Datum

2015-11-02

Protokoll - revision av svenska PEFC:s certifieringssystem för
uthålligt skogsbruk - Forum 5 TD IV

Tid: 2 november 09:30-18:00
LRF-huset, Franzéngatan 6, Stockholm

1 Dagordning
Behandlades under punkt 5.

2 Mötets öppnande
Jan Fryk öppnade mötet

3 Val av mötessekreterare
Gabrielle Bodegård och Patrik Hansson valdes till mötessekreterare

4 Notering av närvarande
Enligt cirkulationslista (bifogas)

5 Godkännande av dagordningen
Korrigeringar av dagordningen:
12.1.2 behandlas innan punkt 7
Punkt 10.1.2 flyttas till punkt 10.3
Ny punkt införd på dagordningen mellan 14 och 15, ”Beslut om publik konsultation”

6 Ansökan om förlängd giltighetstid av TD III
Förslag till beslut: PEFC:s standardrevisionsforum meddelar PEFC:s styrelse att processen
är något försenad och att styrelsen därför bör ansöka om förlängd giltighetstid för gällande
svensk PEFC-standard (TD III).
CL föredragande. Forumet tillstyrkte förslaget och uppdrog Svenska PEFC ansöka om
förlängd giltighetstid.

7 Rapportering från hearing med myndigheter
Hearingen med myndigheterna förlöpte väl och det framkom inga tecken på att PEFCstandarden avviker från lagar och föreskrifter. Skogsstyrelsen har efter mötet inkommit med
ett yttrande som PEFC-kansliet har kommenterat i bifogad fil. (Detta är ännu inte skickat till

SKS och avses åtföljas av ett brev där vi tackar SKS för engagemang och hjälp).
Skogsstyrelsen har även varit behjälplig med lite justeringar av inledande kapitel i PEFC
SWE 001. Ett möte med riksantikvarieämbetet (som inte kunde vara med på hearingen)
kommer också att hållas.
Underlag:
Anteckningar myndighetshearing 06 okt
Skogsstyrelsens yttrande (med kommentarer från PEFC i rött)

Föredragande av CL. Forumet tillställdes information från mötet med Riksantikvarieämbetet
som kan komma att skicka in förslag på kompletteringar till stycket om forn- och
kulturlämningar.

8 Genomgång av PEFC SWE 005
8.1

Frågor för diskussion/beslut i forum

8.1.1 Tredjepartsrevision
Strukturgruppen finner bl.a. med anledning av Swedacs ståndpunkt ingen anledning att ändra
standardtexten med avseende på urval vid extern revision.
CL föredrog. Inga synpunkter från Forumet.
8.2

Inkomna synpunkter och strukturgruppens förslag till hantering

Strukturgruppens förslag till hantering av övriga inkomna synpunkter återfinns i bilagan,
Synpunkter och behandling 005 inför forum och i standardutkastet.
Underlag:
PEFC SWE 005 krav för certifieringsorganisationer Forum 5 2015-11-02
Synpunkter och behandling 005 inför forum 5
Anteckningar möte Swedac PEFC 2015-09-15

Forumet tillstyrkte arbetsgruppens förslag avseende hantering av inkomna synpunkter på
PEFC SWE 005.

9 Genomgång av PEFC SWE 004
9.1

Frågor för diskussion/beslut i forum

9.1.1 Ökat stickprovsuttag vid intern revision av gruppanslutna entreprenörer
Arbetsgruppen kom, som tidigare, fram till att den interna revisionen fyller sitt syfte att skatta
standardens efterlevnad bland de anslutna men att en ökning av uttaget kanske är den
möjlighet som finns att styra upp tillämpningen av entreprenörsstandarden:



Det är i synpunkterna lite oklart vilka förväntningar man har på den fördubblade
revisionsfrekvensen och det är även lite oklart exakt vilket problemet med
entreprenörscertifieringen är idag mer än att 10 % upplevs som icke trovärdigt.
Det kan vara så att den interna revisionen är det enda redskap som finns att tillgå för
en ökad kontroll. Det är dock viktigt att ha realistiska förväntningar på effekten.



För en förbättrad entreprenörsstandard kunde ett alternativ vara att inventera de brister som
finns och se över helheten och möjliga förbättringspunkter i systemet.

