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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av två justeringsmän
Max Enander och Lars Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

Godkännande av föredragningslistan
Efter komplettering under övriga frågor med – Datum för remissvar BoD och –
Vattendierktivet samt – Statistik över certifierad areal godkändes den utsända
föredragningslistan.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 51 från 14 december, 2006 och styrelseprotokoll nr 52 från 9 februari,
2007 godkändes och lades till handlingarna med kommentaren att ändringsrelease
1-07 senareläggs till 2-07.

§5

Rapporter - Nationellt
VD rapporterade från möte med Presidiet den 1 februari där bl.a. barkborreanpassningar, direktiv för nytt avgiftssystem samt certifiering med avseende på
bioenergisektorn diskuterades.
Ordförande och VD kommenterade den vid senaste styrelsemötet beslutade
tillämpningen av standarden föranledd av den dokumenterade risken för barkborre
angrepp på stående skog i södra Sverige. Styrelsen gav VD i uppdrag att komplettera
anpassningarna med, och informera om, att beslut om ev. Tillvaratagande av stormfällt
granvirke från Nyckelbiotoper efter samråd med Skogsstyrelsen ytterst tas av
markägaren för det fall inget föreläggande gjorts från SKS sida.
VD lämnade bakgrunds beskrivning till frågan om tillämpningen av %-in/%-ut som
kommer att diskuteras på möte med certifierare och Swedac den 19 mars i syfte att
kalibrera tillämpningen enligt Annex 4. Efter diskussion i styrelsen uppdrogs till

arbetsgruppen för spårbarhet, kompletterad med Suzan Ljungemo, att bevaka frågans
vidare hantering.
VD meddelade att berörda företag informerats om att krav för undvikande av
råvara från kontroversiella källor (Appendix 7 till Annex 4) skall vara implementerade per
1 maj 2007. Detta innebär att företagen skall uppvisa överensstämmelse med kraven
vid närmaste uppföljande revision.
Ordförande redovisade läget i pågående arbeten för nationella (miljöstyrningsrådet –
EKU) och internationella (ecolabelling – EU blomman) upphandlingspolicys med
avseende på råvaruanskaffning.
VD informerade om att arbetet med avtalen för att notifiera certifieringsföretagen är
igångsatt och kommer att tas upp på mötet den 19/3 med certifieringsföretagen. Avtal
skall vara träffade senast den 1 juni 2007.
VD informerade vidare om förberedelser inför årets stämma i Uppsala den 4 maj dit
representanter för näring, forskning och myndighet inbjudits för att diskutera
granbarkborre situationen i södra Sverige.
§6

Rapporter - Internationellt
VD rapporterade att de nordiska nationella sekreterarna träffades i slutet av januari för
diskussion om möjligheter till utvidgat samarbete.
Björn Andrén informerade från workshop och efterföljande styrelsemöte för BoD i PEFCC
i Paris den 24 till 26 januari, där ett trettiotal deltagare från olika medlemsländer under
de inledande dagarna diskuterade formerna för den kommande satsningen för att
stärka PEFC. De därefter av BoD framtagna riktlinjerna kommer att skickas ut för
synpunkter i två omgångar, den första under mars/april, inför beslut på General
Assembly i början av oktober.
Ordföranden informerade om att Sverige, efter förankring i presidiet, röstat för förslaget
att utse Geoffrey Gorrie, Ulf Österblom och Tony Rotherham till ledamöter av
nomineringskommittén för PEFCC Board of Directors.
VD rapporterade från möte i CoC WG i Bryssel den 9/2 där bl.a. en vägledning för
kompetenskrav på certifieringsföretag presenterades samt prioriterade områden för
den närmaste framtiden diskuterades.
VD informerade om läget i den holländska utvärderingen, genom Keurhout, av den
reviderade svenska standarden där deras panel of experts uttalat sitt gillande samt att
de internt söker finansiering för ett besök i Sverige. VD gavs uppdrag att i samråd med
Keurhout arrangera ett besök i Södra Sverige med lämpliga aktörer involverade.
Suzan Ljungemo informerade om att en projektledare har rekryterats för Asienprojektet
och att denne finns tillgänglig från början av april då även en kontaktträff anordnas i
Kina där de finansierande länder ges tillfälle att sätta in honom i specifika frågor. Suzan
fick styrelsens uppdrag att vid kommande projektmöte i Kina företräda PEFC Sverige.
Praktikaliteter om resan beslutas i dialog med VD. Uppdrogs åt VD att från de
exporterande medlemmarna inhämta önskemål om frågeställningar att ta upp i
Asienprojektet.
VD och ordförande kommenterade beslutet från i december att DEFRA/CPET godkänt
PEFC som ”legal and sustainable” inom ramen för offentlig upphandling i UK med
avseende på råvaruanskaffning.
VD informerade om kommande styrgruppsmöte för UK-projektet i London den 28/3. Till
denna mycket positiva satsning, godkännandet enligt ovan är till stor del ett resultat av
detta, har nu även PEFC Norge anslutit sig.
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§7

Marknadsföringsplan 2007
VD redovisade upprättad markandsföringsplan av vilken framgår att basuppgifter för
informationsarbetet har specificerats och överenskommits i avtal med Lagerkvist
Marknadskommunikation. Övriga punkter genomförs på avrop efter godkännande i
styrelsen. Styrelsen beslutade att genomföra aktiviteter kopplade till information för
biobränslesektorns aktörer.

§8

Nyckelbiotopspolicyn
VD redogjorde för ett typfall där en markägare efter samråd getts beskedet från såväl
Länsstyrelse som Skogsstyrelsen att det aktuella NB-objektets naturvärde ej var så högt
att det kunde prioriteras för formellt skydd och att därmed ingen ersättning för
bevarande kunde påräknas. Styrelsen uppdrog åt VD att förbereda för påkallan om
överprövning av objektets prioritet i överläggningar med ansvariga regionala och
centrala myndigheter.

§9

Ekonomi
VD redovisade bokslutet för 2006 vilket godkändes och undertecknades av styrelsen för
framläggande på föreningsstämman den 4 maj.

§10

Övriga frågor
Med utgångspunkt från en inkommen förfrågan om möjligheten till noggrannare
redovisning, på kommunnivå, av certifierade arealer uppdrog styrelsen till VD och
informatör att undersöka förutsättningarna för detta.
Frågan om det inom EU kommande vattendirektivets konsekvenser för skogsbruk
generellt och certifiering speciellt bevakas av medlemmar och till dem närstående
organisationer.
Med anledning av nödvändigheten av synpunkter på de av PEFCC BoD utarbetade
riktlinjerna för den kommande satsningen för att stärka PEFC beslöt styrelsen om ett
extra möte den 3 april kl 09.30 – 14.00 i Stockholm.

§11

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby
Justeras
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