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Innledning 
Dokumentet er en sammenstilling av alle høringssvar som er kommet inn. Høringssvarene er splittet 

opp og innspill som ikke går direkte på et kravpunkt er lagt under generelle innspill mens konkrete 

innspill til kravpunktene er lagt under hvert kravpunkt. 

Org. som har kommet med høringssvar 
Organisasjoner/aktører med høringssvar Org-/aktørtype 

Allskog Skogeierorg 

AT Skog Skogeierorg 

Balsfjord kommune Off. forvaltning 

DNT Oslo og Omegn Friluftslivorg 

DNV GL Sert./Akkr. Organ 

Friluftsrådenes Landsforbund Friluftslivorg 

Fritzøe Skoger Skogeier 

Fylkesmannen i Buskerud Off. forvaltning 

Fylkesmannen i Hordaland Off. forvaltning 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Off. forvaltning 

Fylkesmannen i Oppland Off. forvaltning 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Off. forvaltning 

Fylkesmannen i Telemark Off. forvaltning 

Fylkesmannen i Troms Off. forvaltning 

Fylkesmannen i Vest-Agder Off. forvaltning 

Fylkesmannen i Østfold Off. forvaltning 

Glommen Skogeierorg 

Havass Skogeierorg 

Juletreet ANS Juletreprodusent 

LO Arbeidstakerorg 

Mjøsen Skogeierorg 

Målselv kommune Off. forvaltning 

NEG Skog AS Tømmeromsetningsaktør 

Norges Skogeierforbund Skogeierorg 

Norsk Akkreditering Sert./Akkr. Organ 

Norskog Skogeierorg 

Rogaland skognæringsforum Samarbeidsorgan 

SABIMA, NNV, WWF og NF  Miljø- og friluftsliv org. 

SB Skog Tømmeromsetningsaktør 

Sigdal og Eggedal Skogeigarområde Skogeierorg 

Skogkurs Kursinstitutt 

Skognæringa Kyst Samarbeidsorgan 

Sogn og Fjordane Skogeigarlag Skogeierorg 

Statskog Skogeier 

SWEDAC Sert./Akkr. Organ 

Troms Skogselskap Ideell org /skogplanteprod. 

Vestskog Skogeierorg 
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Generelle innspill til sertifiseringssystemet 

DNV GL 

4.1 Skogsertifiseringsavtale mellom aktørene i verdikjeden. 
Vi anbefaler et eget vedlegg utformet og eid av PEFC- Norge som skal følge alle kontrakter mellom 
sertifikatholder, og skogeier. I tillegg bør andre ledd i verdikjeden som f.eks. entreprenør også 
vurderes med i en slik ordning/vedlegg. 
 
I et slikt vedlegg til kontraktene kan PEFC- Norge styre og lett oppdaterer krav som nå ligger i, og som 
senere bør legges i ordningen. F.eks. kunne man her tydeliggjøre det juridiske og finansielle ansvaret 
når det kommer til transportskader, ved å la det alltid fremgå hvem, og når/hvordan transportskader 
skal utbedres. Hvis skogeier selv velger å rette, men ikke gjør dette tilstrekkelig bør det fremgå 
hvordan man skal agere. F.eks. sertifikatholder utbedrer på skogeiers regning. 
 
4.2 Varestrøm som ikke dekker standardens krav. 
Standarden bør være tydelig på at virke som ikke dekker standardens krav, ikke kan gå inn i normal 
varestrøm som sertifisert. Unntak, når avvirkning er gjort i.h.t lokale/sentrale vedtak fra 
myndighetene (eks. kommunalt vedtak om ny vei). Om et med uhell skulle oppstå hvor avviks-virke 
har gått inn i varestrøm, uten mulighet for retur/sperring. Bør det f.eks. fremgå at selger må kreditter 
partiet i sin helhet til kjøper (denne krediteringen bør være kontraktsfestet). 
 
4.3 Miljøinformasjon. 
DNV GL ønsker en tydeliggjøring i forhold til kravpunkt 9 som omhandler miljøinformasjon. 
Standarden bør legges godt over lovkrav, for å unngå diskusjoner og uklarheter om man faktisk følger 
miljøinformasjon-lovgiving. Det bør poengteres og eksemplifisere hvem, hvordan og når slik 
informasjon skal gis til interessenter. Med tilhørende frister. 
 
4.4 Gruppesertifisering. 
DNV GL finner dagens ordning med gruppesertifisering som uheldig når det kommer til suspensjon og 
trekking av sertifikater. I dag, kan man basert på en enkeltperson/hendelse komme i en situasjon 
hvor man kan måtte trekke et sertifikat, og stoppe markedsadgang for mange tusen skogeiere som 
ikke direkte kan belastes oppstått hendelse. En tilnærming hvor sertifiseringsorganet i mindre grad 
må «straffe» uskyldige medlemmer i gruppesertifiseringen ville være å foretrekke. 
 
4.5 Klagebehandling. 
Standardeier PEFC- Norge bør få en større innsikt i de klager som går på ordningen, vi oppfordrer 
PEFC- Norge om å etablere en portal hvor de får inn kopier av alle klager. Samt et råd som trer 
Inn i klagebehandlingen når dette er hensiktsmessig. Det vil være naturlig å ha en balanse mellom 
næring, og miljøinteresser i et slikt råd. 
 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Fra vedlegg:  

 Chain of custody-kravene i PEFC må sikre at vi har to-veis sporbarhet fra papir tilbake til 
stubben, og fra stubben til foredling, slik at sanksjoner kan iverksettes mot riktig ledd i 
verdikjeden.  
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SB Skog 

SB Skog har gått igjennom dokumentene PEFC N 01 og PEFC N02 og har på grunnlag av dette 

formulert vår høringsuttalelse. 

 

Generelt: 

SB Skog er av den oppfatning at revisjonsarbeidet har vært en lukket prosess. Det som har kommet 

fram er at Norges Skogeierforbund har hatt dialog med andelslagene undervegs i prosessen, mens 

selskaper som SB Skog og andre er holdt utenfor diskusjonene. Dette er uheldig for prosessen og 

arbeidets legitimitet.  

 

Utvalget har etter vår mening i tillegg hatt en skjev geografisk sammensetning. Dette skinner tydelig i 

gjennom ift kravpunktene: Skogsveger, Samiske rettigheter, Bruk av utenlandske treslag og 

Skogreising og treslagsskifte. Det kan virke som om diskusjoner fra forrige revisjon i 2006, fortsatt får 

lov til å prege utvalgets diskusjoner, på tross av dagens situasjon med endret lovverk, ny politisk 

dagsorden og nye utfordringer i skognæringa. 

Vi mener på generelt grunnlag at det i flere av kravpunktene er behov for å vaske og spesifisere hva 

man faktisk mener i de ulike sammenhenger. Dette for å unngå misforståelser og feiltolkninger. En 

må også vurdere nøye de sammenhengene hvor en bruker «skal» og at disse punktene igjen skal 

være gjenstand for samsvarsvurderinger og revisjonsgrunnlag. Dette er ikke alltid på plass.  

Statskog 

Det vises til forslaget til ny PEFC skogstandard lagt ut på høring 3. oktober med høringsfrist 3. 

desember. 2014. Statskog SF har vært representert i arbeidskomiteen og har dermed bidratt til 

forslaget slik som det fremstår i dag. Vi ønsker likevel å gi våre høringsinnspill til endringene i 

sertifiseringssystemet. 

Statskog SF er fornøyd med forslaget til ny organisering av sertifiseringssystemet, med organisering i 

en dokumentstruktur. Dette gjør at systemet blir mer likt sammenlignbare system. Det sikrer en god 

oversikt, at de forskjellige elementene i sertifiseringssystemet organiseres mer logisk, og en slipper 

blanding av disse. En kan da også gjøre endringer og tilføyelser i enkelt elementer uten at en må 

endre på hele sertifiseringssystemet.    

LO 

LO støtter forslaget til nytt/revidert sertifiseringssystem som er lagt frem av PEFC Norge. Etter LOs 
vurdering legger forslaget til rette for bærekraftig norsk skogbruk som er konkurransedyktige både 
på avvirkning, levering av kvalitet og hvor krav til arbeidsforhold blant næringens utøvere inngår.  
 
LO er godt fornøyd med at forslaget stiller krav til skogeier at tiltaket skjer i overenstemmelse med 
offentlige bestemmelser knyttet til HMS og i samsvar med inngåtte avtaler og tariffbestemmelser for 
norske lønns- og arbeidsvilkår.  
 
LO merker seg også at standarden stiller krav til kompetanse i alle ledd i hos sertifikatholdere. Det 
stilles også krav om at kompetansen til den som utfører arbeidet (ansatte og innleide) skal 
fortrinnsvis være på nivå med relevant kompetansemål for det aktuelle arbeidsfeltet i fag- 
yrkesutdanningen for skogfaget. Dette mener LO er med på å styrke næringens konkurransekraft, 
attraktivitet og gi et bedre arbeidsmiljø.  
 



6 
 

LO mener at forslaget til revidert sertifiseringssystem bidrar til å forenkle den praktiske bruke av 
systemet, presiserer ansvarsforhold og legger til rette for et bærekraftig skogbruk. 
 

Havass 

Vi viser til forespørsel vedrørende høringsuttalelse til revisjon av Norsk PEFC skogstandard 

og vil med dette orientere om at vi støtter endringene som er foreslått.  

Sogn og Fjordane Skogeigarlag 

Sogn og Fjordane Skogeigarlage er gruppesertifikathaldar sertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard. 
Skogeigarlaget kjøper og omset tømmer i Sogn og Fjordane, med dei særskilte føresetnader som 
kjenneteiknar skogbruk på vestlandet. Det kan nemnast kulturskogbruk av gran med høg produksjon 
per arealeining, mosaikk av spreidte granbestand i eit skogbilde der 85% av produktiv skog er 
furu/lauvskog, 50% av den produktive skogen står i terreng brattare enn 50% helling, låg 
skogsvegdekning i skogen, og manglande registreringar av nøkkelbiotopar i 13 av 25 kommunar.  
 
Fokus på framtidig berekraftig skogproduksjon.  
Skogbruket i Sogn og Fjordane står i startgropa av avverkinga av skogreisingsskogane som vart planta 
frå 1950 talet og utover. Utnytting av tilveksten og sikring av framtidig optimal skogproduksjon er 
innanfor berekraftige rammer er difor vårt hovudfokus. Vi finn det difor svært positivt at revidert 
Norsk PEFC seritifiseringssystem synast å vektlegge framtidig berekraftig skogproduksjon. 
 

NORSKOG 

 

Merknader, se under kravpunktene. 

 

Friluftsrådenes Landsforbund 

 

 

 

Fylkesmannen i Telemark 

Det er litt uklart for oss hvilke dokumenter dere ønsker tilbakemeldinger på, men vi har lest: 

 PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk og 

 PEFC N 02 Norsk PEFC skogstandard 
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Det ville være en fordel om endringsforslag hadde framkommet direkte i teksten i 
dokument N 02, f.eks. med strek i margen. Nå er det uklart hvilke endringer som foreslås. 

