Forest Stewardship Council
Svenska FSC
BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Protokoll från det 5:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse
2015
Tid och plats: Måndagen den 3 juni kl 16-16.30, Telefonmöte.
Deltagare:
GunMarie Persson
Leif JohanssonJoakim Källman
Uno Brinnen
Per Larsson
Åke Persson, (punkt 46,49 och 50)
Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj)

Bilagor:
Protokollsbilaga 1: Beslutskriterier dispensansökninga

PROTOKOLL
Pkt

Ärende

Min,
ca.

45

Mötets öppnande

2

Målsättning

Beslut

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändess och Per Larsson valdestill justerare

Val av justerare
46

Kemikaliedispens

10

Beslut
Följande beslut gäller enbart 2015. De planer och prognoser
som redovisas har ingen avgörande betydelse för dagens beslut
då varje år ska behandlas för sig. För de ansökningar där komplettering begärts hänvisas till aktuella punkter i styrelsens bedömningskriterier för kemikaliedispenser, se bilaga.

Bergvik Skog AB FM, SGS-FM/COC-010295. Kompletterande
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ansökan. Ersätter tidigare insänd ansökan med beslutsdatum
141217
Ansökan beviljas.

47

Dagordning 23 juni

10

Diskussion
Viktiga punkter att prioritera till mötet den 23 juni är struktur för
ekonomisk rapportering, stdardrevisonen (hur vi säkerställer att
processen flyter på samt var vi är med olika frågor) , strategiska
frågor och struktur för ekonomisk hantering och rapportering.
Kansliet får i uppdrag att se till att nya ledmöter är insatta i aktuella frågor.

48

Övriga frågor

5

Vi har en vakant plats i den strategiska gruppen för nordiskt
samarbete. Eftersom ett planeringsmöte äger rum i Köpenhamn
25-26 augusti är det angeläget att så snabbt som möjligt fylla
åplatsen. Den ledamot, ordinarie eller suppleant , som är intresserade att delta i arbetet med att ta fram en Nordisk strategi och
övergripande mål för vår region kan höra av sig till Lina

49

Nästa sammanträde –
datum

1

Ordinarie styrelsemöte 23 juni, 18 september, 3 november och
10 december

50

Mötets avslutande

2

Justeras

Per Larsson
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Protokollsbilaga 1
Förslag till beslut angående dispensansökningar insekticider oktober 2011
Kriterier:
1. Dispensansökningar måste innehålla en tydlig och specifik motivering till varför särskilda skäl föreligger för att använda bekämpningsmedel mot snytbagge. Denna motivering skall bland annat tydligt
visa att certifikatsinnehavaren försöker använda alla andra motåtgärder som är tillgängliga för att åstadkomma godkänd föryngring enligt Skogsvårdslagens miniminivå.
2. Certifikatsinnehavaren skall redovisa ett tydligt uttalat mål och målmedvetet arbete att avveckla användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge inom snar framtid.
3. Certifikatsinnehavaren skall redovisa en tydligt ökad användning av andra icke kemiska alternativ till
snytbaggeskydd (anpassningar av skogsbruksmetoder eller mekaniska skydd) i relation till tidigare år
och därmed tydligt minskad användning av bekämpningsmedel.
4. Certifikatsinnehavare/skogsbrukare med egna plantskolor måste visa på en tydlig utfasningsstrategi
för behandling av plantor via investeringsbeslut eller motsvarande såsom användning av mekaniska
plantskydd alternativt att hela behovet av skydd mot snytbaggeskador inom snar framtid kan ske via
anpassningar av skogsskötseln eller inköp av skydd från externa leverantörer.
5. Större skogsbrukare och större gruppcertifikat kan visa på ett systematiskt forsknings-och utvecklingsarbete för att fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge.
6. Certifikatsinnehavare/skogsbrukare skall på ett tydligt sätt redovisa hur man säkerställer att arbetet
följer gällande kollektivavtal och arbetsmiljölagstiftning, att enbart hänvisa till lag/avtal räcker inte.
7. En mer flexibel tillämpning kan eventuellt ske för certifikatsinnehavare som består av mindre markägare (SLIMF) och sådana som har nya FSC-cetrifikat.
8. Avvikelser från föregående års beviljade dispens skall motiveras.

Följande förslag till bedömning och beslut gäller enbart innevarande år. De planer och prognoser som redovisas har ingen avgörande betydelse för dagens förslag då varje år ska behandlas
för sig.
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