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STYRELEDERS HILSEN
Samarbeid er nøkkelen  
til suksess!
2020 har vært et aktivt og spenn-
ende år for PEFC Norge. Et viktig 
arbeid som startet opp i 2020 var 
revisjonen av Norsk PEFC Skog-
standard, og det var svært gledelig 
å se den store interessen for å 
delta i dette arbeidet.  
 
Arbeidskomiteen som reviderer 
skogstandarden er bredt sammen-
satt og det er spesielt gledelig at 
representanter fra klima, miljø og 
friluftsliv for fullt har engasjert seg 
i arbeidet. Revisjonen er viktig for 
å videreutvikle skogbruket i Norge 
og bred deltakelse er sentralt for å 
skape felles forståelse og forank-
ring av helhetlige og balanserte 
løsninger. Så langt er det et godt 
samarbeid og dialog mellom part-
ene i komiteen. Forslag til revidert 
skogstandard skal legges fram 
høsten 2021.
 
Markedsprosjektet som ble 
startet opp høsten 2018 fortsatte 
i 2020 med fokus på fornyelse 
av merkeplattformen for PEFC 
Norge og tjenestetilbudet oven-
for medlemsbedriftene. Den nye 
merkeplattformen er ambisiøs på 
vegne av rollen til et bærekraftig 
skogbruk i samfunnet. I den for-
bindelse er det motiverende at 
bedriftene ser det kommersielle 
potensialet i PEFC. Med den nye 
hjemmesiden som nav får bedrif-
tene også tilgang til en verktøy-
kasse for sin kommunikasjon.

PEFC Norge har i løpet av året 
tatt store skritt med tanke på å 
etablere seg som en relevant og 
viktig aktør og kunnskapsformidler 
rundt skog, bærekraft og sporbar-
het. Det nasjonale webinaret som 
PEFC Norge holdt i april var en 
oppstart til revisjonsarbeidet og 
ble en svært god møteplass hvor 
sentrale temaer for revisjonen 
ble belyst. Dette arrangementet 
viste med all tydelighet den viktige 
rollen PEFC har som felles arena 
og møteplass.
 
Til slutt vil jeg benytte anledningen 
til å takke alle bedrifter, samarbeid-
spartnere, medlemmer, styret og 
sekretariatet for innsatsen i 2020.

Forsidefoto: Ydalir skole og barnehage i Elverum kommune er del 
av det som er målsatt å bli Norges første nullutslipp bydel (ZEN). Ola 
Roald Arkitektur AS har vært arkitekt for prosjektet. De har lang erfaring 
med bruk av miljøvennlig materialer for å skape gode opplevelser for 
brukerne med enkle robuste løsninger.
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Som konsekvens av arbeidet med ny merkeplattform 
og behovet for å flytte over på ny teknisk løsning fikk 
PEFC Norge hjemmeside. Den er basert på den inter-
nasjonale malen. Den nye hjemmesiden er målsatt å 
være navet for informasjon om bærekraftig skogbruk 
i Norge. Hjemmesiden er primært rettet mot bedrifter, 
men vil også være relevant for forbrukere.

HELRENOVERING AV  
PEFC HJEMMESIDE

KOMMUNIKASJON

NY MERKEPLATTFORM FOR PEFC NORGE

Hva er og gjør PEFC sett med norske øyne og 
hvordan få ut budskapet i markedet? Dette var ut-
gangspunktet for et prosjekt som startet med innspill 

fra en rekke ulike medlemsbedrifter. Her kom det fram 
at det lå betydelig kommersielt potensiale i PEFC. 
Prosjektet endte ut i en merkeplattform sammen med 
en visuell manual for PEFC Norge. 

Essensen i merkeplattformen er at PEFC = garantert 
bærekraftig tre. Gjennom uavhengig, tredjepart serti-
fisering av skogbruk og sporing av tre legger PEFC til 
rette for tre fra bærekraftig skog. Det legges opp til at 
PEFC inntar en mer aktiv rolle og blir en stemme for 
bærekraftig utvikling og ansvarlig innkjøp i samfunnet. 
Ambisjonen er intet mindre å utvikle Norge med tre 
fra bærekraftig skoger.

MARKEDSFØRING

For å gjøre det enklere å komme 
i gang med kommunikasjon rundt 
budskapet om bærekraftig tre 
ble det utviklet en startpakke for 
medlemsbedriftene. Pakken innehold-
er plakett, ulike brosjyrer og PEFC pin.  
 
