
Agenda Forum 3 PEFC:s standardrevision 2021 

Den 24 november kl 09.00 – 16:00 

Via teamslänk 

 

 

 

                                                         

 

Dagordning 

 

1. Mötets öppnande (09:00) 

2. Anmälan om anteckningar från dagens möte 

3. Personer för justering av protokollet 

4. Anteckning av de närvarande 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Proceduren – tidplan och övrig information 

 

7. Arbetsgrupp 2  - Produktion och miljö (09:30- 10:15) 

Presentation av arbete sedan förra forumet samt presentation av inkomna synpunkter 

och föreslagen hantering 

 

PEFC SWE 002 allmän konsultation forum 3 2021-11-24  

Excelark: Synpunkter allmän konsultation förslag till behandling forum 3 2021-11-24   

 

8. Presentation – utländsk arbetskraft (10: 30 – 11:00)  

Anna-Lena Norberg, Stoppa fusket 

 

9. Arbetsgrupp 3  - Social standard och entreprenörsstandard (11:00 – 12:00) 

Presentation av arbete sedan förra forumet & presentation av inkomna synpunkter och 

föreslagen hantering 

 

PEFC SWE 002 allmän konsultation forum 3 2021-11-24 kap 4 och  

PEFC SWE 003 allmän konsultation forum 3 2021-11-24  

Excelark: Synpunkter allmän konsultation förslag till behandling forum 3 2021-11-24   



                                                        

LUNCH ca 12:00 – 13:00 

 

10. Presentation markens kolbalans (13:00 – 13:30) 

Professor Peter Högberg, SLU 

 

11. Arbetsgrupp 4 - klimat (13:30 – 14:15) 

Presentation av arbete sedan förra forumet & kommentar på inkomna synpunkter 

Klimatgruppen har börjat formera sig med  övriga arbetsgrupper för att konkretisera 

underlaget till standardtext. Presentation av detta på mötet. 

 

12. Arbetsgrupp 1 – system och struktur (14:30 – 15:15) 

Presentation av arbete sedan förra forumet & presentation av inkomna synpunkter och 

föreslagen hantering 

 

Frågor för diskussion i forumet 

Arbetsgruppen önskar en diskussion om extern revision (PEFC SWE 005) som deltagarna 

uppmanas läsa igenom innan mötet. 

 

Kapitel 6.1 Revision PEFC SWE 005 (Renskriven text om extern revision)  

Excelark Synpunkter allmän konsultation förslag till behandling forum 3 2021-11-24   

 

13. Nästa möte  

Information och diskussion om nästa möte som är fastställt till 17 mars 

 

14. Övriga frågor  

 

15. Mötet avslutas 

 

Välkomna! 

Svenska PEFC 

 

Vi vill också påminna om att ni under hela revisionen är välkomna att ha synpunkter på 

processen: https://pefc.se/vara-standarder/standardrevision-2021-2022  

https://pefc.se/vara-standarder/standardrevision-2021-2022


                                                        

Information och läsanvisningar 

 

Synpunkter från allmän konsultation och arbetsgruppernas hantering   

Inkomna synpunkter i den allmänna konsultationen och arbetsgruppernas förslag till 

hantering i excelformat. En flik per arbetsgrupp. 

 

Dokument: 

Synpunkter allmän konsultation förslag till behandling forum 3 2021-11-24  (excelark) 

 

Skogsstandarden och entreprenörsstandarden - arbetsdokument 

 Arbetsdokument där de förslag som hunnit tas vidare av arbetsgrupperna sedan forumet 

23 september finns med. I kolumn 3 till höger är markerat vilka förslag som är 

nya/omarbetade. I viss fall finns omarbetningen i kolumn 3 (då det blivit för grötigt i 

ändringskolumnen). Vidare vägledning finns i loggen i början av dokumenten. 

 

Dokument: 

PEFC SWE 002 allmän konsultation forum 3 2021-11-24 (Svenska PEFC:s 

skogsstandard) 

 

PEFC SWE 003  allmän konsultation forum 3 2021-11-24 PEFC SWE 003 till forum 3  

2021-11-24  (Svenska PEFC:s entreprenörsstandard) 

 

 

Utdrag ur PEFC SWE 005 om externrevisionen 

Arbetsgrupp 1 vill ta upp de frågor som kommit in angående extern revision och vill 

gärna att forumdeltagarna läser igenom kapitlet innan mötet. 

 

Dokument: 

Kapitel 6.1 Revision PEFC SWE 005 

 

 

 

  



                                                        

Tidplan 

 

 

• 23 mars 2021 - Uppstart standardforumetBilda forum (1)

• 23 September 2021 - Första standardutkastetForum (2) första utkast

• Oktober 2021 - På nätetAllmän konsultation

• 24 November 2021 - Diskutera 
konsultationen

Forum (3)

• 17 mars  2022 - Förslag för publik konsultationForum (4) 

• April - Policies, lagar och förordningarHearing myndigheter

• April - maj 2022 - 60 dagar på nätetPublik konsultation

• September 2022 - Standardförslag fastställsForum (5)

• Oktober  2022 - Beslut om ansökan Styrelsebeslut 

• Oktober 2022 - Ansökan internationella PEFCAnsökan


