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Formålet med veilederen er å gi en oversikt over de ulike delene og stegene i 
PEFC sporbarhetssertifisering. Veilederen kan være nyttig både for bedrifter som 
allerede er sertifisert og for nye på vei inn i sertifiseringen. Da veilederen ikke 
berører alle forhold og detaljer i standardene henvises det til følgende dokumenter 
for fullstendige formelle krav: 

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree based Products – Requirements.
PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements.



Tre fra bærekraftig skogbruk. Markedet for bærekraftige 
produkter og løsninger vokser. Forbrukere blir mer miljøbevisste 
og klimautfordringen krever at vi må erstatte fossile kilder. Bruk 
av tre som fornybar ressurs er en del av løsningen, forutsatt at 
treet kommer fra et bærekraftig skogbruk. Skogsertifisering er 
verktøyet for å sikre bærekraften.

Sporing hele veien fra skogen. Det starter med PEFC 
skogstandard som angir hvordan skogen skal forvaltes 
og drives bærekraftig. I neste omgang angir PEFC 
sporbarhetsstandard hvordan sertifisert tre skal spores gjennom 
alle ledd fram til sluttkunde. Selve sertifiseringen av bedriftene 
blir foretatt av uavhengig, tredjepart sertifiseringsorganer. 

Alle ledd må være sertifisert. Kravet til dokumentasjon av 
bærekraft øker. Du vil derfor møte krav om sertifisert tre slik 
som PEFC i mange offentlige kravspesifikasjoner og private 
bransjestandarder. Alle bedrifter i hele verdikjeden må være 
sporbarhetssertifisert. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes 
sporbarhetskjedet og produktet kan ikke selges som PEFC 
sertifisert. 
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PEFC Sporbarhets standard 
er hovedverktøyet for å spore 
 sertifisert tre fra skogen 
gjennom alle ledd i verdikjeden 
fram til sluttprodukt og kunde. 
For at et produkt skal kunne 
selges som sertifisert må alle 
forutgående ledd i verdikjeden 
være PEFC sporbarhetsserti-
fisert.

KRAV OM BÆREKRAFT I MANGE SEKTORER
Fokuset på bærekraft øker i samfunnet 
og tre som fornybar ressurs er mer et
tertraktet enn noensinne. Behovet for 
å  dokumentere at trevirket kommer fra 
bærekraftige kilder blir derfor viktigere 
i mange sektorer. Dette gjelder for ek
sempel bygg, møbler, emballasje, grafisk, 
papir, hygiene, klær og tekstiler, energi og 
en rekke spesialprodukter.

SLIK FUNGERER PEFC  
SPORBARHETSSERTIFISERING
Sporbarhetssertifisering er prosessen 
med å verifisere og dokumentere at 

treet har opprinnelse fra bærekraftig 
skogbruk. Det forutsetter at virksom
heten kjøper sertifiserte trematerialer 
fra en PEFC sertifisert leverandør med 
nødvendig dokumentasjon. Deretter må 
virksomheten selv være sertifisert og ha 
kontroll på materialene som grunnlag for 
å markedsføre og selge produkter som 
PEFC sertifisert til sine kunder. 

HVEM MÅ VÆRE 
 SPORBARHETSSERTIFISERT?
Alle virksomheter som ønsker å markeds
føre og selge produktet som PEFC 
 serti fisert må være sporbarhetssertifisert. 
Det krever også at alle forutgående ledd 
tilbake til bærekraftig skog er sertifisert. 
Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes 
sporbarhetskjedet og produktet mister sin 
status som PEFC sertifisert. 

PEFC SPORBARHETSSERTIFISERING
Sporing gjennom alle ledd I verdikjeden

PEFC SPORBARHETSSERTIFISERING

PEFC NORSK SKOGSTANDARD PEFC SPORBARHETSSERTIFISERING

Produsenter  

Virksomheter som benytter tre i 
bearbeiding og foredling fram til 

produkter for salg. Det omfatter alt fra 
primærproduksjon som sagbruk og 

pulpfabrikker, til sekundærproduksjon 
av ulike sluttprodukter som byggevarer, 

trykt papir, emballasje, hygieneprodukter, 
klær osv. 

Skogeiere

Tømmerkjøpere

Entreprenører

OM PEFC NORSK SKOGSTANDARD
Den norske skogstandarden (PEFC N 02) beskriver 
hvordan skogen i Norge skal forvaltes og drives 
bærekraftig. Gjeldende standard inneholder 27 kravpunkter 
som skogeiere må følge. Standarden er tilpasset norske 
forhold og møter PEFC sine internasjonale krav. 
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PEFC SPORBARHETSSERTIFISERING

PEFC SPORBARHETSSERTIFISERING

Forhandlere . 

