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STYRELEDERS HILSEN
Nytt løft for bærekraftig  
skogbruk i Norge
2021 ble et nytt og framgangsrikt 
år for PEFC i Norge. Når dette  
skrives har arbeids komiteen 
for revisjon av det norske 
sertifiseringssystemetnettopp
blitt enig om forslag til ny revidert 
Norsk PEFC Skogstandard.

Arbeidskomiteen er historisk  
bredt sammensatt med represen
tanter fra miljø, klima og friluftsliv, 
arbeidstakere og næring. Over 
nærmere to år har komiteen 
arbeidet med endringer og for
bedringer av skogstandarden. 
Kravene knyttet til miljø og friluftsliv 
blir spesielt skjerpet for å sikre det 
biologiske mangfoldet og mulighet
ene for frilufts livet lokalt. I sum kan 
dette bli et nytt løft for bærekraftig 
skogbruk i Norge. 

Det treårige markedsprosjek
tet som ble igangsatt i 2018 ble 
videreført i på permanent basis. 
Hovedfokuset i 2021 har vært 
åstyrkeposisjonentilsertifisert
tre og PEFC i markedet og øke 
verdienavdetåværesertifisert
bedrift.Gledelignokharendaflere
bedrifterblittsporingssertifisert
også i løpet siste år. PEFC har en 
sterk posisjon i bygg og anleggs
sektoren, men opplever mer krev
ende situasjon i emballasje og 
papirsektorene.

Framover blir det svært viktig å 
fullføre revisjonen av det norske 

sertifiseringssystemetmed
internasjonal godkjennelse av 
skogstandarden på en best mulig 
måte. Med det vi har bak oss av 
pandemi og nå med krig og uro er 
det naturlig at vi styrker de lokale 
systemene. At all norsk skog i 
praksiserPEFC-sertifisertbør
være økt styrke og konkurranse
fortrinn framover. 

Til slutt benytter jeg anledningen til 
å takke alle bedrifter, samarbeids
partnere, medlemmer, styret og 
sekretariatet for innsatsen i 2021.

Styreleder PEFC Norge
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HVORDAN SKAL VI SNAKKE  
OM BÆREKRAFT

MARKEDSFØRING

Offentlig innkjøp utgjør betydelig innkjøpsmakt og det 
bygges skoler, barnehager, omsorgsboliger, idretts
anlegg osv for milliarder. Mange kommuner gjenopp
daget tre som byggemateriale i form av massivtre, 
men tar bærekraften på trevirket i stor grad for gitt. 
Derfor har PEFC tatt initiativ til kampanjen «Bygg 
bærekraftig» for å bevisstgjøre kommunene som 

ansvarlig innkjøpere. 

Erfaringen er at kommunene 
er positive til budskapet og 
istorgradkreversertifisert
tre selv om det ikke alltid 
følges godt nok opp i praksis 
i byggeprosjektene. For å 
forsterke kampanjen er det 
innledet samarbeid med 
Direktoratet for forvaltning og 

økonomi (DFØ) av en veileder om bærekraftig tre  
i offentlige anskaffelser. Veilederen vil ventelig  
bli lansert i løpet av 2022.

BÆREKRAFTIG BYGGING  
I KOMMUNE-NORGE

KAMPANJE

BREEAMNOR er ledende standard for bærekraftig bygge og 
eiendoms bransje i Norge. I den nye 6.0 versjonen blir det minstekrav om 
at alt trevirke og trebaserte produkter i byggeprosjekter må være lovlig 
ogbærekraftig.MedPEFCsertifiseringsitterbedriftenpådenforetrukne
og enkleste metoden for å dokumentere lovlig og bærekraftig tre slik 
BREEAMNOR 6.0 nå stiller krav om. 

KRAVET OM SERTIFISERT  
TRE STYRKES

PÅVIRKNING

PEFC SERTIFISERT 
JULETRE

ARRANGEMENT

Hvert år siden sender Oslo by 
juletre til London som symbol på 
takknemlighet over hjelpen fra 
Storbritannia under 2.verdenskrig. 
I slutten av november deltok PEFC 
i fellingen av julegrana i Østmarka 
sammen med ordførere og barn 
fra skoleklasser i nærheten. Det 
er skogetaten i Oslo som står bak 
julegrana fra byens kommune
skog.SkogenerPEFCsertifisert
og blir drevet bærekraftig med vekt 
på friluftsliv. 

Kravet til dokumentasjonen av bærekraft øker. Under 
Bygg Reis Deg 2021 som er den største byggemes
sen for både proff og forbrukermarkedet var trenden 
omåkommuniserebedriftenssertifiseringertydelig.
MangeavdesertifisertebedriftenebenyttetPEFC
merket som del av sin kommunikasjon, både på sel
skapsnivå og produktnivå. 

