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VI UTVIKLER NORGE 
MED TRE FRA 
BÆREKRAFTIG SKOG
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Fra linært til sirkulært
Aldri før har verden hatt større 
behov for bærekraftige og forny-
bare løsninger. Samtidig som vi blir 
flere mennesker som alle ønsker å 
leve et godt liv, er vi nødt til å løse 
klimakrisen. Skal vi etterlate oss 
en grønnere klode, er vi nødt til å 
erstatte fossile ressurser med 
fornybare løsninger. 

En del av løsningen er å bruke 
mer tre. Men en viktig forutsetning 
er at skogen drives bærekraftig, 
slik at ressursen blir ivaretatt og at 
skogen kan levere alle de sosiale, 
miljømessige og økonomiske for-
delene. Skogsertifisering er et effek-
tivt verktøy for å sikre at tre kommer 
fra bærekraftig skogbruk.

Løsningen vokser på trær!

17  For oss er det ett ord som 
virkelig skiller seg ut i jobben med 
bærekraftig utvikling; samarbeid. 
Hele ideen med PEFC er å samle 
ulike interesser for å finne helhet-
lige løsninger. Sammen utvikler vi 
bærekraftige samfunn.

13  Skogen binder opptil 40 
prosent av de menneskeskapte 
klimagassutslippene, og tre kan 
erstatte fossile ressurser. PEFC 
setter standarden for et klimasmart 
skogbruk. Det innebærer at skogen 
vokser godt og kan hogges for bruk 
av treet som fornybar ressurs.

15  Skogen er et av våre mest 
biodiverse økosystem og hjemmet 
til flertallet av jordas planter og dyr. 
For å ta vare på livet på land setter 
derfor PEFC krav om å ta vare på 
viktige livsmiljøer, særlig for sjeldne 
og truede arter.

VEIEN MOT ET
BÆREKRAFTIG
SAMFUNN

VI JOBBER ETTER 
FNs BÆREKRAFTSMÅL

3  For mange mennesker, 
særlig nordmenn, er skogen viktig 
arena for friluftsliv, rekreasjon og 
god helse. Folk har det også bedre 
i miljø med tre. Derfor jobber PEFC 
for at skog og tre skal være til-
gjengelig for alle.

12  PEFC sitt ansvar er å ta 
vare på skogen også for fremtidige 
generasjoner. Ett av mange krav 
er at skogeierne må sørge for å 
plante ny skog etter hogst. For å 
lykkes med bærekraftsmål 12, er vi 
avhengig av at alle i verdikjeden, 
innkjøpere og forbrukere handler 
ansvarlig. 

Skogen kan bidra til en mer 
bærekraftig verden på mange 
måter. For PEFC handler det først 
og fremst om samarbeid, klima, 
livet på land, helse og ansvarlig 
konsum og produksjon. 
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BÆREKRAFTS-
MÅLENE



Når noe er PEFC-merket, vet du at 
råvaren eller produktet kommer fra 
bærekraftig forvaltet skog. 

PEFC/03-01-01

PEFC Sertifisert

Dette produktet er fra 
bærekraftig skogbruk 
og kontrollerte kilder

www.pefc.no
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«Jobben min er å høste av skogen  
på en så bærekraftig måte som mulig. 
Jeg må ta en rekke miljøhensyn i skogen 
min, som gjør at jeg utelukkende leverer  
sertifisert tømmer.» 
– Ingeborg Anker-Rasch, skogeier

FAKTA OM SKOGEN VÅR

 Skog utgjør 37 % av Norges 
 landareal. 

 I dag har vi tre ganger så mye  
 skog enn vi hadde for hundre   
 år siden.

 Over 80 % av skogbruket er   
 småskala, familieeid.
 

 I Norge hogges det 15-20 %   
 mindre enn bærekraftig grense. 

 Praktisk talt 100 % av norsk   
 skog er sertifisert etter PEFC- 
 standarden.

Viktige kravpunkter i Norsk PEFC 
Skogstandard: 

•  Kartfesting av viktige livsmiljøer  
 for planter og dyr (nøkkel-
 biotoper). 

•  Krav om å plante ny skog innen  
 tre år etter hogst. 

•  Ta hensyn til friluftslivet, for  
 eksempel rydde opp i stier.

•  Ta spesielle hensyn til tiurleik,   
 reir og hekkeplasser for rovfugler. 