Virksomheter som lagerfører og forhandlere 
trebaserte produkter, ofte fra flere ulike 

produsenter, til sluttkunde. Vanligvis skjer 
det lite bearbeiding av produktet utover 
ompakking og videre distribusjon. Typisk 

eksempel er byggevarekjeder. 

Forbrukere

Privatpersoner og 
organisasjoner som kjøper 
og forbruker det endelige 

sluttproduktet. Disse forholder 
seg til PEFC sertifiserte 
produkter kun gjennom 

merking og kommunikasjon.

Sluttkunder

Virksomheter i siste del av verdikjeden 
som benytter og omsetter trebaserte 
produkter uten bearbeiding av selve 

produktet. Eksempler på slike virksom
heter er entreprenører og byggherrer, 

butikker/utsalgssteder, mediahus, 
kommuner og private bedrifter. 

Prinsippene i PEFC sporbarhetssertifisering

Leverandør
Leddet som leverer 

materialer som inngår 
i en produktgruppe 

omfattet av virksom
hetens sertifikat.

Kunde
Leddet som mottar 

produkter fra 
virksomheten med 
PEFC deklarasjon.

Virksomhet
Leddet som gjennom 

sin funksjon og aktivitet 
møter kravene i PEFC 
Sporbarhetsstandard i 

henhold til sitt sertifikat.

OM PEFC SPORBARHETSSTANDARD 
PEFC Sporbarhetsstandard (PEFC ST 2002:2020 
Chain of Custody of Forest and Tree based Products 
– Requirements) er verktøyet for å spore sertifisert 
tre gjennom alle ledd i verdikjeden fram til sluttkunde 
eller forbruker. Dette er en internasjonal standard 
som gjelder på tvers av land og alle sektorer som 
benytter tre i sine produkter. Standarden inneholder 
krav på fire hovedområder; ledelse og styringssystem, 
deklarering og dokumentasjon, metode for sporbarhet 
og aktsomhetsvurdering. Etterlevelse av standarden 
blir kontrollert og revidert av uavhengig, tredjepart 
sertifiseringsorganer.
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Alle virksomheter som produ-
serer og forhandler trebaserte 
produkter kan bli PEFC sporbar-
hets sertifisert. Sertifiseringen 
gjelder kun den delen av virksom-
heten som håndterer tre. Det 
finnes flere typer av PEFC spor-
barhetssertifisering tilpasset ulike 
virksomheter og organisering.  

TILPASNING TIL STØRRELSE  
OG ORGANISERING
Alle virksomheter uavhengig av stør
relse og organisering kan bli sertifisert 
for eksempel multinasjonale selskaper, 
konsern, franchise butikker og enkelt
bedrifter. Kravene i PEFC Sporbarhets
standard er de samme for alle og inne
bærer blant annet at det må foreligge et 
ledelsessystem med forankring av over
ordnet ansvar for sertifiseringen. 

Virksomheten kan velge å avgrense 
sporbarhetssertifiseringen til bestemte 
forretningsområder eller avdelinger. Like 
fullt må alle deler av virksomheten som er 
relevant for sertifiseringen inngå som for 
eksempel innkjøp, produksjon og salg.

Referanser:

PEFC ST 2002:2020, Appendix 2.

MODELLER FOR SERTIFISERING
Sporbarhetssertifisering for alle typer virksomheter

Individuelt sertifikat
Passer for virksomheter som er lokalisert ett 
og samme sted eller virksomheter som velger 
å avgrense sporbarhetssertifiseringen til ett 
forretningsområde eller en avdeling.

Multi-site sertifikat 

Passer for virksomheter med aktiviteter på flere 
lokasjoner. Dersom virksomheter velger å avgrense 
sertifikatet omfattes de aktiviteter og lokasjoner 
som er relevant for PEFC sertifiseringen. For at 
lokasjonene skal inngå i et multisite må det være 
en organisatorisk, ledelsesmessig eller felles 
eierskap mellom lokasjonene. Franchise omfattes 
av dette.

Gruppe sertifikat
Passer for små og mellomstore virksomheter som 
ønsker å gå sammen om sporbarhetssertifisering. 
Dette kan løses ved at ansvaret for sertifiseringen 
ligger hos en bransjeforening, sammenslutning 
eller konsulent. Virksomheter som skal inngå i et 
gruppesertifikat må oppfylle kriteriene:

 Maks 50 ansatte (antall årsverk)
 Maks 10 mill euro (eller tilsvarende i NOK)
 Virksomhet i ett og samme land (her: Norge)

MODELLER FOR SERTIFISERING

Modeller av PEFC sporbarhetssertifisering
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PEFC prosjektsertifisering er 
spesielt tilpasset virksomhet 
av tidsdefinert og avgrenset 
 karakter slik som byggepro-
sjekter. Det er samme krav ved 
prosjektsertifiseringen som ved 
 ordinær sporbarhetssertifisering. 
Leverandøren eller forhandleren 
av trevirket må være PEFC serti-
fisert og dokumentere leveran-
sene på vanlig måte. 

