2003-03-14.

Protokoll nr 22.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2003-03-13. Kl. 09.30 till 14.30
Plats
Skogsägarna, Stockholm
Deltagare:
Sven Lundell,
LRF Skogsägarna, ordförande
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
Lars Johansson
Skogs- och Träfacket
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna
Henrik Asplund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Bo T Holm
SÅG AB
Stig Berg
Svenska kyrkans PEFC ek. för
Roland Palm
Sågverkens riksförbund
Frånvarande:
Sture Karlsson
Sågverkens Riksförbund
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 Bo T Holm och
Stig Berg.

§3

Protokoll.
Protokoll från styrelsemöten nr 20 och 21 godkändes och lades till handlingarna.

§4

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

§5

Rapporter
Ensidigt erkännande. Sven Lundell informerade om bakgrunden till förslaget till
ensidigt erkännande av Svenska FSC samt beslutet i PEFC Council styrelse att inte
godkänna förslaget, bl. a. med hänvisning till systemets egenackreditering.
Svenska PEFC styrelsens uppfattning är att ensidigt erkännande är rimligt och motivera
varför svenska PEFC skall tillsända PEFCC styrelse ett brev där den svenska
ståndpunkten klargörs
Möte med PEFC Council styrelse. Styrelsen för PEFC Council förlägger nästa
styrelsemöte till Sverige, 2003-04-02. I samband med detta möte inbjuds styrelsen för
Svenska PEFC till ett eftermöte som börjar kl. 15.00, med efterföljande middag.
Frågor till svenska entreprenörer. Anders Johansson informerade om att svenska
entreprenörer i internationella kontakter möter frågor med anledning av den höga
PEFC-nivån i Sverige bl a svenska PEFCs standardkrav för oljeanvändning där alla
oljor efter användning anses vara en lika stor miljöbelastning. Frågan tas upp till
behandling i arbetsgruppen System och rutiner för skogscertifiering.
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Illegal avverkning i Baltikum. SL kommenterade en WWF, SNF-rapport angående
illegal avverkning i Baltikum. Styrelsens inställning var att respektive myndighet i
berört land i första hand måste ta ansvar för att illegala avverkningar hindras.
Certifiering kan inte ersätta lagtillsyn.
Guidelines från PEFC Council. FS informerade om nya PEFC Council Guidelines.
PEFC Council styrelse fastställde vid sitt möte 2003-02-27 följande dokument:
- Issuance of PEFC Logo Usage Licenses by the PEFC Council.
- Translation of PEFC Logo Claims.
- Nomination for election of Chairman, Vice Chairmen and members of the Board of
Directors
- Checklist for PEFC Council New Member Applications
Vi har också fått
- PEFC Council Minimum Requirements Checklist
som förväntas bli fastställd vid nästa möte med styrelsen.
Registrerad areal i Sverige, nya certifikat. Certifierad areal uppgick 2002-12-31 till
2276444 ha.
Totalt 8 nya logolicenser har utfärdats sedan föregående styrelsemöte.
VDs lägesrapport.
- Arbetsgruppen System och rutiner för skogscertifiering har nästa möte 2003-04-11.
FS informerade om vilka frågeställningar som skulle behandlas.
- Vid telefonmöte med styrelsens presidium 2003-02-27 godkändes förslag till ändring
i kontrakt angående Logolicenser vad avser licensens giltighetstid.
- Presidiet godkände också förslag till utveckling av rutin för uppföljning av PEFC
produkter. Uppföljningen kommer att ske halvårsvis med start 2003-06-30.
- Styrelsen godkände förslag att företag som delägs av medlemmar i Svenska PEFC
betalar en logolicensavgift som motsvarar den icke medlemsägda delen.
- Styrelsen godkände en ansökan från SGS-ICS om förlängd dispens för ackreditering
till 2003-06-30.
PPMT. HA informerade från möte med PEFCs arbetsgrupp angående marknadsföring
PPMT den 29 januari i Bryssel. Broschyrer är nu klara och distribuerade. Ny bra
internationell hemsida utvecklas. Centralt arbetar PEFC Council med lobbying. Sverige
och Finland ger visst stöd till Holland och England i informationsarbetet. Beviljade
medel är tills vidare tillräckliga.
§6