Strukturgruppen överlämnar därmed frågan till forumet.
CL föredrog kort strukturgruppens resonemang.
SMF Certifiering påpekade att granskningen av anslutna entreprenörer är förbättrad genom att
den obligatoriska självkontrollen har blivit tydligare i TDIV. De fältrevisioner som görs bör
ses som ett stickprov för hur väl självkontrollen fungerar.
KB påpekade att som ett komplement till detta måste avvikelsehanteringen och
återrapporteringen skärpas från bolagens håll. CR kommenterade detta och flera deltagare
ansåg att det rimligaste var om bolagen rapporterade upprepade avvikelser vidare till
certifieringsparaplyerna för att undvika massrapportering av smärre problem som enkelt
åtgärdas vid upptäckt.
Forumet hade inga ytterligare synpunkter varför ursprungligt förslag (10 % stickprovsstorlek
vid intern revision av entreprenörer) kvarstår.
9.1.2 Kategorisering av entreprenörer
Forumet beslutade vid sitt möte 2015-08 att ta bort kategoriindelningen av entreprenörer som
används som stöd för urval vid intern revision och som information på utfärdat certifikat.
Vilka arbetsuppgifter som utförs ligger även till grund för kompetenskraven. Med anledning
av reaktionerna från certifieringsbolagen och Swedac och eftersom det kan anses vara ett
rimligt grundkrav att ha någon kontroll på vad anslutna entreprenörer gör rekommenderar
sekretariatet att (åter-) införa ett krav på kategoriindelning. Detta även i skenet av att
entreprenörsstandardens kvalitet och trovärdighet har varit i fokus i
standardrevisionsprocessen.
CL föredrog.
SMF såg kategoriseringen som en rent teoretisk fråga och där problem uppstod så snart en
entreprenör hade flera sysselsättningar, exempelvis röjning och planering. Detta leder till flera
olika kombinationer av kategorier gör att samma företag förekommer flera gånger i olika
kategorier. PH föreslog en justering av kravet där ”huvudsaklig verksamhet” skulle kunna
utgöra grunden för indelningen. Forumet beslutade att behålla krav på kategoriindelning av
entreprenörer med tillägget ”huvudsaklig”.
9.1.3 ISO 14001
Stukturgruppen fick på förra forummötet uppdrag att beakta kravet på 14001 och
konsekvenserna av den nya versionen som kommer under hösten där ökat fokus är på ledning,
livscykelperspektiv, omvärldsanalys och risk. Gruppen ansåg att det inte bör påverka just
gruppcertifieringen på något särskilt sätt. PEFC och Swedac har ett möte 29 oktober som kan
avrapporteras på forumet.
CL och MN föredrog. Ledningssystem enligt 14001 kvarstår som krav från Swedac då en
enhetlig internationell PEFC-standard saknas. Detta är en principiell hållning från Swedac för

att inte få varianter av ledningssystem i de standarder som ackrediteras i Sverige. Under mötet
29 oktober framkom också att Swedac anser att det är korrekt tillämpning att omfattningen av
ISO 14001 begränsas till paraplyorganisationen.
Inga kommentarer från Forumet.
9.2

Inkomna synpunkter och strukturgruppens förslag till hantering

Strukturgruppens förslag till hantering av övriga inkomna synpunkter återfinns i bilagan,
Synpunkter och behandling 004 inför forum 5, och i standardutkastet.
Underlag:
PEFC SWE 004 Direktcertifiering och certifiering i grupp Forum 5 2015-11-02 ej spårad
Anteckningar arbetsgrupp struktur 2015-10-08
Synpunkter och behandling 004 inför forum 5
Anteckningar möte certifiering och ackreditering 2015-09-15