Vi synes dokumentene er grundige, men har noen kommentarer til N 02. 

Fylkesmannen i Troms 

Se deres høringssvar (generell innledning om skogforholdene i Troms) 
 

Troms Skogselskap 

 

Balsfjord kommune 

 

 

SABIMA, Naturvernforbundet, WWF og Norsk Friluftsliv 

 Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard – høringssvar  
Vi viser til utsendte utkast til revidert standard for PEFC i Norge. SABIMA, Norsk Friluftsliv, 
Naturvernforbundet og WWF sender med dette våre samlede innspill.  
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Det er ingen enighet om miljøsertifisering i skogbruket i dag, etter at samarbeidet brøt sammen 
sommeren 2010 som følge av manglende vilje fra skogsiden til å følge opp forpliktelsene fra 2006 om 
å videreutvikle og styrke «Levende Skog»-standarden på viktige punkter. Kort etter stanset også 
arbeidet med en nasjonal FSC-standard opp. Ingen miljø- og friluftsorganisasjoner støtter pr 2014 
den egendefinerte miljøsertifiseringen som nå benyttes av skogbruket.  
Internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringsordninger innebærer likeverdig partnerskap mellom 
partsgrupper sammensatt av ulike interesser i samfunnet, ikke bare næringssiden. Dette er en 
grunnleggende mangel ved PEFC-sertifiseringen. Miljø- og friluftsorganisasjonene ønsket en 
inkluderende og demokratisk prosess for å utvikle PEFC-standarden, hvor tre likeverdige 
partsgrupper kunne forhandlet om et resultat. Vi har fortsatt ønske om deltagende og demokratiske 
prosesser i arbeidet med skogsertifisering i Norge.  

 
 Norsk skogforvaltning  
Svake og på mange måter fraværende skogmyndigheter i Norge er et underliggende problem også 
for gjennomføring av god miljøsertifisering. Da bærekraftforskriften til skogloven ble vedtatt i 2005 
var det en forutsetning at det fantes et formelt samarbeid mellom skogsiden og miljø- og 
friluftsinteressene. Det er en stor svakhet ved skog- og naturforvaltningen at dette ikke lenger 
eksisterer. Bærekraftforskriften viser til en skogsertifiseringsstandard som ikke lenger eksisterer, og 
myndighetene har abdisert fra sin rolle i skogforvaltningen og overlatt sine lovpålagte oppgaver til 
skognæringens frivillige miljøsertifisering.  
 

Dette er blant annet påpekt av Riksrevisjonen i sin undersøkelse av bærekraftig forvaltning 
av norske skogressurser (dokument 3:17 2011-2012): «Skogbruksmyndighetene har videre 
fram til 2012 ikke innhentet systematisk informasjon om omfang av og årsaker til brudd på 
Levende Skogstandarden. Riksrevisjonen mener det er behov for at Landbruks- og 
matdepartementet ser nærmere på kontrollinnsatsen knyttet til skogbruksloven og 
bærekraftforskriften, både med hensyn til foryngelsesplikten og med hensyn til miljøkravene. I 
tillegg mener Riksrevisjonen at det vil være nyttig om departementet systematisk innhenter og 
analyserer informasjon fra internkontrollen av Levende Skog-standarden.»  
 
Det påpekes også i samme rapport fra Riksrevisjonen at dynamikken mellom tre ulike parter har blitt 
borte, «… og det samme har muligheten for å videreutvikle miljømessig bedre løsninger med hensyn 
til fremmede treslag og andre viktige miljøtemaer.»  
 
Riksrevisjonen har videre kritisert Miljøregistrering i Skog (MiS): Det Norske Veritas (DNV) viser i 
intervju til at de gjennom sine kontroller har erfart at MiS-registreringene ikke alltid er gode nok – 
dvs. ikke i henhold til MiS-metodikken som er beskrevet i veiledningene. Videre mener både 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) det er behov for å 
harmonisere MiS og DNs naturtypekartlegging, blant annet for å sikre en mer helhetlig vurdering av 
miljøverdiene som det skal tas hensyn til på hver eiendom. Det pekes også på at MiS-metodikken ikke 
har vært revidert siden 2002. Svakheter i MiS gjør det vanskelig å oppfylle sentrale miljøkrav i 
miljøsertifiseringen. 
 
Revisjonen av PEFC norsk skogstandard  
Vi forklarte i vårt felles brev til PEFC Norge 26. juni 2013 hvilke betingelser som måtte være oppfylt 
for at det skulle være meningsfullt for våre organisasjoner å bruke betydelige ressurser på å trå inn i 
en prosess for å bidra til å revidere en skogbruksstandard som vi ikke lenger deltar i samarbeid om. Vi 
har ikke registrert tegn til vilje fra PEFC Norge til å imøtekomme dette; tvert om spredte forsøk på å 
diskreditere våre krav ved en feilaktig fremstilling av dem. Sentralt i våre krav stod ikke minst 
behovet for en løsning på den ovennevnte mangelen på likeverdighet mellom partene.  
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I stedet for å gå gjennom revidert forslag til standard, har vi utformet våre innspill på en mer generell 
form. Så langt vi kan se, inneholder forslaget fra PEFC ingen vesentlige forbedringer for 
naturmangfold. Vi noterer oss at det er noen justeringer i positiv retning, men dette er ikke 
tilstrekkelig til å kalle revisjonen et større løft – og langt fra tilstrekkelig for å avbøte de skader på 
norsk naturmangfold som skogbruket forårsaker. PEFC Norge vet meget godt hvilke punkter våre 
organisasjoner har vært særlig opptatt av, blant annet gjennom arbeidet med norsk FSC-standard. 
Det er derfor med skuffelse vi registrerer at disse temaene i liten grad er berørt, og at ikke en gang 
det vi var enige om i FSC-forhandlingene er tatt inn.  
Vi ser med forbauselse at viktige miljøkrav foreslås svekket sammenlignet med Levende Skog 
Standard fra 2006. Vi kan ikke forstå at det kan være i tråd med vanlig sertifiseringstradisjon, ISO 
14001 eller samfunnets forventning om at alle bransjer forbedrer sin miljøinnsats. Med forbehold om 
at vi ikke har oppdaget alle viktige svekkelser etter den betydelige omorganiseringen av 
kravpunktene, vil vi fremheve følgende punkter, som vi ser på som radikale grep fra skogbrukets side 
og som vil kunne ytterligere svekke oppmerksomheten om ivaretagelse av naturmangfold i 
skogbruket:  

 Ikke lengre krav om å ta hensyn til naturtypelokaliteter med B- og C-verdi.  

 Ikke lengre et mål å øke andelen lukkede hogster, eller gjennomføre tynning med sikte på 
lukket hogst.  

 Ikke lengre en intensjon om å sikre biologisk viktige arealer på 5 % av skogarealet.  

 Ytterligere utvanning, i stedet for innstramming, av livsløpstrebegrepet.  

 Utvidelse av arealtyper der man tillater gjødsling.  

 Nøkkelbiotoper skal nå bare kunne registreres etter MiS-metodikken, og ikke etter 
Miljødirektoratets naturtypemetodikk eller Siste Sjanse-metodikken.  

Oppsummert mener vi at PEFC norsk skogstandard er langt fra god nok når det gjelder hensynet til 
naturmangfold og friluftsliv. Særlig er situasjonen fortsatt alvorlig for viktige punkter som planting av 
fremmede treslag, svært omfattende bruk av flatehogst, og manglende kartfesting av biologisk 
viktige områder (BVO). Sistnevnte bidrar til at det fortsatt hogges i skog som uten tvil heller skulle 
vært bevart, noe som kanskje er det største problemet i skogbruket i dag.  
 
Vedlagt er våre samlede innspill til hvordan vi mener PEFC kan bli en bedre miljøstandard. 
 

 

 

Skognæringa Kyst 

Uttalelse til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem (PEFC N 02) fra 

Skognæringa Kyst SA  
Det vises til brev av 3. oktober i år hvor det inviteres til å gi innspill til forslag til revidert Norsk PEFC 
sertifiseringssystem. Høringsforslaget har mange elementer som burde vært kommentert, men 
Skognæringa Kyst velger i denne sammenheng først og fremst å påpeke noen viktige prinsipielle 
spørsmål og en del hovedspørsmål for skognæringa i våre landsdeler. Det forutsettes derfor at 
enkeltorganisasjoner i kystskogbruket mer konkret vil gå inn på en de mer praktiske forhold.  
 
Innledningsvis tillater vi oss å peke på den selvfølge at et privat sertifiseringssystem hele tiden 
tilpasser seg dynamikken i landets miljølovgivning, jfr. f.eks. naturmangfoldloven som er vedtatt 
siden forrige revisjon. Serifiseringssystemet bør også ta inn andre avklaringer, som er gjort politisk og 
administrativt, og som har innvirkning på standardene. Dette for å unngå dobbeltarbeid og ekstra 
kostnader for næringa. Denne dynamikken er det imidlertid vanskelig å se i høringsutkastet. 
Forventninger i sertifiseringssystemet om kontinuerlige forbedringer må ikke kun konsentreres om å 
begrense skogbruksaktiviteten til et stadig mindre areal.  
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Av den grunn vil vi i denne høringsuttalelsen ikke bare kommentere de siste endringene, men også 
peke på elementer som burde vært tatt ut, fordi formålet nå dekkes på annen måte. I og med at de 
siste endringene ikke er konkret markert i høringsutkastet går vi ut i fra at en slik tilnærming også er 
intensjonen med høringsforslaget.  
 
1. Forhandlingsprosessen  
Vi oppfatter at prosessen fram til dette forslaget foreligger har vært temmelig lukket. Det ville vært 
en fordel med større åpenhet og deltakelse i utformingen av et slikt system, som vil få meget stor 
betydning for alle skogeierne i landet. Vi tror også det ville være nyttig å trekke inn fagmiljøer som 
med sin kunnskap og erfaring kunne bidratt til å gjøre standardene mer treffsikker. Slik dette er nå 
kan det medføre reaksjoner i høringsrunden, men enda mer når det kommer til praktiseringen av 
standardene. Arbeidet med nye skogstandarder burde og kunne i stedet vært en positiv prosess.  
 

 
 2. Generelt - Krav og rettsikkerhet  
Et hovedpoeng med sertifiseringen er blant annet å påpeke og å synliggjøre skogeierens ansvar 
(forvalteransvaret) for å drive et godt og bærekraftig skogbruk på egen eiendom. Det vises ofte til 
hvilke belastninger hver enkelt eiendom må akseptere, også i dette dokumentet. Gjerne framstilles 
dette som en prosentisk andel av produktivt skogareal. Denne eiendoms-tilnærmingen passer godt 
den norske miljø- og planlovgivningen, hvor forvaltningen tar det overordnede miljøansvaret for 
kommuner/områder gjennom offentlig planlegging. Kreves det miljøhensyn mer enn en normal 
belastning skulle tilsi for enkelteiendommer kan dette likevel gjennomføres, men først etter 
omfattende prosesser. De berørtes rettsikkerhet skal ivaretas og eventuelle økonomiske tap 
erstattes etter klare erstatningsrettslige regler.  
 
