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Fryk
Andersson
Axelsson
Björk
Blomberg
Bodegård
Brammås
Eriksson
Hansson
Hermansson
Johansson
Karlsson
Lidén
Lundgren
Matsson
Mattsson
Norrby
Nordholts
Norén
Petri Rådström
Rindeskog
Rothpfeffer
Söderberg
Vestlund Ekerby
Westman

JF
EA
TA
AB
MB
GB
KB
JE
PH
BH
KJ
AK
EL
CL
CM
ÅM
MN
PAN
NN
MPR
SR
CR
BS
KVE
EW

Ordförande
Svenskt Friluftsliv
Vida Skog AB
Skogsentreprenörerna, SMF
Södra
Sekretariatet
Skogsägarna Mellanskog
Norra Skogsägarna
Sekretariatet
Skogsentreprenörerna, SMF
GS-facket
GS-facket
SMF cert
Svenska PEFC, sekretariatet
GS-facket
GS-facket
Sågverken Mellansverige
Sågverkens riksförbund
Norra Skogsägarna
Skogs- och lantarbetsgivareförbundet
Holmen Skog AB
BillerudKorsnäs
ECS Entreprenörscertifiering
Svenska Trädbränsleföreningen
Svenska kyrkans skogscertifiering

1. Mötets öppnande
Ordförande Jan Fryk hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Gabriele Bodegård och Patrik Hansson.
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3. Mötesdeltagarna noterades.
Mötesdeltagarna skrev upp sig på deltagarlista. (Bilaga 1.)
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5. Den svenska proceduren för utarbetandet av PEFC-standarden och tidsplan.
CL repeterade tidplan för standardrevisionsprocessen (se punkt 12).
6. Hearing med myndigheter
Då så få myndigheter hade möjlighet att delta i det planerade mötet 2015-08-19 måste ett nytt
möte utlysas. Forumet enades om 6 oktober och de som förutom sekretariatet är intresserade av
att delta är välkomna. CL kallar myndigheterna så snart som möjligt.
7. Den internationella processen
CL informerade om att PEFC-kansliet i Geneve tagit fram lite tips på saker som särskilt granskas
i den internationella processen. En närmare presentation av den internationella granskning
kommer att hållas på ett senare forum.
8. Genomgång av de frågor som identifierades på forumet 11 maj
Forumet gick igenom de 13 utestående frågor som sedan mötet 11 maj behandlats av utsedda
arbetsgrupper.
1. Avtalsförhållanden 4.4
Forumet tillstyrkte arbetsgruppens förslag att stryka 4.4.3 p.g.a. att den täcks av 4.5.2 och också
hör hemma under Arbetsmiljö. Punkt 4.5.2 omformuleras till : Säkerhets- och nödlägesrutiner ska
finnas på arbetsplatsen och upprättas på ett sätt som säkerställer att alla berörda förstår dem.

2. Entreprenörskategorier
Efter en diskussion om entreprenörskategorier tillstyrkte forumet arbetsgruppens förslag att ta
bort kravet att entreprenörer kategoriseras efter huvudsaklig verksamhet. Vissa invändningar mot
förslaget anfördes av MN som ansåg att det är fullt möjligt att på en praktisk nivå kategorisera
entreprenörer och att särhållandet möjliggör en bättre styrning och revision.

