
Skogsägare, Kerstin Reuterhäll, skogsägare i Västmanland  

Internrevisionen 2018 var Kerstins första med Prosilva, med sig hade hon sin skogliga rådgivare. Efter 

internrevisionen kontaktades Karin för att få en skogsägares perspektiv på mötet. Några frågor 

ställdes till Karin och här under finns en sammanfattning av hennes svar.  

Vad hade du för tankar om certifiering och Prosilva före mötet?  

Jag har tagit del av den information vi fått innan och läst på er Prosilvas hemsida. Vid tidigare 

tillfällen har kontakten fungerat bra. På dagen för internrevision kände hon sig mest nyfiken. 

Vad hade du för förväntningar på mötet?  

Jag ville lära mig mer om Prosilvas tankar kring skogsbruk och samtidigt få respons från ombudet som 

också var med under internrevisionen.  

Hur tycker du att det gick? Möttes dina förväntningar?  

Det var en mycket trevlig dag med mycket kunskap som delades. Det rådde en lättsam stämning och 

det fanns en förståelse för modernt och äldre skogsbruk. Det var mycket tänk kring ”då och nu”. 

Kände du dig förberedd?  

Ja det gjorde jag, mycket tack vare tidigare kurs hos skogsstyrelsen som varit inne på liknande 

områden. 

Vad gjorde ni under intern revisionen?  

Vi samtalade kring skogsbruket, information om certifiering, koll av skogsbruksplan, tankar om 

framtida planer, fältbesök och foton med drönare togs bland annat.  

Vad fick du ut av mötet? Kom ni fram till något speciellt?  

Det känns som att jag är rätt insatt och att vi har ett rätt liknande tänk. Jag har lite speciell 

(torr/stenig) mark som är svår att få mer löv på och därför blev det diskussion kring det. Även kloka 

tankar och tips kring avverkning lyftes fram.  

Fick du en ny bild av certifiering och/eller Prosilva efter mötet?  

Känns som ett seriöst och "personligt" företag som jag gärna kontaktar vid eventuella funderingar i 

framtiden.   

Har du någon övrig feedback till oss som vi bör ta till oss av, bra/dåligt/förbättringsförslag?  

Revisorn var toppen! Kunnig och intressant att lyssna på. Möjligen tog internrevisionen lite väl lång 

tid, men vi hade lugnt på firman den dagen. 

 

Sammanfattningsvis vill vi säga att Kerstin är en engagerad medlem som för intressanta diskussioner 

kring sitt skogsbruk. Tack för att du tog dig tid att svara på dessa frågor och det var ett nöje att göra 

internrevisionen hos dig.  

 

 


