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Protokoll nr 27.
Svenska PEFC ek. för. Styrelsen.
Tid
2003-11-17 kl. 11.00-16.00
Plats
Stockholm
Deltagare:
Sven Lundell,
LRF Skogsägarna, ordförande
Henrik Asplund
Sågverksföreningen Såg i Syd
Magnus Norrby
Skogscertifiering Mellansverige AB
Bo T Holm
SÅGAB
Björn Gunnarfelt
Svenska Kyrkans PEFC ek för
Eric Lagerwall
Metsäliitto Sverige AB
Björn Andrén
Holmen Skog AB
Anders Johansson
SkogsMaskinFöretagarna
Sune Nilsson
Mellanskog
Jan-Åke Lundén
Södra Skogsägarna
Folke Stenström
Svenska PEFC ek. för.
Frånvarande:
Lars Johansson
Skogs- och Träfacket
§1

Öppnande.
Sven Lundell öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

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

§3

Styrelseprotokoll
FS kommenterade kort styrelseprotokoll nr 26 . Beslutade ändringar i
Vägledningsdokument: Organisering av paraplyorganisationer för PEFC certifiering är
införda och finns på hemsidan. Resultat från produktenkät skickas till styrelsen med
epost. Styrelseprotokoll nr 26 godkändes och lades till handlingarna.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista för mötet godkändes efter en mindre ändring under
punkten Rapporter.

§5

Rapporter
PEFC General Assembly. SL kommenterade med hänvisning till PEFC Council
nyhetsbrev nr 17 vad som hänt vid PEFCs generalförsamling i Luxemburg den 30de
oktober.
Ulf Österblom är invald som medlem i styrelsen. Budgeten för PEFC Council
godkändes vilket innebär oförändrad avgift för Svenska PEFC under 2004.
Internationellt. Följande internationella aktiviteter och händelser kommenterades:
- Arbetet inom WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) att
utveckla en Legitimacay Threshold Model.
- Forest Investment Forum arrangerat av Världsbanken, WBCSD, WWF, Forest
Trends, IFC och PROFOR.
- Organisationen Keurhout i Holland upphör och övergår i NTTA (Netherlands Timber
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Trade Association.).
- PEFC Council har i brev till Europiska kommissionen protesterat mot att PEFC
saknas i broschyren ”Shop for Change”.
- StoraEnso har i en internationell pressrelease uttalat sitt stöd för certifiering genom
flera certifieringsorgan.
- SL har medverkat i en konferens för skogsnäringen I nordvästra Ryssland(forestry
Complex) i St Petersburg. Ett stort intresse finns i Ryssland för certifiering med
inriktning mot PEFC.
Svenskt. Följande svenska aktiviteter och händelser kommenterades:
- En inbjudan har kommit från Näringsdepartementet till ett samråd den 1 dec kl 13-15
angående import av skogsråvara till Sverige och problem med illegal avverkning i
exportländer. FS, Bo T Holm, Henrik Asplund representerar Svenska PEFC vid
samrådet.
- Från den konsult som arbetar med utvärdering av den svenska ansökan till PEFC
Council om godkännande av svensk standard för gruppcertifiering av spårbarhet
(daterad 2003-06-25) har kommit några smärre frågor och synpunkter som besvarats av
FS. Godkännande förväntas före årsskiftet.
- Vid möte med Swedac och certifieringsorganisationerna den 28 oktober diskuterades
bl a regler för stickprov vid revisioner. Det beslutades att FS samråder vidare med
Swedac med inriktning att ansvaret för externa certifieringar ligger hos Swedac.
Nya certifikat, certifierade arealer. FS anmälde att sedan föregående styrelsemöte har
tillkommit 5 st gruppcertifierade företag med bevis om spårbarhetscertifiering samt 4 st
med direktcertifiering som beviljats logolicens.
Statistiken för tredje kvartalet 2003 visar en certifierad areal på 2369026 ha för 18727
fastigheter.
ECS Entreprenörscertifiering Skog AB (ECSkog AB). HA rapporterade att
certifieringsrevision håll i nästa vecka. Certifikat beräknas vara klart före årsskiftet.
400 entreprenörer certifieras genom ECSkog AB. Finansiering sker genom avgifter. FS
har träffat VD Bernt Söderberg för ömsesidig information inför verksamheten.
Presidiemöte. Styrelsens presidium höll den 5 november ett förberedande möte inför
detta styrelsemötet.
§6