I det foreliggende forslaget synes det imidlertid å ligge en ambisjon om å strekke seg ut over den 
enkelte skogeiendom og langt på veg prøve å ta over eller dublere miljømyndighetenes ansvar og 
oppgaver. Skal et privat sertifiseringssystem legge seg på en slik linje må man i det minste etablere 
kostnadsfordelingsordninger. Disse må sikre at enkeltskogeierne holdes økonomisk skadesløs ut over 
det nivå alle andre belastes. Selv da er det nok grunn til å anta at man går ut over norsk lov. Det kan 
derfor se ut som om ambisjonene her er strukket for langt. Gode ambisjoner er imidlertid viktig for 
gode resultater, men rettssikkerhet for den enkelte er viktigere. Alle områdepregede krav, av typen 
«øyer», «fjordarmer i ytre kyststrøk», «høgstaudeskog» m.v. må derfor endres og tilpasses 
eiendomsnivå eller utgå. I denne kategorien kommer også INON-lignende formuleringer.  
Vi vil også peke på prinsippet om at den som gjennomfører et tiltak i strid med systemet også må 
bære eventuelle sanksjoner. Da sanksjonene knyttes til tømmersalg vil ikke sanksjons-mulighetene 
være tilstede for mange skogreisingseiendommer. Det er også vanskelig å se for seg noen som helst 
logikk i at næringa selv skal ta over gratis godkjennelsesprosesser myndighetene gjør eller at det blir 
innført en form for «dobbelgodkjenning». Overtredelser på en skogeiendom kan heller ikke medføre 
sanksjoner hos andre, kollektive sanksjoner eller sanksjoner for andre landsdeler. Kravene må kunne 
oppfattes like viktige og like belastende i alle landsdeler.  
 
Disse prinsippene mener vi er avgjørende viktig for oppslutningen til hele systemet. Dette blir 
dessuten særlig viktig i kystskogbruket hvor organisasjonsprosenten delvis er meget lav og 
tilsvarende at aktiviteten er lav. Potensialene er derimot meget store. I vårt arbeid med å få økt 
investeringene og aktiviteten må man ikke kunne mistenke partene i å ville fordele belastningene 
ulikt mellom landsdeler, enten fordi skognæringa er ulikt oppmerksomme eller ulikt utviklet. Er man 
utrygg på dette kan man ikke ha en felles sertifiseringsstandard for hele landet, men heller vurdere å 
utvikle dem landsdelsvis. 
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PEFC N01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for 

bærekraftig skogbruk 

Generelle innspill 

DNV GL: 

1.1 Demokratisk prosess (PEFC N01) 
DNV GL mener organiseringen av arbeidet med ny PEFC- Standard ikke tar høyde for alle 
interessenter og da spesielt miljøsiden. Vi mener det behøves en bred deltagelse, og demokratisk- 
organisering som dekker flere interesser/områder enn det delegatene som nå sitter i arbeidsgruppen 
representerer. 
 
Det vil alltid være spørsmål om hva som er bærekraftig forvaltning av skogressursene, for hvem 
bestemmer egentlig hva vi i et komplekst og demokratisk samfunn som Norge skal akseptere i 
forhold til bærekraftig – skog med tilstrekkelig miljøkvaliteter? 
 
Samtidig som vi ikke tror det vil være mulig å etablerer en standard som har full- konsensus for alle 
interessenter, tror vi samtidig at dagens tilnærming uten en bredere deltagelse fra miljøsiden ikke vil 
være tjenlig, for å sikre en oppfattelse av bærekraftig foredlingen av skogressursene. 
 
DNV GL mener også det vil kunne være faglige innspill fra miljøsiden som nå ikke blir tilstrekkelig 
vurdert, med bakgrunn i deres manglende engasjement. 
 
DNV GL mener dette punktet er sentralt i utformingen av standarden, samtidig som vi ser at ny 
utgave av standarden vil bli utarbeide uten representanter fra miljøsiden. 
 
Et alternativ, når miljøsiden ikke ønsker å delta kan være å engasjere en gruppe med uavhengige 
biologer. 
 

SB Skog 

Til PEFC 01: 

Punkt 18. Skogbruksplaner. Det argumenteres med at dekningen med skogbruksplaner og dermed 

miljøregistreringer er høy i Norge. Dette må være en sannhet med store modifikasjoner, i beste fall 

er det en kraftig skjevfordeling geografisk. Som følge at man må ha bestille skogbruksplan for å få 

miljøregistreringer er det svært mange skogeiere som ikke har miljøregistreringer. Årsakene til dette 

er flere. Konsekvensene er at det setter en kraftig demper på utnyttelse av skogressursene. Dette 

gjelder for Trøndelagsfylkene og sørover og nordover langs kysten. I Nord-Trøndelag er det fortsatt 3-

4 kommuner hvor det ennå ikke er gjennomført førstegenerasjons miljøregistreringer. Det vil si at en 

fortsatt må bruke før/var-analyser. I Lierne kommune ble det gjennomført skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer for et par år siden. Dekningsprosenten var kun 50. Dette er ikke noe enestående 

tilfelle. Poenget er at skogbruksplanlegging med miljøregistreringer må legges helt om slik at mangel 

på miljøregistreringer ikke skal hindre at skogressursene tas i bruk.  

 

ALLSKOG 

 PEFC NO 01  
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1. Innspill til statusbeskrivelse s.19, 1.avsnitt; Det er behov for å endre status for planandel 
for området til ALLSKOG. Beskrivelsen stemmer ikke. Det er store områder som fortsatt 
ikke er kartlagt med MiS og ressurskartlegging i ALLSKOGs område. (Se vedlegg til 
høringen)  

 

2. 2.avsnitt; Mange eiendommer mangler også landskapsplan.  

 

3. Siste avsnitt s.20; Krav til MiS-registrering mhh til føre-var-prinsippet. Det er behov for å 
videreføre dispensasjonen med føre-var i ALLSKOGs område. (Se konkret forslag til 
regelverk for dipensasjon fra de generelle bestemmelsene i pkt. 16)  

 
4. For PEFC NO 01 generelt mangler det en konklusjon om den miljømessige standarden i 

de norske skogene. Det er en god beskrivelse, men en klar og positiv konklusjon om 
miljøtilstanden i skogen i Norge bør taes inn.  

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Gjennom konvensjonen om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stanse 
utryddelsen av arter. Det overordnede internasjonale målet som ble vedtatt i Nagoya i 2010 er: 
«Effektiv og umiddelbar handling for å stanse tapet av biologisk mangfold for å sikre at 
økosystemene i 2020 er velfungerende og leverer nødvendige økosystemtjenester.» Fristen for å nå 
det internasjonale målet er 2020. Som en oppfølging av dette har Norge følgende nasjonale mål 
Prop. 1 S (2014 – 2015):  
1.1: Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.  
1.2: Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truete og nær truete arter og 
naturtyper skal bedres.  
1.3: Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.  
 
Videre ser vi at klimaendringer nå får store effekter på naturen i Norge og vil gi oss store utfordringer 
i tiden som kommer. Endringer som økt mengde nedbør skaper økt vannavrenning i naturen med 
økte muligheter for erosjon, skred, utvasking av næringssalter og giftstoffer. Det er i lys av dette 
avgjørende at økosystemene har god tilstand og leverer økosystemtjenester.  
 
I dette bildet er det også en utfordring at det for tiden er lav lønnsomhet i skogbruk med påfølgende 
ønske om økt uttak av skog i forhold til driftskostnader. Dette kan medføre at miljøhensyn som 
reduserer effektivitet blir mindre vektlagt. Det er nå viktig at det arbeides målrettet og effektivt med 
å tilpasse driften i skogbruket slik at mål kan nås og utfordringer håndteres best mulig i årene som 
kommer. Sett i lys av dette er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag positiv til at det nå arbeides med en 
revisjon av reglene for Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. Vi håper 
revisjonen vil gi et godt bidrag til en bærekraftig forvaltning av skog som økosystem.  
 
Allmenhetens interesser  
Skogeierne, miljø- og friluftsorganisasjonene avbrøt sommeren 2010 forhandlingene om Levende 

Skog-avtalen for bærekraftig skogbruk og sertifiseringsløsninger for tømmer, etter 12 års enighet om 

en miljøstandard for norsk skogbruk. Bruddet skyldtes at partene ikke kom til enighet om kravpunkt i 

standarden. I dag er hverken miljø- eller friluftsorganisasjonene representert i rådet i PEFC Norge, og 

det er grunn til å stille spørsmål om allmenhetens interesser nå ivaretas slik lovgivende myndigheter 

forutsatte da koblingen mellom det frivillige og det lovmessige ble vedtatt.  

Tydelighet, informasjon og avvik  
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Fylkesmannen har gjennom flere år erfart at romslige regler i det eksisterende sertifiseringssystemet 
skaper usikkerhet, og ulik forståelse og forventning mellom aktørene, og at dette igjen resulterer i 
unødvendig uenighet og er konfliktskapende. Dette har vi opplevd ved hogst av tiurleik, 
hønsehaukreir, hekkeberg for hubro, og kjøreskader i terrenget. Fylkesmannen vil derfor anbefale at 
det generelt arbeides for økt tydelighet og redusert mulighet for ulike tolkninger.  
 
I motsetning til en del andre land er det ikke meldeplikt for avvirkning av skog i Norge. 
Miljøsertifisering av skogbruk med frivillige hensyn skal sikre bærekraftig skogbruk. Dersom de 
frivillige hensyn brytes er dette å anse som avvik. Avvik kan få konsekvenser for 
sertifiseringsgodkjenningen til tiltakshaver. Det er viktig at det frivillige systemet fungerer på en god 
måte.  
 

I dag er det generelt manglende informasjon om hvem som kan melde avvik, og hvordan dette skal 

gjøres. Vi har erfaring i at det er svært få som vet hvordan man skal forholde seg til brudd på 

kravpunktene. Det er også vanskelig å finne informasjon om dette på nettsiden til Norges 

Skogeierforbund og nettsider til skogeierandelslagene. Avvikshåndtering oppleves som en lukket 

prosess. Informasjon om muligheten til å melde avvik, og hvordan dette kan gjøres, må være lett 

tilgjengelig for å sikre at sertifiseringssystemet får den funksjonaliteten det er tenkt å ha. Innmelding 

av avvik kan eksempelvis gjøres i en åpen landsomfattende nettbase. Informasjon om hvordan 

avviksbehandlingen følges opp kan synliggjøres på samme nettsted. En slik mulighet til innsyn og 

deltagelse vil etter vår vurdering skape større tillit til at systemet fungerer som ønsket. 
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DNT Oslo og Omegn 

 

SABIMA, Naturvernforbundet, WWF og Norsk Friluftsliv 

 

 Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard – høringssvar  
Vi viser til utsendte utkast til revidert standard for PEFC i Norge. SABIMA, Norsk Friluftsliv, 
Naturvernforbundet og WWF sender med dette våre samlede innspill.  
Det er ingen enighet om miljøsertifisering i skogbruket i dag, etter at samarbeidet brøt sammen 
sommeren 2010 som følge av manglende vilje fra skogsiden til å følge opp forpliktelsene fra 2006 om 
å videreutvikle og styrke «Levende Skog»-standarden på viktige punkter. Kort etter stanset også 
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arbeidet med en nasjonal FSC-standard opp. Ingen miljø- og friluftsorganisasjoner støtter pr 2014 
den egendefinerte miljøsertifiseringen som nå benyttes av skogbruket.  
Internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringsordninger innebærer likeverdig partnerskap mellom 
partsgrupper sammensatt av ulike interesser i samfunnet, ikke bare næringssiden. Dette er en 
grunnleggende mangel ved PEFC-sertifiseringen. Miljø- og friluftsorganisasjonene ønsket en 
inkluderende og demokratisk prosess for å utvikle PEFC-standarden, hvor tre likeverdige 
partsgrupper kunne forhandlet om et resultat. Vi har fortsatt ønske om deltagende og demokratiske 
prosesser i arbeidet med skogsertifisering i Norge.  
 
