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Deltagare:
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Jonny Andersson
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Björn Gunnarfelt,
Lars Johansson,
Björn Andrén ,
Folke Stenström,
Adjungerade:
Ulf Österblom

LRF Skogsägarna
Sågverksföreningen Såg i Syd
Metsäliitto Sverige AB
SÅGAB
Södra Skogsägarna
Skogsägarna Mellanskog
Sågverken Mellansverige
SkogsMaskinFöretagarna
Luleå Stift
Skogs- och Träfacket
Holmen Skog AB
Svenska PEFC
PEFC Council styrelse, del av § 5

§1

Öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Justeringsmän
Henrik Asplund och Jan-Åke Lunden utsågs att justera protokollet.

§3

Styrelseprotokoll
Styrelseprotokollen 35 och 36 samt protokoll från Extra stämma godkändes och lades
till handlingarna.

§4

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

§5

Rapporter
UK Procurement Timber Policy. Ulf Österblom rapporterade från möte med PEFC
Councils presidium i Bryssel angående UK Timber Procurement Policy. PEFCC
kommer att i nästa vecka göra en ny framställning i frågan. Förutsättningar finns
att PEFC kommer att godkännas efter en ny utvärdering. Ytterligare skrivelser bör
avvakta denna utvärdering. Noterades att EU kommissionen är informerad och
Sverige kommerskollegium.
Av diskussionen framgick den betydelse styrelsen lägger vid frågan.
Finska PEFC standarden. På framställd fråga informerade UÖ/EL om att den
finska PEFC standarden är reviderad och skickats till PEFC Council för
godkännande.
General Assembly (GA) i Chile. Preliminärt protokoll från GA har tidigare
skickats till styrelsen. SL informerade om intrycken från generalförsamlingen med
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tyngdpunkt på några frågor. Ett beslut fattades att under 2005 genomföra en
utvärdering av genmodifierat föryngringsmaterial (GMO) i syfte att lägga ett
tydligt förslag till nästa GA. Ryssland valdes in som ny medlem. Beslut fattades
att ordna en brevomröstning angående medlemskap för Gabon och Slovenien. Nya
godkända system för Australien, Chile och Italien presenterades.
Omröstning. SL informerade om att underlag för omröstning angående
medlemskap för Gabon och angående godkännande av PEFC system för Portugal
har inkommit till Svenska PEFC. Styrelsen beslutade stödja inval av Gabon som
medlem och att föreslaget PEFC-system för Portugal godkännes.
PEFC seminarium i Kolding. HA rapporterade från det nordiska PEFC seminariet
i Kolding, Danmark. Från svensk sida deltog HA, FS och några
företagsrepresentanter. Daniel Claesson, Rörviks Timber var en av talarna.
Cirka 90 danska företag deltog. PEFC Danmark genomförde ett stort arbete med
att organisera seminariet. Intrycken från seminariet var mycket goda och vi lärde
oss mycket inför fortsättning i England och Holland.
Anmälan till Bolagsverket. FS rapporterade att anmälan angående genomförd
ändring av styrelsen samt stadgar ännu inte skickats till Bolagsverket men att allt
underlag nu är klart. Anmälan kommer att skickas inom några dagar.
Nordisk samverkan UK. SL informerade om förslag från PEFC Council angående
samverkan och finansiering av särskild informationsverksamhet angående PEFC i
UK. Styrelsen beslöt godkänna ett anslag motsvarande 5000 EUR/år till projektet
för 3 år.
Certifierad areal. Av statistiken över certifierad areal för kvartal 3 2004 framgår
att antalet avtal om certifiering har ökat med 536 st till 21567, arealen har ökat
med 49711 ha till 4 075932 ha.
Nya certifikat. Antalet spårbarhetscertifikat har sedan styrelsemötet i augusti ökat
med 2 för gruppcertifikat och ytterligare 9 för direktcertifierade företag.
§6

Informationsfrågor
Kontaktverksamhet. FS redovisade den inventering av intresse för PEFC-kontakter
som utförts genom Magnus Norrby. Styrelsen underströk vikten av att detta arbete
fullföljs och föreslog ytterligare företag som bör kontaktas.
Informationsplan för 2005. FS redovisade förslag till informationsplan för 2005
som utarbetats efter samråd i info-gruppen. Förslaget godkändes.
Aktuella informationsåtgärder. Förslag till informationsåtgärder med anledning av
godkänt förslag till ny PEFC standard diskuterades. Beslut fattades att genomföra
en pressinformation den 21 december.
Förslag till stämmoprogram 2005. Styrelsen uttalade sitt stöd för att stämman
genomförs med ett seminarium i Stockholm den 28 april 2005. Förslag till innehåll
är forskningsresultat angående bevarande av biologisk mångfald (namn på 4
forskare nämndes), information angående marknadsföringsarbetet i England samt
aktiviteter för ökad märkning av PEFC produkter.

