukturerad och tydlig utbildningsmatris. 

Aktuellt utbildningsbehov har identifierats och berörd personal är anmält till respektive kurs. 

Senaste utbildning skedde november 2017 med representant från Prosilva angående 

certifiering av skogsägare.  

Manuell huggning och skapande av skogsbruksplaner sker av företagets egen personal. 

Relevanta utbildning bedöms finnas. 

 

Lagar och andra krav identifieras och utvärderas genom tillgång till Regelrätt Skogsbruk och 

Mediarevyn som är en sammanfattning av aktuella tidningsartiklar inom skogsbruket.  
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Företaget har ett väl utvecklat avvikelsesystem, under revisionen granskades avvikelse 59 

angående spårbildning och avvikelse 61 angående en tidningsartikel.  

 

Företaget använder inte PEFC logotyper utan anger endast på hemsidan att de innehar ett 

PEFC-certifikat.   

 
 

        Spårbarhet & undvikande av kontroversiella källor 

Företaget har ett väl inarbetat system för spårbarhet och Due Diligence som bedöms 

motsvara alla krav i spårbarhetstandarden och EUTR. Genom intervju med rådgivare och 

VD framgick att personalen har god kännedom om vad kontroversiella källor innebär och 

vad som krävs för att undvika dessa.  

Personalens kompetens i naturvärdesbedömning granskades genom företagets 

utbildningsmatris och uppgifter vid intervjuer. Företagets rutin för naturvärdesbedömning 

med instruktioner om åtgärder för när höga naturvärden identifieras bedöms väl 

implementerad, kommunicerad och använd.  

 

I stickprov kring kontroll av ursprung och kontroversiellt ursprung på leveransvirkesposter 

följes två olika leveranser på mer än 50 m3 upp gällande ursprung och laglighet, uppdrag 

2913 och 2892.  

Inköp sker även från en annan avverkningsorganisation, via virkesordern kontrollerar 

organisationen virkets avverkningsplats.  

 

Export sker till Norge och ett företags anlitas för hjälp med tulldeklaration, granskning av 

faktura 50951207 och proformafaktura nummer 38.  

 
 

Volymkontroll & fakturahantering 

I granskningen av företagets volymredovisning, fakturahantering och anspråkskontroll togs 

ett antal stickprov som visade på god kontroll och ett tillförlitligt system.  

 

Volymredovisningen sköter företaget med volymkreditmetoden . Företagets 

volymregistrering administreras utifrån fakturerade och inmätta volymer, avlästa i Viol. 

Volymkreditkontots uppbyggnad innebär viss manuell hantering för summering och kontroll 

på att krediter ej sparas längre än 12 månader. I stort sätt alla köp görs genom köp mot 

avräkning från privata skogsägare.  

Fyra månaders inköp av certifierat virke granskades hur de förts in i volymssnurran, 

grantimmer november 2017 och maj 2018, FFG november 2017 och maj 2018.  

Två inköpsfakturor med certifierat virke granskades från en annan virkesorganisation, 

F1:14581 och F1:14964 

 

Att certifikatnummer och anspråk anges korrekt stämdes av i motsvarande kundfakturor till 

dessa mottagare. (Faktura nr:2017211, nr: 2017250 och nr: 2018096). Kontroll skedde att 

motsvarande volymer dragits ifrån i volymsnurran.  
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Företagets kontrollsystem för att säkerställa leverantörers certifikatsstatus granskades genom 

intervju med VD som också visade hur dessa kontroller utförs i praktiken.  

 
 

Uppföljning, system för internrevision, egenkontroll kring lagefterlevnad 

Företagets uppföljningar har hittills skett i olika delar; entreprenörernas egenuppföljning 

efter avslutad trakt (”traktdirektiv tillbaka”), stickprovsvisa fältbesök (”internrevision”), 

avstämning ledningssystemets aktualitet varje månad (”månadsmöten” / 

”verksamhetsmöten”) med 5 punkter per möte på en rullande agenda per möte.  

 

Internrevisionernas resultat har presenterats fortlöpande i de regelbundna 

verksamhetsmötena. En blankett fylls i per uppföljning och en sammanställning uppdateras 

kontinuerligt så att frekvens för olika iakttagelser kan följas och trender kan utläsas. Både 

gradering av de interna avvikelserna och orsaksanalyser är föredömligt kartlagda och 

beskrivna. Alla entreprenörer ingår i internrevisionen.  

 

God kontroll uppvisades i dokumentation och kontroll av anlitade entreprenörers 

certifieringsstatus. Enbart lokala entreprenörer anlitas och företaget kontrollerar boende för 

anställda från andra orter.   
 

 

      Fältbedömningar av skogsbruksverksamheten        

I fält besöktes 3 stycken trakter objekt-ID: F643 (föryngringsavv), objekt-ID: F800 (gallring) 

och objekt-ID: 2643 (markberedning).. 

I samband med dessa fältbesök granskades även tillhörande avverkningsanmälan och 

traktdirektiv, vilka kunde konstateras motsvara kraven och utgöra gott underlag för aktuell 

skogsbruksåtgärd.  

Samtliga trakter höll en god kvalitet avseende natur och kulturhänsyn. På gallringstrakten 

fanns flera fångstgropar som var korrekt utmärkt och hänsyn var lämnat.  

 
 

 

 

 

Föregående års avvikelser / jämförelse med tidigare resultat  

 
 

Övrig information / Olösta frågor / Klagomålshantering 

 
 

Konsekvens av betydande förändringar (om några) 

Detta var en omcertifiering och uppgifter kommer att registreras i PEFC databas och nya 

certifikat kommer att sändas.  
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Bekräftelse av genomförd revision 
 

Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista  

Revisionsledarens namn samt e-mail  
Lina Westman, lina.westman@intertek.com 

Företagets representants namn samt e-mail 
Jonas Woxlägd, jonas@friaskog.se 

Nästa revisionstillfälle har preliminärt  
planerats till: 

September 2019 

 

mailto:jonas@friaskog.se

