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1,0 BASIC INFORMATION 

1,1 Certifieringsföretag Soil Association Certification Ltd

1.1.1 Certifieringsnummer SA-FM/COC-001156

1.1.2 Typ certifiering FSC skog certifiering av multi-site

1.1.3 Nuvaranda eller tidigare FSC/annen 

søknad eller certifiering de senaste 5 

år.

För tidigare certifikater, vänligan 

bifogar kopi av senaste 

revisionsrapport

Bara nuvarande FSC certifiering 

1,2

1.2.1 Företagets namn Statens Fastighetsverk

1.2.2 Företagets lokala namn Statens Fastighetsverk

1.2.3 Organisationsnummer 202100-4474 (VAT no. SE202100447401)

1.2.4 Kontaktperson Lars Lodin

1.2.5 Firma-/organisationsadress SFV Skog, Köpmansgatan 22, 

83134 Östersund

1.2.6 Land Sverige

1.2.7 Telefon  + 46 1047 87000

1.2.8 Fax  - 

1.2.9 E-mail lars.lodin@statensfastighetsverk.se

1.2.10 Hemsida www.sfv.se

1.2.11 Ansökan information fyllt av 

auktoriserade representanter

Lars Lodin

1.2.12 Särskilda logistik rörande 

researrangemang?

Nej

1,3 Certifikatets täckning

1.3.1 Certifikatstyp Multi-site

1.3.1.a Typ Skogsägare och förvaltere

1.3.2a Namnen på skogarna under 

certifikatet

Statens Fastighetsverkets skogar

1.3.2b Antal gruppmedlemmar Inte relevant

1.3.3 Antal skogsbruksenheter 4 distrikter

1.3.4 Land Sverige

1.3.5 Region Nordvest och Sydsverige

1.3.6 Breddgrad 62N00 - 68N00

1.3.7 Längdgrad 12E00 - 20E00

1.3.8 Hemisfär North

1.3.9 Skogszon Boreal

1.3.10 FSC® AAF category/ies Non-SLIMF area (ha) SLIMF area (ha)

Natural Forest - Community Forestry

 Natural Forest- Conservation 

purposes 

                                                          483 100 

 Natural Forest - Tropical 

 Natural Forest - Boreal                                                           406 691 

 Natural Forest Temperate 

Plantation

Detaljer om skogsbruksledare/ägare



1,4 Skogsbruk

1.4.1 Företagstyp Staten

Nyttjanderätt Staten/Allmänheten/Private

Ursprungsfolk

Ägarskab Staten

1.4.2 Total areal (hektar) 889 791                                                         

1.4.3 Skogstyp Semi-naturlig

1.4.4 Skogssammansättning Barr dominerat

1.4.5a Skogar med höga bevarandevärden 

1.4.5b Ursprungsfolk Ja, Sami byn i de två nordliga distrikter

1.4.6 Kategori av plantage trädslag Inte relevant

1.4.7 Huvud trädslag Trädslag – se Annex 3

1.4.8 Årliga tillåtat avverkning 

(kubikmeter/år)

180.000 m3/year

Aktuel årliga avverkning 

(kubikmeter/år)

129.000 m3/year

1.4.9 Produktkategori Rundvirke

1.4.10 Försäljningsplats Stående / Vid väg

1.4.11 Antal anställda 14 (12 m + 2 kvinnor)

1.4.12 Entreprenör/andre arbetare Ca. 40 entreprenörer avverkning och 

skogsvald med anställda, 30 

entreprenör veiarbejde 

1.4.13 Pilotprojekt Nej

1.4.14 SLIMFs - liten Nej

1.4.15 SLIMFs - låg intensitet Nej

1.4.16 Uppdelning av fastigheter Antal Areal

Mindre änd 100 ha 0                                                                       -   

1000 ha – 10,000 ha 0                                                                       -   

Mera änd 10,000 ha 4                                                           889 791 

Total 4                                                           889 791 

1.4.17

Nämn Areal Orsak

Mertainen 197 Gruvområdet upphävas av de 

nationella myndigheterna 

(Länstyrelsen).

a) Skogsområden av riksintresse och/eller etablerat nationellt intresse, med en 

koncentration av nyckelbiotoper och/eller lokaler för rödlistade arter utanför 

nyckelbiotoper (HCVF 1, 3). 

b) Fjällnära skog som är belägen ovanför naturvårdsgränsen 42 (HCVF 2). 

c) Skyddsskog enligt 15§ skogsvårdslagen (HCVF 4). 

d) Skog inom skyddsområden för vattentäkter (HCVF 4). 

