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§1

Öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Justeringsmän
Bo T Holm och Dan Glöde utsågs att justera protokollet.

§3

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen 33 och 34 samt protokoll från 2004 års stämma godkändes och
lades till handlingarna.
Beslut fattades att kalla till extra bolagsstämma för ett andra beslut per capsulam om
stadgeändring enligt stämmoprotokollets § 18.

§4

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

§5

Rapporter
Internationellt. Ulf Österblom rapporterade om intryck från styrelsearbetet. CSA
Canadian Standard Association) har inlämnat ansökan om godkännande för PEFC.
Beslut har fattats om visst ekonomiskt stöd till utvecklingsarbete för PEFC i
Afrika och till PEFC UK. Stöd ges också till samverkan med det nätverk för
naturvårdsorganisationer som bildats efter seminariet i Frankrike i våras.
I samverkan mellan WWF och Världsbanken har utvecklats en enkät (QACC) för
utvärdering av certifieringssystem bl. a. Svenska PEFC. PEFC Council är starkt
kritisk till enkäten. Svenska PEFC avstår från att besvara enkäten om förfrågan
om detta inkommer.
Chain of Custody. FS och BTH kommenterade läget beträffande förslag till ny
internationell standard för Chain of Custody. En svensk synpunkt angående

definition för kontroversiella källor har beaktats. En fråga kvarstår angående
definition och tillämpning av ”production batch”. Det är viktigt att den svenska
tillämpningen av flyttning av %-in, %-ut godkänns inom ramen för den nya
standarden. BTH fick i uppdrag att i samråd med FS i en skrivelse till PEFC
Council ta upp frågan för utvärdering.
Certifierad areal. Färsk statistik över certifierad areal för kvartal 2 2004 utdelades.
Antalet avtal om certifiering har ökat med 653 st till 21 031. Arealen har ökat med
118 274 ha till 4 026 221ha.
Nya certifikat. FS rapporterade om nya spårbarhetscertifikat. Antalet
spårbarhetscertifikat har ökat med 6 st till 98 sedan föregående styrelsemöte.
Certifikatet för PanCert AB har förnyats för en ny 3-årsperiod.
Registrering PRV. Ändring av uppgifter om styrelse och stadgar hos PRV är klar
för ändringar enligt 2003 års stämma. Ändringar enligt beslut vid 2004 års stämma
kommer att skickas in efter den beslutade extra stämman enligt § 3.
Möte med FSC-rådet. SL informerade från det genomförda mötet med FSC-rådet
2004-06-10.
§6

Informationsfrågor
Åtgärder. Uppdrag har givits till David Torung att inventera lokala PEFC nyheter
från PEFC företagen samt att utarbeta ett nyhetsbrev för distribution omkr. 1
september. Svenska PEFC deltar med medverkan av Michael Lagerkvist i
Träteknikmässan i Göteborg den 25-28 augusti.
PEFC marknadsseminarier. Henrik Asplund delade ut kopia på en första inbjudan
till marknadsseminarium i Frederica , Danmark den 9 november 2004.
Ett planeringsmöte för detta genomförs i Köpenhamn den 31 augusti.

§7

Organisationsfrågor
Kandidater till PEFC Council styrelse. SL kommenterade inbjudan från PEFC
Council att nominera tre nya kandidater till PEFC Styrelse inför val vid
årsstämman i Chile den 31 oktober. Inga förslag väcktes. Sven Lundell fick
styrelsens uppdrag att kontakta PEFC Council i frågan.
Arbetsgrupp angående avgifter. FS föreslog att den tidigare tillsatta arbetsgruppen
angående PEFC avgifter skulle utökas med en representant från bolagsgruppen.
Styrelsen beslutade att välja Anna Norén, StoraEnso, som ny medlem i gruppen.

§8

Medlemsfrågor.
Medlemsansökningar. Ansökan om medlemskap i Svenska PEFC ek. för. har
inkommit från Bergvik Skog AB daterad 2004-06-23. Styrelsen beslutade bevilja
Bergvik Skog AB medlemskap i Svenska PEFC ek. för. i Grupp 1. Skogsbruk från
2004-06-16.
Medlemsavgifter. FS redovisade läget beträffande förslag om avgifter för Bergvik
Skog, StoraEnso och Korsnäs för 2004. Styrelsen beslutade att den tidigare
årsavgiften för StoraEnso och Korsnäs får fördelas mellan de tre företagen enligt
egen överenskommelse.