Dette blir samtidig velkomstpakke for 
nye bedrifter. I tillegg inneholder den 
nye hjemmesiden en verktøykasse for 
kommunikasjon som alle sertifiserte 
bedrifter kan benytte seg av.

STARTPAKKE FOR  
KOMMUNIKASJON

MEDLEMSSERVICE

BÆREKRAFTIG  
BYGGING I  
KOMMUNE-NORGE

Offentlig innkjøp utgjør betydelig innkjøpsmakt og det 
bygges skoler, barnehager, omsorgsboliger, idrettsanlegg 
osv for milliarder. Mange kommuner har gjenoppdaget 
tre som byggemateriale i form av massivtre, men tar 
bærekraften på trevirket i stor grad for gitt. Derfor tok 
PEFC initiativ til kampanjen «Bygg bærekraftig» for å 
bevisstgjøre kommunene som ansvarlig innkjøpere. 
 
Kampanjen omfatter flere tiltak. Først og fremst blir 
kommunene kontaktet personlig over telefon med støtte i 
en interaktiv brosjyre. Videre blir det skrevet kronikker og 
annonsert i målrettet media. I tillegg jobbes det gjennom 
ulike nettverk og samarbeidspartnere. 

Erfaringen er at kommunene er positive til budskapet og 
har sertifisert tre indirekte inne i sine kravspesifikasjoner. 
Som følge av vår kontakt ser vi eksempler på at økt 
bevissthet om sertifisert tre. Kampanjen er tenkt som et 
kontinuerlig arbeid og vil utvikles over tid. Det er særlig 
behov for å sikre oppfølgingen av kravet om sertifisert 
tre i praksis ute på byggplass.

Kristiansand kommune stiller krav om sertifisert tre slik 
som PEFC når de bygger Havlimyra skole.

KAMPANJE

FAG-WEBINARER  
I REGI AV PEFC

MEDLEMSSERVICE

Deling av informasjon og 
kunnskap er en del av PEFC sin 
DNA. Som en del av medlems- 
servicen til bedriftene arrangerer 
PEFC ulike fagseminarer. Det 
ble gjennomført et webinar om 
bærekraft og kommunikasjon og et 
webinar om hvordan ta tak i FN’s 
bærekraftsmål. Begge webinarene 
hadde stor oppslutning med bred 
deltagelse i bedriftene.

PEFC TILSTEDE  
PÅ EMBALLASJE- 
MESSER

OPPSØKENDE ARBEID

Emballasje er en prioritert sektor 
for PEFC. I Norge retter vi først 
og fremst fokuset mot dagligvare 
og mat-i-farten/servering. Dette er 
områder uten sterke tradisjoner for 
PEFC slik at arbeidet må begynne 
med å knytte kontakter og skape 
nettverk.Fo
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FLEST SERTIFISERTE BEDRIFTER 
KNYTTET TIL BYGGSEKTOREN
Bedrifter som ønsker å selge 
PEFC sertifiserte produkter må 
være sporbarhetssertifisert. Ved 
årsskiftet var det registrert 80  
sporbarhetssertifikater. Av disse 
er 17 multi-site sertifikater som 
dekker aktiviteter på flere loka-
sjoner innenfor virksomheten, f.eks 
fabrikker, butikker, avdelinger. 
Totalt sett omfatter sporbarhets-
sertifikatene 235 lokasjoner. 

PEFC står sterkt i byggsektoren. 
Det er mange drivere for sertifi-
sert tre i markedet, for eksempel 
kravspesifikasjoner i Statsbygg, 
Difi/DFØ, Breeam-Nor og Svane-
merket. Alle de store sagbrukene 
er PEFC sertifisert sammen med 
mange sekundærprodusenter og 
forhandlere. PEFC står også sterkt 
i i treforedlingsindustrien som ek-
sporterer mye av sin produksjon.
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SPORBARHETSSERTIFIKATER

VELKOMMEN TIL PEFC ALLIANSEN
PEFC opplever at flere bedrifter ønsker å dokumen-
tere bærekraften i sine produkter og møte krav fra 
sine kunder om sertifisert tre. I løpet av 2020 ble 
7 nye bedrifter PEFC sporbarhetssertifisert. Dette 
er bedrifter alle knyttet til bygg- og anleggsektoren, 
men spenner bredt over mange markedsnisjer.

NYE MEDLEMMER

BORREGAARD GJØR  
DET GODT I DET  
GRØNNE SKIFTET
Borregaard har verdens mest avanserte bioraffineri. Ved 
bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer 
Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier 
og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. 
Bærekraft ligger i Borregaard sitt DNA og omfatter hele 
virksomheten fra råvarer, prosess og ferdige produkter. 
Seks av FN’s bærekraftsmål er vevet inn i strategien.