Norsk skogforvaltning  
Svake og på mange måter fraværende skogmyndigheter i Norge er et underliggende problem også 
for gjennomføring av god miljøsertifisering. Da bærekraftforskriften til skogloven ble vedtatt i 2005 
var det en forutsetning at det fantes et formelt samarbeid mellom skogsiden og miljø- og 
friluftsinteressene. Det er en stor svakhet ved skog- og naturforvaltningen at dette ikke lenger 
eksisterer. Bærekraftforskriften viser til en skogsertifiseringsstandard som ikke lenger eksisterer, og 
myndighetene har abdisert fra sin rolle i skogforvaltningen og overlatt sine lovpålagte oppgaver til 
skognæringens frivillige miljøsertifisering.  
 
Dette er blant annet påpekt av Riksrevisjonen i sin undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske 
skogressurser (dokument 3:17 2011-2012): «Skogbruksmyndighetene har videre fram til 2012 ikke 
innhentet systematisk informasjon om omfang av og årsaker til brudd på Levende Skogstandarden. 
Riksrevisjonen mener det er behov for at Landbruks- og matdepartementet ser nærmere på 
kontrollinnsatsen knyttet til skogbruksloven og bærekraftforskriften, både med hensyn til  
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foryngelsesplikten og med hensyn til miljøkravene. I tillegg mener Riksrevisjonen at det vil være nyttig 
om departementet systematisk innhenter og analyserer informasjon fra internkontrollen av Levende 
Skog-standarden.»  
 
Det påpekes også i samme rapport fra Riksrevisjonen at dynamikken mellom tre ulike parter har blitt 
borte, «… og det samme har muligheten for å videreutvikle miljømessig bedre løsninger med hensyn 
til fremmede treslag og andre viktige miljøtemaer.»  
 
Riksrevisjonen har videre kritisert Miljøregistrering i Skog (MiS): Det Norske Veritas (DNV) viser i 
intervju til at de gjennom sine kontroller har erfart at MiS-registreringene ikke alltid er gode nok – 
dvs. ikke i henhold til MiS-metodikken som er beskrevet i veiledningene. Videre mener både 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) det er behov for å 
harmonisere MiS og DNs naturtypekartlegging, blant annet for å sikre en mer helhetlig vurdering av 
miljøverdiene som det skal tas hensyn til på hver eiendom. Det pekes også på at MiS-metodikken ikke 
har vært revidert siden 2002. Svakheter i MiS gjør det vanskelig å oppfylle sentrale miljøkrav i 
miljøsertifiseringen.  
 
Revisjonen av PEFC norsk skogstandard  
Vi forklarte i vårt felles brev til PEFC Norge 26. juni 2013 hvilke betingelser som måtte være oppfylt 
for at det skulle være meningsfullt for våre organisasjoner å bruke betydelige ressurser på å trå inn i 
en prosess for å bidra til å revidere en skogbruksstandard som vi ikke lenger deltar i samarbeid om. Vi 
har ikke registrert tegn til vilje fra PEFC Norge til å imøtekomme dette; tvert om spredte forsøk på å 
diskreditere våre krav ved en feilaktig fremstilling av dem. Sentralt i våre krav stod ikke minst 
behovet for en løsning på den ovennevnte mangelen på likeverdighet mellom partene.  
 
I stedet for å gå gjennom revidert forslag til standard, har vi utformet våre innspill på en mer generell 
form. Så langt vi kan se, inneholder forslaget fra PEFC ingen vesentlige forbedringer for 
naturmangfold. Vi noterer oss at det er noen justeringer i positiv retning, men dette er ikke 
tilstrekkelig til å kalle revisjonen et større løft – og langt fra tilstrekkelig for å avbøte de skader på 
norsk naturmangfold som skogbruket forårsaker. PEFC Norge vet meget godt hvilke punkter våre 
organisasjoner har vært særlig opptatt av, blant annet gjennom arbeidet med norsk FSC-standard. 
Det er derfor med skuffelse vi registrerer at disse temaene i liten grad er berørt, og at ikke en gang 
det vi var enige om i FSC-forhandlingene er tatt inn.  
 
Vi ser med forbauselse at viktige miljøkrav foreslås svekket sammenlignet med Levende Skog 
Standard fra 2006. Vi kan ikke forstå at det kan være i tråd med vanlig sertifiseringstradisjon, ISO 
14001 eller samfunnets forventning om at alle bransjer forbedrer sin miljøinnsats. Med forbehold om 
at vi ikke har oppdaget alle viktige svekkelser etter den betydelige omorganiseringen av 
kravpunktene, vil vi fremheve følgende punkter, som vi ser på som radikale grep fra skogbrukets side 
og som vil kunne ytterligere svekke oppmerksomheten om ivaretagelse av naturmangfold i 
skogbruket:  

 Ikke lengre krav om å ta hensyn til naturtypelokaliteter med B- og C-verdi.  

 Ikke lengre et mål å øke andelen lukkede hogster, eller gjennomføre tynning med sikte 
på lukket hogst.  

 Ikke lengre en intensjon om å sikre biologisk viktige arealer på 5 % av skogarealet.  

 Ytterligere utvanning, i stedet for innstramming, av livsløpstrebegrepet.  

 Utvidelse av arealtyper der man tillater gjødsling.  

 Nøkkelbiotoper skal nå bare kunne registreres etter MiS-metodikken, og ikke etter 
Miljødirektoratets naturtypemetodikk eller Siste Sjanse-metodikken.  
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Oppsummert mener vi at PEFC norsk skogstandard er langt fra god nok når det gjelder hensynet til 
naturmangfold og friluftsliv. Særlig er situasjonen fortsatt alvorlig for viktige punkter som planting av 
fremmede treslag, svært omfattende bruk av flatehogst, og manglende kartfesting av biologisk 
viktige områder (BVO). Sistnevnte bidrar til at det fortsatt hogges i skog som uten tvil heller skulle 
vært bevart, noe som kanskje er det største problemet i skogbruket i dag.  
 
Vedlagt er våre samlede innspill til hvordan vi mener PEFC kan bli en bedre miljøstandard.  
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PEFC N02 Norsk PEFC Skogstandard 

Generelle innspill 

DNV GL: 

DNV GL mener denne delen av standarden, bør utformes med bred involvering (ref. pkt 1.1). 
samtidig tillater vi oss noen innspill/spørsmål rundt avklaringer. 
 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

 Kravpunktene må gjøres mer etterprøvbare og med langt mindre rom for skjønn, slik at 

sertifiserbarheten økes betydelig. Dette innebærer blant annet at flest mulig forekomster av 

ordene “bør”, “kan”, “om mulig” etc. må fjernes fra kravpunktene. 

 Det er betydelige forskjeller mellom ulike sertifisører og mellom ulike regioner i kontroll med 
og praktisering av miljøkravene. Det må tas kraftfulle grep for å forhindre disse svakhetene.  
 

ALLSKOG 

PEFC NO 02  
1. Innholdsfortegnelsen mangler kravpunkt 1.  

2. Generelt; ALLSKOG mener at alle forklaringene bak i dokumentet bør bakes inn i 
tekstene under punktene, for å gi god leseforståelse. Disse kan gjerne settes inn som 
faktabokser i teksten, eller rett inn.  

3. Generelt; Navneendringen av Kilden til Skogportalen må gjennomføres i dokumentet.  

 

Glommen 

Vårt hovedinntrykk er at denne utgaven er mye bedre og tydeligere på flere punkter enn den forrige 

standarden, både når det gjelder kantsoner, livsløpstrær og annet. Det vil bli enklere å styre etter 

denne standarden. 

Savner definisjon av fjellskog og verneskog i standard. 

 

Vestskog  

Generell kommentar  
Vestskog meiner at utkastet til revidert skogstandard samla sett representerer ei miljømessig ramme 
for næringsutøving i skogbruket som er fornuftig. Dette sett frå eit overordna nivå.  
 
Når ein kjem ned på detaljane i dei ulike føresegnene ser me i Vestskog at utforminga av ein del 
kravpunkt er utfordrande. Dette er ikkje pga meininga og målet med kravpunkta, men at 
formuleringane ofte er vage og upresise. Vestskog meiner at det i mange tilfeller vil vera vanskeleg å 
sertifisera etter standarden, iallfall dersom målet er mest mogeleg lik praktisering av standarden 
mellom dei ulike gruppesertifikathaldarane. Me frykter difor at utkastet slik det føreligg framleis 
opnar for mykje tolkingsrom og fare for «konkurranse på miljø».  
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Mjøsen 

Mjøsen Skog vil generelt bemerke at dokumentet PEFC N 02 «Norsk PEFC Skogstandard» har en mer 
logisk oppbygd enn tidligere versjon. Vi mener dette vil virke positivt på både forståelse og praktisk 
oppfølging. 
 

Skogkurs 

Generelt 

Vi mener at den nye tredelingen er fornuftig og mer beskrivende enn den nåværende. Det virker 

riktig å få et kravpunkt som heter «Vannbeskyttelse». Det understreker betydningen av for eksempel 

kantsoner på en bedre måte.   

Vi registrerer at hensyn til friluftslivet er løftet kraftig fram sammenliknet med dagens standard. 

Vi har en kommentar vedrørende juletreproduksjon. Dersom standarden også skal omfatte denne 

produksjonen, så vil det være formålstjenlig med unntaksbestemmelser i kravpunktene: 

 Livsløpstrær og døde trær (gjensetting av slike) 

 Langsiktig virkesproduksjon (krav til alder ved avvirkning) 

 Treslagsammensetning (krav til barblanding og lauvinnslag) 

 Bruk av utenlandske treslag  

Fylkesmannen i Østfold 

Mange av kravene fra den gjeldende PEFC-standarden foreslås overført relativt uforandret til denne 

nye.  Gjennomgående synes kravene å være praktiske og mulige å overholde. Vi har kun noen få 

anmerkninger: 

Fylkesmannen i Telemark 

Knytt forklaringene tettere til kravpunkta 
For å øke brukervennligheten, bør forklaringene til det enkelte kravpunkt knyttes direkte til 
kravpunktet. 
 