Ytterligare information finns i rapporten och checklistan

Areal av ägat/förvaltet skog men som inte omfattas av certifikatet



Naturreservater Store arealer - ca. Naturresurser De håller inte produktiv 

skogsmark och står inte under 

skogsbruk, men är helt skyddade och 

förvaltas av de nationella myndigheter 

(Länstyrelsen) som är ansvariga för 

naturvård i Sverige.



2.0 KORRIGERANDE HANDLINGER Statens Fastighetsverk SA-FM/COC-001156

Nr. Grad Avvikelse Std ref Korrigerande handling Deadline Datum och Observation Status Datum 

stängd

2015.1 Mindre Indicator 1.6.2: Policy inte offentligt tillgänglig. FM Std. 1.6.2SFV ska deklarera sitt långsiktiga åtagande att 

följa den svenska FSC-standarden genom 

12 mdr. från 

finalisering av 

S1 (2016): http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sfv-skog-och-

mark/atgarder/ 
Stängt sep-16

2015.2 Obs Checkas vid 

nästa revision

Indikator 1.2.3; 4.1.11; 4.2.6; 4.3.7: Entreprenör avtal format 

med bilaga: bestämmelser, instruktion och checklista är ok, 

Stängt sep-16

2015.3 Mindre Indikator 4.4.4: Samråd med intressenter 

manglar i rutin och et eksempel att innefatta 

FM std. 

4.4.4

SFV ska kalla identifierade intressenter, lokala 

utvecklingsgrupper samt personer och 

12 mdr. från 

finalisering av 

S1 (2016): uppdaterat rutin för samråd; exemplar på 

kommunikation med intressenter. Information om rutiner i 

Stängt sep-16

2015.4 Mindre Indikator 5.3.1: Spill och skador i samband med 

avverkning utan uppföljning (et objekt med virke 

FM std. 

5.3.1

SFV ska säkerställa att entreprenörer 

användar sig av avverkningsmetoder som väl 

12 mdr. från 

finalisering av 

S1 (2016): Genom information och diskussion med 

skogvaktar (och entreprenörer). Två metod til kontrol: Gröna 

Stängt sep-16

2015.5 Mindre Indikator 6.1.7: Miljö/Naturvärdsbedömning 

manglar ibland att dokumenteras i samband med 

FM std. 

6.1.7

SFV ska genomföra miljö- och 

naturvärdesbedömning på beståndsnivå före 

12 mdr. från 

finalisering av 

S1 (2016): Information til skogvaktar. Instruktionen finns på 

plats och måste göras: Finns klassningen inte, så måste den 

Stängt sep-16

2015.6 Mindre Indikator 6.3.12: Ingen instruktion och intet 

traktdirektiv vid bränning

FM std. 

6.3.12

SFV ska planera avverkning och bränning så 

att brandgynnade arter främjas och så att 

12 mdr. från 

finalisering av 

S1 (2016): Instruktion för bränning utarbejdet. Men ingen 

genomförda bränning sedan sist. 

Stängt sep-16

2015.7 Mindre Indikator 6.6.6: Inköp av plantor - inte med i avtal 

och rutin

FM std. 

