Forest Stewardship Council
Svenska FSC
BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Protokoll från Svenska FSC:s föreningsstämma 2011
Datum:
Tisdag den 24 maj 2011, 10.00–14.00,
Plats:
Svenska FSCs kansli, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala
Bilagor:
Bilaga 1. Röstlängd och deltagarförteckning
Bilaga 2. Behandlade motioner
1

Mötets öppnande

Tomas Ekström öppnade mötet

2

Upprop och fastställande av
röstlängd

Svenska FSC hade vid stämmans genomförande 40 röstbärande medlemmar. Röstlängden fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och redovisning av fullmakter.
Närvarande var 19 av 32 röster i Ekonomisk
kammare, 3 av 4 röster i Miljökammare och 3
av 4 röster i Social kammare (se bilaga 1).

3

Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst

Mötet fastställde att föreningsstämman utlysts enligt stadgarna.

4

Val av ordförande och sekreterare
för stämman

Tomas Ekström utsågs till mötesordförande.
Lina Bergström utsågs till mötets sekreterare.

5

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

6

Val av två justeringsmän

Leif Joansson och Hans Djurberg utsågs till
justeringspersoner.

7

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för föreningsåret
2010 godkändes av stämman.

8

Föreningens bokslut och revisorernas berättelser

Lina Bergström fördrog bokslutet för föreningsåret 2010 och läste upp revisorernas
berättelse.

9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2010

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
2010 års förvaltning.

10

Beslut om budget och verksamhetsinriktning för 2011

Stämman godkände budget och verksamhetsinriktning för 2011, utsänd som bilaga 3
till kallelsen.

11

Val inom respektive kammare av

Mötet beslutade enligt valberedningens för-
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Beslut: Stämman fastställde bokslutet med
resultat- och balansrapporter samt beslutade
enligt revisorernas och styrelsens förslag att
överskottet från 2010 ska föras i ny räkning
2011. Årsredovisningen, utsänd som bilaga 1
till kallelsen, godkändes därmed av stämman.
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ledamöter och suppleanter till styrelsen

slag. Nedanstående ledamöter valdes till styrelsen i respektive kammare:
Miljökammare
ordinarie, suppleant
Per Larsson, WWF, omval 2 år. Linda Berglund, WWF, omval 2 år
Social kammare
ordinarie, suppleant
Stig Hansson, Hela Sverige ska leva, nyval 2
år. Inez Abrahamsson, Hela Sverige ska
leva, omval 2 år.
Andres Blom, SSR, omval 2 år. Lars Evert
Nutti, SSR, nyval 2 år
Ekonomisk kammare
ordinarie, suppleant
Uno Brinnen, Korsnäs, omval 2 år, Hans
Djurberg, SCA/Skogsindustrierna, nyval 2 år
I styrelsen 2011 ingår även nedanstående
ledamöter, valda på 2 år vid 2010 års föreningsstämma: Miljökammare
ordinarie, suppleant
Åke Persson, SOF och Eva Mattsson, SOF.
Klas Ancker, MJV och Carl-Gustaf Lundgred,
MJV.
Social kammare
ordinarie, suppleant
Leif Johansson, GS-facket och Mattias Petersson, GS-facket.
Ekonomisk kammare
ordinarie, suppleant
Klara Helstad, Södra och Erik Ling, Svenska
Kyrkans FSC-förening.
Tomas Ekström, Kinnarps och Alex Odelius,
Odelius New Media.

Val av två revisorer och två suppleanter för granskning av det löpande
årets förvaltning och räkenskaper.

Styrelsen utsåg följande revisorer och revisorssuppleanter på 1 år:
Gert Andersson, Skogforsk ordinarie, suppleantplatsen är vakant,.
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Ingemar Eriksson Skogssällskapet som ordinarie, suppleantplatsen är vakant.
Beslut: kansliet får i uppdrag att föreslå suppleanter för beslut i styrelsen samt att ta in
offerter från fler revisionsföretag för att styrelsen ska kunna ta beslut om att anlita en auktoriserad revisor för revision av 2011-års
bokslut.
13

Val inom respektive kammare av
ledamöter och suppleanter till valberedning

Till valberedning för 2011 utsåg stämman:
Ekonomisk kammare: Herman Sundqvist,
ordinarie, med Olof Johansson som suppleant, båda Sveaskog.
Miljökammare: Peter Roberntz, WWF, ordinarie, med Otto Pile, MJV, som suppleant
Social kammare: Lennart Gunnarsson, ordinarie, med Anders Karlsson som suppleant,
båda GS-facket.