Forklaringene bør i størst mulig grad legges inn i kravpunktet, ev. vises til med fotnote/henvisning i 
det enkelte kravpunkt. 
 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Generelt kan ein seie at skogstandarden må famne mange slag eigedomar og geografi. Nokre stader 

er krav frå PEFC velkjent, medan andre stader er dette noko nytt. Kravpunkta gjeld like mykje for ein 

skogeigedom med 150 da som for ein med 50 000 da. Dette kan verke urimeleg for dei med små 

eigedomar og liten kompetanse om skogbruk. 

Fylkesmannen i Hordaland 

I sammenheng med revidering av Norsk PEFC-sertifisering vil Fylkesmannen i Hordaland 
bringe inn noen diskusjonsforslag. 
 
På grunn av forskjellige klimasoner og det varierende topografiske landskapet innehar Norge 
med sine mangfoldige skogtyper en unik posisjon i Europa. Dette fører også til en krevende 
utgangssituasjon med tanke på skogbehandling og denne sertifiseringen. Rikdommen av 
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naturtyper i skogen, geografisk beliggenhet og ulike klimabetingelser krever også 
differensierte tiltak. 
 
Norge trenger en organisasjonsstruktur som er tilpasset de ulike landsdelene. Prosesser knyttet 
til kommunesammenslåing og mulige forandringer av fylkesgrenser må ikke være del av 
denne diskusjonen. 
Skogsgruppen hos Fylkesmannen i Hordaland sin landbruksavdeling er interessert i en 
helhetlig, langsiktig og innovativ utvikling av landskapet, jord- og skogbruket, ikke minst i en 
bærekraftig, konkurransekraftig og avansert skognæring. 

Spesielt i avsnitt «Hogstformer» og «Kantsoner» i den gjeldende «Norsk PEFC 
Skogstandarden» og «Kravpunkt 10. Hogst» i «PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard» 
(Utkast 18.9.2014) ligger et stort spillerom for å forbedre skogstilstanden og driftsmåten. 

 
Norges selvpålagte miljøkrav bør være et instrument for å integrere ideer som styrker hele 
systemet av naturressurser og skognæringen. 
 
For å styrke verdikjeden på alle nivåer er det nødvendig at skogen vår kan levere langsiktig og 
stabil et bredt sortiment av tømmer som passer til skiftende etterspørsel. Dessuten bør PEFC 
sertifiseringsstandarden styrke små og mindre skogeier (typisk på Vestlandet) og sikre et 
strukturrikt produksjonslandskap. 
 
Mange avsnitt i PECF sertifiseringsstandarden krever etter en aktualisering til dagens 
rammebetingelser og lover. Vi tror at sertifiseringssystemet i større grad bør utnytte kunnskap 
som vi finner i fagmiljø og relevant forskning. Utover det bør revideringspresensen være 
mindre lukket å holde dørene åpen for andre organisasjoner og relevante aktører fra 
skogsektoren. 
 

Fylkesmannen i Buskerud 

Bruk av begrepet «truet (art/naturtype)»  
Truete arter/naturtyper benyttes 10-15 ganger i standarden. Truete arter er et upresist begrep i de 
flest sammenhengene begrepet er brukt i standardteksten. Det bør derfor presiseres hvilke 
truethetskategorier man sikter til under de ulike kravpunktene.  
 
Bruk av begrepet «Biologisk viktige områder» (BVO)  
Begrepet «Biologisk viktige områder»/BVO benyttes flere ganger i teksten i kravpunktene. Den gamle 

standarden hadde en definisjon av begrepet, men vi kan ikke se at det er en slik definisjon i 

høringsutkastet. Det bør enten presiseres hva PEFC legger i begrepet eller så bør noen av 

kravpunktene omformuleres. 

Fylkesmannen i Oppland 

Standardutredningene fra 90-tallet og kunnskapsgrunnlag.  
Standardene ble vedtatt første gang høsten 1998 etter at hvert standardområde ble utredet på en 

grundig måte. Fylkesmannen anbefaler at standardutredningene legges på PEFC Norges 

hjemmeside. Dette vil øke både informasjonskvaliteten og standardens troverdighet.   
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Kravpunkt 1. Forvalteransvar og skogsertifiseringsavtale 

DNV GL: 

Kravpunkt 1. Krav til kompetanse er ikke beskrevet. Det kreves kompetanse uten at dette er 
konkretisert. Krav til kompetanse gjelder spesielt for aktører som selv står for utførelse av 
skogforvaltningen og hogst. 
 

Statskog 

«Før salg av tømmer fra skogeier til kan skje, skal det foreligge underskrevet skogsertifiseringsavtale 

som regulerer plikter og ansvar knyttet til etterlevelse av Norsk PEFC skogstandard.» 

Det er lite konkretisert i denne formuleringen hva som gjelder for innehavere av en individuell 

skogsertifisering. Da spesielt ift. at det under dette kapittelet forutsettes at det skal foreligge en 

underskrevet skogsertifiseringsavtale foran et hvert salg av tømmer. Det må derfor for skogeiere 

med en individuell skogsertifisering være nok at de kan forevise et gyldig sertifikat underskrevet av 

notifisert akkrediteringsorgan. Det bør vurderes om denne forskjellen i individuelt sertifiserte og 

gruppesertifiserte bør fremkomme i teksten. 

For øvrig er det en feilskriving i selve teksten her, da det mangler noe etter ordet «til…» «Før salg av 

tømmer fra skogeier til kan skje….» Alternativt slettes ordet «til…» 

Glommen 

Dette er et nytt krav punkt. 

Vi stiller spørsmål om første avsnitt; «Skogen skal forvaltetes bærekraftig slik at den på kort og lang 

sikt gir rimelig avkastning til skogeier ……». Ordene på kort og lang sikt kan tolkes opp mot en 

balansekvantumstankegang. En tankegang vi mener er lite hensiktsmessig. En bedre setning vil etter 

vår oppfatting være: 

Skogen skal forvaltes bærekraftig slik at den gir økonomisk avkastning til skogeier, lokal og nasjonal 

verdiskapning og ………. 

Skogkurs 

En viktig setning i dette nye kravpunktet er: «Skogeiers ansvar er begrenset til de opplysningene som 

er tilgjengelige i offentlige registre eller er av en slik art at det er naturlig at skogeier er kjent med 

opplysningene». Viktig å understreke at dette gjelder kun for miljøinformasjon og ikke kulturminner, 

jfr. Kongsvingersaken. Dette misforstås ofte ute i praksis, og kulturminneloven er meget streng. 

Norges Skogeierforbund 

Som deltaker i revisjonsarbeidet er det ikke naturlig for Norges Skogeierforbund å fremme 

synspunkter på innholdet i utkastet til ny PEFC-standard. 

Vi ønsker likevel å gjøre arbeidskomiteen oppmerksom på et spørsmål som diskuteres i Skog22-

arbeidet, nemlig muligheten for å erstatte dagens ordning med en lovpålagt FoU-avgift, med en 

frivillig ordning som næringen tar det fulle ansvar for. 
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Med dagens konkurransesituasjon i tømmermarkedet forutsetter etablering av en slik ordning at den 

må omfatte praktisk talt all omsetning i Norge. Dette kan skje gjennom at plikten til å bidra til felles 

finansiering av FOU-tiltak i Skogbruket nedfelles i kravpunkt 1 om forvalteransvar. I forvalteransvaret 

ligger det også et samfunnsansvar. Skogeiers plikt til å bidra til å løse felles oppgaver for utvikling av 

skogbruket er en naturlig del av dette. 

Inntil en eventuell endring av FoU-avgiften blir gjort, vil kravet kun være en påpekning av dagens 

lovpålagte plikt. Kravet vil imidlertid gjøre det mulig å erstatte dagens lovpålagte ordning med en 

ordning som næringen selv tar ansvaret for dersom en finner dette formålstjenlig.  

Fylkesmannen i Telemark 

1. Presiser hvem som skal inngå skogsertifiseringsavtale 
Kravpunkt 1 Forvalteransvar og skogsertifiseringsavtale: Det bør presiseres hvem skogeier skal inngå 
skogsertifiseringsavtale med ved salg av tømmer. 
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Kravpunkt 2. Arbeidskraft og sikkerhet 

SB Skog 

Det er tatt inn dette med at skogeier er bestiller og har ansvar også for at entreprenør følger l&f. 

Hvordan skal det forstås dette med:  « skogbrukstiltak utført som bestilling dokumenteres ift off. 

best. om helse, miljø, sikkerhet» 

Dette kan gjøres gjennom tømmerkjøpers avtale med skogsentreprenør, dvs nedfelt i denne. 

LO 

 LO er godt fornøyd med at forslaget stiller krav til skogeier at tiltaket skjer i overenstemmelse med 

offentlige bestemmelser knyttet til HMS og i samsvar med inngåtte avtaler og tariffbestemmelser for 

norske lønns- og arbeidsvilkår.  

LO merker seg også at standarden stiller krav til kompetanse i alle ledd i hos sertifikatholdere. Det 

stilles også krav om at kompetansen til den som utfører arbeidet (ansatte og innleide) skal 

fortrinnsvis være på nivå med relevant kompetansemål for det aktuelle arbeidsfeltet i fag- 

yrkesutdanningen for skogfaget. Dette mener LO er med på å styrke næringens konkurransekraft, 

attraktivitet og gi et bedre arbeidsmiljø. 

Glommen 

«arbeidskraft skal fortrinnsvis være på nivå med relevante kompetansemål for det aktuelle 

arbeidsfeltet i fag -og yrkesutdanning for skogfaget» 

Vi mener at dette punktet kan forstås som at det minimum er fagbrev som kreves, dette er for 

strengt.  

For utenlands sesongarbeidskraft som i dag blir bruk i skogbruke blir det normalt gjennomført 

kortere kurs fra 1 – 3 dager, noe vi også mener er tilstrekkelig overfor disse gruppene.  

NEG Skog  

Vi oppfatter kravet «skogeier som utfører hogst eller andre skogbrukstiltak i egen skog skal ha 
relevant kunnskap om arbeidsteknikk, sikker bruk av anvendt verneutstyr og offentlige 
bestemmelser om vern av helse, miljø og sikkerhet» som vanskelig å kontrollere. Kravet kan dog 
knyttes opp mot kjøpekontrakt.  
 

Mjøsen 

Under kravpunktet må det presiseres at en tømmerkontrakt oppfyller kravet til 
skogsertifiseringsavtale. Dessuten må kravet om oversikt gjelder uavhengig av om en har 
kontraktsmodell eller avtalemodell. Det må være tilfredsstillende at man i ettertid har oversikt 
over hvem som til enhver tid er med i gruppen.  
 
