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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Val av två justeringsmän
Bernt Hermansson och Göran Örlander utsågs att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§3

Godkännande av dagordning
Med tillägg av punkten kemikaliefrågan under övriga frågor godkändes den
utsända dagordningen.

§4

Föregående protokoll
Styrelseprotokoll nr 58 från 20 september, 2007, kommenterades, godkändes och lades
till handlingarna.

§5

Rapporter – Nationellt
Ordföranden avrapporterade utvecklingen rörande tillämpningen av LRF Skogsägarnas
nyckelbiotopspolicy.
Ledamöterna redovisade sin syn på och erfarenhet av Skogsstyrelsens ändrade regler
för intrångsersättning, varvid konstaterades brister vad gäller enhetlighet inom SKS då
olika skogskonsulenter gett olika besked om dess tillämpning. Styrelsen ansåg detta
vara en fråga att ta upp i SKS nationella sektorsråd för ett klarläggande.
VD redovisade svar på förslag till upphandlingskriterier från Miljöstyrningsrådet med
avseende på produkter med ingående skogsråvara. Styrelsen påpekade betydelsen
av att framhålla skogscertifiering som marknadsdrivna system där överensstämmelse
med lagkrav är grundläggande, men att därutöver tillkommande standardkrav inte

skall utgöra obligatorium vid offentlig upphandling. Alternativa sätt att påvisa legalitet
måste finnas.
VD redovisade det aktuella ekonomiska läget samt en prognos för helåret. Styrelsen
gav VD i uppdrag att restituera upp till 300 000 kr till medlemmarna med fördelning i
relation till inbetald serviceavgift.
VD redovisade ansluten areal per 070930 vilken uppgår till 7 474 022 ha vilket är en
ökning med knappt 500 000 ha sedan föregående år.
§6

Rapporter - Internationellt
Björn Andrén föredrog de viktigaste besluten som togs vid PEFCC General Assembly i
München med tonvikt på den strategiska planen som efter noggrann beredning och
förankring enhälligt antogs. Björn rapporterade vidare från senaste mötet i Board of
Directors där frågan om lokalisering och förstärkning av huvudkontoret kom närmare ett
avgörande.
Styrelsen gav ordförande och VD i uppdrag att, i enlighet med BoD rekommendation,
rösta till förmån för Italian Poplar Scheme i den pågående postal ballot.
VD informerade om planeringen inför genomförandet av National Secretaries Meeting
den 29-30 maj i Stockholm, ett arrangemang som Sv PEFC genom presidiet på
förfrågan från PEFCC iklätt sig ansvaret för. Preliminära bokningar av hotell respektive
möteslokaler finns för godkännande av PEFCC. Styrelsen beslutade att Svenska PEFC
skall bära kostnaden för den avslutande middagen. Mellanskog och Holmen ansvarar
för att arrangera en exkursion i norra Mälardalen lördagen den 31/5 demonstrerandes
förutsättningarna för småskaligt- respektive storskaligt skogsbruk.
Från UK-projektet rapporteras förnyade kraftansträngningar och att Södra riktar en
större del av sin marknadsföring mot UK med PEFC som medel. VD är inbjuden av PEFC
UK att närvara vid middag på the House of Lords i London den 4/2.
VD informerade om att styrelsens önskemål om Suzan Ljungemos deltagande vid det
högtidligt öppnande av Kina-kontoret inte varit möjligt att uppfylla då Suzan var
förhindrad att resa.

§7

Tolkningsfrågor
VD redovisade en skrivelse från Bernt Söderberg, EC Skog AB, av vilken framgick att
skogsvårdsentreprenörer med utländsk firmaregistrering i allt större utsträckning
anlitas och att de därav följande tolkningarna av skogsstandarden bör klarläggas.
Styrelsen gav VD i uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp för att utreda standardens
nuvarande skrivningar med avseende på det anförda samt att komma med förslag till
tillämpningskrav att gälla intill nästa revision av standarden, med deltagare från:
EC Skog AB
LRF Skogsägarna
Bolagsskogsbruket
Skogs- o Träfacket
Maskinentreprenörerna
Sågverksföreningarna
På initiativ av Göran Örlander diskuterades skogsstandardens skrivningar med regler för
dikesrensning och skyddsdikning varvid konstaterades att tillämpningskravet under 6.4.4
”Skyddsdikning tillämpas då SVL:s föryngringskrav inte kan uppfyllas på annat sätt” är
ett exempel på när skyddsdikning ska tillämpas och innebär därmed inget förbud mot
skyddsdikning i andra situationer under iakttagande av övriga skrivningar. Huruvida
kravet på att skyddsdikning ska tillämpas då föryngringskrav inte kan uppfyllas på
annat sätt beror av uttolkningen av SVL med avseende på godkända trädslag.
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I frågan om dikesrensning påtog sig Dan Glöde att undersöka omfattningen av behov
för dikesunderhåll på vissa svaga marktyper med avseende på berörda arealer.
§8

Informationsaktiviteter
Henrik Asplund redovisade ett första utkast till informationsplan för 2008. I allt väsentligt
bör de nationella aktiviteterna koordineras med aktiviteterna i den internationella
strategiska planen. Styrelsen gav informationsarbetsgruppen i uppdrag att arbeta
vidare med planen.

§9

Möten under 2008
Fastställdes följande datum för möten under 2008:
26/2
14/5
14/5
23/9
4/12

Styrelsemöte, Stockholm
Styrelsemöte, Uppsala
Årsstämma, Uppsala
Styrelsemöte, Stockholm
Styrelsemöte, Stockholm

Max Enander marknadsförde förslaget att förlägga paraplyorganisationernas stämmor i
anslutning till den 14/5 i Uppsala för att på så vis bereda fler möjlighet att delta på Sv
PEFC stämman. Tema för årsstämman bestäms senare.
§ 10 Övriga frågor
På förslag av Lars Johansson uppdrog styrelsen till VD att inför nästa styrelsemöte ta
fram aktuellt underlag i frågan om kemikalieanvändning i skogsbruket för diskussion.
§ 11 Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat. Nästa mötet
hålls den 26 februari 2008.
Vid protokollet

Magnus Norrby
Justeras

Jan-Åke Lundén

Bernt Hermansson

Göran Örlander

Justering sker per e-post, vars utskrifter biläggs originalprotokollet
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