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Remiss avseende ”Uppdrag om nationella bestämmelser som
kompletterar EU:s timmerförordning” enligt meddelande nr 2 2012.
Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att besvara rubricerade remiss och har
följande synpunkter:
Kontrollfunktion
Skogsföretagen har certifieringssystem som innehåller krav på spårbarhet av all
virkesråvara som anskaffas såväl inom Sverige som avseende import. Samtliga
skogsföretag har Miljöpolicys där frågor som reglerar virkesanskaffningen
beskrivs. De kvalitets- och certifieringssystem som används är
tredjepartsreviderade. De kontroller som Skogsstyrelsen skall göra kan därför med
fördel använda och utgå från de i skogsföretagen befintliga kvalitets- och
certifieringssystemen.
I Sverige utgår certifieringssystemens virkesredovisning från den opartiska
virkesmätningen där bland annat virkets ursprung registreras. All inmätningsdata
finns samlad och tillgänglig i IT-systemet VIOL hos SDC.
När skogsstyrelsen bygger upp sin kontrollfunktion är det viktigt att inkludera en
riskanalys för att skapa ett så effektivt system som möjligt. Skogsstyrelsen bör
med andra ord främst inrikta sina kontroller på de företag som inte är certifierade
och därmed inte arbetar efter ett certifieringssystem kontrollerat av en tredje part.
Skogsstyrelsens kontrollfrekvens bör anpassas till riskanalysen och därmed för
Skogsindustrin vara väsentligt under 1 %.
Skogsstyrelsen har redan en uppbyggd och fungerande kontrollfunktion avseende
illegal avverkning via de erfarna skogsvårdskonsulenterna som finns
representerade i hela Sverige. Ytterligare kontrollfunktion är inte nödvändig att
bygga upp inom landet.
Vår bedömning är således att kontroll av den svenska skogsindustrins nuvarande
verksamhet inte bör kräva mycket extra resurser då system för detta redan finns.

Föreningen Sveriges Skogsindustrier
Storgatan 19, Box 55525, 102 04 Stockholm
tel 08-762 72 60 fax 08-611 71 22
Servicebolag Arbio AB org. nr 55 60 67-2924
e-post info@skogsindustrierna.org
www.skogsindustrierna.org
1(2)

Uppgiftsskyldighet
När det gäller uppgiftsskyldigheten är det angeläget att denna avser kontroller och
att det inte skall vara någon löpande informationsskyldighet avseende
affärsinformation. Skogsindustrierna anser att en löpande informationsskyldighet
inte är förenlig med den konkurrenslagstiftning som gäller.
Omfattning
Det bör tydliggöras vilka produkter som avses, inkluderas exempelvis olika
pappersprodukter?

Stockholm den 8 oktober 2012
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Skogsdirektör
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