§7

Organisationsfrågor
Ny VD. SL informerade om arbetet att rekrytera ny VD efter FS som går i pension
från och med 2005-05-01. Styrelsen godkände uppläggningen och gav ordförande
i uppdrag att fullfölja kontraktering och introduktion. Noterades att avgående och
tillträdande VD arbetar parallellt under april 2005.
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Förslag till stadgeändring. SL presenterade ett utkast till ändring av stadgarnas §
4 Medlemskap. FS fick i uppdrag att omarbeta förslaget enligt framförda
synpunkter och att skicka ut detta till styrelsen för fortsatta överväganden av
lämplig formulering.
§8

Medlemsfrågor.
Medlemsansökan. Ansökan om medlemskap i Svenska PEFC ek. för. har
inkommit från Billerud AB daterad 2004-11-25. Styrelsen beslutade bevilja
Billerud AB medlemskap i Svenska PEFC ek. för. i Grupp 2 primär
förädlingsindustri från 2005-01-01.
Rapport från arbetsgruppen för avgifter. FS och BTH redovisade tre principiellt
olika förslag till hur strukturen för avgifter kan byggas upp..
Efter diskussion beslutade styrelsen att ge arbetsgruppen i uppdrag att arbeta
vidare med två av förslagen. Slutförslag skall vara klart 2005-03-01.

§9

PEFC systemfrågor/verksamhet
Förslag till reviderat Tekniskt Dokument inklusive standard 2005 till 2010. FS
redovisade hur det slutliga förslaget till reviderat Tekniskt Dokument framställts.
Under perioden för öppet samråd då förslaget varit tillgängligt på PEFCs hemsida,
1 september till 20 november, har 32 synpunkter inkommit på hemsidan och drygt
20 genom brev och email till sekretariatet. Synpunkter på hemsidan har besvarats
på hemsidan, synpunkter i brev och email har besvarats genom brev och email till
förslagställaren. Arbetsgruppen har diskuterat framförda förslag och beslutat om
förslag till ändringar vid fyra telefonmöten. Styrelsen godkände genomförandet.
FS redovisade att två särskilda frågor kvarstod för styrelsens bedömning där
arbetsgruppen inte kunnat enas dels angående rutin för naturvärdesbedömning dels
angående avsättning av lövbestånd inom ramen för 5 % enligt punkt 6.4.9. Lövträd
i standarden.
Rutin för naturvärdesbedömning där Grön Plan saknas: Dan Glöde redovisade
motiv från Mellanskog för att rutinen endast skall tillämpas på certifierade
fastigheter. Efter diskussion beslutade styrelsen att preliminärt godkänna det
förslag som formulerats i arbetsgruppen som innebär att rutinen tillämpas på alla
skogsinnehav men att avvakta med slutligt beslut tills frågan behandlats av LRFs
Skogsägardelegation 2005-12-10. Om delegationen går emot det preliminära
beslutet kallas styrelsen till ett telefonmöte före slutligt beslut, annars fastställs det
preliminära beslutet av presidiet .
Avsättning av löv enligt punkt 6.4.9 Lövträd: FS redovisade inkomna skrivelser
angående ev ändringar i förslaget enligt punkt 6.4.9.Lövträd från dels Ola Kårén
Holmen Skog dels från övriga medlemmar i den norra certifieringsgruppen.
Styrelsen beslutade godkänna att arbetsgruppens förslag ändras så att möjligheten
att i 5 %-avsättning inräkna återskapade lövskogar i den boreala zonen och
återskapade ädellövskogar i södra Sverige stryks. Beslutet medför en motsvarande
ändring i punkt 6.4.1.
Övriga ändringsförslag: FS fick i uppdrag att ytterligare införa smärre justeringar
enligt följande:
5.1.3 Ändra ”följa upp detta enligt dokumenterad rutin” till ”följa upp och
dokumentera detta”.
6.2.3 Sista meningen i stycket stryks.
6.4.3 Orden ”och impediment” stryks i rubriken.

