2002-01-15.

Protokoll nr 15.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2002-01-14. Kl 09.00 till 13.00
Plats
LRF Skogsägarna, Stockholm
Deltagare:
Sven Lundell,
LRF Skogsägarna, ordförande
Sture Karlsson
Sågverkens Riksförbund
Bo T Holm
SÅG AB
Lars Johansson
Skogs- och Träfacket
Henrik Asplund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Stig Berg
Svenska kyrkans PEFC ek. för.
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna (SMF)
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
Adjungerade:
Sune Nilsson
Mellanskog
Christer Segerstéen
LRF skogsägarna, § 8.
Frånvarande:
Arvid Svanborg
Mellanskog
§1

Öppnande.
Sven Lundell öppnade mötet.

§2

Val av sekreterare och justeringsmän.
Till sekreterare för mötet valdes Folke Stenström och till justeringsmän Sture Karlsson
och Jan-Åke Lundén

§3

Protokoll.
Protokoll från styrelsemöten nr 14 kommenterades. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna. VD redovisade vilka beslutade åtgärder som ännu inte genomförts.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista för mötet kompletterades och godkändes.

§ 5

Rapporter
Nulägesrapport. VD rapporterade om nya utfärdade Logolicenser samt statistik över
certifierade arealer tom 2001-12-31.
Följande logolicenser har tillkommit från föregående styrelsemöte.
Callans Trä AB, PEFC/05-32-16.
Svenska Kyrkans PEFC ek för, PEFC/05-22-17
Mellanskog ek för, PEFC/05-31-18
Skogscertifiering Mellansverige AB, PEFC/05-22-19
Södra Timber AB, PEFC/05-32-20
Martinsons trä AB PEFC/05-32-21.
Certifierad areal uppgår per 2001-12-31 till 1982702 ha. Svenska Kyrkans PEFC ek för
har tillkommit med 246764 ha.
Forskningsrådet SL informerade från forskningsrådet. PM med synpunkter på PEFCstandarden har inkommit från två av medverkande forskare, ett PM återstår. Nästa möte
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§6

med rådet genomföres som en exkursion med Södra som värd. Beslut fattades att
föreslå ändring av datum för exkursionen till den 13 maj och att genomföra den
samordnat med samrådsgruppen för myndigheter med SNV, SKS och RAÄ.
Ändringar i dokument. SL informerade från en diskussion med Ben Gunneberg
angående principer för ändringar i PEFC-dokument.
Informationsfrågor.
Europeisk marknadsföring. Sture Karlsson informerade om planerade
informationsåtgärder på europeisk nivå samt tillhörande kostnader. Sture Karlssons
förslag till inriktning vid kommande planeringsmöte fick styrelsens stöd.
Presidiet förstärkt med Stig Berg fick styrelsens uppdrag att arbeta vidare med
finansiering av åtgärderna.
Svenska informationsåtgärder. Henrik Asplund kommenterade pågående
informationsarbete. Planerad åtgärder angående Skogsduvan har genomförts. Utskick
av Skogsduvedokumentet i översättning återstår. Broschyren Miljöcertifiering –
garanterar naturvården i skogen behöver omarbetas. Stig Berg framförde ett förslag till
lokala pressaktiviteter. Informationsgruppen uppmanades planera för riktade
informationsåtgärder till särskilda viktiga intressenter.
Sven Lundell informerar Alfred Bergs fondkommission om Skogsduvan vid ett möte
den 12 februari.
Regionala kommittéer. Styrelsen gav ordförandena i de regionala kommittéerna i
uppdrag att snarast kalla till möte med kommittéerna för information om Skogsduvan
mm.