KAN BRUKES FOR SMÅ OG STORE  
PROSJEKTER
PEFC prosjektsertifisering passer for 
prosjekter med definert tid og omfang. 
Utover dette  er det knapt grenser for 
hva prosjektsertifisering kan gjelde. Det 
kan være ethvert bygg og anleggspro
sjekt eller engangsprosjekt som inklu
derer trevirke, f.eks messestand eller 
skulptur. 

SLIK FUNGERER PEFC  
PROSJEKTSERTIFISERING
Et byggeprosjekt involverer ofte mange 
ulike aktører og leverandører. PEFC 
prosjektsertifisering gjør det mulig å få 
prosjektet sertifisert selv om ikke alle 
involverte aktører er sporbarhetsserti
fiserte. En aktør må påta seg ansvaret 
for prosjektsertifiseringen med de andre 
involverte som prosjektmedlemmer. 
Det må finnes et PEFC prosjektserti
fikat for prosjektet.  Ansvarlig aktør må 
sikre at prosjektet etterlever kravene 
i sporbarhets standarden. Dette inne
bærer blant annet et tilstrekkelig ledel
sessystem med kontroll på  materialflyt, 
opplæring og internkontroll. Ledelses
systemet må også omfatte aktivitetene 
som utføres av underleverandører. 

Prosentmetoden skal benyttes for å 
holde regnskap med andelen av PEFC 
sertifisert materiale i prosjektet. Det er 
valgfritt om prosentandelen beregnes i 
kubikk, vekt, kvadratmeter eller i kroner.

Sertifisering som er tilpasset  
byggeprosjekter

PROSJEKTSERTIFISERING:

Eksempel på prosjekter  
som kan sertifiseres

 Offentlig bygg f.eks skoler, 
omsorgsboliger

 Næringsbygg f.eks kontor, handel, lager
 Boligbyggeprosjekter og private boliger
 Infrastruktur f.eks stasjoner, bruer, 
 Messer og kunstprosjekter.

PROSJEKTSERTIFISERING

7

Penguin Parade Visitor Center (Australien) er prosjektsertifisert 
og bygget av PEFCsertifisert tre.
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PEFC
PEFC sin primære oppgave er å utvikle 
og fastsette standarder og krav. Dette 
gjøres gjennom åpne, konsensusdrevne 
prosesser med balansert representasjon 
av ulike interesser. Skogstandarden ut
vikles på nasjonalt nivå etter PEFC sine 
internasjonale krav, mens sporbarhets
standarden er global og forvaltes av 
PEFC internasjonal. 

VIRKSOMHETEN 
Det er virksomhetens ansvar å innar
beide og etterleve kravene i standar
dene. I det inngår også å avtale ser
tifisering med et sertifiseringsorgan. 
Virksomheten kan søke hjelp og råd

givning, men som følge av ansvars
fordelingen kan verken PEFC eller 
 sertifiseringsorganene gi  bindende 
 oppskrift på bruk av  standarden. 

SERTIFISERINGSORGAN
For å sikre objektivitet og upartiskhet ut
føres ikke sertifiseringen av PEFC, men 
av uavhengig, tredjepart sertifiserings
organer. Sertifiseringsorganene må 
være akkreditert av nasjonale akkre
diteringsorgan og være notifisert av 
PEFC  nasjonalt. Hovedsertifiseringen 
som leder til sertifikat gjelder for 5 år 
 ad gangen, og følges opp av årlige opp
følgingsrevisjoner.

ANSVARSFORDELING OG ROLLER:

PEFC er basert på uavhengig, 
tredjepart sertifisering
PEFC utvikler standarder for bærekraftig skogbruk og sporing av tre. 
Det er virksomhetens eget ansvar å innarbeide og etterleve kravene 
i standardene. Selve sertifiseringen og kontrollen av virksomhetene 
gjøres av uavhengig, tredjepart sertifiseringsorganer.

PEFC/05-01-01

PEFC Internasjonalt 
forvalter sporbarhetsstandarden

Virksomheten innarbeider og 
etterlever kravene i standarden

Sertifiseringsorganet reviderer 
virksomheten og utsteder sertifikat 

i henhold til standarden Revision

Hjelp og rådgivning
PEFC Norge bistår gjerne med generell 
veiledning og svarer på spørsmål knyttet til 
standarden og sporbarhetssertifiseringen. 
For konkret hjelp kan du bruke eksterne 
konsulenter.

8

ANSVARSFORDELING OG ROLLER:
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Figur. Ledelsessystemet

Virksomheten må ha et 
 ledelsessystem som inne-
holder nødvendige rutiner for 
å sikre korrekt gjennomføring 
og håndtering av prosessene 
knyttet til sporbarhetssertifi-
seringen. I tillegg er det grunn-
leggende krav til arbeidsvilkår 
og HMS.

