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2.6

Omvandling av skogsmark

Det finns ca 23,9 milj. ha skogsmark i landet.
Detta motsvarar 58 procent av landarealen
Därtill kommer 4–5 milj. ha annan trädbeväxt
mark där tillväxten är låg. Skogsmarksarealen har ökat
bl.a. genom skogsplantering på nedlagd åkermark och på
Vad är tillåten markomvandling? Kravet är
mossar och torvmarker efter dränering. Ett bortfall av
otydligt formulerat med bara exempel. Är
skogsmark har däremot skett vid bl.a. tätortsexpansion,
markomvandling av skogsmark till följande
byggande av fritidshus, vägar och kraftledningar. En grov
tillåtet inom PEFC? 1. vindkraftverk 2. grus‐
beräkning av nettoförändringen av arealen skogsmark
eller bergtäkt för kommersiell drift 3.
sedan 1920‐talet ger en ökning med 600 000–800 000
åkermark 4. industri‐ eller bostadsområde 5.
ha. Källa: scb.se
De i Sverige
Stugby/campingplats
lagstadgade förfarande som krävs med avseende på
ansökan, samråd och tillståndsgivning vid omvandling av
skogsmark till annan markanvändning respekteras av
Svenska PEFC dock ska sådan omvandling bara ske
undantagsvis.
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2.7

Omvandling av skogsmark

Vad avses med " skogsbruks‐ och
samhällsrelaterad infrastruktur"?

Exempelvis byggandet av skogsbilvägar, allmänna vägar,
kraftledningar och vindkraftverk, se även svar ovan.

Lövträd

Där naturliga föryngrings och
tillväxtbetingelser finns för löv, ska
skogsbruket bedrivas så att minst 3 % av
arealen frisk och fuktig mark på
(markinnehavet) utgörs av bestånd som
domineras av lövträd efter röjning och
gallring. Markinnehavet bör ändras till ”den
produktiva skogsmarken”

"Markinnehavet" ska utläsas som "den produktiva
skogsmarksarealen"
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4.10
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4.12

Landskapsekologi

Skogsägare med mindre än 5000 hektar
sammanhängande produktiv skogsmark ska
beakta regionala aktionsplaner eller
motsvarande i samband med
skogsbruksplanläggning. Med detta avses att
man på fastighetsnivå anpassar skogsbruket
så att regionala mål till exempel med
avseende på mängden död ved, areal äldre
lövrik skog, areal skog med höga
naturvärden mm kan uppnås. Svårt för
mindre skogsägare att hantera detta. Borde
finnas en undre gräns tex 1000 ha . Detta har
vi diskuterat i samband med externrevision.

002, 003

3.0

Social Standard

Ska kraven i den sociala standarden uppfyllas
Ja, i tillämpliga delar.
även av en paraplyorganisation?

Avtalsförhållanden

Ansvar att avtal tecknas åligger uppdragsgivaren,
vanligen det större företaget. I relation till enskild
Vem bär ansvar för att affärsavtal upprättas?
skogsägare räknas utförare (entreprenör eller
virkesorganisation) som det större företaget.

002, 003

3.2

Relevant information om skogstillståndet i ett regionalt
perspektiv ska beaktas av planläggaren då den
certifieringsanpassade skogsbruksplanen tas fram och,
anpassat till fastighetsstorleken, återspeglas i indelning
och åtgärdsförslag.

002, 003

3.2

Avtalsförhållanden

Här finns krav på skriftliga affärsavtal med
entreprenörer. Vad gäller för en PEFC‐
certifierad avverkningsorganisation? Ska de
Ja, se svar ovan.
ha skriftliga avtal med alla anlitade
entreprenörer, även med sådana som inte
utför åtgärder på PEFC‐certifierad mark?

002, 003

3.3

Arbetsmiljö

Måste skyddsombud finnas?

Rättighet ej skyldighet (lag).

002, 003

3.3

Arbetsmiljö

Måste personalutrymme tillhandahållas?

Efter personalens intresse och behov.
Rollerna redan reglerade i lagstiftning. Varje inblandat
företag bär ansvar inom respektive företag. Överordnat
är att samråd genomförs.

002, 003

3.3

Arbetsmiljö

Vilken aktör har arbetsledning‐ och
miljöansvar?

002, 003

3.4

Arbetsorganisation

Ska även små företag ange mål för
verksamheten?

Ja, en enkel beskrivning av verksamhet och affärsidé.

002, 003

3.4

Arbetsorganisation

Dokumentationskrav?

Utvecklingssamtal ej för visstidsanställda,
arbetsplatsträffar för alla. Dokumenteras.

Grundkompetens

SYN‐kursen Natur‐och Kulturmiljövård‐
förnyelse, ska genomföras minst vart femte
år. Från vilken tidpunkt ska 5 år räknas?

Från tidpunkten då kursen genomfördes.

002, 003

3.5

002, 003

3.5

Grunkompetens

Gäller kravet på repetition även för dem som
inte har gått kursen Natur‐ och
Kravet på repetionskurs vart femte år gäller för alla.
kulturmiljövård utan som har den kunskapen
genom utbildning och yrkeserfarenhet?
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2.18

Baskrav

Hur länge får Etylenglykol användas?
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2.19

Baskrav

003

2.21

Baskrav

003

2.22

Baskrav

003

2.25

Baskrav

Etylenglykol ska fasas ut under 2012.

Krävs inte vid "interntransport" Kontroll av att anlitad
När ska transportdokument medföras?
utförare av "vidaretransport" innehar
transportdokument krävs.
Krävs ADR‐utbildning för transport av små
Ja, föraren av fordonet som transporterar ska ha ADR‐
mängder bränsle?
utbildning.
Endast UN‐godkända kärl får användas. Utfasning av
Vad gäller för tankar/IBC‐behållare?
andra modeller under 2012.
I undantagsfall, återkommande underentreprenörer ska
Användning av ej certifierade entreprenörer?
vara certifierade.
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3.2

4.2

Paraplyets ansvar vid
gruppcertifiering av
skogsägare

Medlemsförteckningen över markägare med
uppgift om "Överensstämmelse med
Skogsstandardens krav, vidtagna
förebyggande och/eller korrigerande
åtgärder". Vad innebär detta i verkligheten,
vilka typer av uppgifter avses?

Paraplyets ansvar vid
gruppcertifiering av
entreprenörer

På sidan 9, under 4.2 har texten med kraven
på internrevisor fallit bort. Under 3.2 och 3.4
finns kraven formulerade:
• Utsedda internrevisorers erfarenhet och
kompetens ska dokumenteras. Lämplig
Avsikten har hela tiden varit att kraven ska vara lika.
grundkompetens är t.ex. en av MIS godkänd
utbildning.
Detta är förmodligen ett tryckfel, så avsikten
har givetvis alltid varit att kraven skall vara
lika.

I en databas ska uppgifter om anslutna
gruppmedlemmar lagras och à jour hållas med avseende
på bl.a. tidpunkt för anslutning och internrevision samt
eventuella avvikelser och åtgärder.

