REFERAT FRA FÆLLESMØDE I FORBINDELSE MED REVISION.
PEFC Danmark 17 september 2019
Sted:
-

HedeDanmark - Kokholm 3, 6000 Kolding – Lokale K3

Deltagere:
-

Anders Riishøj Jensen - Danmarks Jægerforbund
Nora Skjernaa Hansen - Danmarks Naturfredningsforening
Lisbeth Lyck Sevel - Dansk Energi
Maria Dahl Hedegaard Jensen - Dansk Fjernvarmeforening
Claus Danefeldt Clemmensen - Dansk Skoventreprenør Forening
Tanja Blindbæk Olsen - Dansk Skovforening
Adam Kofoed Månsson - Danske Juletræer
Tomas B. Kolind Vilstrup - FDF
Michael Glud - HedeDanmark og Hedeselskabet
Karsten Vilken Mulvad - KFUM Spejderne i Danmark
Mogens Krog – Naturstyrelsen
Jens Christian Briand Petersen - Pro Silva
Henrik Fredslund - Skovdyrkerforeningerne
Anders L. Jensen – Skovdyrkerforeningerne
Niels Peter Dalsgaard - SLS Skovadministraion
Palle Madsen – Skovforsker, PHD
Morten Thorøe - PEFC Danmark
Sune Enevoldsen - PEFC Danmark
Chrestine Hedeager Nielsen - PEFC Danmark

-

Observatør og oplægsholder
Mikala Vildgaard - KU

-

Bestyrelsen for PEFC Danmark:
Ditlev Berner - Dansk Skovforening
Martin Briand Petersen - HedeDanmark
Henrik Skibsted - Træ- og Møbelindustrien/Junckers A/S
Palle Thomsen - Danske Byggecentre

-

Afbud:
Jesper Hvid Jørgensen - Dansk Skovforening
Thomas Larsen Schmidt - DGI Outdoor
Jes Lind Bejer - Friluftsrådet
Sidse Buch - BAT - Kartellet
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Fremsendt dagsorden:
1. Velkomst – Praktiske oplysninger,
2. Kort præsentation af PEFC Danmark og præsentation af deltagere / bilag 1 - deltagerliste
3. Revision af det danske system - TOF – Kendte fortolkningsspørgsmål
4. Opgavens omfang og rammerne for revisionen og fordeling af arbejdsgrupper
5. Gennemgang af procedurer for arbejdet
6. Tidsplan for arbejdet og fastsættelse af
mødedatoer
7. Eventuelt

1) VELKOMST AF PALLE THOMSEN BESTYRELSESFORMAND I PEFC DANMARK.
Praktiske ting som frokost, Wi-Fi og toiletter blev gennemgået.

2) PRÆSENTATION OG OVERBLIK OVER PEFC DANMARK
Deltagerne præsenterede sig selv – En del af deltagerne har erfaringer med PEFC Danmarks forrige revision og kender
hinanden fra andre forummer.
-

Mulighed for at KFUM repræsenterer spejderne. Vender tilbage med yderligere information.

3) DEN DANSKE STANDARD BLEV VIST OG GENNEMGÅET MED EN OVERSIGT OVER DOKUMENTER.
Arbejdsgruppe 1s opgaver
Ordlisten og definitioner (PEFC DK 007-2) blev fremhævet som ofte overset, og som en vigtig del af standarden.
Revisionen kan baseres på den eksisterende skovstandard (PEFC DK 001-3) eller på helt nye retningslinjer, det er op til
arbejdsgrupperne.
Det blev fremhævet at arbejdsgrupperne skal forholde sig til den internationale standard og ændringerne i den
internationale standard blev gennemgået. Punkt 6.3.4.3 blev fremhævet, da det har relevans i forhold til spørgsmål
om hvilke type af arbejde, der er omfattet af PEFC certificeringen.
Arbejdsgrupperne skal forholde sig til TOF (Trees Outside Forest) – Her fortalte Mikala Vildgaard kort omkring
strukturen og diskussionsemner ang. TOF. TOF blev perspektiveret som et tillæg til standarden og det skal beskrives
præcist, hvilket forhold TOF har til Skovstandarden (PEFC DK 001-03)

Det blev forslået at der igen skal rettes henvendelse til Landbrug & Fødevarer og Kommunernes Landsforening (KL) for
at få deres kommentar på TOF. Morten Thorøe vil forsøge at skabe kontakt.
Intentionen med TOF blev vendt i forhold til skovstandarden. Mikala har fokus på TOF og vil hjælpe i processen med at
udbrede forståelsen omkring den.
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Kort kaffepause.

-

Kendte fortolkningsspørgsmål til det nuværende system blev gennemgået. Der vil blive lagt et dokument ind i
Dropbox med de fulde spørgsmål og svar, da Power Point præsentationen til mødet kun indeholdt hovedpointer og
derfor ikke fik nuancer med.
Der blev stillet spørgsmål til PEFC Danmarks bestyrelse og arbejdsgruppernes rolle i forhold til fortolkningsspørgsmål
af systemet - og om arbejdsgrupperne skal indkaldes når der er fortolkningsspørgsmål til systemet efter revisionens
afslutning. Fortolkninger af systemet er tidligere blevet fremlagt PEFC Danmarks bestyrelse.
Skal medlemmerne af arbejdsgruppen kunne spørges til fortolkninger af systemet efter revisionen er afsluttet? Der
skal følges op på dette.
Arbejdsgruppe 2s opgaver:
Aftale og certifikat længde ved grupper certificeringer ønskes harmoneres. Spørgsmål omkring ISO. Der er ønske om
at både aftale og certifikat bliver 5 år.
Frokost

-

4) OPGAVENS OMFANG OG RAMMERNE FOR REVISIONEN OG FORDELING AF ARBEJDSGRUPPER
Deltagerne blev bedt om at overveje ideen med arbejdsgrupper og komme med forslag - der var ingen indvendinger
imod opdelingen og arbejdsgrupperne.
Palle Madsen og Morten Thorøe blev præcenteret som formænd for henholdsvis arbejdsgruppe 1 og 2.
Der blev rejst ønske om at høre deltagernes ideer, baggrund og evt. synspunkter:
•
•

•
•

•
•

•

Dansk energi: Ser gerne en stærk certificering, Troværdighed er vigtig, TOF er et fokuspunkt.
SLS: En stærk certificering, At der kommer fokus på Klima. Træarter. Dødt ved i nål skal give mening i
forhold til biodiversitet. Mangler argumenter til fordel for certificering i forhold til screening. NPDJ
fremhævede problemet med 10% intensivt dyrket areal, når større dele af det skovbevoksede ryddes aht.
lysåben natur.
Dansk Skoventreprenør Forening: TOF – Entreprenør i skoven vil gerne levere kvalitet. Dokumentation
ligger hos dem, der udfører opgaver? Se til Sverige i forhold til spørgsmålet. Dødt ved.
Danmarks naturfredningsforening: Solid standard – Klar på klima og biodiversitet – Ny viden –
Dokumentation på klimaspørgsmål. TOF især læhegn. Auditørers erfaringer er vigtige – Tydelighed i
forhold og sprog omkring biodiversitet og klimakrav. Lager – Tilvækst og evt. brug af træet. TOF findes
interessant.
Dansk fjernvarme: Biomasse – Brændselsaftale til biomasse – Flis skal gerne være lokalt og certificeret.
HedeDanmark: Små skove har en økonomisk byrde – vil gerne finde en let/omkostningsfri model som er
nemmere at komme ind i. Den administrative del af gruppe certificering er for tung og ønskes lettet. Se til
Norge og Sverige for ideer til mindre bureaukrati. Det er omkostningstungt for små skove Samt sikre
troværdigheden af systemet.
Dansk Skovforening: Behov for certificering – så bred som muligt – Bureaukrati/papirarbejde skal
mindskes.
Støtter bæredygtig forvaltning af skove – www.pefc.dk
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•
•
•

