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§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av två justeringsmän
Björn Andrén och Dan Glöde utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Godkännande av dagordning
Med tillägg om ”stormanpassning” under övriga frågor godkändes den utsända
dagordningen.

§4

Föregående protokoll
Med tillägg om att Göran Örlander deltog i mötet och att Jörgen Näslund var
förhindrad samt med kommentaren att sammanställning av ”frågor & svar om PEFC”
fortsatt är under utarbetande, godkändes styrelseprotokoll nr 63 från den 23 september
2008 och lades till handlingarna.

§5

Rapporter – Nationellt
VD rapporterade från arbetsgruppen för entreprenörsfrågor som efter bearbetning av
styrelsens synpunkter vid föregående möte lagt fram ett förslag till beslut på dagens
möte. Björn Andrén redovisade innehållet i den i samarbete med SMF framtagna
entreprenörspolicyn för Holmen Skog.
VD informerade om nomineringsläget till de olika arbetsgrupperna och bad styrelsens
ledamöter att vidarebefordra förfrågan om deltagande i sina respektive organisationer
och företag.
VD kommenterade, inför mötet, utsänt protokoll från samrådsgruppen för ackreditering
och certifiering.
VD redovisade utgångsläget för de olika mål som fastlagts i verksamhetsplanen samt
förslag till åtgärder för att uppnå de samma för perioden 2008-2011. Styrelsen ställde sig

bakom det redovisade för vidare bearbetning och planering i arbetsgruppen för
information och marknad.
§6

Rapporter - Internationellt
Ordförande och VD rapporterade från GA 2008 i Canberra den 31 oktober där beslut
togs om stadgeändringar för instiftandet av ett ”stakeholder forum” vilket möjliggör
medlemskap för multinationella företag och globala NGO:s. Flera företag och
organisationer lär redan vara vidtalade och några av dem har aviserat ansökan om
deltagande. Syftet med forumet är ytterst att stärka varumärket PEFC genom de
tillkommande medlemmarnas stöttning av systemet. Beslut togs även om ett tillägg till
spårbarhetsstandarden vilket innebär att en ökad volym kan märkas med PEFC logon.
Björn Andrén informerade från styrelsearbetet inom PEFCC bl.a. om den pågående
utvärderingen av PEFC som genomförs av organisationen TPAC (Timber Procurement
Assessment Committee) på uppdrag av den holländska regeringen.
VD kommenterade i anslutning till detta, inför mötet, utsänt material i ärendet.
VD redovisade den på remiss från PEFCC utsända “PEFC GD 1003:2008 PEFC Council
technical documents development procedures – requirements”. Remisstiden löper till
den 24/12. Inga förslag till ändringar lämnades på mötet och eventuella tillkommande
synpunkter skall vara VD tillhanda senast den 18/12.
VD informerade om dagordningen för PEFC CoC and labeling WG den 12 december i
Genève där lanseringen av dokument beslutade vid GA 2008 kommer att fastställas
samt riktlinjer för revisionen av Annex 4 att diskuteras. Tre olika Task Forces har utsetts
som stöd i det vidare arbetet:

Recycling issues

Controversial sources
Multisite certification

‐ Jan de Leersnyder (Unillin)
‐ Thomas Reiche (German Paper Ind. Ass.)
‐ Günter Edinger (Austrian Paper Ind. Ass.)
‐ Niels AageLadekjaer‐Mikkelsen (Novopan)
‐ Pekka Kallio‐Mannila (Stora Enso)
‐ Klaus Kibat (German Paper Ind. Ass.)
‐ Stefan Pichler (Austrian Wood Ind. Ass.)
‐ Magnus Norrby (PEFC Sweden)
‐ Jason Metnick (SFI)

VD informerade från möte i ”UK communications group” den 2/10 och redovisade att
satsningen på marknadsföring av PEFC i UK har visat sig vara mycket framgångsrik med
en tillväxt i år för antalet spårbarhetscertifierade företag på 65%. Totalt har därmed
över 900 företag PEFC C‐o‐C och prognosen är att man når 1 000 vid årsskiftet för att
senare dubbla detta till minst 2 000 under nästkommande tvåårs period. Allt fler företag
ser det som en konkurrensfördel att kunna erbjuda kunderna PEFC‐märkta produkter
och hittills har över 600 logolicenser utfärdats. Styrelsen godkände VD:s lämnade löfte
om fortsatt delfinansiering på motsvarande nivå som innevarande år.
§7

Ekonomiuppföljning
VD redovisade det aktuella ekonomiska läget samt en prognos för helåret. Styrelsen
gav VD i uppdrag att restituera upp till 400 000 kr till medlemmarna med fördelning i
relation till inbetald serviceavgift.