Det stilles ikke krav til noe spesifikt 
system, men dersom virksomheten har 
ledelsessystem for kvalitet (ISO 9001) 
eller miljø (ISO 14001) kan man bygge 
på det.

SYSTEM OG RUTINER
Virksomheten må ha skriftlige prose
dyrer for ansvar og myndighet, vareflyt 
råvare, og prosesser som er nødvendig 
for å møte kravene i sporbarhetsstan

darden. Det skal være en forpliktelse og 
forankring i  ledelsen for det overordna 
ansvaret. For å gjøre det mulig å kon
trollere er det krav om dokumentasjon 
av blant annet innkjøp og salg. Videre 
skal virksomheten påse at ansatte har 
 tilstrekkelig kompetanse, for eksempel 
gjennom opplæring. Det er krav om 
 internrevisjon minst en gang pr år. Det 
er også krav om rutine for håndtering av 
klager og korrigerende tiltak.

UNDERLEVERANDØRER
Dersom virksomheten setter bort deler 
av produksjonen til andre, for  eksempel 
impregnering av bord,  pakking av 
trykkmateriell eller lagerhold må dette 
også inngå i virksomhetens ledelses
system inkludert internrevisjon. Det 
skal foreligge skriftlig avtale med 
 underleverandøren om at virksomhetens 
 materialer/produkter holdes adskilt. 

Referanser:

PEFC ST 2002:2020, kapittel 4.

Krav til arbeidsvilkår
PEFC Sporbarhetsstandard stiller krav 
til virksomhetens sosiale forhold, 
helse og sikkerhet basert på ILO sine 
grunnleggende prinsipper og rettigheter 
i arbeidslivet. Virksomhetene må vise at 
de oppfyller krav knyttet til:

 Retten til å organisere seg
 Ikke bruk av tvangsarbeid
 Minimumsalder ved ansettelse
 Like muligheter og lik behandling
 Arbeid uten fare for helse og 

sikkerhet   

LEDELSESSYSTEM OG ARBEIDSVILKÅR 
Grunnleggende krav til system og rutiner

LEDELSESSYSTEM OG ARBEIDSVILKÅR 

Generelle krav (4.1)

Skriftlig prosedyrer (4.2) 

Ansvar og myndighet (4.3) 

Dokumentasjon, arkiv (4.4) 

Ressurser og ansatte (4.5) 

Ettersyn og kontroll (4.6) 

Behandling av klager (4.7) 

Avvik og korrigerende tiltak (4.8) 

Leieproduksjon (4.9) 

Helse, miljø og sikkerhet, HMS (4.10)

Virksomhetens sporbarhetsprosess
Dokumentasjon  

til kunde
Dokumentasjon  
fra leverandør
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Aktsomhetsvurderingen i PEFC 
(Due Dilligence System) omfatter 
alt trevirke i virksomheten og 
skal hindre tre fra kontroversielle 
kilder i sertifiserte produkter. 
Prosedyren skiller mellom 
virksomheter som kun 
håndterer PEFC sertifisert tre 
og virksomheter som også 
håndterer virke som ikke er 
sertifisert.

Dersom virksomheten kun kjøper PEFC 
sertifisert tre vil prosedyren være enkel. 
Da er det tilstrekkelig at virksomheten 
kan redegjøre for treslag og opprinnelse 
(se punkt 1 nedenfor) og følger opp un
derbygde bekymrings meldinger.

Dersom virksomheten kjøper og 
håndterer både sertifisert og ikkeserti
fisert tre må det gjennomføres aktsom
hetsvurdering for å hindre tre fra kontro
versielle kilder. 

Prosedyren for aktsomhetsvurde
ringen skal omfatte:

1) Tilgang til informasjon  
Virksomheten skal ha tilgang til infor
masjon om treslag og opprinnelse

land (og hvis relevant: region) for alt 
trevirke som omfattes av sporbarhets
sertifikatet.

2) Risikovurdering 
Vurderingen skal ta utgangspunkt 
i opprinnelse og leverandørkjede. 
Dersom vurderingen tilsier at det er 
en signifikant risiko skal det gjøres en 
grundigere evaluering etter flere sett 
med kritierier.

3) Riskohåndtering 
Hvis konklusjonen av risikovurde
ringen er at det er signifikant risiko 
for at trevirket kan komme fra kontro
versielle kilder skal virksomheten 
gjøre ytterligere undersøkelser og 
tiltak. Dette innebærer blant annet 
 innhenting av mer informasjon om 
leverandørkjeden og gjennomføre 
 inspeksjoner hos leverandørene.

