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Protokoll nr 26.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2003-08-12 kl. 13.00-18.00
Plats
LRF skogsägarna Stockholm
Deltagare:
Sven Lundell,
LRF Skogsägarna, ordförande
Henrik Asplund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Magnus Norrby
Skogscertifiering Mellansverige AB
Bo T Holm
SÅG AB
Björn Gunnarfelt
Svenska Kyrkans PEFC ek för
Eric Lagerwall
Metsäliitto Sverige AB
Björn Andrén
Holmen Skog AB
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Frånvarande:
Lars Johansson
Skogs- och Träfacket
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna
Sune Nilsson
Mellanskog
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
§1

Öppnande.
Sven Lundell öppnade mötet och hälsade särskilt Björn Andrén välkommen till
styrelsen. Björn kommenterade bakgrunden till Holmen Skogs anslutning till Svenska
PEFC.

§2

Val av sekreterare och justeringsmän.
Till sekreterare för mötet valdes Folke Stenström och till justeringsmän Björn
Gunnarfelt och Bo T Holm.

§3

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen nr 22, 23, 24 och 25 anmäldes justerade. De godkändes och lades
till handlingarna.
Angiven dispens för SGS-ICS tom 2003-06-30 i protokoll nr 22, § 5 har av presidiet
förlängts till 2003-12-31. Styrelsen godkände förlängningen.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista för mötet godkändes med smärre kompletteringar.

§5

Rapporter
Internationellt. SL kommenterade PEFC:s globala utveckling genom nya medlemmar
samt arbetet till stöd för PEFC:s utveckling i Östeuropa. En tydlig trend märks för ökat
marknadsintresse för certifierade produkter.
Ulf Österblom har nominerats som ny medlem i PEFC Council styrelse. Nästa
generalförsamling blir den 31 oktober 2003.
SL och FS informerade om ett meddelande från PEFC Council angående planer inom
EDRA (European DIY Retail Association) att formulera en Guiding Principals for
Timber Procurement. PEFCC har beretts tillfälle att inlämna ett yttrande över förslaget.
Ben Gunneberg föreslår att även nationella PEFC-organisationer skall yttra sig, gärna
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med stöd av yttrandet från PEFCC som bilagts meddelandet.
Styrelsen beslutade att meddelandet skall spridas till hela styrelsen samt gav presidiet i
uppdrag att utarbeta och distribuera ett svenskt yttrande.
Enligt en uppgift i ett nyhetsbrev från SmartWood har FSC vid ett möte i Bonn i slutet
av maj beslutat anta principen om ”procent in – procent ut” för sågade träprodukter.
Björn Andrén bekräftade uppgiften.
FS informerade om att PEFC Council styrelse beslutat om ändrade regler för PEFC:s
numrering av logolicenser.
Möte med FSC rådet. SL informerade om genomfört möte med FSC rådet. Vid mötet
framfördes synpunkter på den utsända FSC remissen angående revision av FSC
standarden.
Inbjudan till nordiska grannländer. Svenska PEFC har inbjudit PEFC organisationerna
i Norge, Finland, Danmark samt PEFC Council till överläggningar angående hur PEFC
kan ytterligare stärkas på marknaden. Mötet sker den 29 augusti.
Ansökningar till PEFCC. Svenska PEFC:s ansökan om regler för logolicensavgifter för
2003 har antagits av PEFC Council styrelse den 26 juni.
Svenska PEFC:s ansökan om godkännande av svensk standard för gruppcertifiering av
spårbarhet enligt föreslagna ändringar i svenskt Tekniskt dokument kommer att
granskas av PEFC Council utan konsultmedverkan. Ändringen träder i kraft 2004-0101.
Nya certifikat, certifierade arealer. FS anmälde att enligt det Svenska PEFC systemet
finns nu 35 gruppcertifierade företag med spårbarhetscertifikat, varav 5 utan logolicens,
samt 37 direktcertifierade företag, varav 6 utan logolicens. Uppgifter om företagen
finns på hemsidan.
Statistik för andra kvartalet 2003 utdelades. Certifierad areal uppgår till 2308398 ha för
18164 fatigheter. Det noterades att samtliga paraplyer anmält utökade arealer under
perioden.
Övrigt. FS deltar den 15 augusti i ett seminarium på Billerud för att informera om
PEFC.
§6

Informationsfrågor
Rapport från infogruppen, åtgärder, resurser. Henrik Asplund informerade om att
PEFC Council anställt en ny Communications Coordinator. Coordinatorn behövs för
stöd till PPMT-projektet som stått i stort sett stilla under en tid. Inbetalda medel till
projektet är ännu inte förbrukade. PEFCC har noterat det svenska beskedet om minskat
stöd till projektet efter innevarande fas.
Förslag godkändes att ta upp frågan om lobbyarbete till stöd för PEFC vid det nordiska
mötet den 29 augusti.
Arbetet inom vår egen arbetsgrupp för informationsfrågor följer upprättad plan.
Den snäva budgeten för arbetet ger problem vid genomförandet då tillkommande nya
angelägna åtgärder konkurrerar med planlagda aktiviterter.
CEPI. Svenska PEFC har mottagit en inbjudan från CEPI Confederation of European
Paper Industries att liksom andra certifieringsorganisationer, medverka vid framtagning
av en websida om alternativ för skogscertifiering. Vår uppgift är att beskriva det
svenska PEFC-systemet. Styrelsen beslutade att Svenska PEFC skall medverka till
detta.