6.6.6

I samband med inköp av plantor ska SFV ställa 

krav på att plantproducenten minimerar 

12 mdr. 

godkänning 

S1 (2016): eksempel på faktura och dokumentation för 

innköp av plantor set, SFV ställa nu krav om att minimera 

Stängt sep-16

2016.1 Obs FM std. 

4.1.6

Upphandling; uppdragsbeskrivning, 

kompetens, utrustning, osv. virkesförsäljning, 

Checkas vid 

nästa revision

Under revisionen förklarade SFV hur de kontrollerar 

entreprenörernas kompentans. Ett ramavtal tecknas med 

Stängt sep-17

2016.2 Mindre SFV bekräftar att följa rekommendationerna från 

svenska Skogsstyrelsen . Men under revisionen 

FM std. 

6.3.23

SFV ska tillse vid uttag av biobränsle att 

Skogsstyrelsens rekommendationer följs. 

12 månader 

efter 

S2 (2017): foto dokumentation: ID lapp på uttak vid vägkant, 

Dokumentation på beståndsnivå i systemet: Det registreras i 

Stängt sep-17

2016.3 Mindre Timmerstaplar är märkta med ID-nummer vid 

vägkant. Men för biobränslen, var dessa staplar 

FM std. 

8.3.1; 

SFV ska tillhandahålla dokumentation som gör 

det möjligt att följa varje skogsprodukt från 

12 månader 

efter 

S2 (2017): Fältbesök: ID nummer set på timmer vid vejsida. 

Foto dokumentation: ID lapp på biobränslen vid vägkant.

Stängt sep-17

2016.4 Mindre Faktura underlag anger bara "FSC cert". Multi-

site std. 

Försäljningsdokumentation ska ange SFV:s 

FSC certifieringskod och FSC kategori som 

12 månader 

efter 

S2 (2017): Oversikt över forsäljning/avverkning. Set i 

ekonomi systemet. 

Stängt sep-17

2017.1 Minor FSC använt på hemsidan:

- inte frågat om godkänning av layout

FSC-STD-

50-001

SFV måste skicka al layout med bruk av FSC 

varumerker till godkänning. Det är et krav at 

12 mdr efter 

finalisering av 

06-11-2017: SFV har skickat hemsidan och hemsidan är nu 

godkänt.

Stängt nov-17

2017.2 Minor Grön bokslut basert på Stikkprövkontrol: 

problem att få tillbaka checklista från 

FSC FM 

8.2.d5

SFV ska ha rutiner som medför uppföljning av 

avtal och/eller instruktioner i fält vid 

12 mdr efter 

finalisering av 

S3 (2018): Bokslut på planeringen - efter planeringen innan 

åtgärder. Stickprövskontroll (tester minst 4 ulika planerarer); 

Stängt sep-18

2017.3 Minor Genomförda naturvärdesbedömning. Men: 

fältbesök: 

FSC FM 

6.1.7

SFV ska dokumentera resultaten (av 

naturvärdesbedömningen), samt planera och 

12 mdr efter 

finalisering av 

S2 (2018): lokalt problem i Västerbotten, vårs kurs for alla 

skogsvakter og planerarer hvor det løftat upp. Inte funnit 

Stängt sep-18

2017.4 Major Skogsförvaltarna övervakar efterlevnad, och 

arbetsinstruktionerna är också avsedda att 

dokumentera efterlevnad. Det framkom 

emellertid under revisionen att det är en 

utmaning för distriktscheferna att få tillbaka de 

ifyllda checklistorna efter att verksamheten har 

genomförts. Det framgick också att planeringen 

och de genomförda operationerna inte i tillräcklig 

grad följs upp när det gäller att vidta 

korrigerande och förebyggande åtgärder när 

brister i efterlevnaden observeras. Detta gäller 

både planerings- och maskinentreprenörer och 

virkesuppköpare. 

FSC FM 

6.3.20

SFV ska övervaka efterlevnaden av 

indikatorerna 6.3.14-6.3.19 och genomföra 

korrigerande och förebyggande åtgärder om 

indikatorerna inte uppfylls, t.ex: 

- 6.3.14 lämna lågor och andra træ döda längre 

tid än 1 år.

- 6.3.17: lämna hänsynsytor, kantzoner eller 

trädgrupper på sådant sätt att större kala ytor 

undviks. 