SERTIFISERING BLIR  
KONKURRANSE-
FAKTOR

KOMMUNIKASJON

Bærekraft er blitt en kjerneverdi 
for store og små bedrifter. Men 
hvordan skal vi snakke om det? 
Til et webinar engasjerte PEFC 
kommunikasjonseksperten 
Petter Gulli som jobber med å 
skape engasjement i det grønne 
skiftet og konkurransefortrinn ut 

av bærekraft. I korthet er hans råd; «vær konkret og 
relevant» og bruk etablerte merkeordninger. 

PEFCmerket er enkelt og effektivt virkemiddel for  
å kommunisere at bedriften er engasjert i bærekraftig 
skogbruk.Allesertifisertebedrifterhartilgangtil 
merket gjennom PEFC merkegenerator. I tillegg er 
det en egen verktøykasse tilgjengelig for medlems

bedriftene på PEFC sin hjemmeside. Vertøykassen 
inneholder standardtekster, faktaark, presentasjon  
og mye mer nyttig.
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OVERGANG TIL NY VERSJON  
SPORINGSSTANDARD
I 2020 kom PEFC med ny versjon 
av sporingsstandarden med over
gangstid fram til 22.august 2022. 
Etter den datoen må alle bedrif
teneblisertifisertetterdenny
2020versjonen. Viktige endringer 
er at kontroversielle kilder blir mer 
omfattendeogatdefinisjonenav

produktgrupper strammes opp.  
I forlengelsen av dette har PEFC 
kommet med et oppdatert og 
utvidet produkthierarki. Det ble 
arrangert et webinar om sporings
standarden med erfaringsutveks
ling mellom bedriftene.

8

SPORING

PEFCoppleveratflerebedrifterønsker 
å dokumentere opprinnelsen av treråstoffet 
ogmøtekravfrasinekunderomsertifi
sert tre. I løpet av 2021 ble 8 nye bedrifter 
PEFCsporbarhetssertifisert.Bedriftene
er i hovedsak tilknyttet bygg og anleggs
bransjen,menpapir/grafiskerogså
 representert. 

FLERE BEDRIFTER VELGER Å BLI PEFC 
SERTIFISERT

SPORINGSSERTIFIKATER

ÅLGÅRD OFFSET  
– NORGES FØRSTE 
TRYKKERI MED PEFC 
SERTIFISERING
Ålgård Offset er en av Norges største produsenter av 
trykksaker. Spesialiten er offset trykk, det vil si trykking 
fra rull, men Ålgård Offset er et allsidig trykkeri som  
dekker alle sitt behov. Bedriften ble etablert i 1980 i 
Ålgård i Rogaland og er et godt eksempel på en lokal 
bedrift med stor suksess.

Ålgård Offset tar miljø på alvor. Fra før er bedriften 
allerede Svanemerket og medlem av Grønt Punkt Norge. 
Miljøhensyn går som rød tråd i alle rutiner og arbeids
operasjoner. Det brukes kun godkjente fargemidler og  
all avkapp i produksjonen går til gjenvinning og ny  
produksjon.

ForÅlgårdOffsetvarPEFCsertifiseringennaturlig
forlengelse av sitt miljøengasjert. Dermed kan bedriften 
dokumentere at papiret kommer fra bærekraftig skog og 
gjøre det mulig for kundene å kommunisere at papiret 
ersertifisertogbærekraftiggjennomPEFCmerketpå
trykksakene.

BEDRIFTSOMTALE

VEIDEKKE  
ETTER SPØR  
SERTIFISERT TRE

CASE

Veidekke er ledende skandinavisk 
entreprenørselskap, også med 
god erfaring med å bygge i tre. 
Selskapet fundamenterer sin 
virksomhet på FN’s bærekraftsmål 
og bruker ulike miljøstandarder 
som BreeamNor og Svanen. De 
etterspørsertifiserttresomPEFC 
i alle sine prosjekter.

CASE

SPLITKON – LEVERAN-
DØR AV PRESTISJE-
PROSJEKTER

NYE MEDLEMMER 2021

OVERSIKT OVER SERTIFIKATER 2018-2021

Midt i Drammen, nær elven og 
 sentralt ved togstasjonen, ruver 
SporX med sine 10 etasjer fra 
fundament til takterasser bygget i 
100% limtre og massivtre. Ambi
sjonen er å skape verdens mest 
bærekraftige kontorbygg. Splitkon 
har hatt ansvaret for levering og 
montering av råbygget i massivtre 
og limtre til prosjektet. 

