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Læsevejledning:
Referatet gengiver i korthed diskussion og forslag til beslutninger, som vandt tilslutning på mødet.
Vi indarbejder dette efter bedste evne i de konkrete revisionsforslag, som deles i arbejdsgruppen i
den videre proces.
Mødet fulgte ikke dagsorden, men dagsorden er stadig skrevet ind i referatet.
Dagsorden:

1) Introduktion til mødet, herunder en kort gennemgang af følgende dokumenter:
a. Det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift
b. PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks retningslinjer for certificering af
paraplyorganisationer
c. PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks retningslinjer for auditorer og
certificeringsorganer

d. PEFC DK 006-2 PEFC Danmarks vejledning til notifikation af
certificeringsorganer
e. PEFC DK 007-2 Ordliste og definitioner for det danske PEFC
certificeringssystem for bæredygtig skovdrift (Delvist)
2) Potentielle ændringer i systemet:
1. Opfølgning på fortolkninger fra bestyrelsen i perioden 2014 til 2019
2. Vurdering af konsekvenser vedrørende ISO 17021: Requirements for
Certification Bodies
3. Ønsker fra interessenter i forhold til ændringer af dokumenterne
3) Eventuelt
1) Introduktion til mødet, herunder en kort gennemgang af dokumenter.
Mødet blev indledt med muligheden at dette møde skulle være det eneste møde i
arbejdsgruppe 2, da der som udgangspunkt ikke ser ud til at være store ændringer.
Det blev kommenteret at der var ønsker om en grundigere gennemgang af de forskellige
punkter og at der derfor godt kan holdes flere møder.
Efter indledningen blev samtalen startet og fulgte ikke dagsordenen, men derimod de
forskellige ønsker hos deltagerne.
Der blev henvist til den norske, svenske og tyske standard som reference til den
grundlæggende måde standarderne er bygget op på og måden dokumenterne hænger
sammen.
Det blev foreslået at den årlige interne auditering i grupperne blev gjort afhængig af
aktivitet, risiko og størrelse af det certificerede areal, hvis de internationale retningslinjer
tillod det.
Der blev også diskuteret om der skal ændres i kravene på hvornår den enkelte skovejer
skal opfylde krav om at udlægge 10% biodiversitetsareal. Den norske model bygger på at
en gruppe skal kunne dokumentere, at der samlet for de skove, der er en del af gruppen,
på fylkeniveau er min. 5 % af arealet registreret som nøglebiotoper.
Det blev diskuteret om mulighed for at små skove kan undtages fra krav om
biodiversitetsarealer, hvis eksempelvis arealerne andre steder i nærheden har en høj
biodiversitet. Spørgsmålet vendes med arbejdsgruppe 1.
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I Krav til gruppecertificering … PEFC 003-04 punkt 5.7 blev det diskuteret at kvadratroden
er en stor procentdel når der er så relativt få ejendomme med i grupperne og om det
eventuelt kunne foretages ud fra et aktivitetsniveau, så ejendomme uden aktivitet kan
undtages ved intern audit. Det blev påpeget at i de nuværende krav (og i krav fra PEFCC)
skal 25% være tilfældigt udvalgt.
Punkt 7.4.2.c i PEFC DK 001-3 blev fremhævet som et punkt, der skal være
opmærksomhed på, da det i praksis har været rejst tvivl omkring hvorvidt det har indgået i
certificeringsfirmaets audit.
Formuleringer om Skovbrugsbevis ønskes fjernet, da det menes at skabe forvirring.
Punkt 5.4.4 i PEFC DK 003-4 ønskes fjernet, men det skal undersøges hvorvidt det er
muligt. Eventuel omstrukturering og sammenføjning mellem punkt 5.2, 5.5 og 5.6, da de
menes at indeholde samme emne.
PEFC DK 005-3 er blevet skærpet fra international side.
Kravene i ISO 17021:2018 er blevet implementeret i PEFC Requirements for Certification
Bodies operating Forest Management Certification, PEFC ST 1004:2014 - Enquiry Draft
og fra PEFC Int. anbefales det, at følge dette dokument, da man forventer at standarden
træder i kraft inden for en overskuelig fremtid. Desuden skal det urgamle normative
dokument Annex 6 - Certification and Accreditation Procedures opfyldes.
Der blev stillet spørgsmål ang. retningslinjer for spørgsmål i forbindelse med fortolkning og
andet til PEFC Danmark og der blev ønsket at svar på eventuelle spørgsmål bliver
offentliggjort på PEFC Danmarks hjemmeside.
I forhold til Ordlisten:
Nyt klima afsnit – Fokus på begreber som: Optag, lagring, lager og substitution.
Det blev påpeget at mange af definitionerne er direkte fra ISO.
Forlag om at ændre evighedstræer til veterantræ elle habitattræ.
TBO opfordrede til at sekretariatet allerede nu begynder at holde dokumenter op i mod de
tjeklister der skal udfyldes i forbindelse med godkendelsesprocessen, for at sikre den mest
smidige behandling i PEFCC.
Skrevet af Sune Enevoldsen/Morten Thorøe 20/3-2020
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