Norra Skogsägarna uppmärksammade att lagt förslag, 4.4.1.3, kräver en
naturvärdesbedömning inför ”varje skoglig åtgärd”. Detta ansågs kunna försvåra för
självverksamma skogsägare (framförallt inför röjning och plantering) och ändring föreslogs
därför tillbaka till ”avverkning” som det står i TDIII.
Allmänt diskuterades för- och nackdelar med förslaget och den nuvarande lydelsen. Samtidigt
som det inte är ett självändamål att försvåra för enskilda markägare är det heller inte bra att
helt sakna kontrollfunktion inför olika skogliga åtgärder, särskilt viktigt är att ha kontroll
innan skogsbruksplanen upprättats.
Förslag lades att ersätta ”skogliga åtgärder” med ”gallring och föryngringsavverkning” och att
ställa krav på ” hänsynsplanering inför övriga skogliga åtgärder”. Forumet beslutade att
acceptera förslaget.
Forumet accepterade med denna ändring strukturgruppens hantering av synpunkterna på
PEFC SWE 004

10 Genomgång av PEFC SWE 003
10.1 Frågor för diskussion/beslut i forum
10.1.1 ADR-utbildningen
Förslag att undanta krav på ADR-utbildning för motormanuella (PEFC SWE 003 4.7.1) har
diskuterats i arbetsgruppen. Inget förslag till beslut har kunnat nås. Forumet tillställs därför
det underlag som samlats i denna fråga.
Underlag:
ADR 1.3 SCAs uttolkning och tillämpning
Exempel MBS hemsida
VB skrivelse angående MSBFS 20151
Handbok transport-av-farligt-gods 201504

GB föredrog enligt bifogat material. Undantaget för ADR-utbildningen gäller för merparten
av entreprenörerna enligt lagkraven. Förslag lades därför att undantaget endast tillämpas för
transport av mindre mängd farligt gods, exempelvis 100 liter.
SMF meddelade att bakgrunden till nuvarande krav om utbildning för samtliga entreprenörer
kom av svårigheten att tolka undantaget i lagen. Man meddelade också att MSB nu meddelat
att skogsentreprenörer (som transporterar under föreskriven mängd farligt gods) faller inom
ramen för det lagliga undantaget. Möjligheten att använda den tolkningen diskuterades och
Forumet ansåg att det var rimligt att kräva utbildning av de som transporterar större mängder
farligt gods men att en gräns behövde sättas. Samtidigt skulle de med mindre mängder
fortfarande ha krav att efterleva.
Beslut fattades därför att:
1) Godkänna lagt förslag om att undanta utbildning för entreprenörer som transporterar
under 100 liter farligt gods, med tillägget att bakgrunden till kravelementet tydligt
förklaras.
2) Införa ett kravelement om att mindre mängder farligt gods måste transporteras på flak
eller motsvarande.
10.1.2 Försäkringar
Det finns en utestående fråga om försäkringar från förra forummötet – anser forumet att detta
är något som ska beaktas?
Behandlades under 10.3.
10.2 Inkomna synpunkter och den sociala gruppens förslag till hantering
Arbetsgruppens förslag till hantering av övriga inkomna synpunkter framgår av ”Synpunkter
och behandling 003 inför Forum 5”, och med spårade ändringar i utkastet till
entreprenörsstandarden (PEFC SWE 003).
Underlag:
PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard Forum 5 2015-11-02
Synpunkter och behandling 003 inför forum 5
Anteckningar social grupp från 7 okt

Diskussion om rapportering av upptäckta avvikelser från entreprenörer. I ingressen till kapitel
4 står att brister ”kan” rapporteras och det framkom synpunkter om att ”ska” vore lämpligare
för att höja trovärdigheten hos standarden. Att anonymitet inte kan garanteras ansågs vara ett
problem då personer i vissa lägen kanske drar sig för att rapportera avvikelser/brister av rädsla
för att förlora arbete/kunder. Skogsägare ansågs också behöva omfattas av detta krav.
Samtidigt som rutinen för inrapportering inte får vara så krävande att ingen följer den behöver
också regleras så att vissa frågor kan lösas inom ramen för avtalsförhållanden. Kravet behöver
på samma gång vara reviderbart. En möjlighet vore att kommunicera kravet tillsammans med
avvikelserutiner och behandla under en ny punkt, ”Extern kommunikation”.
Beslut fattades att ta bort lydelsen ur TD IV innan den publika konsultationen och arbeta
vidare på formuleringen i en särskild grupp.