§7

Organisationsfrågor
FS redovisade befintliga arbetsgrupper inom Svenska PEFC. Beslut fattades att invälja
Ola Kårén Holmen Skog i arbetsgruppen System och rutiner för skogscertifiering samt
i PEFC forskningsråd.
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§8

Medlemsfrågor
FS informerade om en inkommen ansökan från Boxholms Skogar AB om utträde som
medlem ur Svenska PEFC ek för med hänvisning till medlemskap i Södras paraply.
Utträdet påverkar inte genomförd certifiering av Boxholms skogar genom Södra.
Styrelsen beslutade att bevilja Boxholms skogar utträde från och med 2004-01-01.

§9

PEFC systemfrågor
Strategifrågor. Styrelsen diskuterade med stöd av ett före mötet utsänt PM 9 st aktuella
strategifrågor. Diskussionen och fattade beslut sammanfattas i interna anteckningar
som skickas separat till styrelsens medlemmar.
Ärenden från arb grp skogscertifiering. FS föredrog följande förslag från
arbetsgruppen för styrelsens beslut. Jfr mötesprotokoll nr 6 2003-04-11.
§ 6. Skogsbruksåtgärder i nyckelbiotoper. Styrelsen godkände ett förslag med följande
lydelse:
”Basväg genom nyckelbiotop: Nyckelbiotoper kan i vissa fall skärma av produktionsskog från
väg. Därmed skulle orimliga merkostnader kunna uppstå om transport genom nyckelbiotopen
inte skulle kunna medges. Detta borde ha beaktats i samband med nyckelbiotopens avgränsning
så att basvägen avskiljs från nyckelbiotopen. Om så inte skett begärs i enskilt skogsbruk samråd
med SVS för att avgränsa och skilja ut lämplig sträckning av basvägen. Vägen skall lokaliseras
så att nyckelbiotopen åsamkas så liten skada som möjligt. Alla transporter på basvägen sker
med största möjliga hänsyn för att undvika skador på miljön”.

§7. Definition och tillämpning angående naturvärdesträd, evighetsträd.
Arbetsgruppens förslag godkändes.
§9. Användning av kemiska medel.
Arbetsgruppens förslag godkändes.
§ 10. Miljöanpassade oljor.
Styrelsen stöder tolkningen att förebyggande åtgärder mot oljeskydd är ett lagkrav.
§ 11. Gammelskog.
Arbetsgruppens förslag godkändes. Styrelsen gav FS i uppdrag att anpassa texten så att
den stämmer för området Norra Dalarna och norrut.
Beslutade ändringar införes snarast av FS i aktuell bilaga till Vägledningsdokument:
Organisering av paraplyorganisationer.
Ärende från utbildningsgruppen. Från arbetsgruppen har inkommit ett förslag till
tillägg till texten i Bilaga 3 till Vägledningsdokument: Organisering av
Paraplyorganisationer. Styrelsen godkände förslaget som har följande lydelse.
”Tillfälligt anställd personal: Tillfälliga anställningar är aktuella i en mängd olika situationer
och med olika typer av arbetskraft. Inom skogsvård förekommer säsongmässigt t ex
idrottsföreningar, skolungdomar m fl grupper utan skoglig yrkesutbildning samt i ökad grad
också utländsk personal. Detta hanteras med lämpligt anpassade lokala lösningar för att PEFC
standardens utbildnings- och kvalitetskrav skall uppfyllas. PEFC standardens sociala krav
6.4.5, innebär krav på att lagar, avtal och god branschpraxis med avseende på utbildning,
ledning och tillsyn tillämpas. Brister i utbildningen kompenseras med särskild information,
ledning och tillsyn sa att PEFC standarden uppfylls.”

Beslutat tillägg införes av FS i berört vägledningsdokument.
Enkät PEFC-produkter. FS anmälde att tillräckligt många svar ännu inte inkommit för
att möjliggöra en meningsfull bearbetning. Frågan bordlades.
§ 10

Ekonomi
FS delade ut och kommenterade ekonomisk redovisning tom 2003-08-11. Materialet
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pekade på ett överskott på ca 100.000 kr för året beroende av tillkommande
medlemsavgifter.
Styrelsen godkände en motsvarande förstärkning av budgeten för informationsåtgärder
under året.
§ 11

Övriga frågor
Tidpunkt för nästa ordinarie styrelsemöte fastställdes till måndagen den 17 november
kl. 11.00 till 17.00
Vid protokollet:
Justeras:
2003-05-13
……………………………….
Folke Stenström
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Björn Gunnarfelt

............................
Bo T Holm
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