•
•
•

Danske juletræer: PEFC certificerede juletræer. TOF en mulighed? Brancheforening der gerne vil hjælpe
deres medlemmer. Kigger til Tyskland.
Dansk Jægerforbund: Er her for vildtet skyld.
FDF: Fokus på at organisationer kan komme ud i skoven. Tilgængelighed og gennemsigtighed i forhold til
ejerforhold og hvilken type skov man opholder sig i. Glad for dialogen med dem, der driver skovene.
Arbejder ikke for mest muligt friluftliv, men for kvalitet og respekt for en flersidig anvendelse af skovene
KFUM: Bygge bro mellem skovejer og brugere. Hvordan kan man gøre trafik enkel for brugerne? Slid på
skoven skal undgås. Publikum skal tænkes ind.
Skovdyrkerforeningerne: Spændingsfeltet mellem brugergrupperne (Eksempelvis: Spejdere og jægere)
Skoven er ikke kun ét sted.
Naturstyrelsen: Dokumentation er vigtig – Certificering er vigtig og gavnlig. Det vil være en fordel, hvis
certificeringen ligner de eksisterende retningslinjer som Naturstyrelsen allerede følger.

Der var en generel enighed omkring vigtigheden af at sikre Troværdighed omkring systemet samtidig med, at PEFC
systemet gøres tilgængeligt for så mange skovejere som muligt.
Alle var enige om at gå fordomsfrit ind i processen for at forstå andres synspunkter og ønsker til den fremtidige
udformning af PEFC systemet i Danmark.
I starten af processen var der konsensus omkring den tilgang, at deltagerne ikke skulle fokusere på konkrete punkter,
der ønskes ændret, men at man skulle kommer med overordnede mål og værdier. Hermed kan processen startes med
en værdibaseret diskussion, som så efterfølgende kan drejes over i en mere detalje orienteret tilgang.
Der var bred enighed om at belyse begrænsninger og svagheder ved den nuværende ordning og at udgangspunktet er,
at det som ikke fungerer for de certificerede skove skal rettes, samt at nye krav, som er omkostningsfrie at indføre,
burde prioriteres.
Der ønskes en tydelighed i forhold til mærket og ”normale mennesker” – Værdien af mærket og certificeringen skal
være til at forstå for alle.

5) GENNEMGANG AF PROCEDURER FOR ARBEJDET:
Dokument: ”Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem” (PEFC DK 008-03) blev
fremhævet – Det er en god ide at læse dette dokument for at få yderligere indsigt i processen.
Arbejde med at identificere relevante interessenter i forhold til høringen.
Processen blev accepteret.
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Arbejdgruppe 1:
• SLS
• Dansk Skoventreprenør Forening
• Dansk Energi
• Dansk Jægerforbund
• Danske Juletræer
• FDF
• Skovdyrkerne (Henrik Fredslund)
• Danmarks Naturfredningsforening
• Pro Silva
• HedeDanmark
• Hedeselskabet
• Dansk Fjernvarme
• KFUM
• Naturstyrelsen
• Friluftsrådet
• BAT
• DGI
Arbejdsgruppe 2:
• Dansk Skovforening
• Skovdyrkerene (Anders L. Jensen)
• HedeDanmark
• Hedeselskabet
• Dansk Fjernvarme - måske
• Naturstyrelsen - måske

6) TIDSPLAN FOR ARBEJDET OG FASTSÆTTELSE AF MØDEDATOER
Forberedelse til næste møde i arbejdsgruppe 1:
Analyse af ændringerne i den internationale skovstandard og konsekvenserne af disse ændringer forhold til den
danske skovstandard.
Kan vi henvise til national lovgivning og dække os ind på den måde?
Er der huller som vi skal være opmærksomme på?
Trække på erfaringer fra vores internationale netværk?
Næste møde kunne være hos:
• Danmarksnaturfredningsforening, København
• Naturstyrelsen, Randbøl
• Skovforeningen, Frederiksberg
• SLS. Brædstrup
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Der blev fra PEFC Danmarks side opfordret til at trække på det faglige netværk hos interessenterne. Det er vigtigt at få
relevant viden i spil.
Der blev stillet spørgsmål til hvorfor certificeringsvirksomhederne ikke blev spurgt ind til certificeringen. Svaret var at
de måske gerne vil holde sig på afstand og uafhængige. Der efterspørges et oplæg fra en auditør, så deres synspunkt
kan tages med i ordningen. Auditøren har en ide om det tekniske og praktiske som efterspørges i arbejdsgrupperne.
Det undersøges, om NEPCon og/eller Orbicon har mulighed for at give et oplæg på det kommende møde i
arbejdsgruppe 1.
Der blev efterlyst en tydelig tidsplan og klare deadlines. ”En projektplan med milepæle.”

Der fremlægges en tidsplan til det kommende møde i arbejdsgruppe 1.

7. Eventuelt
Video der er blevet filmet i løbet af dagen, bliver fremsendt til godkendelse inden den bliver offentliggjort.
Der fremsendes en ”doodle” til deltagerne i arbejdsgrupperne for at finde næste mødedato.

Støtter bæredygtig forvaltning af skove – www.pefc.dk
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Referat fra første møde i arbejdsgruppe 1.
PEFC Danmark 18 november 2019
Sted:
- Danmarks Naturfredningsforening - Masnedøgade 20, 2100 København
Deltagere
- Nora Skjernaa Hansen - Danmarks Naturfredningsforening
- Lisbeth Lyck Sevel - Dansk Energi
- Henrik Fredslund – Skovdyrkerforeningerne
- Jesper Hvid Jørgensen – Dansk Skovforening
- Thomas Larsen Schmidt – DGI Outdoor
- Karen Post – Landbrug & Fødevare
- Christian Rahbek - NEPCon
- Morten Thorøe, PEFC Danmark
- Sune Enevoldsen, PEFC Danmark
- Mikala Vildgaard, PEFC Danmark
- Palle Madsen, Formand for arbejdsgruppe 1
-

Observatør:
Praktikant fra DN
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Fremsendt dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra første møde (fælles møde) / Bilag 1
2) Erfaringer med den eksisterende standard:
a. Oplæg fra certificeringsvirksomheder
b. Fortolkningsspørgsmål fra bestyrelsen
3) Gennemgang af behov for ændringer af den danske skovstandard, som konsekvens af
den nye internationale standard.
4) Gennemgang af erfaringer fra det eksisterende system. Deltagerne bedes byde ind med
objektive og konkrete erfaringer. Sendes til se@pefc.dk før mødet.
5) Gennemgang af ønsker til ændring af den nuværende skovstandard fra deltagere. Til
mødet bedes deltagerne forholde sig til, hvilke punkter i den nuværende skovstandard
(PEFC DK 001-3) finder jeres organisation særligt relevante og hvilke ændringer evt.
ønskes? Sendes til se@pefc.dk før mødet.
6) Drøftelse af ønsker til strukturelle ændringer af den eksisterende struktur. Skal der laves
et tillæg til entreprenører? Skal ToF inddrages i strukturen?
7) Drøftelse til fremtidig proces- og mødeplan.
8) Fastsættelse af ny mødedato og mødested
9) Eventuelt

