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Protokoll nr 40
Svenska PEFC Ek. för
Tid:
Plats:

2005-04-28
SkogForsk, Uppsala

Deltagare:

Sven Lundell, ordförande
Björn Andrén ,
Henrik Asplund,
Jan-Åke Lundén,
Anders Ringsell,
Jonny Andersson,
Eric Lagerwall,
Dan Glöde,
Folke Stenström,
Åke Barklund,

LRF Skogsägarna
Holmen Skog AB
Sågverksföreningen Såg i Syd
Södra Skogsägarna
SÅGAB
Sågverken Mellansverige
Metsäliitto Sverige AB
Skogsägarna Mellanskog
Svenska PEFC
Svenska PEFC

Frånvarande:
Lars Johansson,
Björn Gunnarfelt,
Anders Johansson,

Skogs- och Träfacket
Luleå Stift
SkogsMaskinFöretagarna

Adjungerad:
Magnus Norrby,

Skogscertifiering Mellansverige

§1

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

§2

Justeringsmän
Dan Glöde och Anders Ringsell utsågs att justera protokollet.

§3

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen nr 38 och 39 godkändes och lades till handlingarna.

§4

Godkännande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista godkändes efter komplettering med två övriga frågor.

§5

Rapporter.
UK Timber Procurement Policy. SL informerade om PEFC Councils åtgärder och brev
till DEFRA samt de kontakter som tagits från branschen i Norge, Finland och Sverige. .
Beslut om ändringar i PEFC Council Technical Document Annex 6 angående öppen
konsultation vid certifiering och offentlig sammanfattning av certifieringsrevisioner har
fattats och införts efter omröstning via post. Styrelsen noterade att frågan i dagsläget
synes löst på ett godtagbart sätt.

Revision 2004. FS informerade om meddelande från PEFC Council att beslut i PEFC
Council styrelse angående den svenska ansökan om godkännande av reviderat Tekniskt
dokument inte hinner fattas vid styrelsemötet i juli utan uppskjuts till kommande möte.
Certifierad areal. FS delade ut senaste statistik över certifierad areal för perioden 1 jan
till 31 mars 2005. Total areal uppgår till 6.664.948 hektar. Antalet certifierade
skogsägare till 22.810.
Nya certifikat. FS informerade om att sedan föregående styrelsemöte har följande nya
spårbarhetscertifikat utfärdats. Baro Wood, Moelven Component AB, Bergkvist
Timber Växjö AB, AB Bitus, Gardenwood of Sweden AB. Muntlig uppgift finns om
att Setra Groups spårbarhetscertifikat för PEFC också är klart.
FoU. SL informerade om att beslutat belopp 410.000 kr för forskning angående
biodiversitet och föryngringar har överförts till SkogForsk. Projektet tillförs också
medel från Skogforsks ramprogram, totalbeloppet blir cirka 1 miljon kronor. Styrelsen
gav Åke Barklund i uppdrag att utforma en pressrelease om detta under fredagen.
§5

Stämman 2004
SL kommenterade föredragningslistan för stämman.
Avgifter för 2005/2006. FS föredrog styrelsens förslag till formulering av beslut
angående avgifter enligt följande:
Styrelsen föreslår årsstämman att avgiften för 2005 beräknas enligt de principer för
beräkning av avgifter som gällt för 20004 multiplicerat med faktorn 0,87.
För ev. nya medlemmar, för vilka avgiften inte kan bestämmas enligt principerna för
2004, ger stämman presidiet i uppdrag att bestämma avgiften för 2005 från fall till fall,
med tolkning av de gällande principerna, efter överenskommelse med den sökande.
För första halvåret debiteras en preliminär avgift på 50 % av avgiften för 2005.
Förslaget godkändes.
Firmateckning. Styrelsen diskuterade förslag till firmateckning för beslut vid
kommande konstituerande styrelsemöte.

§6

Organisationsfrågor.
Ny VD. SL hälsade Åke Barklund välkommen som ny VD i Svenska PEFC från 200501-01. ÅB gjorde en kort presentation av sin personliga bakgrund.

§7

Nytt medlemskap
Gardenwood of Sweden AB har i brev till styrelsen för Svenska PEFC ansökt om
medlemskap i Svenska PEFC Ek. För.
Styrelsen beslutade invälja Gardenwood of Sweden AB som ny medlem i grupp 2,
Förädling av skogsråvara från 2005-05-01.

§7

PEFC systemfrågor.
Förslag till ändringar i TD 2. FS redovisade förslag till tillägg i Tekniskt Dokument 2.
I avsnitt 2.2 görs följande tillägg: Alla krav som framgår av PEFC Council Technical
Document Annex 6 angående ackreditering skall följas.
I avsnitt 2.3 görs följande tillägg: Alla krav som framgår av PEFC Council Technical
Document Annex 6 angående certifiering skall följas.
Styrelsen beslutade godkänna förslaget.

Tolkning av Annex 4 Chain of Custody. Frågan behandlades tidigare på styrelsemötet
2005-03-01. Styrelsen beslutade att reglerna för beräkning av %-ut och %-in i PEFC
Council Technical Document Annex 4 skall i Sverige tolkas enligt hittillsvarande
rutiner vilket innebär att certifierad andel av inkommande råvara (%-in) utnyttjas så att
utgående produktgrupper t ex sågade trävaror, flis, och energiråvaror levereras med
samma certifierad andel %-ut som gäller för beräknad %-in. Åke Barklund fick
styrelsens uppdrag att informera PEFC Council om den svenska tolkningen.
§8

Övriga frågor
Norrtäljeprojektet: Dan Glöde lämnade en redogörelse för det pågående
Norrtäljeprojektet angående samverkan med SVS och SKS vid hantering och beslut
angående Nyckelbiotoper. Projektet syftar i ett första steg till att behandla ett
praktikfall med lagråd med avverkning i en Nyckelbiotop med lägre prioritet. En
exkursion för diskussion av frågeställningen kommer att genomföras den 12 maj.

§9

Mötets avslutning
SL avslutade mötet. .
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