
Arbetsgrupp Ämne Kommentarer Bedömd 
omfattning 

Plan för hantering/behov 
av hjälp (om större)

1. System och struktur High level structure - ledningssystem Internationella standarderna följer nu 
high level structure (ISO) med ett antal 
kravelement som måste hanteras 
direkt i det svenska systemet.
Det svenska systemet är redan baserat 
på ledningssystem t.ex. via krav på ISO 
14001 men förändringarna i det 
internationella regelverket har lett till 
en rad specifikationer som inte helt 
matchas

Större En av huvuduppgifterna för 
gruppen efter forumet .  I 
detta ingår:
> hantering av kravet på ISO 
14001
> Kontakter med Swedac
> Beslut om övergripande 
hantering (Ändrad 
dokumentstruktur, Som 
bilaga eller som infogade 
kravelement i befintlig 
struktur?)

1. System och struktur Definitionslistan i 001 Behov av definitioner samlas löpande 
under revisionens gång

Mellan Alla arbetsgrupper fyller på 
gemensam lista med behov 
av nya eller förändrade 
definitioner - pågående 
arbete

1. System och struktur Uppdatering portaldokument 001 Uppdatering statistik, lagstiftning och 
ev. skogspolitik

Mellan Kansli med stöd från grupp 1 
men även andra gruppers 
kompetens kan behövas

1. System och struktur Skogsägare med innehav i flera delar 
av landet

Kan skogsägare med innehav i flera 
delar av landet dela upp detta på olika 
(grupp-) certifikat eller måste allt ingå 
under ett paraply/certifikat?

Mellan Olika syn inom gruppen  
fortsatt diskussion 

1. System och struktur Avverkningsorganisation Hela den skogliga verksamheten (även 
avverkning, skogsvård mm) ska 
omfattas av certifikatet för 
avverkningsorganisationen

Mindre Förtydliganden i standarden 

1. System och struktur Avverkningsorganisation Särskilda certifikat för 
avverkningsorganisation så att dessa 
blir urskiljbara i databasen

Mindre Gruppen avser arbeta vidare 
med frågan



1. System och struktur Helheten i systemet och gränssnitt 
mellan avverkningsorganisation, 
entreprenör och skogsägare

Tydliggöra och specificera t.ex. 
avverkningsorganisationers krav på 
intern revision

Större Gruppen avser arbeta vidare 
med frågan

2 . Produktion och miljö Bestånd för produktion av 
kvalitetsvirke 

Möjlighet att identifiera bestånd i 
skogsbruksplan som ska producera 
"kvalitetsvirke" (äldre, grövre träd) - 
Relaterar till hantering av 
naturvärdesträd

mindre Arbetsgruppen enig om mål 
med paragrafen men 
behöver arbeta med 
formuleringarna

2 . Produktion och miljö Trädbärande betesmarker Kan dessa ingå/lyftas i avsättningar? mindre Fortsatta diskussioner
2 . Produktion och miljö Avsättningar på gruppnivå Lyft fråga som behöver specificeras Större Ännu ej behandlad i gruppen

2. produktion och miljö 3.7 Bekämpningsmetoder klausul om att det kan vara tillåtet att 
använda kemisk bekämpning mot 
snytbagge om man redan prövat 
mekanisk bekämpning och ändå fått 
stora skador på föryngringen.

Ej behandlad av gruppen

3. Sociala standarden och 
entreprenörsstandarden

Samverkan grannar med fakturerering Kan grannar som samverkar fakturera 
eller krävs entreprenörscertifiering?

Mindre Lyft fråga ännu ej behandlad

4. Klimat Klimatdelarnas införande i PEFC-
standarder

Bakgrundsarbete gjort, bruttolistor 
upprättade - hur ska arbetet tas 
vidare?

Större Behövs förankring och 
kontakter med andra 
grupper och/eller tillskott till 
klimatgruppen