3

PEFC:s standardrevision TD IV
Forum 4 2015-08-18
Anteckningar

3. Alkylatbensin för användande i alla bensindrivna maskiner på skogsmark och
Propylenglykol som krav även i märkfärger
Forumet beslutade att inte utöka kravet på alkylatbensin att gälla även fyrtaktsmotorer.
Märkfärgerna återkommer som förslag i synpunkterna på entreprenörsstandarden.
4. Kompetens
Arbetsgruppens förslag att i en samverkan mellan SYN och PEFC definiera och ajourhålla de
krav på kompetens som ska gälla kritiserades av MN som anförde att det blir en brist att de krav
som gäller inte kommer att framgå av standarden. MPR framhöll att det inte är meningen att
kraven ska ändras drastiskt och ofta men att den föreslagna lösningen ger möjlighet till en viss
flexibilitet.
CL påpekade att förslaget också ska tas upp i PEFC:s styrelse innan det är möjligt att slutligt
fastställa denna ordning i standarden. MB underströk vikten av att en skrivning ”…eller
motsvarade” finns kvar så att även t.ex. företagsspecifika utbildningar är fortsatt möjliga.
Forumet accepterade arbetsgruppens förslag.
5. Landsbygdsutveckling
MB hade modifierat texten från TD III enligt uppdrag från gruppen för social standard. EW
önskade att ska-kraven lyfts fram lite tydligare. Forumet ansåg också att skrivningen
uppdragsgivare-entreprenör bör vidgas så att standarden kan tillämpas på både enskilda anslutna
medlemmar och större certifierade företag. MB tar med sig synpunkterna och texten
återremitteras via arbetsgruppen för social standard.
6. Skogsbruk och rennäring
Inget underlag avseende rennäringsfrågan.
7. Skog som ska brukas med förstärkt hänsyn och hänsynskrävande biotoper
Forumet beslutade att arbetsgruppens förslag ska bearbetas ytterligare av arbetsgruppen för
produktion och miljö eventuellt förstärkt med Johanna Fintling, LRF.
8. Offentlighet
Forumet diskuterade några modifieringar av gruppens lagda förslag: BS ansåg att det bör listas
vilka uppgifter om anslutna skogsägare som ska göras tillgängliga på förfrågan. SR förordade att
större skogsägare på förfrågan ska tillhandahålla uppgifter inom ett specificerat geografiskt
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område eftersom föreslagen skrivning skulle kunna innebära i princip hela
beståndsregistret. Vidare ställdes frågan om offentliggörande av anslutna skogsägare
vilket dock skogsägarrepresentanterna starkt motsatte sig.
Arbetsgruppen får uppdraget att modifiera förslaget enligt inkomna synpunkter.
9. Ordlistan
Forumet stödde förslaget att rensa ordlistan från kravelement och begrepp som inte används
(längre) i standarden. Strukturgruppen fick uppdraget att se över en modifierad lista.
10. Extern revision (PEFC SWE 005)
Synpunkter på extern revision återfinns i de inkomna synpunkterna och tas upp under
behandlingen av dokument 005 (strukturgruppen).
11. Föryngringsavverkning
Frågan återremitterades till produktion och miljö. Att likalydande text upprepas i 5.4.2 och 5.6.3
sågs som ett problem av vissa medan andra tyckte att det var värdefullt att hitta all relevant
information under respektive standardpunkt.
12. Död ved
Frågan återremitterades till produktion och miljö.
13. Kompletterande klimatdata
KVE:s förslag till modifierad text antogs av forumet. MB föreslog att man också stämmer av
SLU:s senaste rön i frågan (Göran Örlander).

9. Genomgång av inkomna synpunkter
Forumet gick igenom synpunkterna för dokument 001, skogsskötselstandarden och den sociala
standarden i dokument 002 samt punkt 5.1 i miljöstandarden. Synpunkter och forumbeslut
återfinns i Bilagorna 2 och 3. Resterande delar hanns inte med. Med anledning av de synpunkter
som lämnats av jägarförbundet framförallt avseende punkt 3.12 i skogsbruksstandarden (vilt)
utsåg forumet en specialgrupp bestående av Stina Moberg Holmen, Mats Blomberg Södra och
Anders Karlsson GS. Gruppen fick uppdraget att gå igenom synpunkterna i särskild ordning med
tillsammans med representant från jägarförbundet.
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10. Återstående arbete
Sekretariatet uppdrogs att med spårade ändringar införa de modifieringar som forumet ställt sig
bakom. Eftersom inte alla synpunkter hanns med gav forumet de ursprungliga arbetsgrupperna
uppdraget att gå igenom sina respektive dokument för att bearbeta synpunkter inför nästa forum
där målet är att ta fram ett utkast för publik konsultation.
BS påpekade att de förändringar som revisionen av ISO 14001 kommer att medföra kan påverka
PEFC-standarden. Forumet ansåg att denna fråga bör tas med i strukturgruppens arbete.
Sammanfattning av arbetsgruppernas uppdrag till nästa forum:
Strukturgruppen
·