§8

Beslutspunkter
Styrelsen beslutade att fastställa ändringsrelease 2-08, bilaga 1, av tillämpningskrav att
gälla från och med 2009-01-01 och uppdrog till VD att tillkännagiva detta.
Styrelsen beslutade att återremittera ändringsrelease 3-08 till arbetsgruppen för
entreprenörsfrågor för ytterligare bearbetning, med hänsyn tagen till lämnade
synpunkter, samt att vid behov kalla till extra styrelsemöte för fastställande efter att
förslaget remitterats till medlemsorganisationerna.
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Ordföranden redogjorde för ett medlemsärende med begäran om styrelsens utlåtande
huruvida intentionerna i nyckelbiotopspolicyn kunde anses vara uppfyllda för ett
specifikt fall. Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att meddela medlemmen att
utförandet är i överensstämmelse med nämnda policy.
§9

Tolkningsfrågor
Ordföranden meddelade att frågan om kemikalieanvändning i skogsbruket ej kunnat
hanteras vidare då ingen ersättare för Lars Johansson i arbetsgruppen meddelats av
Skogs- och Träfacket.

§10

Möten under 2009
Följande datum lades fast för möten under 2009:
23/2 Styrelsemöte
11/5 Styrelsemöte och stämma

§11

Övriga frågor
På förslag av Göran Örlander beslutade styrelsen att förlänga giltighetstiden för den i
stormområdet anpassade standarden att gälla inom och för den tid som Skogsstyrelsen
definierar bekämpningsområden.

§12

Mötet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Magnus Norrby

Justeras

Jan-Åke Lundén

Bilaga 1

Björn Andrén

Ändringsrelease 2-08
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Dan Glöde

ÄNDRINGDRELEASE 2-08 KORRIGERINGAR AV TILLÄMPNINGSKRAV 2008-12-04
TIDIGARE LYDELSE
NY LYDELSE
6.4.7 Död ved
Följande beaktas för att bestämma när död ved skall lämnas:
- Förekomsten av befintlig färsk, nydöd ved beaktas vid tillskapandet
av död ved.
- Nydöd ved av naturvärdesträd och tidigare lämnad naturhänsyn på
föryngringsytor lämnas alltid. Undantag medges vid särskilda skäl, t.ex.
vid risk för skada på angränsande skog, då områdets naturvärden eller
funktion (t.ex. skyddszoner mot avsatta områden) väsentligen
reducerats eller i samband med omfattande stormfällningar som
orsakat stor ekonomisk skada.
- Färsk död barrved som överstiger 5 m3 per hektar och som bildas i
områden avsatta för naturvård, samt på impediment, lämnas då
dispens ges från skogsvårdsstyrelsen.
- Vid föryngringsavverkning i ek- och bokbestånd tillskapas död ved, så
att det vid avvecklingen av det gamla beståndet finns minst två
ringbarkade träd eller högstubbar av huvudträdslaget i medeltal per
hektar avverkad yta. Av övriga ädellövträd behöver vare sig
högstubbar eller ringbarkade träd skapas.
- I bestånd eller på föryngringsytor där volymen årsfärska vindfällen
eller barkborre angripna träd överstiger 3 m 3 får värdefulla och
lättåtkomliga träd tas tillvara, förutsatt att några representativa
vindfällen per hektar kvarlämnas. Om kravet uppfyllts och det därefter
bildas nya vindfällen behöver inga ytterligare lämnas. Observera SVL:s
krav att maximalt 5 m 3 vindfällda / angripna träd får lämnas.
Följande beaktas för att bestämma vilken död ved som skall lämnas:
- I slutavverkning och grövre gallring (i annat än ek och bokbestånd)
lämnas per hektar lägst 3 enheter grov död ved av döda träd och
/eller lågor och / eller högstubbar (en enhet kan vara ett grovt dött
träd, en grov låga eller en grov högstubbe).
- Högstubbar fördelas på grövre, icke naturvärdesträd, av olika
trädslag.
- Högstubbar kapas på högsta säkra höjd. - Placering och utformning
av död ved skall även beakta framkomlighet och säkerhet, i synnerhet
intill tätorter. Längs stigar/vandringsleder lämnas ej döda träd med risk
för vindfällning inom en trädlängds avstånd.
- Större sammanhängande områden med död skog får åtgärdas för
att möjliggöra anläggning av ny skog enligt kraven i skogsvårdslagen.