Forumet accepterade arbetsgruppens hantering av synpunkterna på PEFC SWE 003
10.3 Entreprenörer utan maskiner och anställda
Anmäld fråga rörande statusen på entreprenörer utan maskiner och anställda.
MN föredragande enligt bilaga ”10.3 Entreprenörer utan maskiner och anställda 151030”.
Huvudsaken måste vara att relevanta krav på företagare är uppfyllda. Kollektivavtalet har
använts som enda medel för detta hittills men då det dels inte omfattar ensamföretagare, ”Fskattare”, och dels inte är offentliga handlingar är dess användbarhet begränsad. Av den
anledningen lades förslag att ange vissa certifieringskritiska krav vilka skulle vara enklare att
kontrollera. Vid revision skulle kollektivavtal då kunna vara ett verifikat på uppfyllande av
kraven.
GS-facket, SLA och SMF tydliggjorde att det huvudsakliga bör vara att skapa sunda
arbetsförhållanden och undvika situationer där lönedumpning förekommer eller där ”Fskattare” anlitas till en mycket lägre kostnad än vad som är möjligt inom ramen för
kollektivavtalet.
Forumet uppmärksammades också på den roll skogssektorn förväntas ha inom en snar framtid
med flera potentiella arbetsplatser där även säsongsbetonade arbeten kommer att vara viktiga,
inte minst för de som nyligen kommit till Sverige. Mot bakgrund av detta beslutade Forumet
att lyfta frågan till PEFCs styrelse för vidare behandling.
Vidare beslutades att skapa en mindre grupp för hantering av frågan, inklusive frågan om
försäkringar, parallellt med den publika konsultationen. Till gruppen anmäldes AK, MPR,
MN och EL.

11 Genomgång av PEFC SWE 002 – kapitel 5 miljöstandard
11.1 Hantering av arbetsgruppens uppdrag
11.1.1 Död ved (PEFC SWE 002 5.5)
Stycket om död ved är omstrukturerat och kortat
Inga kommentarer från Forumet.
11.1.2 Avsättningar (PEFC SWE 002 5.1)




Arbetsgruppen lade urkopplingsmöjligheten för avverkning av nyckelbiotoper under
punkten om avsättningar enligt förslag.
Förtydligade att undantag för att göra avsättningar gäller för markinnehav om
mindre än 20 ha produktiv skogsmark där områden som har höga naturvärden saknas
Det finns förslag på att lägga till kulturmiljöer och rennäring som grund för
avsättningar i 5.1.3(prioritet 3).

Förslag lagt om att kulturmiljöer borde tillåtas inom ramen för 5% avsättning. Mot bakgrund
av att kulturmiljöer redan har ett starkt lagligt skydd beslutade Forumet att inte införa
förslaget. Gällande frågan om områden viktiga för rennäringen skulle tillåtas ingå uppdrogs
LRF och Norra Skogsägarna arbeta med frågan parallellt med den publika konsultationen.
11.1.3 Skog som ska brukas med förstärkt hänsyn/ hänsynskrävande biotoper
Stycket bearbetades så att begreppet ”hänsynskrävande biotoper” ströks från ansatsen.
Inga synpunkter från Forumet.
11.2 Inkomna synpunkter och den arbetsgruppens förslag till hantering
Arbetsgruppens förslag till hantering av övriga inkomna synpunkter framgår av ”Synpunkter
och behandling 002 inför Forum 5”, och med spårade ändringar i utkastet till standarden
(PEFC SWE 002).
Underlag:
PEFC SWE 002 Skogsstandard Forum 5 2015-11-02
Anteckningar arbetsgrupp produktion och miljö 2015-10-09
Synpunkter och behandling 002 inför Forum 5

Gällande kravet om naturvärdesträd för skogsägare med under 5000ha framkom många
synpunkter om det olämpliga i att ha en kravnivå under det som diskuterats inom ramen för
målbilderna. Det påpekades också att detta till stor del är en fråga om trovärdighet och då
näringen satt en nivå att följa utanför certifieringarna bör certifieringen inte ha en lägre nivå
än så. Förslag lades därför att ändra kravelementet så att även skogsägare med under 5000ha
ska spara samtliga naturvärdesträd.
Norra Skogsägarna framhöll att det för skogsägare norröver kan vara problematiskt att skilja
ut naturvärdesträd då de långt från alltid avviker i utseende. Vid uppföljande kontroll kan då
endast årsringar användas som verifikat vilket kan leda till flera avvikelser. Norra vidhöll
därför att lagt förslag skulle vara kvar.
För att kunna föra mötet framåt togs frågan till informell röstning. Förslaget om att spara alla
naturvärdesträd vann majoritet och beslutades läggas ut för publik konsultation. I övrigt
accepterades arbetsgruppens hantering av inkomna synpunkter.
Forumet accepterade med denna ändring produktion- och miljögruppens hantering av
synpunkterna på PEFC SWE 002, kapitel 5, miljöstandard.