4

Efter genomförande av ovanstående ändringar beslutade styrelsen godkänna
förslaget till reviderat Tekniskt Dokument. Förslaget skickas för översättning och
läggs ut på hemsidan och skickas med ansökan om godkännande till PEFC
Council.
Ansökan till PEFC Council ang. reviderat TD. FS fick i uppdrag att, med
godkännande av presidiet, utforma slutlig ansökan med bilagor att skickas till
PEFC Council för godkännande. FS fick också styrelsens uppdrag att besvara de
ytterligare brev med synpunkter som inkommit till sekretariatet.
Tillämpningskrav för Svenska PEFC 2005 till 2010. FS redovisade att förslaget
till dokumentet Tillämpningskrav för svenska PEFC 2005 till 2010 tillkommit på
samma sätt som ovan redovisas för TD. Dokumentet behandlades vid två
telefonmöten i arbetsgruppen. Följande förslag till ändringar godkändes:
Sid 1. Första meningen efter rubriken ”Krav fört fastighetsinnehav över 20 ha
produktiv skogsmark” ändras till: Krav för fastighetsinnehav över 20 ha produktiv
skogmark omfattar krav enligt SMÖR i föregående stycke inklusive offentlighet
för punkterna 5-10, därtill kommer för Grön skogsbruksplan:
Sid 2. Pkt 6. Första strecksatsen. Meningen stryks. Andra strecksatsen. Efter ordet
åtgärdsförslag läggs till: enligt TD 6.4.9.
Sid 3 ”Utförda naturvärdesbedömningar är” ändras till: ”Utförda
naturvärdesbedömningar behöver ej vara tillgängliga för allmänheten.”
Sid 6. Under rubriken 5.2. Texten i parentesen ändras till:
(SMF Skogsentreprenörerna har i PEFC – styrelsen anmält uppfattningen att
PEFC kraven i punkt 4 nedan angående hydrauloljor bör ytterligare prövas och
revideras i takt med att ny kunskap om funktion och hälsoeffekter framkommer.)
Sid 7. 10%/20% ändras till 10 %.
Bilaga 5 Nyckelbiotopspolicy. Anslaget ”Svenska PEFC anser” ansågs vara en för
otydlig formulering. SL kommenterade en punkt som saknas i redovisad bilaga.
SL åtog sig att gå igenom texten i bilaga 5 samt sända en reviderad kopia i email
till FS för utbyte och till styrelsen för kännedom.
Styrelsen beslutade godkänna förslaget till dokumentet Tillämpningskrav för
Svenska PEFC, 2005 till 2010 med ovan angivna ändringar. Förslaget skickas för
översättning till engelska samt läggs ut på hemsidan.
Verksamhetsplan 2005. FS redovisade kort utskickat förslag till verksamhetsplan
för 2005. Förslag godkändes efter komplettering med kontaktverksamhet under
rubriken Medlemsutveckling, ökad användning av logon och märkning under
rubriken Marknadskommunikation samt initiativ till forskningsstöd i samarbete
med WWF. En tydligare målformulering rekommenderades. FS fick i uppdrag att
revidera planen enligt dessa förslag.
§ 10

Ekonomi.
Delårsresultat. FS kommenterade den ekonomiska ställningen per 2004-12-07.
Med tillkommande kostnader bedöms överskottet för året till cirka 300000kr.
Bokslutsåtgärder. Styrelsen beslutade att årets överskott skall reserveras för
forskningsändamål.
Medlemsavgifter för 2005. Styrelsen beslutade att serviceavgifter för 2005 kan
preliminärt utdebiteras med ett belopp motsvarande 50 % av avgiften enligt 2004
års nivå.
Budget för 2005. FS kommenterade utskickat förslag till buget för 2005. I det
utskickade förslaget saknas ett belopp på 150000 kr för konsultavgifter i samband
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med PEFC Councils utvärdering av förslag till reviderad standard. Styrelsen
godkände att förslaget föreläggs 2005 års stämma efter tillägg med 150000 kr.
§ 11

Övriga frågor
Ersättare. Bo T Holm byter arbete och lämnar därför styrelsen för PEFC. HA
ersätter BTH i arbetsgruppen angående avgifter. HA återkommer med förslag till
ersättare till övriga uppdrag.
Nästa styrelsemöte. Tidpunkt för nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 1
mars kl. 10.00 hos LRF Skogsägarna i Stockholm.

Vid protokollet
2004-12-13
Folke Stenström
Justeras
2004-12-14
Henrik Asplund

2004-12-21
Jan-Åke Lundén

