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Svenska PEFC Ek. för
Tid:
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2004-10-06
Telefonmöte

Deltagare:

Sven Lundell, ordförande
Björn Andrén ,
Björn Gunnarfelt,
Anders Johansson,
Jan-Åke Lundén,
Dan Glöde,
Folke Stenström,
Adjungerad:
Magnus Norrby,
Frånvarande:
Henrik Asplund,
Bo T. Holm,
Jonny Andersson
Lars Johansson,
Eric Lagerwall,

LRF Skogsägarna
Holmen Skog AB
Luleå Stift
SkogsMaskinFöretagarna
Södra Skogsägarna
Skogsägarna Mellanskog
Svenska PEFC
Skogscertifiering Mellansverige AB
Sågverksföreningen Såg i Syd
SÅGAB
Sågverken Mellansverige
Skogs- och Träfacket
Metsäliitto Sverige AB

§1

Öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen. Magnus Norrby
adjungerades till mötet.

§2

Justeringsmän
Anders Johansson och Björn Gunnarfelt utsågs att justera protokollet.

§3

Godkännande av föredragningslista.
SL läste upp förslag till föredragningslista vilken godkändes.

§4

Tekniskt dokument.
SL rapporterade att förslag till nytt Tekniskt Dokument 2, 2005 till 2010 är utlagt
på nätet för öppet samråd under perioden september-oktober. Sekretariatet för
Revision 2004 kommer att bearbeta inkomna synpunkter i samråd med
arbetsgruppen för senare godkännande av styrelsen. Beslut fattades att förlänga
perioden för öppet samråd till 2004-11-20.

§5

Dokumentet Tillämpningskrav för Svenska PEFC, 2005 till 2010 (TK).
Arbetsgruppen för Revision 2004 har vid två telefonmöten 27 och 28 oktober
diskuterat förslag till nytt dokument Tillämpningskrav för Svenska PEFC 2005
till 2010. Sekretariatet för Revision 2004 har med stöd av synpunkterna från
arbetsgruppen utarbetat ett första förslag för styrelsens prövning. Förslaget var
utsänt till styrelsen före mötet.
Styrelsen diskuterade förslaget varvid följande synpunkter framkom:

- I ett e-brev daterat 2004-10-05 har BA föreslagit ett antal ändringar som
kommenterades. Sekretariatet fick styrelsens uppdrag att bearbeta förslaget till
TK med beaktande av de formulerade synpunkterna.
- Två alternativ för rutinen för Naturvärdesbedömning diskuterades. Styrelsen
beslutade godkänna det i förslaget till TK formulerade alternativet som innebär
att en rutin godkänd av certifieraren tillämpas för utvärdering av
avverkningsobjekt med höga naturvärden hos alla skogsägare, ej endast
certifierade.
- Ett förslag från oljegruppen angående miljöanpassade oljor var utskickat till
styrelsen i ett särskilt e-brev daterat 2004-10-04. AJ redovisade avvikande
mening och begärde en reservation till protokollet angående den föreslagna
formuleringen med hänvisning till miljöanpassade oljor enligt SS 15 54 34.
AJ menar att förslaget riskerar att utestänga oljor med högre funktionalitet och
godtagbar miljökvalitet. Styrelsen beslutade att den i TK föreslagna texten på
hemsidan kompletteras med en notering om att enighet inte finns bakom
förslaget och att SMF återkommer med förslag till en alternativ formulering för
miljökrav för miljöanpassade oljor.
- FS kommenterade föreslagna krav för intern revision av gruppcertifierade
skogsägare. Förslagen godkändes.
Styrelsen beslutade ge sekretariatet i uppdrag att med stöd av framförda
synpunkter göre en omarbetning av förslaget till TK samt att skicka ut det
reviderade förslaget för styrelsens godkännande. Förslaget läggs därefter snarast
ut på Svenska PEFCs hemsida för öppet samråd fram till 2004-11-20.
§6

Nytt medlemskap
ATA-Timber AB har i brev till Styrelsen för Svenska PEFC ansökt om
medlemskap i Svenska PEFC Ek. För.
Styrelsen beslutade invälja ATA-Timber AB som ny medlem i Grupp 1
Skogsbruk från 2004-10-07.

§7

Stadgeändring, extra stämma.
Kallelse till extra stämma per capsalum har skickats till samtliga medlemmar
angående godkännande av det beslut om stadgeändring som fattades vid årets
ordinarie stämma 2004-04-28. För beslut vid den extra stämman krävs 2/3
majoritet. Sedan svar erhållits från medlemmarna utformar FS protokoll för den
extra stämman. Till justeringsmän för protokollet valdes Anders Johansson och
Björn Gunnarfelt. FS anmäler därefter till PRV de genomförda förändringarna
angående stadgar och nya medlemmar i styrelsen.
JÅL föreslog en ytterligare justering av stadgarna i § 4 angående regler för
medlemskap. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att återkomma med förslag om
detta inför nästa stämma.

§8

Övrigafrågor
UK Timber procurement policy. En från PEFC Council mottagen skrivelse med
information och förslag till åtgärder angående UK Timber Procurement Policy
diskuterades av styrelsen. SL redovisade följande förslag till åtgärder som
godkändes av styrelsen:
- SL kontaktar PEFC Council för diskussion av åtgärder centralt.

- HA tar upp frågan med Skogsindustrierna med förslag att agera.
- Svenska PEFC sänder ett brev i ärendet till berörd myndighet i UK.
Remiss Holland. SL informerade om svar som utarbetats av LRF och
Skogsindustrierna på en remiss om en Holländsk lagändring med regler för
virkesmarknaden som stöder FSC-certifiering. Den i remissen framförda
synpunkten är att lagkrav inte kan kopplas ihop med ett enskilt
certifieringssystem.
Omröstning angående nya PEFC-system. Från PEFC Council har inkommit
underlag för omröstning angående godkännande av PEFC-system för Australien,
Chile och Italien. SL föreslog att vi för Svenska PEFC röstar för godkännande
av förslagen, vilket styrelsen beslutade.
Utredning Indufor – Metsäliitto. SL informerade om den utredning som på
uppdrag från Metsäliitto AB genomföres av Indufor för utvärdering av
certifieringssystem i bl. a. Sverige o Finland. Utredningen genomföres i Sverige
med Gävleborgs län som pilotområde och syftar till att skaffa en totalbild av hur
nordisk skogscertifiering bidrar till ett uthålligt skogsbruk.
Nya PEFC intressenter. Sydved AB har nyligen erhållit PEFC
spårbarhetscertifiering efter certifiering genom DNV. Diskussioner pågår med
Sveaskog angående PEFC spårbarhetscertifiering av leveransvirke.
§9

Mötets avslutning
Nästa styrelsemöte blir enligt tidigare beslut onsdagen den 8 december kl 10.00
på LRF Skogsägarnas kontor i Stockholm. SL avslutade mötet.
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