Informationsfrågor
”Road Show”. HA och FS informerade om planerade möten i Danmark , Holland,
England för kundkontakter om PEFC. Initiativ togs vid Arlandamötet den 29 aug.
Ett förberedande möte har hållits i Luxemburg den 30 okt. På grund av
senareläggning av aktiviteten i England till september 2004 genomför Sagab en egen
aktivitet i London vid ett tidigare tillfälle. HA och FS tar initiativ till fortsatt planering
för Danmark och Holland. EL följer upp planeringsläget i Finland.
Rapport från infogruppen. FS kommenterade kortfattat de förseningar i
informationsarbetet som uppstått under hösten. Nu prioriteras utgivning av PEFCbilaga till SvD den 19 dec.
Informationsplan 2004. HA och FS kommenterade utskickat förslag till
informationsplan för 2004. Planen godkändes av styrelsen.
Stämma 2004. Förslag framfördes att stämman liksom tidigare år genomföres
kombinerat med ett seminarium. Stämman förläggs 2004 till region mellansverige.
Styrelsen gav VD och presidiet i uppdrag att till nästa möte återkomma med ett förslag
till program för stämman.
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§7

Organisationsfrågor
Beslut fattades att invälja Bernt Söderberg, ECS Entreprenörscertifiering Skog AB i
arbetsgruppen för PEFC utbildningsfrågor.

§8

Medlemsfrågor
SL delade ut inkommen medlemsansökan från Korsnäs Skog AB. Styrelsen beslutade
invälja Korsnäs aktiebolag, Skog som ny medlem i Grupp 1. Skogsbruk. Avgift utgår
från 2004-01-01.
FS informerade om inkommen medlemsansökan från ECS Entreprenörscertifiering
Skog AB. Styrelsen beslutade invälja ECS Entreprenörscertifiering Skog AB som ny
medlem i Grupp 1. Skogsbruk utan avgift.

§9

PEFC systemfrågor
Revision av PEFC TD med skogsstandard. Utskickat förslag till uppdragshandling
granskades. SL sammanfattade styrelsens synpunkter: Tydliggör i dokumentet
rollfördelningen mellan forum och arbetsgrupp. Skogsduvan beaktas enligt tidigare
beslut. Sondera med PEFC Council angående tolkningen av PEFC Council TD.
Överväg att börja med en Hearing. Behåll strukturen i skogsstandarden med
skogsbruksstandard, social standard och miljöstandard. Möjligheter till förbättringar i
strukturen i det TD i övrigt tillvaratas. FS fick i uppdrag att omarbeta dokumentet med
stöd av de framförda synpunkterna och i samråd med presidiet och styrelsen via epost.
Ändring i Vägledningsdokument spårbarhet. FS kommenterade frågeställningen enligt
utdelat PM. I PEFC Vägledningsdokument: Organisering för PEFC
spårbarhetscertifiering, bilaga 2 finns följande formulering:
22. Inom företag med flera produktionsenheter skall flyttning av andel certifierad
råvara ej ske mellan produktionsenheter.
Motsvarande krav finns ej i PEFC Council Technical Document.
Vid ett möte 2003-11-03 med StoraEnso har effekterna av detta krav på StoraEnsos
möjligheter till spårbarhetscertifiering genom PEFC diskuterats. Genom omfattande
virkesbyten skapas stora svårigheter att tillämpa kravet. Fler exempel på begränsande
effekter av det Svenska kravet finns. Förslag har därför väckts att stryka det aktuella
PEFC-kravet.
Styrelsen beslutade ge FS och BTH i uppdrag att ytterligare utreda förslaget inför
beslut på kommande styrelsemöte.
Entreprenörscertifiering Holmen Skog . FS kommenterade frågeställningen enligt
ustskickat PM. Holmen Skog har beslutat införa skogscertifiering enligt PEFC. För
detta krävs bl a införande av entreprenörscertifiering. Svenska PEFC accepterade vid
införande och start av det svenska PEFC systemet en övergångstid på två år för
fullföljande av certifiering av större entreprenörer. I Sv PEFC Vägledningsdokument
bilaga 4 finns också följande formulering:
”Avvikelse från kraven (om entreprenörscertifiering) kan ske då särskilda skäl
föreligger och då entreprenören erhållit särskild för uppdraget relevant information”
PEFC presidium har genom VD i email daterat 2003-10-21 meddelat Holmenskog AB
PEFC:s stöd för en tolkning som innebär:
Holmen Skog beviljas ett tidsbegränsat undantag (1 år från certifieringsdatum) för
PEFC gruppcertifiering av Holmens större entreprenörer. Holmen Skog
sammanställer en plan för certifieringens genomförande som certifieraren godkänner
innan certifikatet ställs ut.