14

Beslut om medlemsavgift

Stämman antog styrelsens förslag till medlemsavgifter 2012 (enligt utsänt förslag i kallelsens bilaga 6), vilket innebär att 2012 års
beräkningsunderlag för medlemsdebitering
ska vara företagens totala omsättning. Beslutet omfattar även att införa ett dubbelt medlemskap dvs att medlemmarna automatiskt
blir medlemmar även i internationella FSC.
Beslutet omfattar även att införa ett poängsystem för att tydliggöra medlemsnyttan.

15

Föreslag till stadgeändring

Utgår

16

Fastställande av standardrevisionsprocessen

Beslut: Stämman beslutar att godkänna föreliggande förslag på ”plan och strategi för
framtida skogsbruksstandardrevision”. Styrelsen ska få i uppdrag att (1) slutföra förberedelsearbete, (2) ta fram en formell revisionsplan enligt riktlinjerna i detta dokument och
(3) genomföra revisionsprocessen efter att
den formella revisionsplanen godkänts av
Policy- och Standardenheten vid FSC:s internationella kansli. Styrelsen ska ha möjlighet
att delegera arbetsuppgifter till standardkommittén och kansliet.
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Motioner

Fullständig motionstext, se bilaga 2
Motion 1
Jordens vänner yrkar:
• Att ytterligare dispens för giftanvändning på plantor inom FSC ej ska lämnas efter 2011.
Stämman avslår motionen
Stämman bifaller FSC kansliets förslag till
beslut: Svenska FSC:s årsstämma kan inte ta
beslut om en ändring av den svenska skogsbruksstandarden.
Årsstämman föreslår att Jordens vänners
förslag behandlas i det kommande arbete
med att revidera den svenska skogsbruksstandarden. (Bifalles efter votering: 3 ja från
Sociala kammaren, 3 ja från miljökammaren,
14 ekonomiska kammaren)
Motion 2
Jordens vänner yrkar:
•
Att alla FSC-certifierade skogsbrukare
ska säkerställa att minst 30 procent
av den produktiva skogsmarken ska
brukas med skogsbruksmetoder som
bibehåller/utvecklar flerskiktade bestånd.

Stämman avslår motionen
Stämman bifaller FSC kansliets förslag till
beslut: Svenska FSC:s årsstämma kan inte ta
beslut om en ändring av den svenska skogsbruksstandarden.
Årsstämman föreslår att Jordens vänners
förslag behandlas i det kommande arbetet
med att revidera den svenska skogsbruksstandarden.
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Motion 3
Jordens vänner yrkar:
• Att FSC-skogsbrukare följer uppgörelsen i Nagoya och förbinder sig att avsätta 17 procent av alla naturtyper på
FSC-märkt skog
• Att kriterietext under princip 6 skall
harmonisera Nagoya-uppgörelsen
skall vara klara och avslutade till 2020
• Att avsättningarna skall vara klara och
avslutade till 2020
Stämman avslår motionen
Förslag till beslut från FSCs kansli: Svenska
FSC:s årsstämma kan inte ta beslut om en
ändring av den svenska skogsbruksstandarden.
Årsstämman föreslår att Jordens vänners
förslag som berör indikator 6.4.1 behandlas i
det kommande arbete med att revidera den
svenska skogsbruksstandarden.
Svenska FSC:s årsstämma uppmanar Jordens vänner att framföra de synpunkterna
som rör P&C genom sitt internationella medlemskap.
Förslaget avslås efter votering (3 ja från ekonomiska kammaren, 3 ja från miljökammaren,
3 ja från sociala kammaren)
Motion 4 Dras tillbaka under stämman
Motion 5
Jordens vänner yrkar:
Att FSC:s certifierare skall vara oberoende och fristående, opartiska och
avlönas av FSC direkt. Certifieraren
skall godkännas av FSC:s styrelse
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och skall vara direkt ansvarig inför
den.
Stämman avslår motionen
Stämman bifaller FSC kansliets förslag till
beslut: Svenska FSC:s årsstämma ger Standardkommittén i uppdrag att bereda motionens yrkanden, för att se i vilken utsträckning
det går att finna konsensus kring en svensk
ståndpunkt, att föra vidare för beslut i
Svenska FSC:s styrelse.
Svenska FSC:s årsstämma uppmanar Jordens vänner att i sin helhet lägga fram detta
förslag för internationella FSC, genom sitt
internationella medlemskap.
Motion 6
Jordens vänner yrkar:
•