Informationsfrågor/Utbildning
Rapport från infogruppen. HA lämnade information från mötet med arbetsgruppen för
informationsfrågor och om planerade informationsåtgärder.
- Ett nyhetsbrev ligger i koncept. HA och FS fick styrelsens uppdrag att formulera
information angående ensidigt erkännande.
- Ett förslag har väckts om ett marknadsinriktat nyhetsbrev. Styrelsen gav
informationsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget.
Utbildningsgruppen. Frågan om kompetensutveckling för tillfälliga uppdragstagare
diskuterades. Styrelsen anser frågan viktig och att Svenska PEFC bör säkerställa en
tillräcklig kompetens för denna grupp.
Program för Svenska PEFC stämma 2003-05-14. FS redovisade ett förslag till program
som diskuterats i informationsgruppen. Styrelsen gav FS och HA i uppdrag att planera
för ett genomförande enligt förslaget med stöd av de framförda synpunkterna.
Artikel i Miljöaktuellt. SL informerade om en artikel införd i Naturvårdsverkets tidning
Miljöaktuellt. Nätverket för naturvård i svensk skog efterfrågar i artikeln mer
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information om naturvårdande åtgärder i privatskogsbruket.
SL och FS fick styrelsens uppdrag att utforma ett svar på artikeln. Förslaget att inbjuda
naturvården till en exkursion för att ytterligare belysa frågeställningen godkändes.
Exkursion med myndigheter och forskningsråd 2003-05-06. Roland Palm redovisade
förslag till tema för exkursionen. Naturvårdsverket skall analysera den praxis som har
utvecklats vid tillämpningen av de olika skyddsinstrumenten naturreservat,
biotopskydd och naturvårdsavtal samt lägga förslag till eventuella ändringar. Förslaget
är att exkursionen knyts an till detta uppdrag. FS fick i uppdrag att skicka ut en
inbjudan till exkursionen.
§7

Organisationsfrågor.
Paraply för entreprenörscertifiering. HA informerade om det pågående arbetet att
starta ett paraply för entreprenörscertifiering. Konstituerande stämma för
Entreprenörscertifiering Skog AB hålls måndagen den 10 mars.
Inval i arb. grp. Certifiering. Anders Ringsell, Prosilva AB, invaldes som ny medlem i
arbetsgruppen System och Rutiner för skogscertifiering.

§8

Medlemsfrågor.
FS och SL informerade om pågående kontakter med potentiella medlemmar.
Ytterligare förslag till kontaktverksamhet diskuterades.
En fråga väcktes angående en motion från Miljödepartementet där endast FSC
certifierad råvara skulle vara underlag för grön el.
HA åtog sig att bevaka frågan. Vår utgångspunkt är att allt biobränsle oberoende av
certifiering bör godkännas för grön el.