Som råvare benytter Borregaard den delen av tømmeret 
som ikke er egnet for byggematerialer, samt biprodukter 
fra produksjon av byggematerialer. Borregaard ut-
nytter 94% av det innkjøpte trevirket, hvorav 82% blir 
til kommersielle produkter, 10% utnyttes som energi til 
produksjonen, samt 2% blir til bioenergi for eksternt salg. 
Trevirket er hovedsakelig fra PEFC sertifisert skog og 
Borregaard er sporbarhetssertifisert for å dokumentere 
dette ovenfor sine kunder.

Med en bred produktportefølje er Borregaard robust 
mot svingninger i markedet kom derfor godt gjennom 
koronaåret 2020. Eksempelvis økte selskapet salget av 
bioetanol til desinfeksjonsformål. Borregaard opplever 
også god etterspørsel etter sine bærekraftige produkter. 
Borregaard vil i tiden fremover fortsette satsingen på 
innovasjon, økt spesialisering og bærekraft.

BEDRIFTSOMTALE

CIRCLE K  
VELGER PEFC  
EMBALLASJE

CASE

Circle K er ledende drivstoff og 
servicestasjonskjede i Norge og 
en rekke andre land i Europa og 
Baltikum. Ett av fokusområdene er 
miljøvennlig emballasje. I 2020 en-
dret Circle K emballasje, bestikk og 
engangsartikler og plast blir byttet 
ut med materiale som er bedre 
for miljøet. For den fiberbasert 
emballasjen ble det satt krav om at 
sertifisert papir slik som PEFC.

GAUSDAL BRUVOLL  
RELANSERER  
PRODUKTSERIE

CASE

Gausdal Bruvoll er en av landets  
toneangivende produsenter av tradi-
sjonelle trelastprodukter i gran, og 
har et sterkt fokus på videreforedling. 
Bedriften har Nordens mest moderne 
og fleksible overflatebehandling-
sanlegg for utvendig kledning som 
selges under merkenavnet Ultimalt. 
I 2020 relanserte de Ultimalt serien 
og løftet fram at råvaren er 100 % 
PEFC sertifisert tre.

Kategori Antall sertifikater 
2018          2019          2020

Antall lokasjoner 
2018          2019          2020

Trelast og byggevarer 50              52              58 185            188            212
Papir, grafisk og forlag  4                3                3  4                3                3    
Pulp og biomaterialer  4                4                4  4                4                4
Bioenergi  2                3                3  3                4                4
Andre 14              12              12 14              12              12
Sum 74              74              80 210            211            235

Bedrift Beskrivelse

Splitkon En av verdens største fabrikker 
for massivtre i Åmot

Protre Spesialist på interiørprodukter 
som lister, spiler og panel

Peri Verdens ledende innen stillaser, 
forskaling og byggeløsninger

Woodcon Ledende aktør innen konstruks-
joner i KL-tre og limtre i Norge

Mjøspanel Produsent av malte veggplater 
av MDF og HELTRE veggplater

Ruud  
Trevare

Moderne trevarefabrikk med fokus 
på dører og trekomponenter

Saga Wood Produsent av varmebehandlet tre 
for fasade, tak og utemiljø
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Medlemmer av arbeidskomiteen: Hans Asbjørn Sørlie (Norges Skogeierforbund), Simon Thorsdal (Norges Skogeierforbund), Erling Bergsaker 
(Norskog), Monica Grindberg (Statskog), Christian Steel (SABIMA), Marianne Hansen (WWF), Mari Strugstad Qviller (Natur og Ungdom), Hans 
Erik Lerkelund (Norsk Friluftsliv), Morten Dåsnes (Friluftsrådenes Landsforbund), Marius Holm (ZERO), Britt Godtlund (Kvinner i skogbruket), Arvid 
Eikeland (Fellesforbundet), Ivar K Hoff (Maskinentreprenørenes Forbund), Elisabeth Berli (Treforedlingsindustriens bransjeforening), Heidi Finstad 
(Treindustrien), Ole Bakke (Skognæringa Kyst). Observatører: Karin Anton (Statsbygg), Trygve Øvergård (Skogkurs), Fride Høistad Schei (NIBIO), 
Jenni Norden / Rannveig Margrete Jakobsen (NINA), Vegard Wist og Turid Trötscher (Landbruksdirektoratet), Eirin Bjørkvoll (Miljødirektoratet).

