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Svenska PEFC
PEFC Council ( § 1 till 6 och del av 11)

§1

Mötets öppnande.
Anders Ringsell godkändes som ersättare för Bo T Holm.

§2

Justeringsmän.
Björn Andrén och Henrik Asplund utsågs att justera protokollet.

§3

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

§4

UK Timber Procurement Policy.
Ben Gunneberg lämnade en utförlig redovisning över frågans innebörd,
handläggning och förslag till åtgärder.
Villkor för godkännande av DEFRA har gällt följande tre frågor:
1. Balanserad representation mellan intressenter i nationella PEFC-organisationer.
Efter genomförda ändringar i PEFC Technical Document, efter beslut vid PEFC
stämma i oktober 2004, med hänvisning till ISO Guide 59 uppfyller PEFC de krav
som ställs av DEFRA.
2. Krav på offentlig konsultation vid genomförande av certifieringsrevisioner.
Förslag till ändring i PEFC Technical Document framgår nedan i § 5.
3. Krav på en offentlig sammanfattning av resultat från certifieringsrevisioner.
Förslag till ändring i PEFC Technical Document framgår nedan i § 5.
I brev från DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) daterat den
18 mars lämnas preliminärt svar på hur DEFRA kan väntas besluta efter det att de av
PEFC Council föreslagna ändringarna införts.
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Ben Gunneberg redovisade att efter det att de föreslagna ändringarna godkänts i
omröstning den 11 april förväntas DEFRA godkänna PEFC certifiering som garanti
för lagligt och uthålligt skogsbruk för en 6 månadersperiod. Permanent godkännande
förväntas efter det att de nedan behandlade ändringarna införts i de nationella
systemen efter 6 månader.
§5

Omröstning ang. förslag till ändringar i PEFC Council Technical Document.
Från PEFC Council har i skrivelse daterad 2005-03-09 inkommit förslag till
ändringar i PEFC Council Technical Document, Annex 6, samt underlag för
omröstning angående föreslagna ändringar.
Förslaget till ändringar innebär:

To add the following two paragraphs to Annex 6, Article 4, after paragraph 4.
“The audit evidence to determine the conformity with the forest management standard shall include
relevant information from external parties (e.g. government agencies, community groups,
conservation organisations etc.) as appropriate”.
“A summary of the certification report, including a summary of findings on the auditee’s conformity
with the forest management standard, written by the certification body, shall be made available to
the public by the auditee or in accordance with any applicable requirements defined by the
respective forest certification scheme”.
To replace Article 6 Temporary Provision with the following:
“The requirements of chapter 4 for public consultation and public availability of the certification
report’s summary shall be implemented at all operational levels within six months of the official
adoption of this document.” “For certificates, which have been issued before the adoption of these
requirements by national forest certification schemes, these requirements shall be implemented by
the next surveillance audit”.
Styrelsen beslutade godkänna att beslut om ändring i PEFC Council Technical
Document , Annex 6 får ske genom omröstning utskickat per brev/email.
Styrelsen beslutade godkänna föreslagna ändringar i PEFC Council Annex 6 enligt
ovan.
Styrelsen beslutade ge Sven Lundell i uppdrag att fylla i och underteckna utskickad
omröstningsblankett till stöd för dessa beslut.
Styrelsen beslutade ge FS i uppdrag att i samråd med ordföranden införa de
ändringar i Svenska PEFC Tekniskt Dokument som kan krävas med anledning av
ovanstående beslut samt att komplettera ansökan till PEFC Council angående
godkännande av utförd revision.
Styrelsen underströk vikten av att PEFC Council fortsätter arbetet med stöd för en
korrekt hantering av PEFC inom EU och internationellt och att certifieringsfrågan på
EU-nivå behandlas övergripande. Svenska PEFC stöder att de medel som genom
PPMT projektet tillförts PEFC Council används för detta ändamål.
§6

PEFC:s globala utveckling.
Ben Gunneberg informerade om den senaste internationella utvecklingen för PEFC.
- CSA har nu godkänts av PEFC Council. PEFC har därmed nått över 100 miljoner
hektar certifierad areal
- Antalet Co C certifikat är över 2300 st
- Finska systemet har som det första systemet fått förnyat godkännande efter
revision.
- Revision för förnyat godkännande har inletts för Svenska PEFC.
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- Följande nationella system är under utvärdering, Brasilien, Slovakien, Estland,
Lithauen, Luxemburg. Tre omröstningar förväntas under juni.
- Utvärdering förväntas påbörjas av Polen och SFI (USA) i oktober 2005. Malaysia
ev. senare i detta år.
- I Ryssland finns två initiativ för PEFC certifiering.
- Enligt ett franskt initiativ ställs 1 miljion Euro till förfogande för att städja
certifieringsprocessen i länder i Kongodeltat; Gabon, Kamerun , D.R.Kongo.
§7