3 mdr efter 

mottagandet 

av rapporten. 

Dokumentatio

n skickas 

senast 

01/03/2019

S2 (2018): SFV har genomfört det årliga" gröna bokslutet"-

övervakningen genom stickprov och fann att entreprenörerna 

följer instruktionerna. Provtagningschecklistan inkluderar nu 

att kontrollera detta. Kravet att följa SFV-instruktionerna är 

nu en del av kontraktformatet för entreprenörer. SFV har 

också inkluderat kravet i interna instruktioner att 

distriktscheferna måste dokumentera övervakningen av 

skogsverksamheten. Avverkningar som besöktes i fält i 

Norrbotten fungerade bra och visade att entreprenörerna 

följer SFV-instruktioner. För att förbättra dokumentationen 

av den nödvändiga övervakningen av 

entreprenörerna/köparna av rotposter har SFV diskuterat 

detta under möten och kurser i början av 2018. Intervju med 

distriktschefer i Norrbotten bekräftar ökat fokus på att 

dokumentera övervakning. 

Men endast ett fåtal exempel av dokumenterade rapporter 

över fältövervakning av entreprenörernas prestanda enligt 

SFV-arbetsinstruktionerna kan uppvisas. Problemet tycks 

vara relaterat till när SFV säljer virket som rotpost och när 

köparen utför avverkningen där entreprenörerna använder 

instruktionerna från köparen och inte från SFV. Avvikelse 

2017.4 lyfts upp till en MAJOR avvikelse på grund av brist på 

dokumenterat övervakning för Västerbotten när man säljer 

virket som stående volym. 

Öppen

2017.6 Obs FSC FM 

6.3.3

Checkas vid 

nästa revision

S2 (2017): Distriktet har fokus på traditionella 

skogbruksmetoder och inte fokus på att använda metoder 

Stängt sep-18

2017.6 Obs Bilaga 

3A och 

Checkas vid 

nästa revision

S2 (2017): Det finns gamla kart på väggen med annan 

avdelnings och beståndsnr.

Stängt sep-18

Avvikelser från RA (2015)

Avvikelser från S1

Avvikelser från S2



2018.1 Minor Som anges i bilaga 3A om att kartor och 

information skall vara offentligt tillgängliga,  skall 

det finnas register med kartor över: Viktiga 

livsmiljöer (6.2.1), Arealer avsedda för 

naturvårdssyfte (6.4.1-6.4.3) och Höga 

Bevarandevärden (9.1.1, 9.3.1, 9.3.3).  På 

hemsidan saknas kartan med HCV-skogar.

FSC FM 

7.4.1; 

Annex 

3A

SFV ska säkerställa att följande är tillgänglig 

för allmänheten: Kartor och register över 

"Skogar med höga bevarandevärden (HCV) 

9.1.1, 9.1.3, 9.3.3. 

12 månader 

efter 

mottagandet 

av rapporten. 

Checkas vid 

nästa revision

Öppen

2018.2 Minor Under fältbesök besökes två platser där det 

visade sig att entreprenören i ett fall missat en 

tydligt markerad hänsynsyta och kört igenom 

denna, och i ett annat fall hade entreprenören 

kapat ett av de markerade träden i kantzonen av 

en hänsynsyta.

FSC FM 

6.3.17

SFV ska säkerställa att entreprenören lämnar 

hänsynsytor, kantzoner eller trädgrupper samt 

naturvärdesträd (6.3.18S)

12 månader 

efter 

mottagandet 

av rapporten. 

Checkas vid 

nästa revision

Öppen

2018.3 Obs FSC FM 

6.3.14

Checkas vid 

nästa revision

S3 (2018): Exempel sedd av välplanerad gräns för 

hänsynsyta. En observation ges emellertid för att i vissa 

områden hade planeraren snitslat träd med felaktiga färger 

på märkbandet och i vissa arbetsinstruktioner var inte 

avsnittet om användning av färger för att avgränsa områden 

eller träd i fält korrekt ifyllt. Detta har inte lett till bristande 

efterlevnad med den utförda avverkningen. Se observation 

2018.3

Öppen

2018.4 Obs FSC FM 

7.1f

Checkas vid 

nästa revision

S3 (2018): Under revisionen uppvisades traktdirektiv för alla 

besökta objekt, utom ett för ett objekt med kontrollerad 

bränning. Skogschefen hade pappaledigt så kanske det skulle 

vara tillgängligt någonstans. Se observation 2018.4.