1) Godkendelse af referat fra første møde (fælles møde) / Bilag 1
Velkomst af Palle Madsen, Formand for arbejdsgruppe 1. Praktiske ting som frokost, Wi-Fi blev
gennemgået. Danmarks Naturfredningsforening blev takket for at stille lokaler til rådighed.
Referatet blev godkendt.
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2) Erfaringer med den eksisterende standard.
a) Oplæg fra Christian Rahbek, NEPCon. (Se bilag 3)
-

-

PEFC er nemmere at gennemskue end andre ordninger.
Anbefaler at der fokuseres på få centrale punkter.
Punkt 2.3 i PEFC DK 001-3 – Anbefaling om at gøre punktet mere entydig. Der er ikke
mange omkostninger ved at lave dødt ved i gran, mens der kan være store omkostninger
ved Bøg og Eg. Ligeledes vil det være godt for standardens at få det med, da det er et
aktuelt emne.
Anbefaling om at undgå uklare formuleringer.
Præmisserne og metoderne for drift planer er ændret.

Kommentere fra Orbicon blev vist på Power Point – Se bilag 3.
b) Oplæg fra Morten Thorøe omkring fortolknings spørgsmål, der er blevet stillet til PEFC
Danmarks bestyrelse.

3) Gennemgang af ændringer i den nye internationale standard blev gennemgået af Palle
Madsen. Se bilag 3.
Hovedpunkter i gennemgangen og tilhørende diskussionspunkter i arbejdsgruppen:
- Det anbefales, at man finder ”ånden” i standarden og at der specificeres hvad der menes
med skovareal.
- Det er vigtigt, at standarden forbliver operationel og enkel for auditørerne, og så lidt som
muligt overlades til deres vurdering, da det vil resultere i usikkerhed og øget tidsforbrug for
alle parter.
- Det blev nævnt, om den danske standards struktur skal bringes mere i overensstemmelse
med den internationale eller bibeholdes i høj grad som den er. Mest stemning for
sidstnævnte, og med åbning for mere konsekvent end i den internationale at placere helt
overordnede nationale rammer (lovgivning, bæredygtighedsbegreb m.v.) indledningsvist i
Kap. 7 el. tidligere kapitler.
- Det blev diskuteret, at fjerne punkt 1.3 i PEFC DK 001-3, da det måske er dækket af §3 og
natura 2000 områder.
- Der blev nævnt , at en forskydning (reduktion) i vedmassen på en ejendom både kan
skyldes skæv aldersklassefordeling eller, at ejeren på klassisk vis anvender opsparing i
skoven i forbindelse med generationsskifte.
- Klima og kulstofbinding skrives ind i standarden i selvstændigt afsnit.
- Dødt ved i tyndinger.
- Adgang for friluftsliv.
- Brand.
- Datagrundlag og driftsplanlægning.
- Intensivt drevne arealers forskydning ved tilkøb af ejendomme.
- Graduering af krav afhængig af ejendommes størrelse.
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Muligheder for at løse interessekonflikter ved mere fokus på funktionsopdeling af de
enkelte bevoksninger/områder i skovene – herunder målsætningsmæssigt.
Det blev nævnt at eksotiske træarter i mange tilfælde har højere tilvækst er dermed højere
CO2 binding, herunder også fremmede træarters anvendelse i askebevoksninger ramt af
sygdom.
Der er et stort praktisk problem i at tjekke underentreprenører. Spørgsmål om hvor
standarden gælder til i handels- og logistikkæderne.
Skovstandarden stiller krav inden for skovgærdet.
Der blev talt om, at det er nemt at udstyre udenlandske medarbejdere med et CVRnummer.
PEFC International kontaktes ang. punkt 9.2

4) og 5) blev hurtigt gennemgået pga. manglende tid. Indkomne erfaringer og ønsker er
modtaget og indgår i den videre proces, og fremgår af både præsentationen fra mødet og
dokumenterne i arbejdsgruppens Dropbox.
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6) Oplæg ang. TOF
5-15% af flis kommer fra træer uden for skoven. Her er et stort skyggetal.
Levende hegn skal vedligeholdes for at fungere optimalt, dette skaber biomasse. Træer bliver
fældet omkring huse.
Spørgsmål fra arbejdsgruppen om Naturstyrelsen kan sælge certificeret træ fra hederne?
Skal TOF være arealbåret, aktivitetsbestemt eller knyttet til de enkelte træer og træprodukter?
Skal hver enkel entreprenør certificeres?
Vil der være mulighed for at blive certificeret som kun TOF?
De forskellige dele af landskabet skal defineres og her er der mange forskellige perspektiver.
Spørgsmål omkring hvad landmænd uden skov og om en dækning af TOF i standarden vil ændre
betingelserne for dem. Dertil spørgsmål om, hvorvidt der skal laves regler for et område, som på
nuværende tidpunkt ikke er regelbundet.
Hertil var svaret at TOF kun vil gælde for dem, der er certificerede og ikke for andre.
Følgende struktur/matrix blev præsenteret for TOF i relation til forvaltningsintensitet og
arealanvendelse:

(se bilag 3)
Der blev talt om, at:
• Tilføje træholme og remisser til ekstensive landbrugsområder.
• Flytte infrastruktur til intensiv bebygget.
• Tilføje læhegn til intensive landbrugsområder.
TOF er i høj grad afhængig af, hvilke krav Skovstandarden stiller.
7) Drøftelse til fremtidig proces- og mødeplan.
Enighed om at møderne kan fastlægges flere ad gangen.
Doodle fungerer fint.
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TOF – enten som separate møder eller med i mødeplanen.
Der blev talt om at uddelegere de punkter til arbejdsgrupper, som de forskellige interessenter har interesse i.
Omvendt også enighed om, at det er vigtigt at opretholde kontakt og informationsniveau generelt i hele
arbejdsgruppen aht. gensidig udveksling af erfaringer, viden og læring.
Et ønske om at møderne afholdes tirsdag, onsdag eller torsdag.
Der er deadline sidst på sommeren 2020.
Link til Dropbox i alle fremtidige mails, så det er nemmere at finde for deltagerne.

8) Fastsættelse af ny mødedato og mødested
Der udsendes en Doodle – Deltagerne er velkommen til at melde ind med mulige mødesteder.

9) Eventuelt
Denne version:
- Skrevet af Sune Enevoldsen og kommenteret af
- Morten Thorøe, PEFC Danmark
- Palle Madsen, Formand for arbejdsgruppe 1
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Kære medlemmer af
PEFC Danmarks arbejdsgruppe 1 for revision 2019

PEFC DANMARK
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf: +45 33 24 42 66
Fax: +45 33 24 02 42
Mail: info@pefc.dk
www.pefc.dk
d. 16. januar 2020

Hermed fremsendes referat til 2. møde i arbejdsgruppe 1.
Mødet blev afholdt onsdag den 15. januar 2020 på Houens Odde Internationale Spejdercenter.
Deltagere:
Formand
Dansk Skoventreprenør Forening
Dansk Skovforening
Danske Juletræer
HedeDanmark
KFUM Spejderne i Danmark
Naturstyrelsen
FDF
Pro Silva
Skovdyrkerforeningerne
Landbrug & Fødevarer
SLS Skovadministration
PEFC Danmark
PEFC Danmark

Palle Madsen
Claus Danefeldt Clemmensen
Jesper Hvid Jørgensen
Adam Kofoed Månsson
Michael Glud
Karsten Vilken Mulvad
Mogens Krog
Tomas Vilstrup
Jens Christian Briand Petersen
Henrik Fredslund
Karen Post
Niels Peter Dalsgaard
Sune Enevoldsen
Morten Thorøe

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.
Der var fremkommet en række skriftlige og mundtlige kommentarer fra medlemmer af
arbejdsgruppen, der var forhindret i at deltage i mødet. Disse kommentarer blev fremført under de
relevante punkter i dagsordenen.
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra 1. møde i arbejdsgruppen:
Referat fra møde 1 blev godkendt uden kommentarer.