Att överträdelser av FSC:s regelverk
skall avgiftsbeläggas. Avgifterna skall
vara så väl tilltagna att överträdelser
blir direkt olönsamma. Avgifterna skall
fonderas för åtgärder för miljön, för
sociala främjanden eller ett bättre
ekonomiskt förfarande

Motionen avslås av stämman
Förslag till beslut från FSCs kansli:
Svenska FSC:s årsstämma ger Standardkommittén i uppdrag att bereda motionens
yrkanden, för att se i vilken utsträckning det
går att finna konsensus kring en svensk
ståndpunkt, att föra vidare för beslut i
Svenska FSC:s styrelse.
Svenska FSC:s årsstämma uppmanar Jordens vänner att lägga fram detta förslag för
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internationella FSC, genom sitt internationella
medlemskap.
Förslag till beslut avslås efter votering (3 ja
från ekonomiska kammaren, 3 ja från sociala
kammaren, 3 ja från sociala kammaren)
Motion 7

•

Att en definitionsöversyn ska göras av
plantagebegreppet i bakgrundsrutan
för princip 10 (i svenska skogsbruksstandarden) så att begreppet även
kommer att innefatta skogsmark som

o Gödslats
o Har markberetts
o Har anlagts med för ståndorten främmande provinienser
Stämman avslår motionen
Stämman bifaller FSC kansliets förslag till
beslut: Svenska FSC:s årsstämma kan inte ta
beslut om en ändring av den svenska skogsbruksstandarden.
Svenska FSC:s årsstämma föreslår att plantagebegreppet förs upp som diskussionspunkt i pågående standardrevision. Hur diskussionen ska föras får avgöras av kommande utformning av P&C.
Motion 8
Jordens vänner yrkar

•

Att inom renbruksområden skall det
inte vara tillåtet att anlägga nya
contortabestånd

Stämman avslår motionen
Stämman bifaller FSC kansliets förslag till
beslut: Svenska FSC:s årsstämma kan inte ta

This is the space for the FSC claim
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beslut om en ändring av den svenska skogsbruksstandarden enligt yrkandet.
Svenska FSC:s årsstämma föreslår att yrkandet på ytterligare begränsningar av
contortaanvändning förs till arbetet med
standardrevisionen
Motion 9
Jordens vänner yrkar

•

Att alla kostnader för medlarfunktionen i samband med samråd skogsbolag-rennäring skall ersättas av skogsbolagen. Medlings-funktionen ändras i
enlighet med indikator 3.6 och 3.4 i
FSC:s stadgar

Stämman avslår motionen
Stämman bifaller FSC kansliets förslag till
beslut: Svenska FSC:s årsstämma kan inte ta
beslut om en ändring av den svenska skogsbruksstandarden enligt yrkandet.
Berörda intressenter har startat en process
som resulterat i en första överenskommelse.
Uppstår oenighet i den fortsatta processen
skall frågan behandlas i det kommande arbetet med revidering av den Svenska skogsbruksstandarden
Motion 10
Stora Enso Skog yrkar

•

Att § 4 i Svenska FSC:s stadgar ändras så att certifieringsföretagen inte
tillåts att vara medlemmar i Svenska
FSC.

Stämman avslår motionen
Stämman bifaller FSC kansliets förslag till
beslut: Svenska FSC:s årsstämma ger styrel-
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sen i uppdrag att bereda ärendet och, om
styrelsen finner det lämpligt, läggar fram förslag till stadgeändring för kommande årsstämma.
Motion 11
Hans Djurberg, SCA Skog, med stöd av
Bergvik Skog, Korsnäs Skog, Holmen Skog,
Stora Enso Skog och Södra skogsägarna
yrkar:
•

Att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att verka för ökad transparens
gentemot medlemmar och övriga intressenter kring standardkommitténs
uppdrag i förvaltningen av RSCsystemet, särskilt beträffande arbetssätt, prioriteringar och tillgängliggörande av resultat.