Nyckelbiotopsfrågan.
Sven Lundell kommenterade sektorsmålet för nyckelbiotoper. Styrelsen konstaterade
att för nyckelbiotoper gäller att prioritering av avsättningar skall ske inom ramen för
det uppställda målet för skydd av skogsmark på 900000 hektar. Berörda myndigheter
har ansvar att lösa problemet med skydd av de nyckelbiotoper av storleken 5-25
hektar som hittills hamnat i ett glapp i de regler för skydd från gäller för SVS eller
länsstyrelserna.
Tillämpningen av Svenska PEFC nyckelbiotopspolicy diskuterades. Fortsatt
hantering av frågan diskuteras inom skogsägarrörelsen vid nästa sammanträde i
skogsägardelegationen.

§ 8.

Förslag till forskningssprojekt.
I brev från SkogForsk preciseras förslag till forskningsprogram inom området
Biodiversitet i ungskog – konsekvenser för skogsskötsel och viltförvalting.
Styrelsen gav SL i uppdrag att fullfölja diskussionen med SkogForsk angående
genomförande av ett forskningsprojekt med den uppläggning som föreslås av
SkogForsk. Ev. ytterligare synpunkter från styrelsen lämnas inom 7 dagar.

§9

Aktuellt inför Svenska PEFC stämma 2005.
Förslag till program för seminariet vid stämman har nu utarbetats. Den tidigare
utskickade inbjudan till stämman har i ett särskilt utskick kompletterats med
seminarieprogrammet.
Föreberedelse pågår för utskick av material inför stämman till samtliga medlemmar.
Förslag till röstlängd redovisades och godkändes.

§ 10

Rapporter från PEFC arbetsmöten.
Åke Barklund deltog 2005-04-04 i PEFC Councils arbetsgrupp för Chain of

Custody.
På mötet behandlades förslag till krav vid ev. godkännande av returfiber som
certifierad andel. Beslut i frågan fattas av PEFC Councils styrelse. ÅB:s bedömning
efter mötet var att förslag om godkännande av returfiber som certifierat kommer att
godkännas trots det motstånd som finns. Ett behov av riktlinjer för användning av
PEFC Logo i kombination med logon för återvinning (Mobius Loop) konstaterades.
Erik Lagerwall deltog den 4 mars i möte angående PEFC Strategic Communications
Projekt i Helsingfors. Anteckningar från mötet har skickats ut till styrelsen.
§ 11

Övriga frågor.
Revision 2004. FS kommenterade läget angående vår ansökan till PEFC Council
angående godkännande av reviderat Tekniskt Dokument inklusive standarden.
Konsulten Form International är nu utsedd. Avtal har tecknats med PEFC Council
och pengar för konsultarbetet är inbetalt till PEFC Council. Förutsättningarna för att
konsulten skall kunna börja sitt arbete är därmed klart. BG klargjorde att nuvarande
tekniskt dokument gäller fram tills det att det nya dokumentet är godkänt
Kontaktverksamhet. HA kommenterade kort en utskickad lägesrapport för
kontaktverksamheten. Magnus Norrby har ett mindre uppdrag att genomföra
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ytterligare företagsbesök. Stöd till KRauta – Setra Group för certifiering prioriteras
genom Åke Barklund.
Informationsaktiviteter. Björn Andrén underströk betydelsen av att föreberedelser
genomförs för ev. aktuella informationsaktiviteter. HA med stöd av BA och FS fick i
uppdrag att förebereda en lämplig pressinformation.
Märkning. Efter fråga från BA redovisade FS de förslag till åtgärder för projekt
märkning som utformats.
Besök från PEFC Norge. SL informerade om att PEFC Norges nationella sekreterare
besöker Sverige den 18 april och träffar SL och FS för samråd i aktuella PEFCfrågor.
Vid protokollet
2005-04-06
……………………………………
Folke Stenström
Justeras
………………………………….
Björn Andrén

……………………………………..
Henrik Asplund