I første avsnitt under «Krav: Forvalteransvar» må ordet «rimelig» fjernes: «Skogen skal forvaltes 
bærekraftig, slik at den på kort og lang sikt gir rimelig økonomisk avkastning til skogeier, lokal og 
nasjonal verdiskaping og et positivt klimabidrag, samtidig som hensynet til friluftsliv og 
miljøverdier ivaretas.» Uten denne endringen gir første avsnitt en avgrensning som vi ikke kan 
akseptere. 
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Kravpunkt 3. Planlegging i skogbruket  

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Landskapshensyn må defineres langt klarere og være mer forpliktende.  

 
Landskapsplaner skal utarbeides for alle eiendommer større enn 5000 dekar. Kravet om 
landskapsplan må ikke forutsette at eiendommen består av én, sammenhengende teig over denne 
størrelsen.  
 

Skognæringa Kyst 

Kravpunkt 3. Planlegging i skogbruket  
Formålet er her å «sikre at planleggingen i skogbruket ivaretar de krav som er stilt til bærekraftig 
forvaltning av skogressursene».  
 

Planlegging er selvsagt viktig, men her tillater vi oss å be om mer realitetsorientering. I 

kystskogbruket er det i dag relativt få skogeiendommer som har ordinære skogbruksplaner og som 

inneholder de opplysninger som det forutsettes skal finnes. Det er også liten grunn til å forvente at 

dette vil endre seg vesentlig de nærmeste årene. Årsaken er at gjennomsnitts-eiendommen bare er 

på ca. 250 dekar produktivt, skoginntekten betyr lite og skogkunnskapen er lav. I skogstrøk er det 

også vanskelig å få mer enn 50-60 % deltakelse i en områdeplanlegging. Ved å ta inn slike 

planforutsetninger er man i ferd med å ta meget store skogarealer ut av drift. Selv om det er ønskelig 

med skogbruksplaner er de ingen nødvendighet for å hogge skog eller drive en eiendom. Det er 

tilstrekkelig at miljøstatus på hvert enkelt felt avklares før tiltaket settes i gang. Denne endringen 

ansees som så viktig for kystskogbruket at vi forutsetter at dette nyanseres i den endelige versjonen. 

SB Skog 

Endring: 

«Mål for planleggingen og krav til data:…..» 

Vi er skeptisk hvor langt dette skal dras i retning av et dokumentasjonskrav, det må jo dokumenteres 

dersom en skal vise om det er samsvar eller ei, mellom plan og hensyn tatt. I neste omgang vil det 

være grunnlag for tredjepartsrevisjon. Tror ikke dette punktet er gjennomarbeidet godt nok ift hvilke 

økonomiske og praktiske konsekvenser det vil føre til. Det vil bli et kostnadskrevende element.  

«Planlegging i skogbruket forutsetter at følgende skal være tilgjengelig:…..» 

SB Skog har i de fleste tilfeller ikke tilgang til skogbruksplaner. Totalt er fortsatt mange eiendommer 

som ikke har plan, selv om det sies det motsatte ellers i Dok.1, kap.18 Skogbruksplaner, det er i det 

minste veldig skjevfordelt mellom landsdeler. Det synes litt for enkelt for andelslag og Norskog og 

forvente dette, når andelslagene selv lager planene.  

«Landskapsplan», videre ift «Planen skal vise»: Mangler kulepunkt om nøkkelbiotoper. 

2. kulepunkt for hva som kan inngå som områder i BVO: Kalkskog. Tror ikke dette er heldig, det er 

flere steder i landet at dette er helt vanlig, eksempelvis i Nordland. Dette kulepunktet signalisere at 

kalk er sjeldent, det er det mange steder ikke. Det er gran lågurt kalkskog som er sjeldent. 
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Statskog 

Kravpunktet skal sikre at planleggingen i skogbruket ivaretar de krav som er stilt til bærekraftig 

forvaltning av skogressursene. 

Under punktet «Lanskapsplan» gjøres det en punktvis oppramsing av hva en landskapsplan skal vise, 

deriblant - Viktige kulturminner, - Områder med spesiell fare for erosjon og ras og - Områder med 

spesiell betydning for beskyttelse av vannressurser. 

Det bør forutsettes at disse elementene skal framgå i en landskapsplan så langt det er mulig å finne 

data på dette i de offentlig tilgjengelige databasene. 

Begrunnelse: Et krav om at slike elementer skal med i en landskapsplan, selv om det ikke er 

tilgjengelig noen offentlig informasjon om disse, vil kunne føre til et krav om kartlegging, noe som 

kan medføre så store kostnader for skogeier at det ikke står i samsvar med ressursene skogen i 

området løser ut.  

Videre står det i femte avsnitt under punktet «Landskapsplan» at: «I planene skal det dokumenteres 

at minst 5 % av det produktive skogarealet forvaltes som biologisk viktige områder (BVO).» Det 

framgår ikke i dette avsnittet at denne andelen skal dokumenteres med fylkesvis statistikk. Dette må 

tas med i dette avsnittet. 

Begrunnelse: Under arbeidet med den nye standarden på akkurat dette punktet, var en av 

forutsetningene på dette at 5 % andelen ikke skulle dokumenteres på den enkelte landskapsplanen 

men derimot med fylkesvis statistikk. Dette gjentas også i tidsskriftet «Norsk skogbruk» nr. 11 i en 

artikkel om at ny PEFC-skogstandard er ut på høring. Statskog er sertifisert som enkeltskogeier og har 

til sammen 4 727 000 dekar produktiv skog i 11 fylker fordelt over hele landet, og er nok derfor litt 

spesiell i denne sammenhengen. Isolert for Statskog kunne vi gjerne sett at kravet om 5 % gjaldt 

samlet for alle eiendommer Statskog har, og kun hatt dette som vårt utgangspunkt. Men det er nok 

kanskje bare Statskog som har mulighet for å se det på denne måten og vi ser det derfor også som 

naturlig at statskog-arealet og BVO-områder på Statskog sin grunn regnes inn som en del av summen 

for de enkelte fylkene, og på den måten inngår i en samlet oversikt for hele landet. 

ALLSKOG 

 Side 3 Kravpunkt 3; tilgjengelig informasjon; Veinett i skog er ikke kartlagt pr i dag. Å ha 
dette som forutsetning blir da feil. For å kunne hensynta informasjon om rovfugl, ugler 
og tiurleik forutsetter det at aktørene får tilgang til disse data. Dette er pr. dato 
mangelfullt.  

 

 Nederst side 3; Det trengs en konkretisering av hva dette betyr for ALLSKOG. Vi kommer 
tilbake til dette under kravpunkt 21.  

 

 Side 4, planen skal vise; Dette er en god konkretisering av det innholdet som kreves i 
landskapsplaner.  

 

 Siste kulepunkt side 4; kalkskog: Hvilken type kalkskog er det her snakk om? Dette bør 
presiseres. Det er fra skogbrukets side ikke ønskelig at kalkskog generelt gjøres verdifull 
som BVO-områder.  
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AT Skog 

AT Skog’s forslag til endringer i rødt 

Kravpunkt 3, Planlegging i skogbruket  
Planleggingen i skogbruket forutsetter at følgende skal være tilgjengelig:  
Opplysninger om områder med spesielle restriksjoner (nøkkelbiotoper, vernskog, prioriterte arter, utvalgte naturtyper, 
naturreservatet m.m.).  
 
Landskapsplan  
Hovedformålet med planen er å klargjøre utfordringer, muligheter og interessekonflikter mellom ulike brukerinteresser, og 
å utarbeide en langsiktig strategi som sikrer en bærekraftig ressursforvaltning og et positivt klimabidrag  

 
Planen skal vise:  
Områder med spesielle restriksjoner (nøkkelbiotoper, vernskog, prioriterte arter, utvalgte naturtyper, naturreservater 
m.m.)  
osv  
 
De ulike verdiene skal beskrives i planen og det skal utarbeides en strategi for forvaltning av teigen som sikrer at de ulike 
interessene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Herunder skal det utarbeides:  
- En avvirkningsstrategi, inkl. en begrunnet angivelse av et bærekraftig gjennomsnittlig hogstkvantum over tid  

- Retningslinjer for valg av hogstform, inkludert avklaring av eventuelle arealer egnet for lukket hogst eller som ved bevisst 
stell kan bli egnet for det.  

- En investeringsstrategi som sikrer en tilfredsstillende infrastruktur i skogen, en langsiktig bærekraftig ressursforvaltning og 
et positivt klimabidrag.  
 
I planene skal det dokumenteres at minst 5 % av det produktive skogarealet forvaltes som biologisk viktige områder (BVO). I 
tillegg til nøkkelbiotoper og skog vernet som naturreservat eller nasjonalparker, kan skogeier velge blant arealer av 
følgende skogtyper for å oppfylle arealkravet:  

 Leikområder og andre viktige viltbiotoper  

 Hekkelokaliteter for rovfugl  

 Areal med naturtyper / truete arter osv  

 Gammel skog /gammel naturskog  

 Kalkskog, også yngre kalkskog, der den forvaltes planmessig for å ta vare på artsmangfold  
Osv 

Fritzøe Skoger 

 Kravpunkt 3 Planlegging i skogbruket  
Tredje avsnitt, under “landskapsplan”.  
Forslag til ny tekst: “Planen skal vise eller omtale”  
Kommentar: Det bør holde at man omtaler mye brukte stier og områder med spesiell fare for erosjon 

og ras slik at man slipper å ha krav om at dette skal kartfestes.  
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NEG Skog 

 Vi har sjelden tilgang til skogbruksplan, og finner det vanskelig å ha tilgjengelig bonitet, 
treslag, og stående volum 

 

Sogn og Fjordane Skogeigarlag  

Kartfesting av nøkkelbiotopar.  
Kravpunkt 3 slår fast eit krav om kartfesting av nøkkelbiotopar på eigedomar over 100 daa. 
Kravpunkt 21 følgjer opp med at det ikkje er krav til kartfesting av nøkkelbiotopar i 
skogreisingsstrøk der det kun skal hoggast gran eller utanlandske treslag.  
 
Kun 14% av den produktive skogen i Sogn og Fjordane er kulturskog av gran. I 13 av 25 
kommunar føreligg det ikkje kartfesting av nøkkelbiotopar. I desse kommunane har ikkje 
skogeigar fått tilbod om kartlegging og dokumentasjon av nøkkelbiotopar per 01.12.14, men 
det føreligg dispensasjon frå PEFC Norge om kravet mot at føre-var prosedyren nyttast .  
 
Det synast oss uklårt når tid skogeigarane i desse kommunane vil få tilbod om slik 
kartfesting og dokumentasjon. Det er for oss heller ikkje klårt kva som skjer med den 
dispensasjon dei enkelte kommunar har når det reviderte sertifiseringssystemer trer i kraft. 
Inntil tilbodet om kartfesting og registrering av nøkkelbiotopar føreligg i den nødvendige 
kommunar, vil skogeigarar i desse kommunane har store utfordingar med å drive aktivt 
skogbruk og nytte tilveksten i skogen innanfor dei krav om kartfesting av nøkkelbiotopar 
som føreligg i det reviderte sertifiseringssystemet.  
 