Stämman avslår motionen
Stämman bifaller FSC kansliets förslag till
beslut: Svenska FSC:s årsstämma ger styrelsen i uppdrag att fastställa en plan som tydliggör behov, kanaler och intervaller för informationsförmedling till medlemmarna.
Motion 12
Hans Djurberg, SCA Skog, med stöd av
Bergvik Skog, Korsnäs Skog, Holmen Skog,
Stora Enso Skog och Södra skogsägarna
yrkar:
•

Att årsstämman beslutar om ett förtydligande av riktlinjerna för standardrevision (inklusive SLIMF) avseende
krav på förenkling av innehåll och
språk

Stämman bifaller motionen

This is the space for the FSC claim
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Motion 13
Hans Djurberg, SCA Skog, med stöd av
Bergvik Skog, Korsnäs Skog, Holmen Skog,
Stora Enso Skog och Södra skogsägarna
yrkar:
•

Att årsstämman beslutar om att det i
beskrivningen av styrelsens uppdrag
– i Svenska FSC:s stadgar och arbetsordning – ska framgå att dess ledamöter har ansvar inför föreningens
medlemmar och skall fatta sådana
beslut som bäst beaktar Svenska
FSC.s intressen och är förenliga med
föreningens syfte, vision och verksamhetsmål, samt att styrelsearbetet
ska präglas av positivt, konstruktivt
och framåtsyftande samarbete mellan
parterna.

Stämman avslår motionen
Motion 14 dras tillbaka under stämman
17

Årsstämmans avslutande

Ordförande avslutade årsmötet med avtackning av avgående styrelseledamöter: Anders
Tivell, Markus Henningsson, Håkan Nylund.

Protokollet justeras:

Leif Johansson

Hans Djurberg

Tomas Ekström

justerare

justerare

ordförande

This is the space for the FSC claim
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Bilaga 1. Röstlängd och deltagarförteckning, Svenska FSC:s föreningsstämma
1. Närvarande med rösträtt:
röstetal och kammare
1E
1E
3E
Fullmakt för Materia
och Odelius media
Uno Brinnen
Korsnäs AB, Skog
1E
(Bengt Brunberg)
Lena Pettersson
SCA Skog AB
1E
(Pelle Gemmel)
Johan Bjernulf
Stora Enso Skog AB
3E
Fullmakt för Sydved
Bergvik skog
Olof G Johansson
Sveaskog
2E
Fullmakt för SFV
Ronny Jonsson
Svenska Kyrkan FSC-Förening
1E
Lena Dahl
Tetra Pak
1E
Tony Axelsson
Vida Skog AB
1E
Roland Offrell
Skånsk Landskapsvård
1E
Klas Ancker
Jordens Vänner
1M
(Otto Pile)
Per Larsson
Världsnaturfonden WWF
1M
Peter Robentz
Världsnaturfonden WWF
1M
Fullmakt för SOF
Stig Hansson
Hela Sverige ska leva
1S
Leif Johansson
GS-facket
1S
Anders Blom
SSR
1S
Hans Djurberg
SCA
3E
Fullmakt för
Holmen skog,
Södra,
Skogsindustrierna
Vid föreningsstämmans genomförande hade Svenska FSC 40 medlemmar, varav 4 i social
kammare, 3 i miljökammare och 33 i ekonomisk kammare.
Stina Bergkvist
Henrik Lindspång
Tomas Ekström

BVQI Sverige AB
Derome skog
Kinnarps AB

2. Övriga närvarande:
Svenska kyrkans FSC-förening
Sveaskog
Sveaskog
Jordens Vänner
Enskild medlem
FSC-kansliet
FSC-kansliet
FSC-kansliet
FSC-kansliet

E
E
E
M
E
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Erik Ling
Karin Fällman
Martin Lindgren
Carl Gustaf Lundgren
Erland Forsström
Håkan Berglund
My Laurell
Lina Bergström
Henrik von Stedingk
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Bilaga 2 Behandlade motioner
Motion 1 Miljöförbundet Jordens Vänner
Fortsatta dispenser för gifter på plantor skall ej ges.
MJV yrkar att
ytterligare dispenser för giftanvändning på plantor inom FSC skall ej ges efter 2011.