BRED DELTAGELSE I REVISJONSARBEIDET
Det norske PEFC skogsertifiser-
ingssystemet med Norsk PEFC 
Skogstandard i spissen ble 
godkjent første gang i 2000 og er 
etter det revidert 3 ganger, senest 
i 2015. Den fjerde revisjonen av 
systemet startet opp i 2020.

Det var stor interesse for 
deltakelse i revisjonsarbeidet 
og i mai ble det opprettet en 
arbeidskomite bestående av 16 
representanter og 6 observatører 
som skal utarbeide en revidert 
skogstandard. Komiteen er bredt 
og balansert sammensatt med 
representanter fra sentrale organ-
isasjoner innen miljø, friluftsliv, 
klima, arbeidstakere, entrepre-
nører, næringsliv og skogeier-

siden. Offentlige myndigheter og 
sentrale forskningsmiljøer er også 
representert.

Arbeidskomiteen startet arbeidet 
i juni og har i løpet av 2020 hatt 
to digitale møter, ett fysisk møte 
og en 2-dagers samling. I første 
fase hadde komiteen en overord-
net gjennomgang av standarden, 
innspill til revisjonsarbeidet og 
kunnskapsgrunnlaget om biolo-
gisk mangfold, klima og friluftsliv. 
Mot slutten av året startet en mer 
konkret fase med gjennomgang 
av hvert enkelt kravpunkt i skog-
standarden. Etter planen skal 
forslag til ny standard være  
klar og ut på høring høsten 
2021.

SKOGSTANDARD

STOR INTERESSE FOR 
BÆREKRAFTIG SKOGBRUK

I april arrangerte PEFC Norge et nasjonalt webinar 
om bærekraftig skogbruk.  Webinaret var en uformell 
oppstart av revisjonsprosessen av den norske skog-

standarden. Over 120 personer overvar seminaret fra 
hele landet og fra ulike miljøer. 

Hovedtaler var Sven Mollekleiv, DNV GL og tidligere 
mangeårig leder av Norges Røde Kors, som koblet 
sertifiseringen opp mot FN’s bærekraftsmål. Videre 
var det innlegg fra ulike forskningsmiljøer i Norge og 
Sverige med hovedvekt på temaene skog og klima, 
skog og biologisk mangfold og skog og friluftsliv. 

Partnerskap, helhetlig tenkning og kunnskaps- 
basert forvaltning står igjen som sentrale stikkord fra 
webinaret.

SEMINAR

I Norge er det totalt 13 organisasjoner med et skog-
forvaltningssertifikat. 12 av disse er gruppesertifikat 
hvor skogeiere inngår som gruppemedlemmer. Totalt 
er om lag 42.000 skogeiere sertifisert gjennom gruppe-
sertifiseringen med til sammen 74 millioner dekar skog.

GRUPPESERTIFISERING  
– ET VIKTIG REDSKAP

SKOGSERTIFISERING

I tråd med sertifiseringssystemets 
prosedyrer for eksterne hen-
vendelser så er det den enkelte 
sertifikatholder som mottar og 
behandler disse. Hogstkvantumet 
i 2020 på om lag 10,4 millioner 
kubikkmeter utgjør totalt rundt 14 
000 skogsdrifter.  
 
I løpet av 2020 mottok de 13 
gruppesertifikatholderne 216 
eksterne henvendelser, hvorav 46 
prosent av disse var kategorisert 
som klager. I sitt internkontroll-
system registrerer sertifikathold-
erne avvik gjennom egenkontroll, 
internkontroll og internrevisjoner.  
 
Dette er et viktig system med 
tanke på kontinuerlig forbedring. 
De årlige eksterne revisjonene 
viser at det gjøres mye godt arbeid 
hos sertifikatholderne.

KONTINUERLIG 
FORBEDRINGS- 
ARBEID

KLAGER OG AVVIK

Sertifikatholder Type sertifikat

Allskog SA Gruppesertifikat
AltiSkog AS Gruppesertifikat
AT Skog SA Gruppesertifikat
Fjordtømmer AS Gruppesertifikat
Glommen Mjøsen Skog SA Gruppesertifikat
Glommen Skog AS Gruppesertifikat
Norsk Skogsertifisering Gruppesertifikat
Nortømmer AS Gruppesertifikat
SB Skog AS Gruppesertifikat
Skog & Virke AS Gruppesertifikat
Stangeskovene AS Gruppesertifikat
Statskog Individuelt sertifikat
Viken Skog SA Gruppesertifikat
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PEFC går igjennom og oppdaterer 
alle sine standarder regelmessig 
for å sikre at de til enhver tid reflek-
terer beste praksis. 14.februar 
2020 ble ny sporbarhetsstandard 
(Chain of Custody) godkjent av 
generalforsamlingen i PEFC inter-
nasjonalt etter omfattende forar-
beid. Det samme gjaldt standarden 
for bruk av PEFC merket (PEFC 
Trademarks) og standarden som 
gjelder for sertifiseringsorganene. 