2) Præsentation af 1. udkast til den kommende skovstandard:
Formanden konstaterende, at der var fortsat enighed om at fastholde den eksisterende struktur
i skovstandarden.
Afsnit 1 (skovdyrkning) i den eksisterende standard blev gennemgået. Der blev drøftet en
række ændringer på baggrund af danske erfaringer og med udgangspunkt i den nye
internationale standard.
Der bliver udarbejdet et forslag med en formulering af punkt 1.5 omkring intensivt skovbrug.
Ændringerne i den nye internationale standard (8.1.5) vedr. skovrejsning i ikke naturligt
skovbevoksede områder samt vedr. etablering af plantage i forarmet/forhugget skov (8.1.6) i
forvejen er dækket i den danske standards generelle afsnit, og herunder henvisning til, at
dansk lovgivning og regulering af fx skovrejsning og naturbeskyttelse skal overholdes.
Desuden blev muligheden for et selvstændigt afsnit omkring klima drøftet. Her var der på
mødet enighed om fortsat at stile mod et selvstændigt afsnit omkring klima. Der var enighed
omkring, at klimahensyn skal afbalanceres på linje med de andre krav til bæredygtig skovdrift.
Der var enighed omkring, at var svært at opstille konkrete indikatorer for klima, som ikke
allerede var dækket af andre krav i standarden. Derfor var forventningen fra arbejdsgruppen, at
klimaafsnittet kommer til at bestå af nogle generelle formuleringer og en række henvisninger til
andre dele af standarden – f.eks. hensyntagen til jordbund eller opbygning af vedmasse, men
hvor der også tages hensyn til de enkelte certificerede ejendommes eller gruppers konkrete
udgangspunkt som fx areal, jordbund samt aldersklasse- og træartssammensætning.
Afsnit 2 (miljø og biodiversitet) blev ligeledes drøftet. Der var enighed omkring, at afsnit 2.3
(dødt ved) skulle ændres, da de eksisterende krav ikke virker efter hensigten. Det blev
besluttet at nedsætte en undergruppe, der specifikt skulle arbejde med kravet omkring dødt
ved.
Gruppen skal få belyst følgende spørgsmål:
• I hvilke type af bevoksninger er værdien af død ved størst. Hvor nytter det mest at
rekruttere og opretholde dødt ved og hvilket niveau skal der sigtes efter?
• Kan der i forlængelse heraf udformes krav til dødt ved, hvor der kan opnås bedre effekt
end i den nuværende standard af det døde ved, som skal udlægges?
• Hvordan kan niveauet af dødt ved opgøres på en enkel og sikker måde på skovniveau?
• Hvad opgøres i den danske skovstatistik?
Arbejdsgruppen var af den opfattelse, at det nuværende kriterium kan ændres, så det døde
ved kan rekrutteres i de bevoksninger i skoven, hvor det kan gøre mere nytte som habitat og til
lavere offeromkostninger. I den nuværende standard er fokus meget på de enkelt
bevoksninger uden skelen til den biologiske værdi af det døde ved. Man ønsker en mere
fleksibel tilgang, hvor der vurderes på den samlede mængde og kvalitet af dødt ved på
skovniveau.
Undergruppen er åben for alle interessenter. Foreløbigt forventes det, at DN, SLS og
HedeDanmark arbejder videre med et udkast til et nyt kriterium 2.3 for dødt ved, som kan
præsenteres på arbejdsgruppens næste møde den 19/2/2020. Indkomne ønsker fra DN om
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mere dødt ved og større andel af biodiversitetsarealer forventes at kunne indgå i dette
arbejde.
Vedr. lysåbne habitaters andel af de min. 7,5% biodiversitetsarealer, var der på mødet
enighed om, at der kun savnes en specificering af, hvor meget og hvor store søflader, der kan
indgå her.

3) Præsentation af muligheder for at certificere træer uden for skoven (TuS):
Sekretariatets oplæg blev præsenteret og diskuteret. Der var i arbejdsgruppen enighed om
følgende:
•
•

•
•
•

Det giver god mening at opstille en række krav til forvaltning af TuS.
Der ønskes ikke endnu en ordning, som lægges oven på eksisterende krav fra SPB,
brancheaftale etc. Sigtet er, at en TuS kan blive et attraktivt alternativ til andre
ordninger således, at man som ejer/forvalter/entreprenør/energiproducent ikke kan
undgå at få endnu en ordning at forholde sig til.
Det vurderes fortsat muligt at anvende PEFC ST 1003:2018 bilag 2, som grundlag for at
udarbejde en national dansk PEFC certificering for træer uden for skoven.
Det skal tilstræbes at en dansk TuS certificering indarbejdes i den reviderede danske
skovstandard som et bilag.
Det tilstræbes, men er ikke nødvendigt, at TuS ordningen udarbejdes samtidig med
revisionsprocessen i øvrigt og dermed godkendes som en del af den nye danske
ordning med virkning fra primo 2021.

For at få afdækket det konkrete behov for en TuS ordning og for at få identificeret, hvor der er
behov for at opstille nye krav til forvaltning af TuS blev det af arbejdsgruppen besluttet, at
nedsætte en undergruppe, som skulle arbejde videre med dette spørgsmål. Gruppen er åben
for alle interessenter og forventes at bestå af repræsentanter for Dansk Energi, DN, WWF,
L&F, DM&E og HedeDanmark. Det forventes at undergruppen mødes i forbindelse med det 3.
møde i arbejdsgruppe 1 den 19/2/2020.
4) Godkendelse af fremtidig proces- og mødeplan
Arbejdsgruppen godkendte den fremlagte møde- og procesplan. Se vedlagte bilag.
5) Fastsættelse af ny mødedato og mødested
Det 3. møde i arbejdsgruppe 1 afholdes den 19/2/2020 hos Ørsted, Kraftværksvej 53, 7000
Fredericia.
6) Eventuelt
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Kære medlemmer af
PEFC Danmarks arbejdsgruppe 1 for revision 2019

PEFC DANMARK
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf: +45 33 24 42 66
Fax: +45 33 24 02 42
Mail: info@pefc.dk
www.pefc.dk
d. 20. februar 2020

Hermed fremsendes referat til 3. møde i arbejdsgruppe 1.
Mødet blev afholdt onsdag den 19. februar 2020 hos Ørsted på Kraftværksvej 53 7000 Fredericia.
Deltagere:
Formand
Dansk Skoventreprenør Forening
Dansk Skovforening
HedeDanmark
KFUM Spejderne i Danmark
Naturstyrelsen
FDF
Pro Silva
Skovdyrkerforeningerne
Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer
SLS Skovadministration
PEFC Danmark
PEFC Danmark
BAT - Kartellet
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Energi
Dansk Fjernvarmeforening
DGI Outdoor
FDF
Friluftsrådet
Naturstyrelsen
Afbud:
Danske Juletræer
Danmarks Jægerforbund