Motion 2 Miljöförbundet Jordens Vänner
Skogsbruksmetoder som bibehåller / utvecklar flerskiktade bestånd skall användas.
Skogsbrukare skall bruka den certifierade skogsbruksarealen med träd som för platsen har en naturlig
artsammansättning och struktur. Skogsbruksmetoder som bibehåller / utvecklar flerskiktade bestånd
skall användas. Indikator 6.3.2 ersättes med beskrivning enligt ovan. Avvikelser kräver dispens av
FSC.
Fördelarna är många t ex:
-ett litet träd intill ett stort inom konkurrenszonen har tillsammans lika stor tillväxt, som två lika stora träd
på samma yta (Jakobsson och Elfving, 2004).
-ett litet träd intill ett stort inom konkurrenszonen är mer lönsamt än två lika stora träd på samma yta
(Jakobsson och Nilsson, 2005).
-lika eller bättre lönsamhet än kalhyggen (Lohmander, Hagner)
-högre virkeskvalité
-inga läckage av CO2 (A Lindroth et al)
-mindre stormkänsligt
-ger arbete åt trädmärkare (lokalbefolkning)
-mindre känsligt för angrepp av insekter och svamp
-skonar mark, skyddar fornlämningar
-bevarar mer artrikedom
-bättre rekreations- och bärskogar
-med detta sätt finns också goda möjligheter att förena miljömålet med produktionsmålet.
-det är också en god förutsättning för att nå miljömålet ’Levande skogar’ och ett uthålligt skogsbruk, dvs
att bruka utan att förbruka.
MJV yrkar
- att alla FSC-cerifierade skogsbrukare ska säkerställa att minst 30% av den produktiva skogsmarken
ska brukas med skogsbruksmetoder som bibehåller / utvecklar flerskiktade bestånd.
- att indikator 6.3.2 omformuleras enligt ovanstående yrkande.
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Motion 3 Miljöförbundet Jordens Vänner
MJVs motion om Nagoya-överenskommelsen.
Bakgrund
18 000 deltagare avslutade FN-toppmötet COP 10 i Nagoya 2010 med stående ovationer i stora plenumsalen. Ett avtal skrevs med 193 länder bakom. Sverige drev frågan om att 20 % skulle avsättas av
alla naturtyper. Nu blev det 17 % och Anders Carlgren har senare utfrågats, om att han verkligen står
fast vid 17 %, vilket han bekräftade.
Det är visserligen stater, som kommit överens, men MJV tror att det vore olyckligt, om det är en för stor
skillnad, alltså 5 mot 17 %, skyddad skog av alla naturtyper.
Det finns inte tillräckligt mycket produktiva skogar med höga naturvärden kvar att skydda i alla länder
för att nå målet. För att ändå uppnå nå målet till år 2020, krävs att produktiva skogar med bevarande
värden inte bara är skyddade, det kräver också restaurering av skogar i stor skala. Regeringarna i Sverige, Norge och Finland har ännu inte presenterat en lösning på, hur man kan upprätta skydd och som
uppfyller de bindande avtalet.
17 %
Det svenska skogsbruket räknar naturhänsynen på sin skördade areal, såsom sparad skogsmark. Man
säger till exempel att Sveaskog redan lämnar 20% av skogen för biologisk mångfald. Men mer än hälften av den faktiska naturhänsynen finns på kalhuggna områden och den sortens skog bör inte räknas in
de 17% som Nagoya mötet kommit överens om.
Samma sak gäller för t ex Stora Enso, som säger att de lämnar 10% av sin skog för biologisk mångfald
och miljömål. Men hälften av den lämnade är naturhänsynen finns i skördade områden och den andra
hälften är frivilligt avsatt. Och bland de 5% som är avsatt som HCV skogar (high valuable forest), vet vi
att bara hälften av det är skogar, som faktiskt har höga naturvärden, såsom nyckelbiotoper till exempel.
Skogsindustrin i Sverige anser att redan 19,3 % av den svenska skogen är skyddad.
För vår trovärdighet är det viktigt att stå upp för 17 % HCV. Ansvaret att ta hand om ekosystemet i
Taiga-området har fungerat dåligt. Den frivilliga vägen har hittills inte varit lyckosam.
Följande mål är de, som rör skogsbruket i Nagoya-överenskommelsen om biologisk mångfald (MJVs
översättning nedan):
Mål 11
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År 2020 är minst 17 procent av mark och insjöar och 10 procent av kust- och havsområden, särskilt
områden av särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, bevarade genom ett effektivt och jämlikt hanterande. De är ekologiskt representativa och väl avgränsade system. De skyddade områden och andra områdesbaserade åtgärder för bevarande, skall integreras i det övergripande
lands- och kustlandskapet.
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Mål 12
År 2020 har utrotningen av kända hotade arter förhindrats och deras bevarandestatus, särskilt de mest
på tillbakagång, har hållbart förbättrats.
Mål 3
Senast år 2020 har incitament, inbegripet subventioner, skadliga för den biologiska mångfalden elimineras, avvecklas eller reformeras för att minimera eller undvika negativa effekter. Positiva incitament för
bevarande och hållbart nyttja den biologiska mångfalden utvecklas och tillämpas, konsekvent och i
överensstämmelse med konventionen och andra internationella skyldigheter, med hänsyn till nationella
socioekonomiska förhållanden.
Mål 5
År 2020 är minskningen av alla naturliga livsmiljöer, inklusive skogar, åtminstone halverad och om möjligt närmar sig nära noll. Undertryckande av arter och livsmiljöer har minskat avsevärt.
Mål 7
År 2020 finns områden med jordbruk, vattenbruk och skogsbruk, som brukas uthålligt och som säkerställer bevarandet av den biologiska mångfalden.
Det är viktigt att 17 % av HCV skogen skyddas, även om det inte finns så mycket HCV skogar i Sverige,
Norge och Finland. Vi måste återskapa denna typ av skog i stor skala. Skogsindustrin har hittills inte
tagit hand om ekosystemet i Taiga-området på ett tillräckligt ansvarsfullt sätt.
Vid bevarande av biologisk mångfald talar man ofta om fyra olika ambitionsnivåer, från förekomst av
arter via livskraftiga stammar och ekologiska samband till systemets förmåga att återhämta sig och
fungera även efter störningar (resiliens), Angelstam, P., m.fl. 2007.
Det måste vara ett mycket viktigt inslag i skogsbrukets miljöarbete att återskapa fölorade naturvärden.
De flesta produktionsskogar genererar idag degraderade ekosystem vad gäller artförekomst, substrat
och biotoper. Därför är åtgärder såsom nyskapar och återskapar värden helt nödvändiga för att framtidens skogslandskap ska klara målen om biologisk mångfald. Ju sämre hänsyn, desto större skyddsbehov behövs, generellt sett.
MJV anser att, den långa namnlistan i föreningen Skydda Skogens forskarupprop om bl.a. 20% arealskydd, duger gott som stöd från det vetenskapliga hållet, inklusive de vetenskapliga studier, som denna
bedömning vilar på.