§9

PEFC systemfrågor/verksamhet
Förslag till reviderat TD inklusive standard 2005 till 2009. SL kommenterade de
grundläggande principerna för revisionsarbetet. Se bilaga.
FS och MN kommenterade det under våren genomförda arbetet i arbetsgruppen
för Revision 2004 samt förslag till ny struktur för Svenska PEFC dokument. SL
delade ut kopia på email med synpunkter om inkommit från Björn Andrén

Det Tekniska Dokumentet innehåller PEFC-krav som skall slutligt godkännas av
PEFC Council.
Arbete har följt den uppgjorda planen och resulterat i ett förslag till
samrådsunderlag till Nytt Tekniskt Dokument som efter styrelsens slutliga
godkännande läggs ut på hemsidan den 1 september för fortsatt samråd.
Styrelsen beslutade godkänna den föreslagna strukturen för nya dokument.
Efter en grundlig genomgång av förslaget till reviderat Tekniskt Dokument
beslutade styrelsen ge arbetsgruppens sekretariat (FS och MN) i uppdrag att
inarbeta de av styrelsen godkända ändringarna och tilläggen i texten samt att
därefter skicka ut för ut den nya versionen till styrelsen för godkännande före
2004-09-01. Beslut fattades enligt följande:
- Standardkrav angående bränning baseras på alternativ 2 enligt utdelat förslag.
- Sekretariatet skall särskilt se över texterna i TD och TK i punkterna 6.4.6,
Naturvärdesträd, 6.4.7 Död ved, och 6.4.9 Lövträd i syfte att förtydliga och
koncentrera texten.
Tillämpningskrav för Svenska PEFC. Förslag till dokumentet Tillämpningskrav
för Svenska PEFC 2005 till 2009 kommenterades parallellt med det Tekniska
Dokumentet. Förslaget kräver ytterligare bearbetningar innan det kan föreläggas
styrelsen för Svenska PEFC ek. för. för godkännande. Styrelsen av sekretariatet i
uppdrag att införa de av styrelsen godkända förslagen till ändringar och tillägg
samt att redovisa ett reviderat förslag vid nästa styrelsemöte. Beslut fattades enligt
följande:
- Sekretariatet fick i uppdrag att i samverkan med arbetsgruppen på lämpligt sätt
se över de delar av dokumentet som kan ytterligare förtydligas och förenklas.
- Samråd genomförs med undergruppen angående Grön plan angående den
använda terminologin för skogsbruksplaner.
- Möjlighet att även fortsättningsvis basera krav på miljöanpassade oljor enligt SPlistan bör särskilt prövas.
- Definition av kontroversiella källor skall följa den definition som godkänns i ny
internationell standard för Chain of Custody. Krav på hantering av Nyckelbiotoper
och regler för virkesmottagning av virke från nyckelbiotoper hanteras därmed inte
som kontroversiell källa utan som särskilt krav i standarden.
- Samråd genomförs med undergruppen för social standard angående texten i
punkt 6.3.8. om storskogsbrukets hänsyn till rennäringen.
- Sekretariatet föreslår ett förslag till formulering i punkt 6.4.6 Naturvärdesträd
angående möjlighet till minskning av antalet naturvärdesträd av särskilt värdefull
grov tall i Norrland.
Förslag till Nyckelbiotopspolicy för Svenska PEFC ek för. SL kommenterade det
utskickade förslaget som diskuterades ingående. Styrelsen beslutade godkänna
förslaget till Nyckelbiotopspolicy efter införande av de ändringar i punkterna 5
och 7 på sid 3 som godkändes av styrelsen. SL fick i uppdrag att införa
ändringarna samt att låta distribuera den slutliga texten till styrelsen innan
förslaget läggs ut på hemsidan den 1 september.
Svar till Skogssällskapet. Till styrelsen har inkommit ett brev från Skogsällskapets
Förvaltning AB angående PEFC bevis om certifiering och virkesleveranser med
certfieringspremier från en enskild skogsägare. Styrelsen diskuterade
principfrågan och gav SL i uppdrag att utforma ett svar till Skogsällskapet baserat
på styrelsen uppfattning att frågeställningen bör lösas i kontakter mellan de
berörda marknadsorganisationerna.

§ 10

Ekonomi.
Delårsresultat. FS delade ut och kommenterade den ekonomiska ställningen per
2004-08-12. Redovisningen godkändes.

§ 11

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte genomförs som ett telefonmöte onsdagen den 6 oktober kl
09.00. Tid och plats för det därpå följande mötet bestämdes till onsdagen den 8
december kl 10.00 på LRF Skogsägarnas kontor i Stockholm.

Vid protokollet
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Folke Stenström
Justeras
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Bilaga 1.

Utgångspunkter för
Svenska PEFC standardrevision
1) Oförändrad total standardnivå
inkl Skogsduvan
2) Balans Produktion + Miljö +
Sociala intressen
3) Målstyrning + Förenkling =
Förbättring
4) Aktivt skogsbruk preciseras
Föryngring, röjning, gödsling,
intensivskogsbruk, klonat
material
5) Alla avsättningar inom 5 %
6) Jobb och landsbygdsutveckling är
nyckelfaktorer
PEFC/05-1-1.