Bedrift Beskrivelse

Ålgård Offset Norges største produsent  
av trykksaker

Wood  
Seaways

Agent for tømmer, trevarer og  
byggevarer

Norsk Limtre Utvikler og produsent av  
tre produkter av høy kvalitet

Innlandet 
Trearbeiding

Spesialistpåfingerskjøtingav 
konstruksjonsvirke og trevarer

Woodlink Leverandør av bærekraftig trevarer  
med høy kvalitet og langt livsløp

Doka Norge Forskalingsspesialisten tilstede  
i 60 land

RenCon Leverandør av produkter og tjenester  
til bygge og anleggsindustrien

Bruket Invest Produksjon og handel med trelastvarer

Kategori
Antall sertifikater Antall lokasjoner

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Trelast og byggevarer 50 52 58 64 185 188 212 226

Papir,grafiskogforlag 4 3 3 4 4 3 3 4

Pulp og biomaterialer 4 4 4 4 4 4 4 4

Bioenergi 2 3 3 3 3 4 4 4

Andre 14 12 12 12 14 12 12 12

SUM 74 74 80 87 210 211 235 252
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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), Anne Marit PostMelbye (ZERO), Merete Larsmon (Kvinner i 
skog bruket), Endre Lie (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 (Miljø
direktoratet).

PEFCNorgessertifiseringssystem
revideres i perioden 20202022. 
Arbeidskomiteen som står for 
revisjonsarbeidet er bredt og 
balansert sammensatt med repre
sentanter fra sentrale organisa
sjoner innen miljø, friluftsliv, klima, 
arbeidstakere, entreprenører 
og næringsliv og skogeiersiden. 
Offentlige myndigheter og sentrale 
forskningsmiljøer er representert 
som observatører.

Komiteen startet sitt arbeid i juni 
2020 har fram til april 2022 hatt 25 
møter. I tillegg har det blitt jobbet 
medflereavkravpunkteneiunder
grupper, som har lagt fram sine 
forslag for behandling i komiteen. 
Det har også vært utstrakt bruk av 
eksternefagpersonerpåflereav

kravpunktene. Arbeidskomiteen 
har jobbet konstruktivt og grundig, 
og en samlet komite landet på  
en konsensus om forslag til 
en revidert Norsk PEFC Skog
standard 9.april 2022. Forslaget 
inneholder en rekke endringer og 
forbedringer av standarden, spesi
elt for bio logisk mangfold og lokalt 
friluftsliv. Det sendes ut på høring 
etter fastlagte prosedyrer. 

Helesertifiseringssystemet
skal etter planen sendes inn for 
internasjonal godkjenning i løpet 
av august 2022. Det forventes at 
system med revidert Norsk PEFC 
Skogstandard er godkjent og klar 
til å tre i kraft i løpet av første 
halvår 2023.

ENIGHET OM FORSLAG TIL REVIDERT 
SKOGSTANDARD

SKOGSTANDARD

POSITIV UTVIKLING AV  
MILJØTILSTANDEN I NORSK SKOG 

PEFC ønsker å bygge standardene og forvaltnin
gen av skog på kunnskap, og ba derfor NIBIO om å 
utarbeide en rapport om miljøindikatorer i norsk skog. 
Rapporten viser positiv utvikling av miljøtilstanden 
på en rekke parametere. Arealet av gammel skog og 
mengden død øker og det blir mer biologisk viktige 
områder og kantsoner mot myr, vann og vassdrag. 
På andre parametere som for eksempel lauvandel, 
sjikting og livsløpstrær viser rapporten stabil utvikling.

KUNNSKAP

I Norge er det totalt 13 organisasjoner med et skog
forvaltningssertifikat.12avdisseergruppesertifikat
hvor skogeiere inngår som gruppemedlemmer. 
Totalteromlag42.000skogeieresertifisertgjennom
gruppesertifiseringenmedtilsammen74millioner
dekar skog.

GRUPPESERTIFISERING  
– ET VIKTIG REDSKAP

SKOGSERTIFISERING

Itrådmedsertifiseringssystemets
prosedyrer for eksterne henvend
elser så er det den enkelte 
sertifikatholdersommottarog
behandler disse. Hogstkvantumet 
i 2021 på om lag 11,6 millioner 
kubikkmeter utgjør totalt rundt 
15.000 skogsdrifter. I løpet av 
2021mottokgruppesertifikat-
holderne 166 eksterne henvendel
ser som er 24 prosent færre enn i 
2020. Om lag 40 prosent av hen
vendelsene var kategorisert som 
klager. I sitt internkontroll system 
registrerersertifikatholderneavvik
gjennom egenkontroll, intern
kontroll 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

NorskSkogsertifisering Gruppesertifikat

Nortømmer AS Gruppesertifikat

SB Skog AS Gruppesertifikat

Skog & Virke AS Gruppesertifikat

Stangeskovene AS Gruppesertifikat

Statskog Individueltsertifikat

Viken Skog SA Gruppesertifikat
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Tiur. Storfugl som 
trives spesielt i eldre 
bar og blandingsskog.



