SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS
SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR
2015
1. ALLMÄNT
Reviderade standarder:
PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009
Revisionens omfattning:
Skötseln och användningen av skog inom Kustens
skogscentrals verksamhetsområde samt Åland .
Tidpunkt för revision:

29.9- 9.10.2015

Reviderades organisationer:
Skogsvårdsföreningen Österbotten
Kimitonejdens Skogsvårdsförening
Finlands Skogscentral (Vasa)
Otso Skogstjänster (Vasa)
Föreningen Konstsamfundet rf.
Metsä Group
Intressegruppsintervjuer:
Natur och Miljö
Natur och Miljö Åland
WWF
Finlands Naturskyddsförbund
Museibyrån
NTM-centralerna i Nyland och Österbotten
Reviderade fältobjekter:
Områden
Vasa, Vörå, Korsholm, Malax, Kimito, Sjundeå, Ingå,
Kyrkslätt
Aktörer
Skogsvårdsföreningen Österbotten
Kimitonejdens Skogsvårdsföreningen
Finlands skogscentral; Kustens regionenhet
UPM Skog
Metsä Group
Stora Enso Oyj
Otso Skogstjänster
EPM Metsä
Ab Nurmio Consulting Oy
Skogsreviret Nyved Ab
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Objekt (st. 43.)
33 avverkningsobjekt, 6 pågående avverkningar, 5 st.
iståndsättningsdikningar var av 1 st. pågående, 3 st.
skogsarbetare, 1 st. skogsvägar, markägaren med på
3 objekt, livsmiljöer 6 st., skyddszon invid vattendrag
3 st., naturhänsynsgranskningar 2 st.,
drivningskvalitets granskning 4 st. flygekorre biotoper
2 st., fornminnen 3 st., skyddszon invid
naturskyddsområden 3 st.
2. UPPGIFTER OM AKTÖRERNA SOME DELTAR I CERTIFIERINGEN
Certifikatinnehavare:
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry – Föreningen för
Hållbart Skogsbruk rf
Skogsägare:
Skogsägare som medlemmar av skogsvårdsföreningarna samt enskilt anslutna skogsägare, företag
eller samfund som inte är medlemmar av
skogsvårdsföreningen enligt de register som
upprätthålls av Föreningen för Hållbart Skogsbruk
(KMY).
Andra organisationer:
Områdets alla skogsvårdsföreningar (6)
Skogsindustribolag (24)
Finlands skogscentral, region Kusten
Maskinföretagare (307)
Serviceföretag (5)
Maskinföretagarnas förbund r.f.
Trä- och specialbranschernas förbund
3. UNDERLAG FÖR REVISIONEN
Som underlag för revisionen har DNV GL
använt ”Skogscertifieringsförfarande inom
skogscentralens område”, den interna
datainsamlingen, fältobservationer och intervjuer.
Datainsamlingen:
Sammandrag av de interna datainsamlingarna på
Finlands skogscentrals område, region kusten, samt
Åland.
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Sammandrag av resultaten av de granskningar som
utförts av Kustens skogscentral och Ålands
landskapsregerings skogsbruksbyrå år 2015.
Certifieringsbolagets organisations- och fältbesök
29.9- 9.10.2015.
Bedömningen har genom den interna
datainsamlingen omfattat alla aktörer som förbundit
sig till skogscertifieringen.
Organisations- och fältbesöken var riktade till
centrala aktörer och fältobjekt, där uppfyllandet av
standardernas krav kunde bedömas så täckande som
möjligt.
4. CERTIFIERINGSREVISIONENS UTFÖRANDE
Inledning:
Avsikten med revisionen är att verifiera att skötseln
och användningen av skogarna på Kustens
skogscentrals område och Åland uppfyller de krav
som de finska skogscertifieringsstandarderna ställer.
Avvikelserna kategoriseras enligt följande:
Kategori 1:
Total avsaknad av beskrivning eller implementering
av ett kriterium eller ett annat kravelement.
Systematisk och omfattande avvikelse från kraven.
Kategori 2:
En del av kraven avsaknas eller är bristfälligt
implementerade. Enstaka brister i uppfyllningen av
kraven.
Dessutom ger revisorerna kommentarer, ej avvikelser,
på observationer angående existerande system som
kan preciseras eller förbättras. Med andra ord
observationer som under tidens lopp kan påverka
uppfyllningen av kraven.
Revisionens resultat:
Inga allvarliga avvikelse.