12 Genomgång av PEFC SWE 002 – kapitel 4 social standard
Ordföranden konstaterade att resten av dagordningen utgörs av utestående frågor från forumet
2015-08-18.

12.1 Frågor för diskussion/beslut i forum
12.1.1 Kompetens
PEFC:s styrelse och SYN:s styrelse är positiva till en utvecklad kontakt för att hantera
eventuella nya behov i bästa samförstånd. Förslaget till standardtext är formulerad i enlighet
med detta.
Underlag: Skoglig kompetens forum 5

HH föredrog kompetenskrav utgående från utskickad matris. Inga större förändringar i sak, de
förändringar som gjorts är understrukna.
Presenterat förslag gillades av forumet med några kompletteringar enligt nedanstående:
Dikningsentreprenörer och ”skoglig grundkompetens”
Frågan är aktuell när entreprenörer från andra branscher ibland tas in för att göra arbeten i
skogen.
Forumet enades om att det väsentligaste måste vara att undvika skador på skog/mark/miljö
och att det huvudsakliga är att åtgärden är korrekt planerad. Vidare måste skillnaden mellan
att ”planera”, ”leda” och ”utföra” arbete tydligare framgå. Det framkom också synpunkter om
att entreprenörerna fortfarande kommer att avkrävas ”grönt kort” och om de klarat denna kurs
kan de antas ha adekvat grundkompetens. Likaså kommer SYN-kursen i ”Dikning” att vara
obligatorisk.
MPR föreslog att ersätta ”skoglig grundkompetens eller motsvarande” med ”erforderlig
kompetens för arbetet”. Även förslag om förnyelse av kursen ”Dikning” med 5 års intervall
lades av forumdeltagare. Forumet beslutade i enlighet med lagda förslag. MPR påpekade att
förnyelsekurser för markberedning och dikning till dags dato inte finns.
Markberedning
Forumet ansåg att eftersom så stor del av skadorna på forn- och kulturlämningar fortfarande
skadas vid markberedning borde förnyelse av kompetens vara ett rimligt krav. Beslut fattades
att införa krav på förnyelse av markberedningskompetens med högst 5 års intervall.
Övergångsregler för kompetens innan dess att personal har erforderlig kompetens
För- och nackdelar med övergångsregler diskuterades. Dels ansågs det viktigt att inte försvåra
möjligheten att nyanställa personal och övergångsregler skulle kunna möjliggöra snabbare
anställning av exempelvis långtidsarbetslösa eller nyanlända (så att de inte behöver lära sig
språket fullt ut innan de kan komma in i arbete). På samma sätt måste det finnas en
tidsbegränsning för att undvika utnyttjande av systemet.
Tidsbegränsning och betydelsen av ”ledning och tillsyn” diskuterades som möjliga lämpliga
begränsningar. 6 respektive 3 månader föreslogs vara lämpliga tidsbegränsningar, förslag
lades också att helt ta bort tidsangivelsen och att istället kräva ”ständig tillsyn och ledning”. I
detta fall skulle det snabbt bli dyrt att ha personal utan erforderlig kompetens. Det påpekades
dock att maskinentreprenörer skulle kunna få problem med det då de troligen skulle vara
tvungna att vara två personer i varje maskin.