14 (19)
Svenska FSC|FSC Sweden
Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71 Uppsala,
Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala· T +46 (0) 18 14 15 26
info@fsc-sverige.org · www.fsc-sverige.org

® FSC, A.C. All rights reserved. Secretariat code

Generell hänsyn kan inte ersätta reservat. Detta konstaterades t ex i den skogspolitiska utredningen
från 1990/91 där bland andra L-E Liljelund gjorde en utredning om behovet av skydd av skogsmark.

Forest Stewardship Council
Svenska FSC
BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

MJV yrkar att
-FSC-skogsbukare följer uppgörelsen i Nagoya och förbinder sig att avsätta 17 % av alla naturtyper på
FSC-märkt skog.
-kriterietext under princip 6 skall harmonisera Nagoya-uppgöreslen.
-avsättningarna skall var klara och avslutade till 2020.
Utan en hållbar biologi, inget hållbart skogsbruk

Motion 5 Miljöförbundet Jordens Vänner
En oberoende certifierarfunktion
Utan en trovärdig certifierarfunktion missgynnas FSCs varumärke.
MJV yrkar att
-FSCs certifierare skall vara oberoende och fristående, opartisk och avlönas av FSC direkt. Certifieraren skall godkännas av FSCs styrelse och skall vara direkt ansvarig inför den.

Motion 6 Miljöförbundet Jordens Vänner
MJV yrkar att
överträdelser av FSCs regelverk skall avgiftsbeläggas. Avgifterna skall vara så väl tilltagna att överträdelser blir direkt olönsamma. Avgifterna skall fonderas för åtgärder för miljön, för sociala främjanden
eller ett bättre ekonomiskt förfarande.

Motion 7 Miljöförbundet Jordens Vänner
Omdefinition av begreppet plantager.
Omdefinition av begreppet plantage behövs. Idag definierar svenska FSC plantage som endast plantering på åkermark. Stora framodlade enskiktade gran och tallbestånd definieras således inte som plantager. Detta har förvånat FSC-kunder på kontinenten. Definitionen av ett plantageskogsbruk skall enligt
MJV omformuleras.
Omformulering av bakgrundsruta för princip 10 behövs.
Definitionen av ett plantageskogsbruk skall innefatta skogsmark
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-har markberetts
-som anlagts med för ståndorten främmande provinienser.
Omformulering av bakgrundsruta för princip 10 skall ske.
MJV yrkar
på en definitionsöversyn enligt ovanstående.
--------------------------------------Ett citat från professorn i skogshistoria Lars Kardell från boken Svenska urskogar,
1992:
"Då det knappast går att hitta något område som våra förfäder inte påverkat, direkt eller indirekt, blir
slutsatsen att några urskogar inte finns. Detta dilemma löser den urbaniserade naturvetenskapsmannen
vid sitt skrivbord på två sätt. För det första låter man den "primitiva" människan, jägaren och fiskaren, bli
en del av urskogen. För det andra accepterar man tanken att naturen läkt spåren efter de ingrepp som
gjordes för 50-100 år sedan. Det är först när vi skördar skog med modern teknologi, d.v.s. motorsågar
och traktorer, som den övergår från naturskog till ett icke reparabelt kulturskogsstadium. Än värre blir
det naturligtvis om man odlar skog med frö- och plantmaterial som är främmande för trakten."