I praksis kan vi ha ei stode der all furu- og lauvskog i dei no dispenserte kommunar vere 
uaktuelle for skogsdrift når det reviderte sertifiseringssytemet trer i verk, dersom det ikkje 
føreligg andre tilstrekkelege prosedyrar for desse områda. Dette avgrensar den moglege 
utnyttinga av tilveksten i skogane og tilrettelegginga av framtidig optimal skogproduksjon i 
Sogn og Fjordane betydeleg. 
 
Kravpunkt 21 seier vidare at ved terrengtransport av tømmer frå granskog som må skje 
gjennom furu og lauvskog skal føre-var rutinen nyttast. Dette kan hjelpe på situasjonen, 
men framleis vil det nyttbare volum i furu- og lauvskog vere urealistisk å avverke utan 
registeringar av nøkkelbiotopar i alle nødvendige kommunar eller dispensasjon med 
tilstrekkelege påkrevde rutinar.  
 
Vi ber difor PEFC Norge om vurdere løysingar som hindrar ei slik stode, men som framleis vil 
vere tilstrekkeleg i høve sertifiseringssytsemet. 
 

Fylkesmannen i Østfold 

Kravpunkt 3. Planlegging i skogbruket, landskapsplan: 

 Uten nærmere forklaringer innføres begrepet ”biologisk viktige områder” (BVO) 
som et begrep.  Når det står at ”…minst 5 % av det produktive skogarealet forvaltes 
som biologisk viktige områder (BVO)”, bør det defineres klarere hva det er. 
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Kravpunkt 3. Planlegging i skogbruket  
Det er lagt til grunn at alle skogeigedomar skal ha skogbruksplan for å drive eit langsiktig og 
bærekraftig skogbruk.  
Det er langt i frå full plandekning i vårt fylke. Årsaka er fleirsidig, men små eigedomar og lita 
betydning av skogen for den einskilde er viktig grunnar. Plandekninga blir neppe fullgod på mange år. 
Gj.sn. skogeigedom er på rundt 250 da. No er det i hovudsak plantefelt av gran som vert avverka. Vi 
er einige i at det er ønskjeleg med plan over ressursane. Men med for så vidt små eigedommar vil det 
vere urimeleg å krevje plan for å hogge eit plantefelt. Mange av desse eigedomane har berre eitt 
eller to plantefelt som er interessant for moderne skogbruk. I desse plantefelta er det svært sjelden 
miljøfigurar og ein sjekk før hogst bør vere tilstrekkeleg.  
Kravet er lite realistisk og vil ta store areal ut av drift i vårt område.  

Balsfjord kommune 

 

Mjøsen 

 Kvaliteten på naturtyperegistreringer er svært varierende. Før 2007 var metoden ikke kjent, og 

skogeier har ikke vært involvert. Mjøsen Skog mener derfor det er svært betenkelig å legge 

dagens naturtyperegistrering til grunn for drift av skog, all den tid dette arbeidet ikke er 

kvalitetssikret, og det ikke har vært kjørt noe prosess med grunneier på det. 
 

Under kravpunktet står det at det skal være tilgjengelig opplysninger om tiurleiker og reirplasser 

for rovfugler og ugler. Her foreslår vi en forenkling. Omtalen bør kunne strykes under kravpunkt 

3 og heller dekkes underet punkt om opplysninger om viktige viltbiotoper.  

 

Mjøsen Skog mener kravene til landskapsplan er kraftig utvidet i forhold til tidligere og at det vil 

bli ganske arbeidskrevende å følge opp dette. Krav som ikke er bundet opp av internasjonale krav, 

må derfor søkes forenklet i standarden. Dessuten må PEFC Norge jobbe internasjonalt for å følge 

opp betenkelighetene vi peker på, dersom det er internasjonale regler som forhindrer smidige 

løsninger.  

 

Strategiarbeidet som skisseres i forbindelse med landskapsplan er svært omfattende. Vi aksepterer 

at det som er relevant for andre interessenter, tas med. Derimot kan vi ikke støtte at forhold av 

bedriftsøkonomisk karakter, skal kreves som del av strategien.  

 

Punktet om investeringsstrategi inkluderer en formulering om å sikre et positivt klimabidrag. Det 

finnes ikke entydige fasitsvar på hva slags klimabidrag en investeringsstrategi vil kunne gi. Etter 

vår vurdering hadde det vært ønskelig at kravpunktet la opp til at CO2-bindingen som skjer i 

skogen dokumenteres, forutsatt at man har en rasjonell metode for å få til dette. Dette er et 

naturlig punkt som PEFC Norge bør jobbe med i neste femårsperiode.  

 

Det står at landskapsplanen skal vise områder med spesiell fare for erosjon og ras, og områder 

med spesiell betydning for beskyttelse av vannressurser. Hvis dette skal være med i 

landskapsplanen, må standarden forklare hvordan skogeier skal klare å identifisere disse 

områdene, ettersom de færreste skogeiere har kompetanse til å vurdere dette selv.  

Det er listet opp at planen bl.a. skal vise «Tiurleiker og andre viktige viltbiotoper». Mjøsen Skog 

foreslår at dette kulepunktet endres til at planen skal vise «Viktige viltbiotoper».  



29 
 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Det foreslås: For sammenhengende teiger med over 10.000 dekar produktiv skog, skal det være 
utarbeidet en egen landskapsplan som viser hvordan bestandsovergripende, landskapsøkologiske 
hensyn ivaretas ved planlegging og forvaltning av skogen.  
Betydningen av å ta landskapsøkologiske hensyn blir særlig viktig i årene som kommer hvor endret 
klima, i større grad enn hittil, vil skape behov for å tilrettelegge/opprettholde mulighetene for at 
arter skal kunne forflytte seg til egna habitater. Fylkesmannen mener det er behov for å utrede 
hvordan man kan innarbeide landskapsøkologiske hensyn også på mindre teiger.  
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Kravpunkt 4. Skogsveger  

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Når søknad om vegbygging sendes kommunen, skal det samtidig informeres offentlig om planene slik 
at klagerett ivaretas. Miljøverdier skal kartlegges særskilt. Vegbygging på arealer med lite omfang av 
tekniske inngrep skal unngås, ikke bare «søkes unngått».  
 

Skognæringa Kyst 

Kravpunkt 4. Skogsveger  
Formålet her er å «sikre at skogsveger bygges på en slik måte at de gir gode skogbruksmessige 
løsninger samtidig som miljømessig forhold ivaretas».  
 
I forhold til dette hovedformålet er 2. setning i 3. avsnitt feilplassert, hvor det står: «I større 
sammenhengende skogarealer som har spesielle verdier for miljøvern og friluftsliv i kraft av lite 
omfang av tekniske inngrep, skal nye veianlegg søkes unngått». Vi er klar over at denne 
formuleringen ikke er ny. Uansett er det ikke sammenheng mellom formålene ettersom denne 
formuleringen ikke har til formål å gi gode skogbruksmessige løsninger i områder som ikke har det fra 
før. Begrensningen rammer dessuten, av historiske årsaker, deler av landet mer enn andre og enkelte 
eiendommer mer enn andre. Denne setningen må derfor i sin helhet strykes.  
 
Setningen vil lett oppfattes som et forsøk på å gjeninnføre INON etter at det nylig er gjort politiske 
avklaringene etter langvarige diskusjoner om temaet. Setningen blir også malplassert fordi 
manglende adkomst til arealene er en hovedutfordring i norsk skogbruk. Om vernepregede tiltak i 
spesielle områder likevel skulle være ønskelig, er dette en typisk samfunnsoppgave som håndteres av 
egnet lovverk og erstatningsregler, slik at rettsikkerheten ivaretas. 
 
Det må gjøres følgende konkrete endringer i standarden:  
Følgende formulering strykes: «I større sammenhengende skogarealer som har spesielle verdier for 
miljøvern og friluftsliv i kraft av lite omfang av tekniske inngrep, skal nye veianlegg søkes unngått». 
 

SB Skog 

Endring: 
Formålet her er å «sikre at skogsveger bygges på en slik måte at de gir gode skogbruksmessige 
løsninger samtidig som miljømessig forhold ivaretas».  
 

I forhold til dette hovedformålet er 2. setning i 3. avsnitt feilplassert.  Sitat: «I større 
sammenhengende skogarealer som har spesielle verdier for miljøvern og friluftsliv i kraft av 
lite omfang av tekniske inngrep, skal nye veianlegg søkes unngått».  Formålet her er 
åpenbart ikke å gi gode skogbruksmessige løsninger til områder som ikke allerede har det.  
Det rammer dessuten, av historiske årsaker, deler av landet mer enn andre og enkelte 
eiendommer mer enn andre.  Denne setningen må derfor i sin helhet strykes.   
 
Dette forslaget kan dessverre oppfattes som et forsøk på å gjeninnføre INON. Om slike tiltak skulle 
være ønskelig, er det en typisk samfunnsoppgave som landet har egnet lovverk til håndtere, hvor 
bl.a. normale erstatningsregler og rettsikkerhet ivaretas.  Politikerne har dessuten nylig sagt klart nei 
til INON.   
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Statskog 

«Kravpunktet skal sikre at skogsveier bygges på en slik måte at det gis gode skogbruksmessige 

løsninger samtidig som miljømessige forhold ivaretas.» 

I kravbeskrivelsen til dette punktet heter det at: «I større sammenhengende skogarealer som har 

spesielle verdier for miljøvern og friluftsliv i kraft av lite omfang av tekniske inngrep, skal nye 

veganlegg søkes unngått.» Det bes om at «i kraft av» byttes ut med «og»  

Begrunnelse: Grunnen for dette er at det er nettopp i områder med lite omfang av tekniske inngrep 

at behovet for veianlegg faktisk er til stede. Det at det ikke er en vei inn i et område fra før er faktisk 

grunnen for å bygge den. Det da å trekke inn at et område har spesielle verdier for miljøvern og 

friluftsliv nettopp fordi det ikke er vei der, og at det er grunnen for at veianlegg skal søkes unngått er 

motstridene. Det må ligge noe mer til grunn for områdets verdi for miljøvern og friluftsliv enn bare at 

det ikke er tekniske inngrep der fra før. F.eks. spesielle naturverdier, naturtyper, osv. 

Videre heter det i kravbeskrivelsen at: «I marginale skogstrøk hvor annen bruk av arealene enn rent 

skogbruk er av vesentlig betydning, skal enkle vegløsninger som traktorveger og vinterbilveger 

prioriteres.» Det bes om at ordet «marginale» strykes. 

Begrunnelse: Det beskrives ikke hva som menes med marginale skogstrøk, eller hva som er poenget 

med å ta dette med. Går det på geografi? (det er langt unna) Eller biologi? (det er en skral og lite 

veksterlig skog i området)? Hvis området er marginalt ved at det er langt unna (langt fra 

skogsindustri) kan fortsatt et veianlegg bedriftsøkonomisk være 100 % forsvart i skogressursen der, 

og skogstandarden bør derfor ikke være en sperre for at så skal kunne skje. Hvis området er 

marginalt ut fra biologi (en skral skog) vil billige vegløsninger som traktorveier og vinterbilveger 

uansett bli brukt, da skogen ikke vil forsvare dyre veiløsninger som f.eks. permanente veier.  