Ordförande föreslog lydelsen ”Eventuella brister i utbildningsnivå ska snarast avhjälpas
genom särskild utbildning och adekvat ledning och tillsyn”. Forumet beslutade att godkänna
förslaget.
12.1.2 Rennäring
Rennäringen berörs även i PEFC SWE 001 (7.3.8), i skogsbruksstandarden (3.13) och i
PEFC:s policy (som i nuvarande standard är en bilaga till PEFC SWE 001).
Underlag: Bilaga C Policy-Skogsbruk och Rennäring-utkast.
PEFC SWE 001-4-rennäring
PEFC SWE 002-4-rennäring

JF föredrog enligt bilagor. Föreslagen text är nedkortad och sammanställd med mer fokus på
rennäringslagen. Sekretariatet uppdrogs kontrollera vilket språkbruk som är korrekt gällande
benämning av ursprungsbefolkning.
Avsnitt om markberedning föreslogs ändras i riktning mot den definition Skogsstyrelsen
använder - ”Skonsam markberedning” - och som även är ett begrepp som används i fler
sammanhang.
I Rennäringspolicyn föreslogs ändringar för att tydligare belysa rådande förhållanden med
många små privata markägare och i punkt 5 förtydliga att förhållanden skiljer sig stort mellan
storskogsbruket och familjeskogsbruket. I övrigt endast smärre förändringar.
JF kommenterade även förslaget om ”Avsättningar till förmån för rennäring” (punkt 11.1.2,
tredje delen). Det ansågs vara en inte helt oproblematisk fråga då det dels finns arbete som
pågår och att det handlar om två separata näringar. Forumet uppdrog åt representanter för
Norra Skogsägarna och LRF att behandla frågan avsättningar för rennäring parallellt med den
publika konsultationen.
12.1.3 Undantag familjeföretag
Den sociala gruppen anser efter diskussion att undantag enligt 4.7.3 (avseende
arbetsplatsträffar och beskrivning av individens roll i företaget) inte bör införas
Underlag:
PEFC SWE 002 Skogsstandard Forum 5 2015-11-02
Anteckningar social grupp 2015-10-07

Diskussion om möjligheten att undanta dokumentationskravet vid exempelvis
arbetsplatsträffar för familjeföretag.
Forumet ansåg att det kan vara problem att avgöra vad som kan räknas som ”familjeföretag”
samt att företagsformen i sig inte är en garanti för en bra arbetsmiljö. Mot bakgrund av detta
fattades beslut om att inte införa undantag.

13 Genomgång av PEFC SWE 002 – kapitel 3 produktionsstandard
13.1 Hantering av arbetsgruppens uppdrag
Arbetsgruppen för produktion och miljö och sekretariatet har hanterat de utestående
frågorna från forumet 18 augusti enligt följande:
Bekämpningsmetoder (PEFC SWE 3.8)
Stycket omformulerat för att trycka på att detta är en nödlösning
Som det står formulerat i förslaget kan det verka som att ”kolväten och pesticider av WHO
Typ 1A och 1B” är vanligt förekommande utanför certifieringen. Eftersom att det är
internationella krav som dessa ämnen uttryckligen måste förbjudas lades förslag att lägga
dessa som exempel under 3.8.1. Forumet beslutade i enlighet med detta.
Diskussion om huruvida kemiska bekämpningsmedel ska tillåtas över huvudtaget och hur
Svenska PEFC ”verkar för ett giftfritt skogsbruk”. Det ansågs inte vara tydligt exakt hur
ställningstagandet går till och inte heller hur begreppet ”rimlig kostnad” ska tolkas.
SMF Certifiering föreslog en lydelse om att endast tillåta gift vid särskilda omständigheter
enligt samma princip som ”ej certifierade” entreprenörer kan tillåtas vid exempelvis
omfattande stormskador.
Norra Skogsägarna påpekade att mekaniska skydd är avsevärt dyrare norröver och att det kan
slå hårt mot enskilda markägare att införa ett totalstopp för kemisk behandling. SM lade till
att det ännu inte fullt ut kan garanteras tillräckligt många plantor med mekaniskt skydd för att
räcka till. Vissa forumdeltagare ansåg det också vara en risk att revisorer skulle kunna kräva
oerhört dyra metoder om ”kostnad” togs bort och mekaniska skydd inte fanns att tillgå.
Södra Skogsägarna påpekade att även då det är procentuellt stor skillnad mellan kemisk och
mekanisk behandling i norr är varje enskild planta i söder dyrare i kronor. SMF Certifiering
påpekade också att ”kostnad” inte varit något som tagits hänsyn till vad gäller kraven för
entreprenörer (gällande exempelvis miljöanpassade hydraulvätskor och etylenglykol).
Forumet beslutade att istället för ”kemisk behandling” använda ordet ”gift” som en del av ett
tydligare ställningstagande mot användandet.
För att kunna gå vidare hölls en informell röstning gällande borttagandet av ”kostnad” i
kravelementet. Med ledning av denna beslutade Forumet att stryka lydelsen om kostnad i 3.8
Bekämpningsmedel. Samtidigt utsågs en mindre grupp att arbeta vidare med frågan parallellt
med den publika konsultationen. Till gruppen anmäldes AK, KS, MN och CL,
Främmande trädslag (PEFC SWE 002 3.9)
Paragrafen skrevs om något och restriktionerna avseende främmande trädslag avgränsandes
till större skogsägare.
Kort resonemang om hur hänsynen till ekologisk landskapsplanering ska tolkas. En fråga
angående att lagt förslag nu möjliggör 100% användning av främmande trädslag (under
förutsättning att avsättningar gjorts och att tillstånd erhållits från Skogsstyrelsen) kom upp
men föranledde ingen diskussion.