§7

Organisationsfrågor.
Ordförande i Norra kommittén. Till ny ordförande i Norra kommittén valdes P G
Strömmer.
Utbildningsgruppen. SL lämnade förslag till ny sammansättning av gruppen och
kommenterade gruppens fortsatta verksamhet. Styrelsen godkände följande medlemmar
i gruppen:
Sven Lundell, LRF Skogsägarna, ordförande
Björn Gunnarfelt, Luleå stift
Lars Johansson, Skogs och Träfacket
Anders Johansson, SkogsMaskinFöretagarna
P-G Strömmer , skogsägarna Norrskog
Lars-Ryno Johansson, Skogsägarna Mellanskog
Rolf Andersson, Södra skogsägarna
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Gruppen för skogscertifiering. På förslag från FS godkände styrelsen att Jan Sandström
lämnar gruppen och att Nils Broman ersättes av Anneli Sandberg-Jakobsson

§ 8

PEFC systemfrågor
Skogsduvan. Christer Segerstéen kommenterade kortfattat resultatet av
överläggningarna om Skogsduvan. Förslaget gäller samordning av standarderna inte
hela systemen. För samordning av virkesflöden krävs ytterligare åtgärder. Skogsduvan
diskuteras i PEFC-styrelsen på Europanivå i vecka 4. Beslut om godkännande
behandlas då eller vid nästa möte i mars.
Styrelsen beslutade anta dokumentet Skogsduvan genom ett tilläggsdokument till
Svenska PEFC TD med nedanstående innehåll:
1) Avsättning av naturvård i Region Norra Sverige höjs från 3 % till 5 % för
brukningsenheter/skogsinnehav med produktiv skogsmark över 20 ha.
2) Krav på naturvärdesbedömning gäller för brukningsenheter under 20 ha produktiv
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skogsmark som ej har Grön skogsbruksplan alt Naturvårdsdokument.
3) Nyckelbiotoper. Avverkningsmoratorium gäller för nyckelbiotoper fram till 2004-1231 där avverkningen ej är ett led i utveckling av naturvärdena. 2004-12-31 är en
kontrollstation för utvärdering av statens ansvarstagande att lösa avsättningarna
inklusive ersättningsmark till skogsägare som önskar denna lösning.
Punkt 1 införes 1 oktober 2002 och punkterna 2 och 3 snarast efter godkännande från
PEFCC styrelse.
Svenska PEFC styrelse tillskriver PEFCC styrelse med anhållan om att tillägg i
punkterna 1-3 ovan godkännes som en del av Svenska PEFC TD. Förslag till ändringar
framgår av bilaga 1.
Övriga naturvårdsfrågor i Skogsduvan beaktas vid revision av Svenska PEFC TD som
skall vara fastlagt 2004-12-31 för drifttagning 2005-06-30. Det konstaterades att
revisionen kommer att ske med beaktande av ny kunskap från forskningen mm enligt
punkt 8 i TD.
Det noterades att frågan om fördjupad hänsyn till rennäringen hanteras i särskild
ordning av LRF Skogsägarna och Svenska Samernas Riksförbund.
Följdfrågor av Skogsduvan. VD redovisade en förteckning över vilka följdfrågor som
bör beaktas med anledning av beslutet om Skogsduvan. Förteckningen godkändes till
underlag för fortsatta åtgärder.
Styrelsen beslutade att för Gröna planer skall avsättning av 5 % ske så att
för samtliga nya planer från 1 februari 2002 gäller avsättning av NO och NS-bestånd.
För färdiga planer före detta datum gäller att revision av tidigare avsättning av NO-,
NS- eller K-bestånd skall ske till NO- och NS-bestånd senast vid revisionstillfället
2005-06-30.
Samordning av virkesflöden. Åtgärder angående samordning av virkesflöden
diskuterades. Presidiet fick styrelsens uppdrag att kontakta FSC-rådet för en dialog
angående framtida samordning av virkesflöden.
§9

Ekonomi
Åtgärder för finansiering: VD lämnade en kortfattad rapport från uppdrag till Michael
Lagerkvist angående åtgärder för finansiering. Ett antal preliminärt föreslagna åtgärder
redovisades. Förslagen behandlas ytterligare i arbetsgruppen för information och i
presidiet innan konkreta förslag väcks i styrelsen.
Bokslut för 2001. Ett reviderat bokslut per 2001-12-31 delades ut. Inriktning mot ett 0resultat redovisades och godkändes av styrelsen.
Budget för 2002. Tidigare i mail 2001-12-06 utskickat förslag till basbudget för 2002
godkändes av styrelsen. Presidiet fick styrelsens uppdrag att arbeta vidare med
finansiering av förslaget till projektbudget. Beslut fattades att fakturering för första
halvåret 2002 skall ske under februari månad.