Palle Madsen
Claus Danefeldt Clemmensen
Jesper Hvid Jørgensen
Michael Glud
Karsten Vilken Mulvad
Mogens Krog
Tomas Vilstrup
Jens Christian Briand Petersen
Henrik Fredslund
Karen Post
Thomas Holst
Niels Peter Dalsgaard
Sune Enevoldsen
Morten Thorøe
Sidse Buch
Nora Skjernaa Hansen
Lisbeth Lyck Sevel
Maria Dahl Hedegaard Jensen
Thomas Larsen Schmidt
Tomas B. Kolind Vilstrup
Jes Lind Bejer
Per Lynge Jensen
Adam Kofoed Månsson
Anders Rishøj Jensen

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. De punkter der henvises til, er fra udkastet til den nye standard dvs. punkt 2 i
standarden, er således det nye klimaafsnit osv.
Dagsorden:
1)

Godkendelse af referat fra 2. møde / Bilag 1
Kommentar om at der skal skrives afbud fra deltagere.
Referart godkendes med ændringer.

Til mødet blev der byttet om på rækkefølgen, så punkt 3 blev præcenteret før punkt 2, da en
deltager mødte senere. Dette blev godkendt af arbejdsgruppen.
2) Præsentation af nye krav til Social – friluftliv, uddannelse og ansattes rettigheder.
3) Præsentation af nye formuleringer fra forrige møde vedr. afsnittene Skovdyrkning,
Klima samt Miljø og biodiversitet. / Bilag 2
4) Præsentation af nye formuleringer fra undergruppe nedsat vedr. dødt ved.
Punkt 4 blev slettet fra dagsorden.
5) Information om næste møde.
6) Eventuelt
3) Præsentation af nye formuleringer fra forrige møde vedr. afsnittene Skovdyrkning,
Klima samt Miljø og biodiversitet. / Bilag 2
Formanden gennemgik punktvist de udkastet til nye formuleringer. Deltagerne blev opfordret til
at sige til, hvis der var behov for præcisering.
Afsnit 1 (skovdyrkning) i den eksisterende standard blev gennemgået. Der blev drøftet en
række ændringer på baggrund af danske erfaringer og med udgangspunkt i den nye
internationale standard.
Formulering omkring punkt 1.5 blev gennemgået. Der efterlyses større fleksibilitet og mere
pragmatiske løsninger. Der blev diskuteret hvorfor de intensive arealer er med i PEFC når de
ikke er med hos FSC. Der blev talt om at lave en kobling mellem intensive arealer og
biodiversitetsarealer. Enighed om at gødskning og sprøjtning er en del af intensiv drift.
Punkt 1.5 - Formanden laver et nyt udkast til formulering.
Punkt 1.8 – Mindre ændringer i punktet – Formanden udarbejder et nyt udkast til formulering.
Punkt 1.9 – Underpunkt fjernes.
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Desuden blev afsnittet omkring klima drøftet. Her var der på mødet enighed om fortsat at stile
mod et selvstændigt afsnit omkring klima. Der var enighed omkring, at klimahensyn skal
afbalanceres på linje med de andre krav til bæredygtig skovdrift især biodiversitet. Der var
forslag fra arbejdsgruppen om at formulere klimaafsnittet i en termologi, der er nemt at forstå.
Sekretariatet blev opfordret til at samle relevante punkter fra andre dele af standarden og
gentage dem i klimaafsnittet. f.eks. hensyntagen til jordbund eller opbygning af vedmasse.
2) Præsentation af nye krav til Social – friluftliv, uddannelse og ansattes rettigheder.
Afsnit 4 (uddannelse og information)
4.1 Diskussion omkring hvordan man definerer ”gode muligheder” og hvordan disse sikres.
Enighed om at det handler om imødekommenhed. Enighed om at skiltning er let tilgængelig
information. Som udgangspunkt er der ikke et problem mellem publikum og skovejere, selv om
det kan opleves anderledes i medierne.
Punkt 4.1 - Formanden kommer med et udkast til formuleringer.
Punkt 4.12 – Enighed om at en stor del af dem, der arbejder i skoven, er entreprenører.
Det vil blive undersøgt, hvordan rettighederne for enkelmandsvirksomheder er.
5) Information om næste møde
Næste møde holdes den 19/3/2020 – Mødet holdes kl 10 hos HedeDanmark, Kirkebjergvej 7,
Sorø.
I forhold til kollektiv transport vil der er mulighed for opsamling på Sorø station.
6) Eventuelt
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Kære medlemmer af
PEFC Danmarks arbejdsgruppe 1 for revision 2020
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1875 Frederiksberg C
Tlf: +45 33 24 42 66
Fax: +45 33 24 02 42
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d. 13. maj 2020

Hermed fremsendes referat fra 4. møde i arbejdsgruppe 1
Mødet blev afholdt onsdag d. 13. maj 2020 digitalt på GoToMeeting.
Deltagere:
Formand
Dansk Skoventreprenør Forening
Dansk Skovforening
HedeDanmark
Danske Juletræer
Naturstyrelsen
KFUM
Skovdyrkerforeningerne
BAT kartellet
SLS Skovadministration
PEFC Danmark
PEFC Danmark
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Energi
Dansk Fjernvarmeforening
DGI Outdoor
Friluftsrådet
Afbud:
FDF
Danmarks Jægerforbund
Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødebarer
Prosilva

Palle Madsen
Claus Danefeldt Clemmensen
Jesper Hvid Jørgensen
Michael Glud
Adam Kofoed Månsson
Per Lynge Jensen
Karsten Mulvad
Henrik Fredslund
Morten Fischer-Nielsen
Niels Peter Dalsgaard
Sune Enevoldsen
Morten Thorøe
Nora Skjernaa Hansen
Lisbeth Lyck Sevel
Maria Dahl Hedegaard Jensen
Thomas Larsen Schmidt
Jes Lind Bejer
Tomas Vilstrup
Mads Flinterup
Thomas Holst
Karen Post
Jens Christian Briand Petersen

Læsevejledning:
De punkter der henvises til, er punkter i udkastet til den nye standard (dvs. punkt 4.1 og 4.2 er de
tidligere 3.1 og 3.2).
Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra 3. møde / Bilag 1
2) Opfølgning fra sidste møde – summarisk gennemgang af forslag til revision.
3) Status for undergruppe vedr. dødt ved / habitattræer.
4) Præsentation af forslag til nye formuleringer vedr. 4.1, 4.2 og 4.12.
5) Mødeplan.
6) Eventuelt