4) Ikke-plassering i markedet 
Trevirke fra kontroversielle kilder kan 
ikke inngå i produktgrupper som 
omfattes av sporbarhetssertifikatet.    
Dersom virksomheten mottar bekym
rings melding om ulovlig virke må 
dette utredes før virket kan plasseres 
i  markedet. Det som etter virksom

hetens kjennskap er ulovlig virke er 
heller ikke tillatt å plassere i mar
kedet, uansett om det er utenfor vir
keområdet til sertifikatet. 

Referanser:

PEFC ST 2002:2020, kapittel 7. 
PEFC ST 2002:2020, Appendix 1.

AKTSOMHETSVURDERING OG RISIKOHÅNDTERING
Prosedyre for å unngå trevirke fra kontroversielle kilder

EU-krav på  
tømmerhandel
Tømmerforordningen til EU, som Norge 
også er forpliktet på, skal hindre omsetning 
av ulovlig virke og innebærer forbud om 
å føre inn ulovlig hogd virke i form av 
tømmer eller bearbeidede produkter på det 
europeiske markedet. 

PEFC sporbarhetssertifisering ivaretar 
kravene i EU sin tømmerforordning. Det 
betyr at bedrifter som er PEFC sertifisert 
også møter kravene i tømmerforordningen. 

Hva er kontroversielle kilder? 
Kontroversielle kilder er skog og trebaserte 
produkter med opprinnelse fra:

a) Ulovlig virksomhet i strid med lokale, 
nasjonale og internasjonale regler 

b) Ikkebærekraftig skogbruk
c) Aktivitet som ikke ivaretar biodiversiteten 
d) Økologisk viktig skogsområder
e) Omgjøring av skog (avskoging)
f) Aktivitet som er i strid med ILO konvensjon 

om arbeidslivet 
g) Virksomhet som ikke etterlever FN sin 

urbefolkningsdeklarasjon 

h) Tømmer knyttet til konflikter
i) Genetisk modifisert treslag (GMO).

For fullstendige definisjoner henvises til 
sporbarhetsstandarden.

Referanse:

PEFC ST 2002:2020, punkt 3.7.

AKTSOMHETSVURDERING OG RISIKOHÅNDTERING

FOTO: ISTOCKPHOTO
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Risiko. Risikovurderingen 
skal ta utgangspunkt 
i opprinnelse og 
leverandørkjede.

Aktsomhetsvurderingen i PEFC omfatter 
alt trevirke i virksomheten og skal 
hindre tre fra kontroversielle kilder i 
sertifiserte produkter. 

FO
TO

: IS
TO

C
K

P
H

O
TO



12

I sporbarhetssertifiseringen til 
PEFC er det tre metoder for å 
holde kontroll på og kalkulere 
andelen av sertifisert tre; fysisk 
adskillelse, prosent-metoden og 
kreditt-metoden. 

Avhengig av materialflyt eller prosess 
skal virksomheten velge den mest 
 hensiktsmessige metoden. Det skal 
 etableres produktgrupper for å definere 
virkeområdet for sertifiseringen. 

FYSISK ADSKILLELSE
Fysisk adskillelse innebærer at virksom
heten holder materialer av ulike kategorier 
og sertifiseringsandeler adskilt gjennom 
alle faser av produksjonen eller handels
prosessen. Fysisk adskillelse kan gjøres 
igjennom plass, merking, tid eller unike 
kjennetegn ved produkt. Dersom det 
brukes materialer med ulik sertifiserings
andel skal den laveste andelen benyttes i 
regnskapet.  

PROSENT-METODEN
Prosentmetoden er hensiktsmessig 
når virksomheten innen en og samme 
produktgruppe håndterer sertifisert og 
kontrollert materiale om hverandre eller 

materialer med ulik sertifiseringsandel. 
Prosentandelen av sertifisert materiale 
skal kalkuleres for hver produktgruppe 
etter formelen: 

Prosentandel                
Mengde 
sertifisert 
materiale 

Mengde 
kontrollert 
materiale

Mengde sertifisert materiale 
100

Rullerende prosent  
Virksomheten kan velge å bruke rulle
rende prosent som prosentmetode. 
Dette innebærer at virksomheten kal

kulerer sertifiseringsandel basert på 
 anskaffet materiale over et valgt tidsrom 
(max 12 måneder) som gjelder for salg 
over en påfølgende periode (maks 3 
mnd).

KREDITT-METODEN 
Kredittmetoden gir virksomheten an
ledning til å opprette en kreditkonto 
hvor kreditter bokføres basert på an
skaffet mengde sertifiserte materialer. 
Det  trekkes av kredittene ved salg av 
serti fiserte produkter. Metoden gir fleksi
bilitet til å selge produkter med ulik 
 sertifiseringsandel til ulike kunder.

Akkumulering av kreditter kan skje 
over en periode på maks 24 måneder. 
Dersom virksomheten kjøper materialer 
som er dobbeltsertifisert, må dette føres 
på egen kreditkonto for dobbelsertifisert 
materiale eller gå inn på kreditkontoen til 
kun en av sertifiseringene (for eksempel 
PEFC). 