Öppen

Avvikelser från S3



8,0 TREDJE ÅRLIGA REVISION (S3)

8,1 Datum för revisionen

18-21:e september 2018

Tidsplan

18-09-2018: Opening meeting

18-09-2018: Review of documentation, staff and contractor interviews

19-09-2018: Site visits to forest operations, forest objects, Jokkmokk Norrbotten

20-09-2018: Site visits to forest operations, forest objects, Jokkmokk Norrbotten

21-09-2018: Auditors review and preparation for closing meeting

21-09-2018: Closing meeting

8,2 Uppskattning av använda persondagar för att genomföra inspektionen

6 dagar inkl förberedelse, intressent konsultation, fältbesök, rapportering och kommunication med 

klienten.

8,3 Revisionsteam

Revisionsteamet

1) Karina Seeberg Kitnaes, Orbicon A/S. Ms. Kitnaes är biolog specialiserat i skogsekologi. Hon har 21 

års international arbetserfarenheter med fokus på integrated natural resources management, EU 

Natura 2000 i Nord, Central och Östeuropa, samt FSC skogbruks- och CoC certification. I 1994-1996 var 

Karina Kitnaes den danska FSC kontaktperson och sekretär för den danske FSC arbetsgrupp. Sedan 

2001 har Karina Kitnaes varat lead auditör för Soil Association och genomfört FSC FM och COC 

certifiering i Danmark, England, Skotland, Finland, Malaysia, Norge, Sverige, Slovakien, Litauen, 

Vitryssland och Ryssland.

Revisors CV'n finns arkiverad. 

8.3.1 Rapport författare

Karina Kitnaes

8,4 Bedömningsprocessen

Bedömningen omfattade översyn av relevant planerings dokumentation och journaler, fältbesök, 

diskussion med skogsledare och arbetstagare och genomgång av standardens checklistor. Fältbesök 

valdes ut för att omfatta områden av senaste eller pågående verksamhet, områden av allmänt tillträde, 

och områden med naturvärden. 

8.4.1 Bedömda kriterier vid revisionen

OR Kriterier blev valda för bedömning utifrån • områden med potentiella brister / relaterad till tidigare 

CARs eller olösta problem, • anknytning till intressenternas synpunkter, • där det har skett 

förändringar i förvaltningen/området omfattat av certifikatet, • om centrala mål och pågående 

aktiviteter och • att säkerställa att alla principer bedöms minst en gång under de 4 revisionsbesöken.

Följande principer och kriterier blev bedömda: FSC Principer och kriterier: 2, 5 och 7, och kriterier: 1.5, 

3.2, 4.2, 4.4, 6.1-6.3, 6.9, 8.2, 9.4



8,5 Intressent konsultation

46 intressenter har blivit kontaktet

0 svar är mottagit

Konsultation blev genomfört den 10/08/2018 och under revisionen

3 interview blev genomfört under revisionen med entreprenörer och skogsväktere.

Synpunkter från intressenter och SA Cert svar finns i Annex 2.

8,6 Översyn av korrigerande åtgärder/handlingar

Åtgärder som har genomförts i förhållande till tidigare utgivna korrigerande åtgärder (CARs) är 

utvärderade i avsnitt 2 i denna rapport.

8,7 Motivering för val av objekt och inspekterade platser.

Den 18-09-2018 blev plan dokumentation, skötselplanering, blanketter, procedurer, rutiner, arkiv och  

återstående avvikelser (CAR) granskade på kontor.  