§ 10

Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte. Tid för bokslutsmöte per telefon ändrades till fredagen den 15 mars
kl 14.00
Stämma. Förslag godkändes att i första hand inbjuda Karen-Anne Bernie, Wyatt
International, och i andra hand Ben Gunneberg som föredragshållare till Stämman den
25 april.

Vid protokollet:

Justeras:

……………………………….
Folke Stenström

………………………………...............................
Sture Karlsson
Jan-Åke Lundén
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Board of PEFC Sweden
Board meeting 2002-01-14

Appendix 1

Amendments to PEFC Sweden Standard from The Stock Dove (Forest Dove)
document
The following amendments of the PEFC Sweden Standard are applied to PEFCC for
endorsement:
6.5.1 Environmental Consideration Areas (ECA)
The following text is to be replaced:
In all certified forest holdings with a productive forest area greater than 20 ha, productive
forest land has been set aside for management for nature conservation purposes. The
minimum area per unit is 0.3 ha. At least 5 percent of productive forest land has been set
aside in the South and Central Sweden Regions, and at least 3 percent in the Northern Region.
The following text is to be introduced:
In all certified forest holdings with productive forest land area greater than 20 ha, productive
forest land has been set aside for nature conservation purposes. The minimum area per unit is
0,3 ha. On certified forest holdings/management units shall at least
5 % of the productive forest area be allocated for genuine nature conservation (i.e nature
conservation stands with (NS) or with no management (NO) or similar goal classification.
Time for replacement:
This replacement shall be effective from October 1, 2002
6.5.2 Woodland Key Habitats
The following text is to be replaced:
This policy stipulates that:
Those key habitats which can not be preserved on voluntary basis shall be set aside with full
compensation to the forest owner by the State.
A five years respite 2000-2004 is offered by the Forest Owners to the State and other
interested parties to plan and finance the conservation program of the key biotopes. During
this respite the key habitats shall be preserved and only managed for environmental purposes.
The policy was adopted with the condition that the grants from the State for forest reserves,
biotope protection areas and nature protection agreements must be increased and maintained
at adequate levels. It is furthermore a demand that key habitats with high economic impact
for the economy of the forest owner shall be compensated for without delay.
The following text is to be introduced:
This policy stipulates that:
Those key habitats which can not be preserved on voluntary basis in accordance with 6.5.1
shall be set aside with full compensation to the forest owner by the State.
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Woodland key habitats (according to the definitions and methodology of the National Board
of Forestry) shall not be felled. Management leading to reinforcement of the biodiversity
values may however be performed after consultation with the National Board of Forestry.
In the next standard revision of PEFC Sweden 2004-12-31 the prospects of long-term
preservation of Woodland key habitats will depend on the will and capability of the State to
handle the process to set aside land with fair compensation to the forest owner.
A moratorium for felling of key habitats will be practised until 2004-12-31 if the felling is not
a part of development of environmental values.
2004-12-31 is a checkpoint for evaluating the process of the State to set aside land with fair
compensation. The compensation could be financially or by substitute forest land to those
forest owners who want such a solution.
Time for replacement:
This replacement shall be effective direct after PEFCC approval.
8.
Transitional and introduction principles.
The following text is to be replaced:
The following applies for documentation of holdings of more than 20 ha: During a period of
maximum five years from the signing of the Forest Certification Agreement when there is no
Green Plan or Nature Conservation Document, the forest owner shall apply a Routine for
environmental value assessment for every plot where felling is planned. When high natural
values exist, a careful evaluation shall be carried out.
The following text is to be introduced:
The documentation requirements for forest holdings (management units) of more than 20 ha
are as follows:
During a period of maximum five years from the signing of the Forest Certification
Agreement the forest owner shall, if there is no Green Plan or environmental consideration
document, apply a general routine for the assessment of biodiversity values for every
compartment where felling is planned. The method used to assess biodiversity values shall be
evaluated and approved by the certifier Where high biodiversity values exist, a close
evaluation with specific routines shall be undertaken.
The object is to avoid measures involving the risk of destroying areas with particularly high
biodiversity values.
For forest holdings (management units) of less than 20 ha the use of Green Plan or
environmental consideration document is voluntary. If such a plan or document not is
available the general routine for the assessment of biodiversity values shall be used as
outlined above.
Time for replacement:
This replacement shall be effective direct after PEFCC approval.
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