Referanser:

PEFC ST 2002:2020, kapittel 6.

METODER FOR SPORING OG REGNSKAP
Kontroll og kalkulasjon av sertifisert materiale

METODER FOR SPORING OG REGNSKAP

Produktgrupper
Sporbarhetssertifisering til PEFC krever at 
virksomheten definerer produktgrupper. En 
produktgruppe kan enten være et bestemt 
produkt eller en gruppe av produkter 
med samme eller likeverdige materialer 
definert av produktnavn og kategori, type 
treslag, sporbarhetsmetode og type PEFC 
deklarering. Alle produktene i samme 
produktgruppe må ha samme måleenhet 
eller omgjøres til samme måleenhet. 
Produktgruppen kan omfatte flere 
lokasjoner for virksomheter som er multi
site sertifisert. 
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400 m3 100 % PEFC-sertifisert

METODER FOR SPORING OG REGNSKAP

Eksempler på kalkulering:

Jan

Feb

Mars

Kreditt-metoden 

Valgt måleenhet: Kubikkmeter, m3.

En byggevarehandel kjøper et totalt volum på 1200 m³ av 
trelast som er 33,3 % PEFC sertifisert. Basert på dette 
kan byggevarehandelen velge å selge 400 m³ som 100 % 
PEFCsertifisert eller 500 m³ som 80 % eller 570 m³ som 
70 %.

Kalkulasjon: 

33,3 % av 1200 m3 = 1200 x 0,333

Prosentmetoden

Valgt måleenhet: Kubikkmeter, m3.

Et høvleri kjøper 100 m³ plank med 70 % sertifisert andel 
og 100 m³ plank med 100 % andel. Med hjelp av formelen 
(se forrige side) blir andelen sertifisert plank av totalt 200 
m³ som følger:

Rullerende prosentsats 

Valgt måleenhet: Tonn.

En papirfabrikk kjøper 20 000, 30 000 og 10 000 tonn 
PEFCsertifisert masse over en tremånedersperiode (totalt 
60 000 tonn) og volumet innkjøpt kontrollert masse under 
samme tidsperiode er 90 000 tonn. Følgende måned kan 
da anskaffet masse betraktes som 40 % sertifisert.

1200 m3

Innkjøpt råvare

400 m3  
Volumkreditter

PEFC-sertifisert materiale Kontrollert materiale

April

40 %
sertifisert

85 %
sertifisert

(60 000 tonn + 90 000 tonn)

60 000 tonn
100

Kalkulasjon:

40 % PEFC-sertifisert 

(70 m3  + 100 m3) + 30 m3 

70 m3  + 100 m3

100

Kalkulasjon:

85 % PEFC-sertifisert 
 

Innkjøp:

Innkjøp:

Innkjøp:

Salg:

Salg:

Salg:

1200 m3 
Sluttprodukt

1200 m3 
Sluttprodukt

1200 m3 
Sluttprodukt

400 m3

100 % PEFC

800 m3

0 % PEFC

500 m3

80 % PEFC

700 m3

0 % PEFC

570 m3

70 % PEFC

630 m3

0 % PEFC

Eksempler på hvordan en virksomhet kan 
benytte et gitt antall kreditter til å deklarere 
ulike mengder og sertifiseringsandel:

E
LL

E
R

E
LL

E
R

PEFC-sertifisert materiale Kontrollert materiale

PEFC-sertifisert materiale Kontrollert materiale
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PEFC Sporbarhetsstandard 
inneholder bestemmelser 
knyttet til angivelse av andelen 
av sertifisert tre i produkter 
og hvordan dette skal dekla-
reres. Kun  trebaserte produkter 
med korrekt dokumentasjon fra 
virksomhet med gyldig PEFC 
sertifikat er å anse som PEFC 
sertifisert produkt. 

INFORMASJONSKRAV
Ved kjøp og salg av PEFC sertifiserte 
produkter skal det for hver leveranse 
være dokumentasjon med informasjon 
som minimum inneholder:

 Leverandørens navn
 Kjøperens navn
 Spesifikasjon av produkt
 Mengde på leveransen
 Dato/tidsperiode for leveransen
 PEFC deklarering
 PEFC sertifikat nummer
 PEFCmerke (frivillig)

Dokumentasjon kan være i form av 
 faktura, leveringsseddel eller tilsvarende. 
Bevis på gyldig PEFC sertifikat verifi
seres på PEFC sin hjemmeside.