·
·
·

Gå igenom och kvalitetssäkra ändringar beslutade av forumet (2015.08.18) och införda
med avvikande färg av sekretariatet i respektive standarddel (001 och delar av 004 och
005).
Gå igenom de punkter där forumet återremitterat frågor till arbetsgruppen i enlighet med
punkt 8 och Bilaga 2.
Genomgång och bearbetning av inkomna kommentarer avseende dokument 004 och 005
Särskilt fokus på:
o Extern revision (005)
o Ordlistan (001)
o Offentlighet (placering?)
o Koppling till förändringar i ISO 14001

Social grupp
·
·
·
·

Gå igenom och kvalitetssäkra ändringar beslutade av forumet (2015.08.18) och införda
med avvikande färg av sekretariatet i kapitel 4 i dokument 002.
Gå igenom de punkter där forumet återremitterat frågor till arbetsgruppen i enlighet med
punkt 8 och Bilaga 3.
Genomgång och bearbetning av inkomna kommentarer avseende dokument 003
Särskilt fokus på:
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o Landsbygdsutveckling (via arbetsgruppen /MB som tar med sig
synpunkter från forumet
o Rennäring
o GS och SLA:s diskussion om försäkringar
Produktion och miljö
·
·
·
·

Gå igenom och kvalitetssäkra ändringar beslutade av forumet (2015.08.18) och införda
med avvikande färg av sekretariatet i kapitel 2 och 3 samt punkt 5.1 i skogsstandarden.
Gå igenom de punkter där forumet återremitterat frågor till arbetsgruppen i enlighet med
punkt 8 och Bilaga 3.
Genomgång och bearbetning av inkomna kommentarer avseende resten av kapitel 5 i
skogsstandarden (002)
Särskilt fokus på:
o Vilt (specialgrupp återrapporterar)
o Skogsbruksplaner, kvalitetssäkring, ansvarsfördelning och kompetenskrav
(specialgrupp, Bernt Söderberg + fler frivilliga eller anmodade)
o Ekologisk landskapsplanering (återta delar av TD III dokument 002 stycke 4.12
som kommit bort)

11. Nästa möte
Nästa möte fastställdes till 2 november. Tidschemat modifierades därefter enligt nedanstående,
(kursiv text är skattningar):
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Start revision
Seminarium
Seminarium
Allmän konsultation
Seminarium

Hearing myndigheter
Seminarium
Publicering slutligt förslag
Seminarium
Styrelsebeslut
Ansökan

• 4 juni 2014
• Styrelsebeslut
• 27 oktober2014
• Seminarium för att bilda styrelse och arbetsgrupper
• 25 mars 2015, 12 maj 2015
• Seminarium för att diskutera första standardutkastet
• April-Maj 2015
• På nätet, löpande
• 18 augusti 2015
• Seminarium för att diskutera allmänna konsultationen
• 6 oktober 2015
• Policies, lagar och förordningar
• 2 november
• Konsensus om förslag för publik konsultation
• November, 2015 - januari 2016
• 60 dagar
• Februari 2016
• Beslut om inkomna synpunkter – slutligt innehåll
• Februari 2016
• Beslut om ansökan
• Februari 2016
• Ansökan internationella PEFC 7-12 månader

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
13. Mötet avslutas
Ordföranden Jan Fryk tackade forumet och avslutade mötet.
Antecknat av
Christina Lundgren, Patrik Hansson och Gabriele Bodegård
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