Styrelsen beslutade att godkänna den av presidiet meddelade tolkningen enligt ovan.
ECSkog AB. FS kommenterade frågeställningen enligt utskickat PM. Efter bildande av
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ECS Entreprenörscertifiering Skog AB skall utfärdade entreprenörscertifieringar
överföras från nuvarande paraply till ECSkog AB. Nu gällande
entreprenörscertifieringar inom Södra Skog, Svenska Kyrkan PEFC ek för, PanCert AB
är därmed uppsagda från och med 2004-01-01. Kostnaderna för entreprenörscertifiering
kommer från årsskiftet att debiteras entreprenörerna genom ECSkog AB. Revision av
ECSkog AB är på gång och certifikatet beräknas bli klart före årsskiftet.
Genom uppsägningen av nuvarande avtal för certifiering till årsskiftet uppstår risk för
att ECSkog AB inte hinner utfärda nya avtal för samtliga certifierade entreprenörer
samt Bevis om certifiering med Logo före årsskiftet.
Styrelsen beslutade att utfärdade certifieringar inom Södra Skog, Svenska Kyrkan
PEFC ek för, PanCert AB genom avtal med ECSkog AB kan överlåtas till ECSkog AB
samt att hittills utfärdade men uppsagda entreprenörscertifieringar genom Södra Skog,
Svenska Kyrkan PEFC ek för, PanCert AB accepteras som gällande till dess nytt avtal
om certifiering tecknats genom ECSkog AB dock längst tom 2004-03-31.
§ 10

Ekonomi
Prognos för 2003. FS kommenterade utskickad ekonomisk redovisning tom 2003-1023. Materialet pekade på ett överskott på ca 300.000 kr för året beroende av
tillkommande medlemsavgifter samt ej utnyttjade kostnader för marknadsföring.
Styrelsen beslutade att överskott i bokslutet skall återbetalas till medlemmarna i
proportion till inbetalda avgifter.
Budget och avgifter för 2004. FS kommenterade utskickat budgetutkast med avgifter.
Det konstaterades att inval av StorEnso och Korsnäs som medlemmar 2004 kommer att
ge ökade intäkter. Styrelsen beslutade att avgifter under 2004 skall baseras på en
proportionell nedräkning av avgifterna med hänsyn tagen till godkänd kostnads- och
intäktsbudget samt att ge FS i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med ett
överarbetat budgetförslag. Principerna för avgifter tas upp till fortsatt övervägande
under 2004.

§ 11

Övriga frågor
Anders Johansson informerade om ett seminarium om reservatsavsättningar i norra
Sverige som hålls på SLU i Umeå den 24 nov.
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte fastställdes till tisdagen den 15 januari 2004.
Datum för stämma 2004 fastställdes till torsdagen den 6 maj 2004.

Vid protokollet:
2003-11-18

Justeras:

……………………………….
Folke Stenström

……………. ….
Henrik Asplund
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