KORREKT PEFC DEKLARERING
I dokumentasjonen som følger leve
ransen må det være korrekt deklarasjon 
og det må framkomme tydelig hvilke 
produkter deklarasjonen gjelder. I PEFC 
sporbarhetsstandard finnes tre korrekte 
deklarasjoner:

1) X % PEFC-sertifisert  
(X % PEFC certified)

 Angir andelen av tre med opp rinnelse 
fra sertifisert bærekraftig skog
bruk (resten fra kontrollerte kilder). 
 Prosentandelen skal alltid oppgis. 

2) PEFC-kontrollerte kilder  
(PEFC controlled sources)

 Tremateriale som ikke er sertifisert, 
men som er vurdert etter prosedyren 
for aktsomhetsvurdering til å være fra 
ikkekontroversielle kilder. 

3) 100 % PEFC opprinnelse  
(100 % PEFC origin)

 PEFC sertifiserte produkter som kun 
inneholder tre fra sertifisert bære
kraftig skog. For å oppnå dette kreves 
fysisk adskillelse som metode for 
 sporing.

Det er viktig at deklarasjonen angis 
 korrekt og at det er tydelig hvilke 
 produkter som den gjelder for.

HVEM KAN SELGE PEFC?
Kun virksomheter som selv er PEFC ser
tifisert kan selge produkter med PEFC 
deklarasjon. Det er ikke tilstrekkelig at 
produktet er merket med PEFC eller 
at et forutgående ledd i verdikjeden er 
PEFC sertifisert. 

Det er fullt mulig å selge PEFC serti
fisert produkter til kunder som ønsker å 
kjøpe sertifisert tre selv om disse ikke er 
PEFC sertifisert. Men disse kundene kan 
ikke selge produktene videre som PEFC 
sertifisert. 

Referanser:

PEFC ST 2002:2020, kapittel 5.

DEKLARERING VED KJØP OG SALG
Informasjonen skal følge alle ledd

DEKLARERING VED KJØP OG SALG

Prinsippene for deklarering i PEFC sporbarhetssertifisering 1

Leverandøren
Avgir nødvendig informasjon 

medfølgende hver leveranse til 
virksomheten. 

Virksomheten
Kontrollerer at leverandøren er 

sertifisert og avgir påkrevd informasjon 
til kunde.

Kunden
Kontrollerer at virksomheten er 

sertifisert og at dokumentasjon har 
påkrevd informasjon.

1) Ved kjøp og leveranse av PEFC sertifiserte produkter skal kun en leverandør og en kunde angis på medfølgende dokumentasjon.
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1

1

8

5

7

4

6

6

6

3

2

INFORMASJONSKRAV

1 Leverandørens navn
2 Kjøperens navn
3 Spesifikasjon av produkt
4 Mengde på leveransen

5 Dato/tidsperiode for leveransen
6 PEFC deklarering (”X % PEFC 

sertifsert”, ”PEFC kontrollerte kilder” 
eller ”100 % PEFC opprinnelse”)

7 PEFC sertifikat nr
8 PEFCmerke (frivillig)

Eksempel på faktura: 
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1. Produktmerking (on-product)
Merking på selve produktet, emballasjen og alle former for 
dokumentasjon og markedsføring med referanse til produkt 
(for eksempel faktura, produktblad og annonse).

2. Kommunikasjon (off-product)
All annen form for bruk av PEFCmerket i generell 
 markedsføring og kommunikasjon som ikke er knyttet til 
produkt (for eksempel årsrapporter, presentasjoner og 
 opplæring).

PEFC-merket er et registrert 
varemerke med internasjonal 
anerkjennelse. Alle virksomheter 
må inngå avtale om bruk av 
PEFC-merket på produkter og i 
kommunikasjon. PEFC-merket 
hentes ut fra PEFC-merke-
generator.

PEFCmerket består av logo og initialene 
PEFC som er registrerte varemerker og 
eies av PEFC Council. All bruk av PEFC
merke krever tillatelse. I Norge er PEFC 
Norge tildelt rettigheten til å gi slik tilla
telse. 

FORBRUKERNE ØNSKER MILJØMERKING
Forbrukerne ser på miljømerking ba
sert på tredjeparts sertifisering som den 
mest pålitelig kilden for informasjon. 
Undersøkelser viser at 80 % av forbru

kerne ønsker miljømerking av produk
tene. Miljømerking framheves også av en 
rekke ulike organisasjoner og myndig
heter. 

AVTALE OM BRUK AV PEFC-MERKET
Virksomheter som er sertifisert etter 
sporbarhetsstandarden må ha avtale om 

bruk av PEFCmerket med PEFC Norge. 
Det gjøres normalt i forbindelse med 
registreringen av sertifikatet. Avtalen gir 
rett til å bruke PEFC logoen og initialene 
på produkter og i markedsføringen.  

PEFC MERKEGENERATOR
PEFCmerkegenerator er verktøyet for 
å hente ut PEFCmerket med virksom
hetens unike lisensnummer. Tilgang  
til merkegeneratoren er å finne på   
label.pefc.org og krever brukernavn og 
passord. 