1) Godkendelse af referat
Der blev spurgt ind til TUS referat. Sekretariatet eftersender referat for TUS.
Til referatet punkt 2 blev der efterlyst en præcisering af betydningen på udsagnet ”Enighed om at
det handler om imødekommenhed”.
Efter møde 3 satte friluftorganisationerne sig sammen og kom med et udspil til punkt 4.1 og 4.2 (ny
nummerering) med fokus på friluft området. Udspillet fra friluftorganisationerne er udarbejdet alene
af interessenter fra friluftområdet.
2) Opfølgning fra sidste møde – summarisk gennemgang af forslag til revideret tekst
ILO: kerne konventioner (punkt 4) lægges over i bilag 1. Sekretariatet har, som udkast, flyttet ILO
kerne konventioner til bilag 1. Desuden er der tilføjet anden relevant dansk lovgivning inden for
arbejdsmarkedslovgivning.
Der opfordres til, at PEFC-sekretariatet får professionel hjælp til korrektur.
Generel kommentar: Fra deltagerne blev der udtrykt usikkerhed om processen. Sekretariatet vil
sørge for klarhed i den kommende proces. I dagsorden for kommende møder vil status for
processen være beskrevet indledningsvist.
Generel kommentar til Klimaafsnittet: Der blev udtrykt behov for at nedtone skovens mulige
funktioner i en klimasammenhæng i forhold til de øvrige funktioner, og i stedet sikre en
rummelighed i forhold til forskellige driftsformål. Der foreslås en liste over klimapositive tiltag: eks
oversvømmede arealer.
Generel kommentar: Processen er og har været uklar. Hvad er et gennemarbejdet udkast? Hvad
er noter? Hvad er løse ideer?
Svar fra sekretariat: Arbejdskladden 2020 indeholder
• formandens forslag til formuleringer og redaktionelle ændringer i den nye standard mht.
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•

opnåelse af konsensus på mødet
udspil fra undergrupper til drøftelse mht. at opnå konsensus på samme møde eller følgende
møde.

Formandens forslag er baseret på drøftelserne fra tidligere møder og bilaterale drøftelser med de
involverede interessenter. Forslag til redaktionelle ændringer er fremkommet under Formandens
bearbejdelse af standardens tekst og med det formål at tydeliggøre teksten i forhold til standardens
formål og læsbarhed. Alle forslag er tydeligt markeret i Arbejdskladde 2020 og er udgangspunktet
for fremtidige drøftelser. Det vil fremgå hvilke af de to kategorier, de enkelte dagsordenspunkter
omfatter.
Der vil i fremtiden laves en mere detaljeret dagsorden til de kommende møder.
Diskussion af proceduren for revisionen: Der blev fremført kritik af, at ændringer bliver præsenteret
uden at være godkendt af undergrupper. Omvendt blev det nævnt, at udkast til ændringer fra
formandens side kan ses som udkast i den fremsendte arbejdskladde (jf. ovenstående), hvorefter
det kan vurderes om der er behov for yderligere revision eller om der er tilslutning. Det er tilstræbt
kun at nedsætte undergrupper for de revisionspunkter, der vurderes mest modsætningsfyldte
interessenterne imellem.
Klimaafsnit - Der sigtes mod et nyt udspil fra den nedsatte undergruppe (Nora (DN) og Palle
(Formand)) til næste møde.
3) Status for undergruppe vedr. dødt ved /habitattræer vedr. bl.a. 1.5, 3,3 og 3.,4
Undergruppe i biodiversitets arealer, dødt ved og habitattræer (Nora (DN), Michael (HD), Niels
Peter (SLS) og Palle (Formand)) – Her sigtes også mod et nyt udspil til næste møde.
4) Præsentation af forslag til nye formuleringer vedr. 4.1, 4,2 og 4.12
Præsentation af forslag til nye formuleringer af punkt 4.1, 4.2 (ny nummerering).
Friluftrådet, FDF, KFUM og DGI har, selvstændigt, udarbejdet konkrete forslag, da der ved sidste
møde var oplevelse af at de nuværende formuleringer er operationelle og tilfredsstillende.
Mere konkrete forslag blev præsenteret på mødet. Hensigten hos friluftorganisationerne, er at en
PEFC certificering sikrer øget friluftfunktion i skoven end der kræves lovgivningsmæssigt.
Intentionen med forslaget er at skovejeren har taget stilling til konkrete muligheder for friluftliv og
gode naturoplevelser. Den forslåede liste i punkt 4.1 er ikke udtømmende, men et udkast til
forslag.
Dialog og samarbejde mellem friluftliv og skovejere skal formidles. Friluftorganisationer vil gerne
hjælpe skovejerne med implementeringen.
Forslaget diskuteres på møde 5.
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6) Eventuelt
Der ønskes en køreplan for resten af revisionen.
Svar fra sekretariatet: Den foreløbige køreplan er følgende:
Fortsat arbejde med formuleringer i den nye
26. el. 27. maj 2020 Arbejdsgruppe 1 på GoToMeeting
standard
11. juni 2020

Arbejdsgruppe 1 i Sorø

Fortsat arbejde med formuleringer i den nye
standard

Ultimo juni

Arbejdsgruppe 1 på GoToMeeting

Fortsat arbejde med formuleringer i den nye
standard

18. juni 2020

Bestyrelsesmøde i PEFC Danmark

Kommentering af udkast til reviderede dokumenter

Juli 2020

Opstart af høring

Udsendelse af invitation til at kommentere
reviderede dokumenter, samt offentliggørelse på
hjemmeside

Aug 2020

Afholdelse af seminar

Åbent seminar om de reviderede dokumenter

Aug 2020

Bestyrelsesmøde i PEFC Danmark

Vurdering af høringsperiode - beslutning om ny
runde i arbejdsgrupperne

Sep 2020

Resultat af høringen

Offentliggørelse af indkommende bemærkninger

Sep 2020

Arbejdsgruppe 1 mødes

Ændringer som opfølgning på offentlig høring

Sep 2020

Bestyrelsesmøde i PEFC Danmark

Godkendelse af reviderede dokumenter

I tilfælde af forsinkelser kan køreplanen ændres. Hvis der sker ændringer i køreplanen, meldes
dette ud til arbejdsgruppen.
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Kære medlemmer af
PEFC Danmarks arbejdsgruppe 1 for revision 2020

PEFC DANMARK
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf: +45 33 24 42 66
Fax: +45 33 24 02 42
Mail: info@pefc.dk
www.pefc.dk
d. 26. maj 2020

Referat fra 5. møde i arbejdsgruppe 1.
Mødet blev holdt på GoToMeeting, og deltagere havde mulighed bidrage når de havde
mulighed for det.
Deltagerliste:
BAT - Kartellet
Dansk Energi
Dansk Skoventreprenør Forening
FDF
Friluftsrådet
HedeDanmark
Naturstyrelsen
SLS Skovadministraion
PEFC Danmark
PEFC Danmark
Formand

Morten Fischer
Lisbeth Lyck Sevel
Claus Danefeldt Clemmensen
Tomas B. Kolind Vilstrup
Jes Lind Bejer
Michael Glud
Anne Skovmøller
Niels Peter Dalsgaard
Sune Enevoldsen
Morten Thorøe
Palle Madsen

Tid:

Dagsorden:

09.00

A) Godkendelse af referat og opsummering af processen.
Referat godkendt og processen er godkendt.
Det blev meddelt at Nora (DN) er sygemeldt og at klima afsnit og habitatafsnit derfor
ikke er gennemlæst af DN og at DN ikke har haft mulighed for at komme med deres
kommentar på kladden.
B) Gennemgang af afsnit 1 - forslag fra formand og undergrupper til nye
formuleringer
Kapitel 6 i Standarden blev tilføjet til gennemgangen.
De redaktionelle ændringer i kapitel 6 blev godkendt.