12 13

Fo
to

: S
yl

vi
a 

A
da

m
s/

iS
to

ck

Flaggspett. Flaggspett. 
Tallrik art i løv, bar og 
blandingsskog i SørNorge.
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Selv om Norge ikke er medlem av 
EU, blir vi påvirket gjennom EØS. 
Gjennom PEFC International har 
vi en person i Brussels som følger 
utviklingen på relevante områder. 
I 2021 holdt vi et webinar om EU 
Green Deal og retningslinjene for 
bærekraftig investeringer (takso
nomien). Her ligges det opp til 
betydelig økte krav til skogbruket, 
men de praktiske konsekvensene 
ogskogsertifiseringensrolleer
fremdeles uavklart.

Gjennom 2021 kom den nye  
internasjonale arbeidsstrukturen 
innenfor marked, kommunikasjon 
og påvirkning (MCA) i PEFC i 
gang. Norge deltar i den euro
peiske gruppen og i en global 
arbeidsgruppe for bygg og anlegg. 

Som ett globalt tiltak har PEFC 
valgt å bli sponsor av WCTE 
(world conference timber  
enginee ring) som skal arrangeres  
i Oslo 2023.

VI FØLGER TETT MED PÅ UTVIKLINGEN I EU LEDELSE OG STYREMEDLEMMER
PEFC Norge eier og forvalter det norske PEFC 
skogsertifiseringssystemet.Idetliggerjobbenmed 
å oppdatere og revidere standardene i tråd med inter
nasjonalekrav,følgeoppskog-ogsporingssertifiserte
medlemsbedrifter, samt og markedsføre PEFC i hele 
verdikjeden og ut til sluttkunde. 

Alle landsomfattende organisasjoner med interesser 
knyttettilbærekraftigskogbrukogskogsertifisering
kan bli medlem av PEFCNorge. Ved utgangen av 
2021 var 10 organisasjoner medlem av PEFC Norge. 
Alle medlemmene er representert i styret for  
PEFC Norge.

PEFC INTERNASJONALT

Styret 2021 
• Simon Thorsdal, Norges Skogeierforbundet  

(styreleder)
• Erling Bergsaker/Even Bergseng,  

NORSKOG (nestleder)
• Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund
• Arvid Eikeland / Endre Lie, 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
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ØKONOMI
PEFCerennon-profitorganisasjonogaktiviteten
finansieresavmedlemskontingenterogsertifikat-
avgifter. I tillegg til den normale aktiviteten har  
revisjonen av standardene medført ekstra kostnader 
og arbeid. Årets regnskap viser et overskudd på 
kr.102947,somleggestiltidligereopptjent 
egenkapital.

Gjeldende strategiplan for PEFC Norge ble utar
beidet i 2019. Gjennom revisjonsarbeidet av Norsk 
PEFC Skogstandard har vi forbedret verktøyet for 
bære kraftig skogbruk i Norge og fått langt bredere 
deltakelse med miljø og friluftslivsiden i tråd med 
strategien. Vi har også økt engasjementet blant 
medlemsbedriftenemedpenøkningavsertifiserte
bedrifter. Posisjonen i bygg og anleggssektoren av 
markedet er ytterligere forsterket.

SEKRETARIATET

Daglig leder
Thomas Husum

Markedssjef
Morten Haugerud

Student/ 
prosjektmedarbeider
Celina Mathiesen

Sekretariatet for PEFC Norge består av 
to personer; daglig leder Thomas Hu
sum og markedssjef Morten Haugerud. I 
tillegg har Celina Mathiesen vært tilknyttet 
PEFC som studentmedarbeider. Totalt 
utgjør sekretariatet 1,4 årsverk.

GOD UTVIKLING I  
HENHOLD TIL STRATEGI-
PLANEN 2020-2025

STRATEGI

De nordiske landene har over 
lengre tid hatt tett kontakt og  
samarbeid på ledelsesnivå. Over 
de par siste årene er samarbeidet 
fordypet på markeds området. 
I 2021 arrangerte vi webinaret 
«Forest for sustainable cities» 
med god deltakelse fra ulike 
målgrupper i alle landene. Norge 
tok også initiativet og ledet arbei
det med et felles nordisk innspill 
til revisjonen av kriteriene for 
Svanemerket på bygg.   

FELLES NORDISKE TILTAK  
I MARKEDSARBEIDET

NORDISK SAMARBEID

Maja Drca. PEFC EU representative, Brussels
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PEFC Norge
Post: P.B. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon:+4790605204
Epost: mail@pefc.no
FB: PEFC Norge
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