Referanser:

PEFC ST 2002:2020, punkt 5.3.
PEFC ST 2001:2020.

 

For å bruke PEFC-merket  
på produkter kreves det at 
andelen sertifisert tre er minst 
70 % (resten må være fra  
kontrollerte kilder).

For å bruke merket 
med PEFC resirku-
lert kreves det at 
 produktet inneholder 
kun 100 % resirkulert 
tremateriale.

PEFC-merket og merking i praksis

PEFC-MERKET OG MERKING
Enklere markedsføring med PEFC-merket

PEFC VAREMERKE OG MERKING

PEFC/03-22-22

Fremmer bærekraftig
skogforvaltning

www.pefc.no PEFC/03-01-01

PEFC/03-22-22

PEFC sertifisert

Dette produktet er fra
bærekraftig forvaltet
skog og kontrollerte
kilder

www.pefc.no

PEFC/03-22-22

PEFC resirkulert

Dette produktet er fra
resirkulerte materialer

www.pefc.no
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Magasinet The Economist blir trykket på 
PEFC sertifisert papir.

PEFC VAREMERKE OG MERKING

Eksempel på produkter og merking

Møbler fra Nofu i PEFC sertifisert ask.

Emballasje av PEFC sertifisert papir fra Lovechock. Camp Adventure Forest Tower (Danmark) 
er PEFC prosjektsertifisert.

Pepperkvern med PEFC sertifisert tre fra 
franske Peagout.

Hageredskap med håndtak av 
PEFC sertifisert tre.
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1) Sett deg inn i PEFC standarden og 
 kravene som gjelder din bedrift.

Tips! Søk gjerne råd hos PEFC Norge,  
andre bedrifter med erfaring eller rådgiver.

4) CSertifiseringsorganet gjennomfører  
revisjon hos bedriften din.

Tips! Vær godt forberedt og sørg for at de 
ansatte vet hva som skal skje.

2) Utarbeid et styringssystem for sporbarhet 
i bedriften i samsvar med standarden.

Tips! Vurder graden av integrasjon med 
eksisterende styringssystem og ITløsning.

5) Lukk eventuelle avvik i sertifiserings-
rapporten før utstedelse av sertifikat.

Tips! Se på avvik som mulighet til å forbedre 
bedriftens system og rutiner.

3) Ta kontakt med et eller flere akkrediterte 
sertifiseringsorganer.1 

Tips! Be om et tilbud hos flere så kan du velge 
det som passer best.
(1 se www.pefc.org/find-certification-bodies)

6) PEFC Norge registrerer sertifikatet og  
oppretter avtale om bruk av PEFC-merket.

Tips! Finn ut av hvordan bedriften kan bruke 
sertifiseringen i markedsføringen.

For å bli PEFC sporbarhetssertifisert må virksomheten revideres av et uavhengig, tredjepart 
sertifiseringsorgan. Sertifiseringsorganet kontrollerer virksomheten og utsteder et sertifikat 
når virksomheten møter kravene i sporbarhetsstandarden. 

VEIEN FRAM TIL SERTIFISERING
Det er enkelt å bli PEFC sertifisert

SERTIFISERINGSPROSESSEN

FO
TO

: IS
TO

C
K

P
H

O
TO

FO
TO

: A
D

O
B

E
 S

TO
C

K



19

FO
TO

: A
D

O
B

E
 S

TO
C

K



Størst i verden og Norge. PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) er verdens største 
skogsertifiserings  system, med tilstedeværelse i omlag 50 
land. Praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert. Over 200 
virksomheter er sporbarhetssertifisert i Norge og på verdensbasis 
er over 20 000 virksomheter tilknyttet PEFC.

Del av verdifull verdikjede. PEFC Norge sin visjon er å utvikle 
Norge med tre fra bærekraftig skog. Dette gjør vi gjennom 
sertifisering av skogbruk og sporing av tre gjennom verdikjeden. 
Med PEFC sertifisering får bedriften muligheten til å møte krav fra 
kundene, ta en posisjon på bærekraft og sikre innkjøpet av lokalt, 
sertifisert råstoff. 

Omtanke for neste generasjoner. PEFC er et frivillig, 
markedsbasert verktøy for å sikre et bærekraftig skogbruk. 
Ikke bare hindrer PEFC avskoging, ulovlig hogst og rovdrift av 
skogen, men setter også positive krav i forhold til å ta vare på 
biomangfoldet, klimavennlig skogbruk, etablering av ny skog, 
muligheter for friluftsliv, lokale arbeidsplasser og folks rettigheter. 

 

PEFC Norge
Rådhusgata 23B 0158 Oslo
PO 1438 Vika, 0115 Oslo
+47 906 05 204 eller 917 87 630
mail@pefc.no 
www.pefc.no
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