B.1 Skovdyrknings afsnit pkt. 1.1 - 1.4
Målet var at opnå konsensus om formandens udkast til formuleringer.
Pkt. 1.1 – Formuleringerne blev godkendt.
Pkt. 1.2 – Forarmede områder blev diskuteret – Formuleringen blev
godkendt.
Pkt. 1.3 – Formuleringen blev godkendt.
Pkt. 1.4 – Formuleringen blev godkendt.
B.2 Præsentation og drøftelse af pkt. 1.6 – 1.9 og 1.12
Målet er at opnå konsensus om formandens udkast til formuleringer.
(Pkt 1.6 blev flyttet til B.3, da den er en del af undergruppens
drøftelser.)
Pkt. 1.7 – Tilbageførsel af aske – Der undersøges et videnskabeligt
grundlag for tilbageførsel af aske fra HDs side. Der kommer et oplæg
fra HD (inden mødet i 11 juni i Sorø)
Pkt. 1.8 – Formuleringen blev godkendt.
Pkt. 1.9 – Formulering omkring ”Metodevalg skal begrundes” ønskes
fjernet, da der frygtes øgede krav om dokumentation. 5 bulletpoint
omkring metodevalg foreslås slettet af arbejdsgruppen.
Pkt. 1.12 – ”Ingen ændringer” blev godkendt.
B.3 Præsentation og drøftelse af Skovdyrkning pkt. 1.5 intensiv
drevne arealer.
Præsentation af forslag til nye formuleringer fra undergruppe og derefter
kort drøftelse.
Pkt. 1.5 – Der arbejdes fortsat med formuleringerne.
Pkt. 1.6 – Formulering blev godkendt.
B.4 Skovdyrkning – Træartsvalg pkt. 1.10 – 1.11
Præsentation af forslag til nye formuleringer fra undergruppe og derefter
kort drøftelse.
Pkt. 1.10 – Blev beskrevet for mødedeltagerne af Palle.
Enkelte formuleringer blev kommenteret i forhold til hjemmehørende
træarter. Der arbejdes fortsat med formuleringerne.
Pkt. 1.11 – Formuleringen ”ikke hjemmehørende” foretrækkes frem for
”fremmede”. Der arbejdes fortsat med formuleringerne.
Pkt. 1.12 – ”Ingen ændringer” blev godkendt.
11.00

C) Gennemgang af afsnit 2 - forslag fra formand og undergrupper til nye
formuleringer
C.1 Klima afsnit – pkt. 2 – 2.2
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Præsentation af forslag til nye formuleringer fra undergruppe og derefter
kort drøftelse.
Kapitel 6 – En generel og overordnet beskrivelse af klimaafsnittet fra
Palle Madsen.
Kommentar fra HD og Ørsted: Kulstof optag/lagring skal nævnes.
Deltagerne ønsker at have mulighed for at gennemlæse afsnittet i god
ro og orden før de tager stilling til udkastet.
Kommentar fra HD: Formuleringer som ”kræver stærk prioritering af
driften af skoven” ønskes formuleret rundere, da der skal skabes en
rummelighed i skovdriften og ordlyden skal derfor være rundere.
Kommentar fra Niels Peter: ”Driften af skoven” kan læses på forskellige
måder.
Arbejdsgruppen blev opfordret til at gennemlæse den reviderede
version efter mødet og komme med kommentar skriftligt inden d. 3. juni.
Pkt. 2.2 – Kommentar fra Niels Peter: En entreprenør, der knuser har
ofte ikke skovbrugsmæssig erfaring. Det er skovejeren, der skal tage
stilling til om der ødelægges værdifuld natur. Der arbejdes fortsat med
formuleringen.
12.00 – 12.30 Pause

12.30

D) Gennemgang af afsnit 3 - forslag fra formand og undergrupper til nye
formuleringer
D.1 Miljø og biodiversitet – pkt. 3.1 – 3.2 og 3.5 – 3.18
Målet er at opnå konsensus om formandens udkast til nye formuleringer
samt opnå tilslutning til afsnit med ingen ændringer.
Pkt. 3.1-3.2: Godkendt formulering.
Pkt. 3.5: Punktet tages i forbindelsen med revisionen af ordliste og
definitioner.
Pkt. 3.6-3.18: Godkendt formulering.
D.2 Præsentation og drøftelse af pkt. 3.3 – 3.4
Præsentation af forslag til nye formuleringer fra undergruppe og derefter
kort drøftelse.
Pkt. 3.3: Præsenteret af formand Palle Madsen.
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Motivation fra HD: Det er typisk større skove der er PEFC certificeret.
Derfor er punktet motiveret efter at få mindre skovejere med.
Formuleringen sigter efter at nedbringe omkostningerne til
administration. Der prioriteres gamle træer i skovene. Formålet er at få
flere med i ordningen og sætte en retning for deres udvikling.
Pkt. 3.4: Præsenteret af formand Palle Madsen.
Motivation fra HD: Jo flere vi får med i ordningen, jo flere er med til at
sætte en retning. Ejeren har selv indflydelse på, hvor det giver mest
mening at prioritere biodiversitet.
14.00

E) Gennemgang af afsnit 4 - forslag fra formand og undergrupper til nye
formuleringer
E.1 Afsnit 4 ændret titel
Målet er at opnå konsensus om formandens udkast til ændring af titel.
Pkt. blev godkendt.
E.2 Præsentation og drøftelse af pkt. 4.1 og 4.2
Gennemgang af friluftinteressernes forslag til nye formuleringer.
Pkt. 4.1: Der nedsættes en undergruppe: HD, Friluftrådet og formanden.
Pkt. 4.2: HD: Det anses som et rimeligt krav at man kan komme i
kontakt med skovejeren.
Der arbejdes videre i en undergruppe bestående af HD og friluftsrådet
omkring en endelig formulering vedr. 4.1 og 4.2, som præsenteres på
mødet i Sorø.
E.3 Præsentation og drøftelse af pkt. 4.3 – 4.11
Målet er at opnå konsensus om formandens udkast til nye formuleringer
samt opnå tilslutning til afsnit med ingen ændringer.
Pkt. 4.3 – 4.11: Formuleringerne er godkendt.
E.4 Præsentation og drøftelse af pkt. 4.12
Målet er at opnå konsensus om formandens udkast til nye
formuleringer.
Pkt. 4.12: DME og BAT arbejder videre med formuleringerne (Skal ligge
klar inden næste møde d. 11. juni i Sorø.)

15.30

F) Gennemgang af afsnit 5 - forslag fra formanden til nye formuleringer
F.1 Planlægnings afsnit – pkt. 5.1 – 5.8
Målet er at opnå konsensus om formandens udkast til nye formuleringer
samt opnå tilslutning til afsnit med ingen ændringer.
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Pkt. 5.1: Der ønskes en præcision af punktet. Som det ser ud nu er det
Danglish.
Pkt. 5.2: Kravet om 10/15 års kan laves mere fleksibel, hvis det er i
overensstemmelse med PEFC international. Kort målestok foreslås
fjernet, da det ikke er aktuelt i den digitale tidsalder.
Pkt. 5.3-5.8: Godkendte formuleringer og ”ingen ændringer”.