Motion 8 Miljöförbundet Jordens Vänner
Beståndsanläggning med Contorta.
Begränsning av contortabestånd i renbetesområden. Under FSC-kriterier 6.9
förslag till ny indikatortext.
MJV yrkar
att inom renbruksområden skall det inte vara tillåtet att anlägga nya contortabestånd.

Motion 9 Miljöförbundet Jordens Vänner
MJV yrkar att
Alla kostnader för medlarfunktionen i samband med samråd skogsbolag-rennäring skall ersättas av
skogsbolaget. Medlingsfunktionen ändras i enligt med indikator 3.6 och 3.4 i FSCs stagar.

Motion 10 till Svenska FSCs Årsmöte 2011
Här med motionerar Stora Enso Skog om att ändra § 4 i Svenska FSCs stadgar så att
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certifieringsföretagen inte tillåts vara medlemmar i FSC.
Syfte:
Certifieringsföretagen spelar en mycket viktig roll inom FSC. För att stärka dem i deras roll bör de inte
accepteras som medlemmar i FSC, eller ha en specifik kammartillhörighet. Skälet är att
kammartillhörigheten kan leda till intressekonflikter, eller misstanke om intressekonflikter. Det är därför
viktigt att ge certifieringsföretagen en observatörsroll inom FSC:s processer, så att de får en god
förståelse för de områden de sedan ska revidera. Samtidigt skapas genom detta förutsättningar för en
trovärdig och oberoende roll.
Föreslagen förändring till § 4: Genomstruket föreslås plockas bort och röd text läggs till:

§4 Medlemskap
Fysiska och juridiska personer med intresse att verka för föreningens ändamål i Sverige kan bli
medlemmar i föreningen. Medlemmar måste skriftligen, i en deklaration, visa att de stöder
föreningens ändamål samt FSC:s arbete för en oberoende, internationellt trovärdig certifiering av
skogsbruk inom ramen för FSC:s tio principer och kriterier.
Medlemmarna tillhör en av föreningens tre kammare: sociala kammaren, ekonomiska kammaren eller
miljökammaren.
Medlemmar som är eller representerar certifierare kan ej finnas representerade i styrelse,
standardkommitté och tvistenämnd eller delta i beslut vid stämman som rör standardärenden.
Certifieringsföretagen eller deras anställda medges ej medlemskap i FSC , utan ges
observatörsrättigheter i FSC:s olika processer. Certifieringsföretagen har ingen kammartillhörighet
Beslut om nya medlemmar och kammartillhörighet tas av styrelsen i konsensus. Ansökan om
medlemskap sker genom undertecknande av en skriftlig deklaration som tillhandahålls av föreningen.
Medlem som önskar lämna föreningen ska meddela detta senast tre månader innan
verksamhetsårets slut. Full medlemsavgift ska betalas för innevarande år av medlem som begär
utträde.
Medlem som motverkar föreningens ändamål och verksamhet eller inte fullgör sina ekonomiska
åtaganden kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av stämman. Se under § 7.
Motionen är skriven av Daniel Forsberg på uppdrag av Stora Enso Skog.