De viktigste endringene i den nye 
sporbarhetsstandarden er knyttet 
til omfanget for kontroversielle 
kilder, konkretisering av aktsom-
hetsvurderingen, definisjonene 
av produktgrupper og sporbar-
hetsmetoder. For de fleste norske 
bedriftene vil endringene være 
små. Fram til 14.august 2022 
gjelder en overgangsperiode. Etter 
dette må bedriftene bli sertifisert 
etter den nye standarden.

NY SPORBARHETSSTANDARD LEDELSE OG STYREMEDLEMMER
PEFC eier og forvalter det norske PEFC 
skogsertifiseringssystemet. PEFC Norges 
rolle er å følge opp skogsertifiserte og spor-
barhetssertifiserte bedrifter i Norge, opp-
datere og revidere standardene i tråd med 
internasjonale krav og markedsføre PEFC i 
hele verdikjeden og ut til sluttbruker. 
 
Alle landsomfattende organisasjoner med 
interesser knyttet til bærekraftig skogbruk 
og skogsertifisering kan bli medlem av 
PEFC-Norge. Ved utgangen av 2019 var 
10 organisasjoner som representerer stor 
bredde av interesser medlem av PEFC 
Norge. Alle medlemmene er representert i 
styret for PEFC Norge.
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De nordiske landene har over lengre tid hatt tett kon-
takt og samarbeid på ledelsesnivå. I 2020 ble sam- 
arbeidet fordypet gjennom oppstart av en markeds-
føringsgruppe. Arbeidet vil omfavne hele spekteret fra 

strategi til konkrete markedstiltak med deltagelse etter 
relevans for de enkelte landene. Norge og Sverige har 
i særlig grad jobbet sammen i 2020 om ny hjemme-
side og veileder om sporbarhetssertifiseringen.

TETTERE SAMSPILL I MARKEDSARBEIDET

PEFC INTERNASJONALT

NORDISK SAMARBEID

Styreleder:  
Simon Thorsdal, Norges Skogeierforbundet

Nestleder:  
Erling Bergsaker, NORSKOG

Styremedlemmer:  
•  Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund
•  Arvid Eikeland, Fellesforbundet
•  Bjørn Lauritzen, Maskinentreprenørenes Landsforbund (MEF)
•  Elisabeth Lunden Berli, Treforedlingsindustriens     
   Bransjeforening (TFB)
•  Heidi Finstad, Treindustrien
•  Monica Grindberg, Statskog SF
•  Merete Larsmon, Kvinner i Skogbruket
•  Trygve Øvergård, Skogkurs

SEKRETARIATET

ØKONOMI

PEFC er en non-profit organisasjon og aktiviteten 
finansieres av medlemskontingenter og sertifikat- 
avgifter. I tillegg til den normale aktiviteten har revi- 
sjonen av standardene medført ekstra kostnader og 
arbeid. Årets regnskap viser et underskudd på kr. 
221 377, som belastes tidligere opptjent egenkapital.

Daglig leder
Thomas Husum

Markedssjef
Morten Haugerud

Student/ 
prosjektmedarbeider
Celina Mathiesen

Sekretariatet for PEFC Norge består av 
tre personer og utgjør samlet 1,6 årsverk.

GOD UTVIKLING I HENHOLD  
TIL STRATEGI 2020-2025

Strategiplan for PEFC Norge ble lagt i 2019. I tråd 
med strategien er markedsplattformen blitt betydelig 
forsterket, både mot eksisterende og nye målgrupper. 
Det har vært en signifikant økning av bedrifter som 
er sertifisert. Videre har revisjonsarbeidet av det 
norske PEFC systemet oppnådd bred interesse og 
deltakelse. Alt dette styrker grunnlaget for PEFC 
som et effektivt verktøy for å sikre et bærekraftig 
skogbruk også framover
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Sertifisering 
av norsk
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PEFC Norge
Post: P.B. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: +47 90 60 52 04
E-post: mail@pefc.no
FB: PEFC Norge