Omvandling skogsmark (PEFC SWE 002 3.11)
Alla kriterier som krävs enligt internationella regelverket är inte med. Sekretariatet föreslår
att texten från TD III återinförs (utfört i bifogat utkast). Även denna kan ha brister men har
passerat granskning en gång.
Kort diskussion om återgång till jordbruksmark. Forumet menade att ”återgång till
jordbruksmark” skulle vara tillåtet enligt nuvarande definition av ”nedlagd jordbruksmark”.
På sådan mark ska omställning alltså kunna accepteras medan fornåkrar och jordbruksmark
med en andra trädgeneration på inte ansågs kunna omfattas.
Vilt (PEFC SWE 002 3.12)
Arbetsgruppen för produktion och miljö lade i enlighet med diskussionerna på mötet med
jägarförbundet till formuleringar avseende foder i ingress och i kravelement.
Underlag:
PEFC SWE 002 Skogsstandard Forum 5 2015-11-02
Anteckningar arbetsgrupp produktion och miljö 2015-10-09
Anteckningar Vilt - Jägareförbundet och PEFC
Synpunkter och behandling 002 inför forum 5

Kort föredragande av CL. Forumet accepterade arbetsgruppens förslag.

14 Genomgång av PEFC SWE 001
14.1 Fråga för diskussion/beslut i forum
14.1.1 Tvister
I den allmänna konsultationen inkom en synpunkt på att avsnittet om tvister är långt och
byråkratiskt. Strukturgruppen identifierade ett behov av ett mer begripligt gränssnitt för att
förklara hur klagomål ska tas in i systemet. Detta för att stärka upp transparensen i systemet.
Underlag
Anteckningar arbetsgrupp struktur 2015-10-08

Förslag till forumet: PEFC:s sekretariat med lämplig förstärkning uppdras att ta fram ett
tillägg parallellt med den publika konsultationen. Till gruppen anmäldes förutom sekretariatet
KB, EF, AB, AK och CR.

Formellt beslut om publik konsultation
Forumet beslutade att förslaget till ny PEFC-standard efter modifieringar enligt beslut på
mötet ska läggas ut för publik konsultation Tidpunkt för publik konsultation beslutades till
perioden 2015-11-09 till 2016-01-11.

Särskilda grupper som kommer att arbeta med frågor parallellt med publika konsultationen:
Avsättningar för rennäring - JF, JE,
Entreprenörer - försäkringar - MN, AK, CM, MPR, representant för SMF
Bekämpningsmetoder - AK, KS, MN, CL
Tvister och hantering av avvikelser - CL, KB, EF, AB, AK, SR
Beslut fattades att dessa arbetsgruppers resultat kommer att behandlas som externt inkomna
synpunkter på Forum 6 och inte som tillägg till föreslagen standard.

15 Den internationella processen
CL och MN redogjorde kort för processen. Forumets arbete anses vara klart när PEFC:s
styrelse beslutat skicka in standarden för godkännande internationellt.

16 Nästa möte
Forum 6 sattes till 3 feb 2016.

17 Övriga frågor
Inga övriga frågor meddelade.

18 Mötet avslutas
Jan Fryk avslutade mötet.
/Patrik Hansson
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