16.00

H) Eventuelt
Det er vigtigt at få afklaret om DN har mulighed for at komme med input til mødet i
Sorø, da det vil give to meget forskellige dagsordner.
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Kære medlemmer af
PEFC Danmarks arbejdsgruppe 1 for revision 2020

PEFC DANMARK
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf: +45 33 24 42 66
Fax: +45 33 24 02 42
Mail: info@pefc.dk
www.pefc.dk
d. 26. august 2020

Referat fra 6. møde i arbejdsgruppe 1.
Mødet blev holdt på GoToMeeting.
Deltagerliste:
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skoventreprenør Forening
Dansk Skovforening
Danske Juletræer
Danske Juletræer
DGI Outdoor
FDF
Formand
HedeDanmark
KFUM Spejderne i Danmark
Naturstyrelsen
PEFC Danmark
PEFC Danmark
Skovdyrkerforeningerne
SLS Skovadministraion
Ørsted

Nora Skjernaa Hansen
Claus Danefeldt Clemmensen
Jesper Jørgensen
Jonas Kildegaard Hansen
Claus Jerram Christensen
Thomas Larsen Schmidt
Tomas B. Kolind Vilstrup
Palle Madsen
Michael Glud
Karsten Vilken Mulvad
Jan Teinborg
Sune Enevoldsen
Morten Thorøe
Henrik Fredslund
Niels Peter Dalsgaard
Søren Larsen

Dagsorden:
A) Godkendelse af referat fra møde 5.
Referat godkendt.
B) Præsentation og drøftelse af pkt. 4.1, 4.2, 4.12 og Bilag 3.
B.1 Præsentation og drøftelse af pkt. 4.1 og 4.2
Præsentation af forslag til nye formuleringer fra undergruppe med HD og Friluftrådet.
Målet var at opnå konsensus om undergruppens udkast til formuleringer.

Formuleringen blev godkendt.
B.2 Præsentation og drøftelse af pkt. 4.12
Præsentation af forslag til nye formuleringer fra undergruppen med BAT og DME.
Målet var at opnå konsensus om undergruppens udkast til formuleringer.
Formuleringen blev godkendt.
C) Endelig godkendelse af mindre punkter præsenteret på møde 5
Det drejer sig primært om sproglige korrektioner og opdateringer - dog ikke de

emner, der er dækket af følgende dagsordenspunkter.

Nora fra DN har skrevet kommentarer til nogle af ændringerne. Deltagerne bedes se
dem igennem og kommenter dem, så de kan godkendes til mødet i Sorø d. 10
september.
Kommentarerne kan findes i ”Kladde for Skovstandard – 26 august 2020.”
Dropbox:
Derefter kom et spørgsmål fra Danske Juletræer ang. muligheden for at certificere
juletræer.
Det blev kommenteret at det havde været drøftet tidligere, men at arbejdsgruppen
ikke har ønsket at tage det med i skovstandarden.
Det blev anbefalet Danske Juletræer at vende det med PEFC Danmarks bestyrelse.
D) Gennemgang af klima (Afsnit 2) og kapitel 6 - forslag fra formand og undergruppe til nye
formuleringer
D.1 Kapitel 6
Præsentation af forslag til nye formuleringer fra undergruppe (DN og Palle Madsen).
Målet var at opnå konsensus om undergruppens udkast til formuleringer.
Formuleringen blev godkendt.
D.2 Klima – pkt. 2 – 2.2
Præsentation af forslag til nye formuleringer fra undergruppe (DN og Palle Madsen).
Målet var at opnå konsensus om undergruppens udkast til formuleringer.
Kommentar fra MG: Smuk formulering.
Formuleringen blev godkendt.

E) Gennemgang af afsnit 5.1 (driftsformål) - forslag fra formand til nye formuleringer
Der kom forslag til formuleringen – bla. at ”og politikker” bliver slettet, da politikkerne
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Kære medlemmer af
PEFC Danmarks arbejdsgruppe 1 for revision 2020

PEFC DANMARK
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf: +45 33 24 42 66
Fax: +45 33 24 02 42
Mail: info@pefc.dk
www.pefc.dk
d. 18. november 2020

Referat fra 7. møde i arbejdsgruppe 1.
Mødet blev holdt på Teams.
Deltagerliste:
Danmarks Naturfredningsforening

Nora Skjernaa Hansen

Dansk Fjernvarme

Maria Dahl Hedegaard

Dansk Skoventreprenør Forening

Claus Danefeldt Clemmensen

Dansk Skovforening

Jesper Jørgensen

Danske Juletræer
FDF

Claus Jerram Christensen
Tomas B. Kolind Vilstrup

Formand

Palle Madsen

HedeDanmark

Michael Glud

Naturstyrelsen

Jan Teinborg

PEFC Danmark

Sune Enevoldsen

PEFC Danmark

Morten Thorøe

Skovdyrkerforeningerne

Henrik Fredslund

Afbud:
DGI Outdoor

Thomas Larsen Schmidt

FDF

Tomas B. Kolind Vilstrup

KFUM Spejderne i Danmark

Karsten Vilken Mulvad

SLS Skovadministraion

Niels Peter Dalsgaard

BAT - Kartellet

Sidse Buch

Danmarks Jægerforbund

Mads Flinterup

Dansk Energi

Søren Larsen

Friluftsrådet

Jes Lind Bejer

LF

Thomas Holst

Dagsorden:
A) Godkendelse af referat fra møde 6.
Referat godkendt.
B) Oplæg fra Claus Jerram Christensen (Danske Juletræer)
Præsentation fra Claus Jerram Christensen.
Diskussion i arbejdsgruppen omkring hvorvidt juletræer og klippegrønt kan
markedsføres PEFC-certificerede produkter med logo. PEFC-logo kan bruges i
Tyskland.
Det blev nedsat en undergruppe, der kan arbejde for dette, mod at der i produktionen
overholdes skærpede krav for PEFC-certificerede juletræer og klippegrønt end for
standardvarerne på markedet.
Gruppen er:
Nora fra Damarks Naturfredningsforening,
Claus fra Danske Juletræer,
Jesper fra Dansk Skovforening.
Der indskrives: ”Produkterne fra de intensivt drevne arealer kan ikke afsættes som
PEFC-certificeret medmindre andet er specificeret” i standarden, så der er taget
højde for et evt. tillæg.
C) Præsentation og drøftelse af:
a. Ny formulering i kapitel 2 ang. tilkøbte landbrugsarealer og mindre
rettelser i kapitel 6.
Her blev opnået konsensus.
b. Ny formulering af pkt. 1.10
Her blev opnået konsensus.
c. Nye formuleringer i pkt. 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 samt 3.9.
Her blev opnået konsensus. Der blev diskuteret definitionen af naturmæssigt særlig
værdifuld skov og områder med høj naturmæssig bevaringsværdi.
d. Mindre rettelser i pkt. 3.14, 3.16 og 4.9
Her blev opnået konsensus. Pkt. 4.9 indeholdt ikke rettelser og var kommet med i
dagsordenen ved en fejl.
e. Ny formulering i pkt. 5.1
Her blev opnået konsensus.
f. Ny formulering i pkt. 5.2
Her blev opnået konsensus.
g. Nye formuleringer i pkt. 5.7 og 5.8
Her blev opnået konsensus.
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h. Nyt bilag 4 (Nøglebiotoper) samt nye formuleringer i bilag 1 (Relevant
lovgivning og ILO) samt bilag 2 (Kompetencekrav til maskinførere)
Her blev opnået konsensus om bilag 1.
Der arbejdes fortsat med bilag 2 og bilag omkring beskyttelseszoner omkring
redetræer for bestemte fuglearter. Claus Clemmesen arbejder med bilag 2 og
Michael Glud med bilaget om beskyttelseszoner ved redetræer.
i. Ny formulering i pkt. 3.13
Her blev opnået konsensus.
D) Drøftelse af det kommende forløb.
Som udgangspunkt vil vi forsøge at afslutte standardrevisionen ved at cirkulere
dokumenterne, og kun indkalde til møde, hvis det er absolut nødvendigt.
E) Andet.
Intet under andet.
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