Motion 11 till Svenska FSCs årsstämma 24 maj 2011

Förslag till stämmobeslut
Vi yrkar att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att verka för ökad transparens, gentemot medlemmar
och övriga intressenter, kring standardkommitténs uppdrag i förvaltningen av FSC-systemet, särskilt
beträffande arbetssätt, prioriteringar och tillgängliggörande av resultat.
Motivering
Standardkommittén är en permanent kommitté inom föreningen och har styrelsens uppdrag att förvalta
FSC-systemets integritet inklusive den svenska skogsbruksstandarden. Transparens och öppenhet ska
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genomsyra all verksamhet inom Svenska FSC och är av särskild betydelse i Standardkommittén med
tanke på dess tunga roll i föreningens verksamhet.
Det är av avgörande betydelse för det övergripande förtroendet för Svenska FSC att den svenska
skogsbruksstandarden och övrig delar i FSC-systemet förvaltas på ett sådant sätt att medlemmar och
utomstående intressenter har god insyn och möjlighet att påverka såväl processer som sakinnehåll.
Detta kräver tillgång till lättillgänglig och uppdaterad information om Standardkommitténs löpande arbete och bör därför omfatta kommitténs arbetssätt, dess långsiktiga och aktuella prioriteringar samt de
resultat som kommittén levererar.
Relevanta delar av ovanstående beskrivs redan idag i beslutad arbetsordning (reviderad 10-08-19) men
betydande förbättringar är möjliga vad gäller transparens kring prioriteringar och tillgängliggörande av
dokumentation av pågående processer.

2011-04-11
Hans Djurberg
SCA Skog
med stöd av Bergvik, Korsnäs, Holmen, StoraEnso och Södra.

Motion 12 till Svenska FSCs årsstämma 24 maj 2011
Förslag till stämmobeslut
Vi yrkar att årsstämman beslutar om ett förtydligande av riktlinjerna för standardrevision (inkl SLIMF)
avseende krav på förenkling av innehåll och språk.
Motivering
Nuvarande skogsbruksstandard uppfattas av många som svårbegriplig både till sin struktur (innehåll)
och sitt språkbruk.
Svenska FSCs styrelse har via en särskild arbetsgrupp inlett arbetet revisionen av den nuvarande standarden i och med att man är i färd med att beskriva plan och strategi för det kommande revisionsarbetet.
I en sådan strategi bör framgå att det är ett mål i sig att standarden är begriplig för användarna (skogsbrukare) – inte enbart specialister - och att strukturen underlättar förståelsen för såväl FSCs grundläggande principer som tillämpningen i svenskt skogsbruk.
2011-04-11
Hans Djurberg
SCA Skog
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med stöd av Bergvik, Korsnäs, Holmen, StoraEnso och Södra.

Motion 13 till Svenska FSCs årsstämma 24 maj 2011
Förslag till stämmobeslut
Vi yrkar att årsstämman beslutar om att i beskrivningen av styrelsens uppdrag – i stadgar och i arbetsordning - inrymma att dess ledamöter har ansvar inför föreningens medlemmar och skall fatta sådana
beslut som bäst beaktar Svenska FSCs intressen och är förenliga med föreningens syfte, vision och
verksamhetsmål samt att styrelsearbetet ska präglas av positivt, konstruktivt och framåtsyftande samarbete mellan parterna.
Motivering
Svenska FSCs vision är att ”FSC är den självklara standarden för ansvarsfullt brukande av skog. Varumärket förknippas med ekonomiska, sociala och miljöriktiga värden som skapar efterfrågan.” Föreningen ska enligt sina stadgar verka för ”positivt, konstruktivt och framåtsyftande samarbete mellan parter
företrädande miljöintressen, sociala intressen och ekonomiska intressen i Sverige”. Medlemmar måste
skriftligen visa att de stöder föreningens ändamål enligt ovan samt FSCs arbete ”för en oberoende,
internationellt trovärdig certifiering av skogsbruk inom ramen för FSCs tio principer och kriterier”. Medlem som ”motverkar föreningens ändamål” kan uteslutas. Föreningens kansli ska enligt föreningens
arbetsordning (uppdaterad 10-08-19) ”verka i enlighet med föreningens syfte”. Beträffande styrelsens
arbete säger stadgarna att ledamöterna ska sträva efter att ”fatta beslut som gynnar hela FSC”. I arbetsordningen (uppdaterad 10-08-19) omnämns styrelsens ansvar i ekonomiska frågor där den sägs ha
”ekonomiskt ansvar inför föreningens medlemmar och skall ta beslut som bäst beaktar Svenska FSCs
ekonomiska intressen”.
Mot bakgrund av ovanstående är det motiverat att förtydliga styrelseledamöternas ansvar inför föreningens medlemmar, i det att de beslut som fattas av styrelsen ska bäst beakta Svenska FSCs intressen och vara förenliga med föreningens syfte, vision och verksamhetsmål. Detta innefattar att även
styrelsearbetet ska präglas av positivt, konstruktivt och framåtsyftande samarbete mellan parterna.

2011-04-11, Hans Djurberg SCA Skog med stöd av Bergvik, Korsnäs, Holmen, StoraEnso och Södra.
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