• Sette igjen gamle trær (livsløps- 
 trær) for biologisk mangfold. 

6



Slik kjenner  
du igjen PEFC- 
merket på et 
produkt:

SLIK VIRKER 
PEFC-MERKESYSTEMET

Hvilke produkter kan være  
PEFC- merket? 
Alle produkter med tre som råstoff, fullt 
eller delvis, kan bære PEFC-merket. 
Med over 50 medlemsland kan du finne 
PEFC-merkede produkter i en rekke 
kategorier, prisklasser og opprinnelseland. 
For eksempel trelast, møbler, emballasje, 
serveringsartikler, trykksaker, klær, ved- 
pellets og mye mer.

Skogen
Skogeiere må etterleve PEFC 
Skogstandard som inneholder 27 
konkrete kravpunkter. Alle som ut-
fører drift og  hogst må gjennomgå 
særskilt opplæring om standarden.

Tømmeret
Kjøpere av tømmer må være serti- 
fisert etter egne regler som blant 
annet innebærer at de må ha avtale 
med skogeier. Tømmerkjøpere er 
pålagt å kontrollere at skogeiere  
etterlever kravene i skogstandarden.

Foredling og handel
Alle bedrifter i hele verdikjeden  
må være sporbarhetssertifisert.  
Dersom et ledd ikke er sertifisert 
brytes sporbarhetskjeden og  
produktet kan ikke selges som  
PEFC-sertifisert.

Sluttproduktet
Innkjøpere får alltid dokumentasjon 
på at treet i produktet kommer fra 
bærekraftig skog. Ved salg ut til 
forbruker vil produktet ofte være 
PEFC merket med produsentens 
sertifiseringskode.
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SOM 
INNKJØPER

HUS/TREVARE

EMBALLASJE

MØBLER

PAPIRPRODUKT

SOM 
FORBRUKER
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PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) 
er verdens største skogsertifiserings- 
system. Praktisk talt all norsk skog 
er PEFC sertifisert.

Etablert i 1999 av familie-skogbruket  
i Europa med Norge i spissen.  
Ordningen er basert på nasjonale  
forhold og passer for små og store 
skogeiere.

 Vært i Norge siden 1999 med egen  
 nasjonal organisasjon

 Tilstede i mer enn 50 andre land over
 hele verden

 Non-profit organisasjon som styres  
 av medlemmene

 Demokratisk oppbygd, basert på  
 dialog og enighet

 Åpen for alle interesser; miljø, sosialt  
 og økonomisk

ORGANISASJONEN
PEFC

Vi bringer folk sammen
PEFC er møteplassen for alle 
som har interesse for bærekraftig 
forvaltning av skogen. Våre med-
lemmer omfatter organisasjoner for 
skogeiere, industri, arbeidstakere, 
likestilling og miljø- og friluftsliv- 
interesserte. Vi arrangerer møter og 
seminarer i Norge, deltar på inter-
nasjonale konferanser og kobler 
mennesker og bedrifter på tvers av 
landegrenser.

Vi lager standarden for skog
Som nasjonalt ansvarlig lager vi 
i PEFC Norge den norske stand-
arden for bærekraftig skogbruk. 
Dette innebærer helhetlige krav 
som ivaretar miljømessige, sosiale 
og økonomiske interesser. 
Ordningen baseres på internasjon- 
ale anerkjente standarder, og inne-
holder tilleggskrav utover norske 
lovkrav. På den måten tar vi vare på 
skogen for fremtidige generasjoner.

Vi fremmer ansvarlig handel
Vi er lidenskapelig opptatt av jordas 
framtid. Det er nok de aller fleste 
også, men noen ganger trengs det 
et dytt eller en påminnelse. Derfor 
jobber vi med å fremme ansvarlig 
handel gjennom kampanjer og 
oppsøkende arbeid i markedet.  
Ved å etterspørre og bruke trevarer 
som er PEFC-merket, kan alle gjøre 
en forskjell for klima, naturen og 
mulighetene skogen gir.

NOE AV 
DET VI GJØR
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PEFC/03-01-01

Sertifisering 
av norsk
bærekraftig tre

PEFC Norge
Post: P.B. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: +47 90 60 52 04
E-post: mail@pefc.no
FB: PEFC Norge

Takk for at du bidrar til 
å ta vare på skogen for 
kommende generasjoner.
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