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Revisjon av Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 

Sluttprotokoll fra arbeidskomiteen 
          30. juni 2022 

Revisjonsprosessen 

Arbeidskomiteen som har revidert Norsk PEFC skogsertifiseringssystem har bestått av følgende 

organisasjoner og representanter: 

Organisasjon Navn 

Norges Skogeierforbund Hans Asbjørn Sørlie 

Norges Skogeierforbund Simon Thorsdal 

NORSKOG Erling Bergsaker 

Statskog Monica Grindberg 

Sabima Christian Steel 

WWF Marianne Hansen 

Natur og Ungdom Mari Strugstad Qviller 

Norsk Friluftsliv Hans Erik Lerkelund 

Friluftsrådenes Landsforbund Morten Dåsnes 

ZERO Anne Marit Post-Melbye 

Kvinner i skogbruket Merete Larsmon 

Fellesforbundet Endre Lie 

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ivar K Hoff 

Treforedlingsindustriens Bransjeforening Elisabeth Berli 

Treindustrien Heidi Finstad 

Skognæringa Kyst Ole Bakke 

 

I tillegg har følgende vært representert med observatører i arbeidskomiteen: 

Organisasjon Navn 

Statsbygg Karin Anton 

Skogkurs Trygve Øvergård 

NIBIO Fride Høistad Schei 

NINA Jenni Norden / Rannveig Margrete Jakobsen/ Ulrika Jansson 

Landbruksdirektoratet Vegard Wist/ Turid Trötscher 

Miljødirektoratet Eirin Bjørkvoll 
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Arbeidskomiteen har i perioden juni 2020 til juni 2022 deltatt i revisjonen av Norsk PEFC 

sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. Arbeidet har blitt gjennomført i tråd med prosedyrene 

for revisjon av sertifiseringssystemet (PEFC N 06). 

Komiteen har totalt hatt 34 møter. I tillegg har det vært flere undergrupper som har utarbeidet 

forslag som i sin tur har blitt behandlet i komiteen. På flere av kravpunktene er det benyttet eksterne 

fagpersoner for å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Den bredt sammensatte komiteen, sammen 

med utstrakt innhenting av kunnskap fra observatørene og andre fageksperter, har bidratt til 

vesentlige endringer i skogstandarden.  

Komiteens forslag til revidert skogstandard ble sendt på høring 11. april 2022 med høringsfrist 10. 

juni. Totalt kom det inn 70 høringssvar, fra et bredt spekter av interessegrupper. Generelt har det 

kommet mange gode innspill som har bidratt til justeringer i flere av kravpunktene. Mange innspill er 

også momenter som har vært drøftet grundig av komiteen i forhandlingene og hvor resultatet er en 

del av fremforhandlede kompromisser. 

Oppfølgingspunkter 

Med bakgrunn i diskusjonene i arbeidskomiteen og undergruppene vil organisasjonene som har vært 

representert i arbeidskomiteen i fellesskap: 

1. Undersøke hvordan bruken av «hensynssone friluftsliv» treffer intensjonen om å fange opp 

de viktigste friluftslivsområdene der skogbruket skal ta særlige hensyn. 

2. Samarbeide om å øke bruken av lukkede hogstformer, blant annet gjennom bedre 

incentivordninger, for å oppnå intensjonen på en bedre måte enn i dag. 

3. Jobbe for finansiering av et program for å fjerne uønskede forekomster av utenlandske 

treslag. 

4. Jobbe for å få på plass digitale løsninger for innsyn i miljøinformasjon, især kartfesting av 

livsløpstrær og kartløsning for innsyn i endringer/ajourhold av nøkkelbiotoper. 

5. Jobbe for å etablere en støtteordning for utarbeiding av forvaltningsplaner for tiurleiker med 

15 eller flere aktive tiurer, og for kompensasjon for tapte inntekter som følge av restriksjoner 

på hogst.  

6. Følge opp implementering og omfang av forvaltningsplaner for tiurleiker med 15 eller flere 

aktive tiurer. 

7. Ta initiativ til et prosjekt for å undersøke presisjonen ved spredning av gjødsel fra helikopter. 

8. Jobbe for en positiv holdning blant skogeiere til brann som skjøtselstiltak i verneområder. 

Organisasjonene i arbeidskomiteen er også enig om at ulike sider ved klimaendringer, klimatilpasning 

og skogen som klimatiltak vil være et viktig utgangspunkt for diskusjonene om utenlandske treslag og 

flere andre kravpunkter ved neste revisjon av Norsk PEFC Skogstandard. 
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Signatur 

Medlemmene av arbeidskomiteen har i perioden juni 2020 til juni 2022 deltatt i revisjon av Norsk 

PEFC Skogstandard (PEFC N 02), samt tilhørende dokumenter; 

• PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk 

• PEFC N 03 Krav ved direkte- og gruppesertifisering 

• PEFC N 04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan 

• PEFC N 05 Ordliste og definisjoner 

 

Sluttprotokollen er digitalt signert av organisasjonene som er representert i arbeidskomiteen: 

• Fellesforbundet, forbundsleder Jørn Eggum 

• Friluftsrådenes Landsforbund, daglig leder Morten Dåsnes 

• Kvinner i skogbruket, daglig leder Linn Braseth-Gulliksen 

• Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), fagsjef Bjørn Lauritzen 

• Natur og Ungdom, leder Therese Hugstmyr Woie 

• Norges Skogeierforbund, adm.dir. Per Skorge  

• Norsk Friluftsliv, generalsekretær Bente Lier 

• NORSKOG, adm.dir. Arne Rørå 

• Sabima, generalsekretær Christian Steel 

• Skognæringa Kyst, daglig leder Ole H. Bakke 

• Statskog, adm.dir. Gunnar Lien 

• Treforedlingsindustriens Bransjeforening, daglig leder Marit Holtermann Foss 

• Treindustrien, adm.dir. Heidi Finstad 

• WWF Verdens naturfond, generalsekretær Karoline Andaur 

• Miljøstiftelsen ZERO, daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland 

 

 