Den 19-20:e september 2018 genomfört fältbesøk. Fält besök utfördes på många objekter i skogarna i 

Norrbotten distriktet: 

8.7.1 1) avdelning 925-113

2) avdelning 927-466

3) avdelning 927-199

4) avdelning 939-59

5) Naturreservat under SFV:s areal men förvaltas av Länstyrelsen.

6) Avdelning 938-94

7) Avdelning 938-28

8) Timber stack ID med gran och björg vid skogsväg.

9) Avdelning 972-2

10) Avdelning 961-59+63

11) vägsystem, myr mosaik kompleks och sjöar m/ kantzone och lövtråd.

Den 21:e september 2018 hölls ett avslutande möte med förvalter och berörd personal.

a) Granskning av journaler/uppgifter (alla certifikater)

b) Klagomål erhållit:

Ingen

c) Antalet olyckor i skogsarbete (allvarliga / dödliga) sedan senaste revision:



Ingen

d) Förteckning över kemikalier med kvantitativa uppgifter och motivering, senaste året:

Ingen

e) Utbildningsdokumentation:

Register upprätthallat. Sedan S1 har alla som planerar fått trening. 

f) Operativa planer för de kommande 12 månaderna:

Strategi för hållbart skogsbruk, 14-12-2016.

Indelad skog - målklasser" 

Operationel plan för väjl district. 

Grøn bokslut og ekonomiskt rapport

g) Inventeringsdata:

LandInfo.

h) Avverknings uppgifter:

LandInfo och Grön bokslut.

i) Dokumentation från försäljning av FSC-certifierade produkter:

Bok slut för 2017 set, registrerad försäljning, efter sortiment/konto och månad

Exempel på fakturor och/eller avrekning från köper sett och olika kontrakt med köpere. 

8,8 Virkesspårning och identifikation av produkter

Det nationella VIOL systemet används till att spåra virke, där all försäljning av virke registreras. Detta 

är ett system med stor säkerhet, som ger låg risk för att blanda ihop virke. Inom systemet kan man 

spåra all leverans av virke tillbaka till den avverkade skogen. Systemet har används länge i Sverige för 

att säkra korrekt betalning till markägarna. Traktdirektiv utfärdas till entreprenören. Entreprenören 

utför uppgiften och rapporterar tillbaka till skogsledaren. Dessa rapporter om virkes volym är baserat 

på lazer teknik som används under avverkningen. Virket läggs vid skogsväg och märkes med 

identifikationsnummer som säkrar sårbarheten.

8,9 Sekundär förädling/bearbetning utfört av skogsbrukaren

Ingen

Anpassning av standarden

8,10 Inga ändringar av standarden som används i den tidigare bedömningen har gjorts.

Skogsmarken utvärderades mot alla principer och kriteria inom den svenska skogsbruksstandard enligt 

FSC, V1-2 050510.

8,11 Bekräftelse av certifikatets täckning

Inspektions teamet granskade de nuvarande omfattningen av certifikatet mot den FSC certifierade 

skogsarealen och de produkter som produceras. 

8,12 Förändringar i förvaltningen

Inspektionsteamet granskade förvaltningssituationen. Inga förändringar i ledningen sedan den senaste 

revisionen.

8,13 Resultat av utvärderingen

Resultaten av utvärderingen redovisas i standard- och checklistan i bilaga 1 och konstaterade 

avvikelser ges i avsnitt 2 i denna rapport. Se också pkt Synpunkter nedan.



8,14 Uppkomna Synpunkter

Där ett ämne var svårt att undersöka eller där motstridande synpunkter blivit identifierat, beskrivs 

dessa nedan.

Ref Synpunkter

Avvikelser och kraven om korrigerende handlingar är noterat i sektion "2 Findings". 



Audit (MA, S1..etc )
Stakeholder ref 

number

Site name (if group 

multi-site)
Issue category Std ref

Positive / 

Negative
Issue summary SA Cert response Frågor resume Woodmark svar

S3 None None None None None No stakeholder 

comments received

ANNEX 2 - STAKEHOLDER SUMMARY REPORT  (note: similar issues may be grouped together)
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