6.4.7 Död ved
Nydöd ved av naturvärdesträd och tidigare lämnad naturhänsyn
lämnas alltid. I slutavverkning och grövre gallring (i annat än ek och
bokbestånd) tillskapas per hektar lägst 3 enheter grov död ved av
döda träd och /eller lågor och / eller högstubbar (en enhet kan vara
ett grovt dött träd, en grov låga eller en grov högstubbe). Förekomsten
av befintlig färsk, nydöd ved beaktas vid tillskapandet av död ved.
- Vid föryngringsavverkning i ek- och bokbestånd tillskapas död ved, så
att det vid avvecklingen av det gamla beståndet finns minst två
ringbarkade träd eller högstubbar av huvudträdslaget i medeltal per
hektar avverkad yta. Av övriga ädellövträd behöver vare sig
högstubbar eller ringbarkade träd skapas.
- Högstubbar fördelas på grövre, icke naturvärdesträd, av olika
trädslag. De kapas på högsta säkra höjd.
- Placering och utformning av död ved skall beakta framkomlighet och
säkerhet, i synnerhet intill tätorter. Längs stigar/vandringsleder lämnas ej
döda träd med risk för vindfällning inom en trädlängds avstånd. Större
sammanhängande områden med död skog får åtgärdas för att
möjliggöra anläggning av ny skog enligt kraven i skogsvårdslagen.
- I bestånd eller på föryngringsytor där volymen årsfärska vindfällen eller
barkborreangripna träd överstiger 3 m3 per hektar får uttag ske,
förutsatt att några representativa vindfällen per hektar kvarlämnas. Om
kravet uppfyllts och det därefter bildas nya vindfällen behöver inga
ytterligare lämnas. Observera SVL:s krav att maximalt 5 m3 vindfällda /
angripna träd per hektar får lämnas. Färsk död barrved som överstiger 5
m3 per hektar och som bildas i områden avsatta för naturvård, samt på
impediment, lämnas då dispens ges från Skogsstyrelsen.
- Undantag från tillskapande och kvarlämnande av nydöd ved medges
vid särskilda skäl, t.ex. vid dokumenterad risk för massförökning av
skadeinsekter, då områdets naturvärden eller funktion (t.ex. skyddszoner
mot avsatta områden) väsentligen reducerats eller i samband med
omfattande stormfällningar som orsakat stor ekonomisk skada.
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6.4.4 Blöt skogsmark och dikning
Avsättning görs ej av produktionsbestånd av glasbjörk, klibbal och
gråal som ingår i ekonomiskt skogsbruk och inte innehåller höga
naturvärden. Produktionsbestånd av glasbjörk klibbal och gråal som
inte innehåller höga naturvärden ingår i aktivt ekonomiskt skogsbruk.
Undantag från åtagandet att inte anlägga nya diken gäller för
enstaka avloppsdiken från tidigare dikade områden. Undantag
medges även vid översvämningar, hotande beståndets livskraft,
uppkomna utom markägarens egen kontroll. Diken på torvmarker av
lavtyp, lavrik typ, fattigristyp, kråkbär-ljungtyp och starr-fräkentyp
underhålls inte. (Vegetationstyper enligt Skogsstyrelsens indelning).
Skyddsdikning tillämpas då SVL:s föryngringskrav inte kan uppfyllas på
annat sätt.
Policy för Offentlighet för Svenska PEFC
5. Information om naturvårdsavsättningar / åtgärder
För markägare med mer än 5 000 hektar produktiv skogsmark
Ytterligare offentlig information som via markägaren alternativt
paraplyorganisationen är tillgängliga för allmänheten tillkommer enligt
nedan.

6.4.4 Blöt skogsmark och dikning
Avsättning görs ej av produktionsbestånd av glasbjörk, klibbal och gråal
som ingår i ekonomiskt skogsbruk och inte innehåller höga naturvärden.
Produktionsbestånd av glasbjörk klibbal och gråal som inte innehåller
höga naturvärden ingår i aktivt ekonomiskt skogsbruk. Undantag från
åtagandet att inte anlägga nya diken gäller för enstaka avloppsdiken
från tidigare dikade områden. Undantag medges även vid
översvämningar, hotande beståndets livskraft, uppkomna utom
markägarens egen kontroll. Diken på torvmark där dikeseffekten (ökad
tillväxt i skogen) uteblivit eller är mycket liten t.ex. på torvmarker av
lavtyp, lavrik typ, fattigristyp, kråkbär-ljungtyp, starr-fräken typ eller där
höga naturvärden skadas genom rensning, underhålls ej.
(Vegetationstyper enligt Skogsstyrelsens indelning). Skyddsdikning
tillämpas då SVL:s föryngringskrav inte kan uppfyllas på annat sätt.
Policy för Offentlighet för Svenska PEFC
5. Information om naturvårdsavsättningar / åtgärder
För markägare med mer än 5 000 hektar produktiv skogsmark
I tillägg till ovanstående skall markägaren alternativt
paraplyorganisationen vid extern förfrågan redovisa uppgifter rörande
följande punkter:

Sidan 2 av 2

