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Retningslinjer for innhold i sertifiseringsavtale
Bakgrunn
Standarden «PEFC N 03 – Krav ved gruppesertifisering» har vilkår og forpliktelser for både skogeier
og sertifikatholder i forbindelse med inngåelse av sertifiseringsavtale. I Skogstandarden, PEFC N 02,
kravpunkt 1 er det krav om at det skal foreligge en underskrevet skogsertifiseringsavtale som
regulerer plikter og ansvar knyttet til etterlevelse av Norsk PEFC Skogstandard.
En sertifiseringsavtale kan inngås som en frittstående skogsertifiseringsavtale eller som del av
virkeskontrakt mellom skogeier og gruppesertifikatholder.
I tillegg til minimumskravene til innhold i sertifiseringsavtale kan gruppesertifikatholder stille
ytterligere krav for deltakelse i gruppen. Gruppesertifiseringen kan også organiseres slik at skogeier
kan selge tømmer til andre enn gruppesertifikatholder. Dette forutsetter at skogeiers avtale om
sertifisering tydeliggjør at gruppesertifikatholder har kontrollansvar.

Punkt 1: Overskrift (når sertifiseringsavtalen inngås som del av virkeskontrakten)
Når sertifiseringsavtalen inngår i virkeskontrakten, skal det fremgå i overskriften at det er en
virkeskontrakt med sertifiseringsavtale.

Punkt 2: Vilkår for sertifiseringsavtale (sertifikatholder kan stille ytterligere krav for
deltakelse i gruppen enn det som ligger her som er vilkår som alle må ha med).
Generelt
Skogeiendommen(e) som inngår i avtalen: Hoved gnr/bnr ……… i …………….. kommune.
Skogareal som inngår i avtalen: Produktivt skogareal: ……. Totalt skogareal:……..
Sjekkpunkter:


Krav til landskapsplan (krav ved enkeltteiger over 10.000 dekar)



MiS-registrering gjennomført (J/N)*



Nøkkelbiotop(er) registrert og kartfestet (J/N)

*Hvis nei må føre-var skjema benyttes på eiendommer under 100 dekar. For eiendommer over 100 dekar må MiSregistrering gjennomføres før hogst.
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Skogeiers forplikterser:
1. Følge norsk lovgivning relevant for skogforvaltning og Norsk PEFC Skogstandard for all
aktivitet på skogeiendommen.
2. Skaffe seg kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard eller benytte andre som har slik
kompetanse ved planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak på eiendommen.
3. Sørge for at all relevant informasjon blir meddelt sertifikatholder eller entreprenør.
4. Følge sertifikatholders krav og rutiner i forbindelse med oppfølging av sertifiseringen. Hogst
og andre skogbrukstiltak i nøkkelbiotoper, som åpner for skjøtsel, skal godkjennes på
forhånd av sertifikatholder.
5. Akseptere de vurderinger utførende entreprenør/sertifikatholder gjør i forhold
sporutbedring og miljøhensyn i hogsten. Ansvaret for sporoppretting skal konkretiseres i
avtalen.
6. Ikke utføre tiltak på eiendommen som er i strid med Norsk PEFC Skogstandard etter at
hogsten er gjennomført. Eksempler på tiltak som ikke kan utføres er hogst i av livsløpstrær og
hogst i kantsone som reduserer eller endrer kantsonens funksjon.
7. Sørge for at skogen forynges etter hogst, ihht. Lov om skogbruk § 6 og krav i Norsk PEFC
Skogstandard.
8. Samarbeide og bistå ved gjennomføring av internkontroll, internrevisjon og eksternrevisjon.
Herunder svare på alle forespørsler om relevant informasjon fra sertifikatholder eller
sertifiseringsorgan.
9. Bidra til å lukke avvik som oppstår på eiendommen samt sørge for å gjennomføre
korrigerende og/eller forebyggende tiltak som pålegges fra sertifikatholder.
10. Følge PEFC Norges retningslinjer for offentlighet knyttet til informasjon som er av interesse
for allmenheten. Jfr. Skogbrukslovens bestemmelser og Norsk PEFC Skogstandard om
åpenhet om miljøinformasjon.
11. Dokumentere hogst og andre tiltak i samsvar med sertifikatholders krav (jfr også PEFC N 03
kap 7.2 - pkt 4,5 og 6).

Sertifikatholders forpliktelser:
1. Sørge for at skogeier får nødvendig informasjon og veiledning for å oppfylle kravene i Norsk
PEFC Skogstandard.
2. Informere skogeier om endringer i Norsk PEFC Skogstandard.
3. Gjennom stikkprøvebasert kontroll og revisjon, kontrollere at sertifiserte skogeiere oppfyller
kravene i sertifiseringssystemet.
4. Iverksette korrigerende og/eller forebyggende tiltak ved avvik hos sertifiserte skogeiere eller
i gruppesertifikatholders administrative rutiner.
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Avvik
Hvis skogeier oppdager avvik fra lovverk og/eller Norsk PEFC Skogstandard skal dette rapporteres til
gruppesertifikatholder skriftlig eller muntlig så snart som mulig.
Skogeier plikter å opplyse om åpne avvik ved skifte til ny gruppesertifikatholder. Ved tilslutning til
mer enn en gruppesertifikatholder, skal avvik meddeles øvrige sertifikatholdere.
Mislighold og oppsigelse
Dersom skogeier misbruker skogsertifiseringen eller hvis det avdekkes alvorlige avvik som ikke følges
opp, kan sertifikatholder ved skriftlig varsel suspendere eller si opp avtalen om deltakelse i
gruppesertifiseringen. Sertifikatholder skal varsle sertifiseringsorganet og PEFC Norge om suspensjon
og oppsigelse av avtale.
Dersom sertifikatholder ikke følger opp de forpliktelser selskapet har påtatt seg i henhold til denne
avtale, har skogeier anledning til å trekke seg fra avtalen med øyeblikkelig virkning, etter skriftlig
varsel og dokumentert påvisning av den aktuelle unnlatelse fra sertifikatholder.
Ved oppsigelse av sertifiseringsavtalen opprettholdes sertifikatholders ansvar og rettighet til å
kontrollere eiendommen i inntil 1 år etter oppsigelse. Skogeiers forpliktelse til å samarbeide, ved
gjennomføring av kontroll, revisjon og lukking av eventuelle avvik, opprettholdes på tilsvarende måte
i 1 år.
Skogeier kan klage til sertifiseringsorganet på oppsigelse eller suspensjon av sertifiseringsavtalen.