Page 4 of 6

Sex lindriga avvikelser:
1. PEFC FI 1002, kriterium 3: Drivningsskador på träd
överskrider gränsen på 4 %. Enligt datainsamlingen är
medeltalet 4,6 %.
2. PEFC 1002, kriterium 5: Andelen objekt som vid
naturhänsynsgranskningarna fått vitsordet utmärkt
eller god är mindre än 90 %.
3. PEFC FI 1002, kriterium 6: Täckningen av
skogsbruksplanerna understiger 50 % på Åland.
4. PEFC FI 1002, kriterium 7: Täckningen av den årliga
plantskogsskötseln understiger 60 % på Kusten.
5. PEFC FI 1002, kriterium 12: Enligt interna
datainsamlingen har kända livsmiljöer för hotade arter
inte bevarats.
6. PEFC FI 1002, kriterium 18: Bristfälliga
vattenskyddsåtgärder och bristfällande
vattenskyddsplaner vid iståndsättningsdikning.
Korrigerande åtgärder:
Kustens certifieringskommitté har sammanställt en
plan på korrigerande åtgärder, där de åtgärder som
kommer att utföras finns specificerade.
Certifieringsbolaget har godkänt planen 30.11.2015.
Sammandrag över korrigerande åtgärder:
Organisationerna förbinder sig att utföra interna
drivningskvalitetsgranskningar.
Den nya lagstiftningen för hållbart skogsbruk på Åland
möjliggör ett stöd för upprättande av
skogsbruksplaner. Ålands skogsdata har digitaliserats
och det ger bättre information om skogarna.
Alla organisationer arbetar aktivt med att höja
plantskogsskötselarealen. Statistikföringen över
utförda arealer förbättras i och med att tidig vård av
plantbestånd numera är ett stödberättigat arbetsslag.
Behovet av ökade arealer plantskogsskötsel tas med i
de regionala skogsprogrammen.
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Aktören har diskuterat med entreprenör och har gett
anvisningar om avverkning nära skyddsvärda
livsmiljöer.
I framtiden bör man lämna dikesavbrott före
vattendrag på platser det är möjligt. Aktören har gett
anvisningar till entreprenörer.
Certifieringskommittén följer aktivt med hur resultaten
från skogscentralens granskningar utvecklas och vidtar
vid behov åtgärder.
Respektive organisation ansvarar för att berörda
erhåller skolning i de nya kriterierna och information
om bristerna och de korrigerande åtgärderna
beträffande 2015 års revision.
Ett infobrev om vilka brister som uppdagats och vilka
förebyggande åtgärder som bör utföras sänds ut
senast 30.11.2015 åt aktörer som förbundit sig till
skogscertifieringen inom certifieringsområdet.
Ordförande/sekreteraren informerar om bristerna och
de korrigerande åtgärderna på Vinterskogsdagarna
2016 som ordnas både på Sydkusten och i
Österbotten.
Certifikats giltighet:
Certifikatet nummer 89210-2010-AE-FIN-FINAS för
Kestävän Metsätalouden Yhdistys r.f. gällande
Finlands Skogscentrals Kusten verksamhetsområde
och på Åland har förnyats den 11.2.2015.
Certifikatet är giltigt ända till 28.2.2018 och
förutsätter att skogsvården uppfyller kraven enligt
standarderna.
5. REVISORER
Revisionsledare: Christian Hornborg
Revisor: Janne Levula
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6. CERTIFIERINGSBOLAGETS INTYG
Jag försäkrar på DNV GL Business Assurance Finland
Oy Ab:s vägnar detta sammandrags riktighet.
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab
2016-04-14
Christian Hornborg

Bilaga:

Kopia av ikraftvarande certifikat.