§9

PEFC systemfrågor
Ansökan till PEFCC, Gruppcertifiering spårbarhet. Enligt kraven i PEFC Council
Tekniskt dokument (TD pkt 7.1) skall gruppcertifiering för spårbarhet grundas på en
nationell/regional/sektoriell standard som har godkänts av PEFC Council. Ansökan
skall ha inkommit till PEFC Council senast 2003-06-30. PEFC Council TD Annex 2
anger krav för införande av PEFC certifieringssystem som skall följas vid ansökan.
Med anledning av detta beslutade styrelsen:
1. Svenska PEFC arbetsgrupp för spårbarhetscertifiering utses av styrelsen att utforma
förslag till svensk standard i Svenska PEFC Tekniskt Dokument. Arbetsgruppen
inbjuder alla intresserade parter till överläggningar för formulering av en svensk
Standard för spårbarhetscertifiering. Lämnade synpunkter dokumenteras och beaktas.
Arbetsgruppen lämnas sitt förslag till standard efter beaktande av alla inkomna
synpunkter. Klart senast 2003-03-31.
2. Utarbetat förslag till tillägg i svenskt Tekniskt dokument läggs snarast ut på Svenska
PEFCs hemsida (www.pefc.se) med inbjudan till alla intresserade parter att lämna
synpunkter på förslaget.
3. Sedan 60 dagar förflutit efter det att förslaget presenterats på nätet omarbetas
förslaget med beaktande av inkomna förslag till ändringar. Information om införda
ändringar införes på www.pefc.se. Klart senast 2002-06-15.
4. Det är styrelsens uppfattning att den genomförda verksamheten med
gruppcertifiering inom PanCert AB uppfyller kravet på pilotförsök.
5. Styrelsen uppdrar åt styrelsens ordförande att i samråd med presidiet utforma
ansökan till PEFC Council om godkännande av svensk standard för
spårbarhetscertifiering.
6. Styrelsen beslutar att medel för konsultgranskning av förslaget får disponeras inom
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ramen för godkänd budget.
Tillägg till Tekniskt Dokument. Utskickat förslag till tillägg angående gruppcertifering
av spårbarhet i Tekniskt Dokument diskuterades. Förslaget godkändes med framförda
förslag till ändringar och tillägg för fortsatt bearbetning av arbetsgruppen enligt ovan.
Vägledningsdokument spårbarhet. Utskickat förslag till omarbetat dokument
Vägledningsdokument: Organisering för spårbarhetscertifiering diskuterades. Förslaget
fastställdes med beslutade smärre justeringar för presentation på hemsidan.
Principer för öppenhet. Utskickat förslag till principer för öppenhet diskuterades. Krav
på en offentlig sammanfattning införes för revisioner som genomförs efter 2004-01-01.
Förslaget godkändes av styrelsen med beslutad mindre justeringar av texten.
Dokumentet läggs ut på PEFC s hemsida.
Åtgärder för skogscertifiering. FS gjorde en kort sammanfattning av de svar som
inkommit på den enkät som skickats till samtliga paraplyorganisationer angående
åtgärder för skogscertifiering. Resultatet redovisas för styrelsen då det är klart.
Styrelsen ansåg det viktigt att följa upp att åtgärder vidtas för att nå väsentligt längre
med certifieringen än vad redovisningen hittills visar.
Permitrinfrågan. Läget i permitrinfrågan sammanfattades av Jan-Åke Lundén. Frågan
tas upp till behandling på mötet den 11 april med arbetsgruppen för certifiering.
Styrelsen beslutade att de nya preparat som ev. godkännes av Kemikalieinspektionen
också godkännes för användning enligt svenska PEFC skogsstandard.
§ 10

Ekonomi.
Årsredovisning 2003-03-14. Utskickat bokslut redovisades och godkändes. Styrelsen
beslutade att föreslå PEFC årsstämma 2003 att fastställa bokslutet sam att till
förfogande stående vinstmedel disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.
Budget 2003 att föreslå stämman. Styrelsen beslutade att den budget som godkändes av
styrelsen vid sammanträder 2002-12-20 också föreläggs årsstämman för godkännande
för 2003.

§ 11

Övriga frågor.
Strategifrågor. På förslag av Stig Berg skall Svenska PEFC strategifrågor behandlas
på ett kommande styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte. Följande tidpunkter fastställdes för kommande styrelsemöten.
Konstituerande styrelsemöte efter stämman onsdagen 14 maj, ca kl. 16.30.
Ordinarie styrelsemöte i Stockholm tisdagen den 24 juni kl. 09.30.

Vid protokollet:
2003-03-14

Justeras:
2003-03-21

2003-03-20

……………………………….
Folke Stenström

……………………
Bo T Holm

............................
Stig Berg
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