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ÅRLIG REVISION 

GRÖNT PARAPLY 
 
 
 
 
 
Varje år revideras gruppledningssystemet både via 
interna och externa kontroller. Vilka gruppmedlemmar 
som besöks väljs ut slumpmässigt. 
 
Intern kontroll utförs av Grönt Paraplys gruppledare 
och genomförs oftast under hösten. 
 
Extern revision utförs av WSP/Soil Association och 
genomförs under en vecka i april till juni. 
 
Både den interna och den externa revisionen är 
uppbyggd på liknande sätt och beskrivs på följande 
sidor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Så här går den revisionen till… 
 

1. Vilka revideras 

Vilka gruppmedlemmar som besöks väljs ut slumpmässigt. Den externa 

revisionen sker under våren och du kontaktas i god tid för inplanering av 

besöksdag. Den interna revisionen planeras in under senhösten. Du som 

skogsägare/förvaltare deltar givetvis men det är bra om 

virkesköpare/entreprenör och andra som är verksamma på ditt 

skogsinnehav medverkar. 

 

2. Vad omfattar revisionen 

Revisorerna kontrollerar efterlevnaden av hela den svenska 

skogsbruksstandarden vart femte år och åren däremellan revideras en 

delmängd av indikatorerna. Vilka frågor som är i fokus respektive mellanår 

vet vi inte i förväg. Den stora revisionen sker åren 2022, 2027 osv. 

 

3. Förberedelser att göra innan 

Du som skogsägare förbereder dig för revisionen genom att 

• Ha skogsbruksplanen tillgänglig och att utförda åtgärder finns inlagda 

eller noterade. 

• Se till att blanketten Traktdirektiv och uppföljning använts 

• Se över så dokumentation finns som föreskrivs i skogsstandarden. 

Kravet på dokumentation uppfylls till stora delar genom att använda 

dokument ”401 Min skogscertifiering”. 

• Sätta dig in i information till gruppmedlemmar som finns på Grönt 

Paraplys hemsida http://grontparaply.se/medlemigp/index.html 

• Logga in på Regelrätt skogsbruk, www.regelratt.se, för att se vilken ny 

lagstiftning mm som gäller. Användarnamn är GP och lösenord skogen. 

 

 
 

4. Revisionsdagen 

Skogsägaren eller utsedd förvaltare presenterar skogsbruket i stort för 

revisorerna. Därefter vidtar detaljfrågor om hur skogsstandarden följs. För 

att styrka dina svar efterfrågar ofta revisorerna dokument/rutiner och 

http://grontparaply.se/onewebmedia/403%20Traktdirektiv%20och%20uppf%C3%B6ljningsblankett%202016.pdf
http://grontparaply.se/medlemigp/index.html
http://www.regelratt.se/


därför bör du ha handlingar och datorsystem lätt tillgängliga. Mycket 

kretsar kring skogsbruksplanen och målklasskartan. 

 

Personal från Grönt Paraply medverkar under externa revisioner som 

bisittare och kommer efter bästa förmåga att hjälpa dig som medlem. 

  

Dagen fortsätter oftast med ett fältbesök till några områden där åtgärder, i 

första hand föryngringsavverkningar, skett senaste året. 

 

Dagen avslutas med en summering av vad revisorerna sett.  

 

5. Revisionsrapport 

Om det är en extern revision: 

När ni gruppmedlemmar besökts vidtar revisionen av Grönt Paraply. 

Därefter summerar revisorerna veckan och delger Grönt Paraply eventuellt 

upptäckta avvikelser från skogsstandarden. En detaljerad revisionsrapport 

erhåller Grönt Paraply inom några veckor.  

 

Om det är en intern revision: 

Efter genomförd revision får du inom ett par dagar en skriftlig rapport med 

resultatet, ” 305 Rapport från internrevision med avvikelselista”. 

 

En avvikelse kräver alltid en åtgärd och beroende på storleken så ges en 

tidsfrist på antingen 3 eller 12 månader för att ”släcka” den. I och med att 

en upptäckt avvikelse kan tyda på att fler av Grönt Paraplys medlemmar 

har brister i sina rutiner så kräver oftast revisorerna att samtliga 

medlemmar ska visa upp att de efterlever standarden innan avvikelsen 

”släcks”. 

 

 

Grönt Paraply 

Gruppledare Martin Persson 019-16 83 95 

martin.persson@grontparaply.se 

 

Medlemsspecifika informationen hittar du på 

http://grontparaply.se/medlemigp/index.html 

 

Allmän info: 

FSC: https://se.fsc.org/se-se/certifiering/skogsbrukscertifiering 

PEFC: http://pefc.se/skogsbruk/ 
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