Ordet «marginale» har ingen betydning i denne sammenhengen. Hovedpoenget med denne 

setningen er å sikre at det ikke blir bygd veier inn i veiløse områder under dekke av å være skogsveier 

når formålet er noe annet, eks. turveier, jakt fisk etc. Dette dekkes fortsatt godt ved å fjerne ordet 

«marginale» 

 

 

ALLSKOG 

Side 5, Kravpunkt 4; her må leddet «…ikraft av lite omfang av tekniske inngrep, skal nye 
veganlegg søkes unngått» tas ut. Dette er ikke lengre gjeldende politikk, også 
forskriftshjemmelen i NMSK forskriftens er fjernet. At skogbruket skal ha denne begrensningen 
undergraver alt næringspolitisk arbeidet som er nedlagt for å fjerne INON-begrensningene i 
skogbruket. Dette punktet ser ALLSKOG på som svært viktig å endre. Også forklaringen bak i 
dokumentet må endres. Slik teksten i kravpunktet nå henviser til at store områder har spesielle 
verdier for miljøvern, ikraft av lite omfang av tekniske inngrep, så er dette i kjernen av hva som 
er påpekt feil med INON-kartene, nettopp at disse ikke sier noe om miljøverdier, ei heller om 
tekniske inngrep. Å videreføre dette punktet, med gjeldende tekst er uholdbart.  
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AT Skog 

 Under kravpunkt er følgende formulering brukt  
"Ved planlegging av nye veganlegg skal skogeier dokumentere at veibygging over områder med 
registrerte spesielle miljøverdier unngås. I større sammenhengende skogarealer som har spesielle 
verdier for miljøvern og friluftsliv i kraft av lite omfang av tekniske inngrep, skal nye veganlegg søkes 
unngått."  
 
AT Skog ser utfordringer med denne formuleringen. Dette da "spesielle miljøverdier, større 
sammenhengende skogarealer……." er for upresist"  
 
AT Skog ønsker her en formulering som gjør at det ved planlegging av nye veganlegg ivaretar 
"særskilte miljøverdier" etter retningslinjer fastsatt av PEFC Norge. 

Glommen 

Vi stiller spørsmål til teksten: 

«I større sammenhengende skogarealer som har spesiell verdier for miljøvern og friluftsliv i kraft av 

lite omfang av tekniske inngrep, skal nye veganlegg søkes unngått». 

Dette er en tekst som videreføres fra forrige utgave av standard. Teksten er svært sammenfallende 

med definisjonen av INON.  

I lys av de synspunkter skognæringen for øvrig har til INON, stiller vi spørsmål om dette er en tekst 

som bør videreføres i revidert standard.  At det tidligere ikke er gjennomførte tekniske inngrep må 

ikke være en begrensning for å utnytte skogressursene.  

NEG Skog  

Vi oppfatter at lovgivning og offentlig forvaltningsorgan i hovedsak håndhever disse kravene.  

Fylkesmannen i Telemark 

Massetak bør omfattes av krav 
Kravpunkt 4 Skogsveger: Krav om minst mulig naturinngrep bør også omfatte massetak. Det bør også 
være krav om landskapstilpasning i størst mulig grad for massetak. 

Fylkesmannen i Troms 

Det må være tilstrekkelig at skogsvegene er godkjent i henhold til landbruksvegforskriften. 
Ved planlegging av skogsveger skal det i følge § 1 i landbruksvegforskriften legges vekt på 
hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv. I vedtak 
etter landbruksvegforskriften skal det også gjøres vurdering etter Naturmangfoldlovens §§8- 
12, og næringsinteressene vil da bli vurdert i forhold til hensyn til eventuelle miljøverdier. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Kravpunkt 4. Skogsvegar  
«Kravpunktet skal sikre at skogsveger bygges på en slik måte at det gis gode skogbruksmessige 
løsninger samtidig som miljømessige forhold ivaretas.»  
I tredje avsnitt står det følgjande: «I større sammenhengende skogarealer som har spesielle verdier 

for miljøvern og friluftsliv i kraft av lite omfang av tekniske inngrep, skal nye veianlegg søkes 

unngått». Dette vil verke urimeleg i vårt fylke der vegdekninga er dårleg og haustingsskogbruket så 

vidt er begynt. Vi må få leggje til rette for å ta ut skogen i dei områda skogen står. Det vert no 

arbeidd med hovudplan for skogsvegar i kvar kommune for å synleggjere og kartlegge behovet for 



33 
 

veg i desse områda. I planlegginga tek ein omsyn til miljøverdiar som er på desse areala. Det er 

gjennomført naturtypekartlegging i alle kommunar. Dette vil kunne hindre ein grunneigar i å forvalte 

skogen sin utan at det løyser ut noko form for kompensasjon, tilsvarande det å ha ein spesiell 

naturtype på sin eigedom. Dette skapar utfordringar både for forvaltninga og grunneigar.  

Fylkesmannen i Buskerud 

 Kommentar til: Trasévalg og vegstandard skal planlegges slik at naturinngrepene blir minst mulig. 
Linjeføringen skal i størst mulig grad tilpasses landskapet og vegen skal bygges lett i terrenget.  
Nybygging av veg er et naturinngrep. Skal man ha et funksjonelt og effektivt vegsystem er også i 
realiteten vegstandarden gitt (landbruksbilveg, vegklasse 3). Vegklassen er angitt med minimums 
krav hva gjelder tekniske og geometriske krav. Ut fra dette er det «terrenget» som må tilpasses 
vegen. I enkelte situasjoner kan valget stå mellom en lengere trasé bygget lett i terrenget, kontra en 
kort trasé bygget tungt i terrenget. Vurderingen blir da hva som er det mest belastende 
naturinngrepet.  
Dagens dominerende byggeteknikk med bruk av sprengstein som byggemasse vil kreve naturinngrep. 

De markante inngrepene kan begrenses til rene massetak (hvor all masse sprenges og fordeles på 

anlegget), alternativt legges veglinjen slik i terrenget at det innover i traseen produseres nok 

sprengsteinmasse til anlegget. Med endrede vær og klimaforhold vil denne byggeformen være mest 

robust, men byggeteknikken vil samtidig medføre at hele traseen ikke kan bygges «lett i terrenget». 

Ordbruken i kravpunktet («…skal bygges lett i terrenget.») kan derfor vurderes nærmere eller 

presiseres. 

Målselv kommune 

 

Balsfjord kommune 

 
 

Mjøsen 

Dette punktet har fått for mye slagside mot restriksjoner og bør balanseres bedre. Det må 
komme tydeligere fram at skogsbilvegene anlegges for å kunne drive et aktivt skogbruk 
(næringsformål). I tillegg gir veiene mulighet for utøvelse av friluftsliv til fots, pr. sykkel – og i 
noen grad pr. bil. 
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen støtter at det søkes å unngå nye veianlegg i større sammenhengende skogarealer som 

har spesielle verdier for miljøvern og friluftsliv i kraft av lite omfang av tekniske inngrep. 

Fylkesmannen støtter også prioritering av enkle veiløsninger som traktorveier og vinterbilveier i 

marginale skogstrøk hvor annen bruk av arealene enn rent skogbruk er av vesentlig betydning. Vi 

vurderer dette som viktig for å kunne ivareta allmenhetens ønske om natur som oppleves som urørt, 

og som et bidrag i landskapsøkologisk begrunnede behov.  
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Kravpunkt 5. Friluftsliv  

DNV GL: 

Kravpunkt 5: Friluftsliv. I punkt 5 står det. "Ved skogsbrukstiltak skal det legges vekt på å ivareta 
opplevelseskvalitetene , - særlig langs stier og skiløyper." Det er uklart hvordan forstå kravet om 
å ivareta opplevelseskvaliteter. Eksempelvis er det som oftest ikke ønskelig å sette igjen enslige 
livsløpstrær langs stier og skiløyper pga fare for vindfall. Og døde trær kan knekke og være til fare (se 
og punkt 12) . Kjøring langs stier er forbundet med fare for sporskader. 
 

SB Skog 

Endring: 
I andre avsnitt under krav: 
 
…blant annet ved valg av hogstform og flatestørrelse, og ved å unngå kjøreskader på stier. 
 
Uheldig at det står ved valg av hogstform, dette vil bli gjenstand for samsvarsvurderinger og 
tredjepart vil revidere ift til dette og hva skal det da revideres ift? Vi mener at hogstform her bør 
strykes. Alternativt kan det stå: …blant annet ved utforming av flater og flatestørrelse. 

 

Fritzøe Skoger 

 Kravpunkt 5 Friluftsliv  
Andre avsnitt  
Forslag til ny tekst: “Med stier og skiløyper menes alle stier og skiløyper som er avtalt merket eller 
som framgår av kartserien N50 “  
Kommentar: Det er svært mange stier, traktorveier, driftsveier etc som framstår tydelig i terrenget 
men som ikke bør ha samme krav til rydding og framkommelighet som merka stier og stier på 
kartserien N50.  
Det bør være krav om at merkingen av stiene er avtalt med grunneier. 

 

Vestskog 

 Vestskog ynskjer å kommentera at det i kravpunktet si føresegn om stier og skiløyper også er 
inkludert stiar/skiløyper som framstår tydelege i terrenget. Me meiner at dette vert for upresist, då 
veldig mange av tydelege stiar i terrenget hjå oss er trakka opp at anten beitedyr eller ville dyr. 
Likevel må me ta omsyn til desse etter føresegna i kravpunktet om friluftsliv, dersom me etterlever 
teksten i kravpunktet heilt slavisk.  
 
Vidare meiner me at skogeigar er pålagt gjennom føresegnene i kravpunktet å vera veldig lempeleg 
med å tillata fast infrastruktur for det organiserte friluftslivet. Me meiner det er viktig å legga til rette 
for friluftslivet, men me er redde for at desse føresegnene kan svekka innhaldet i skogeigar sin 
eigedomsrett for mykje. 
 

Balsfjord kommune 
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Mjøsen 

Mjøsen Skog understreker at det meste av stier og ferdselsårer i skogen har sin opprinnelse fra 

næringsmessig utnyttelse av arealet. Skogsbilveiene skal fortsatt brukes næringsmessig, men det 

skal selvsagt legges til rette for at også friluftslivet skal få bruke dem. Uten skogeiers samtykke 

kan ikke kjøretraseer for skogsdrift defineres som stier eller løyper, selv om det kan gå flere år 

mellom hver skogsdrift.  
Det har kommet inn en ny formulering om at «næringsutøvelse på skogarealene skal 

gjennomføres slik at det faktiske innhold i den frie ferdselsretten opprettholdes.» Fri ferdselsrett er 

regulert gjennom friluftsloven. Mjøsen Skog mener derfor at i og med at den frie ferdselsretten er 

lovhjemlet, er det mer naturlig å vise til gjeldende rettspraksis enn «faktisk innhold».  

DNT Oslo og Omegn 

Se generelle innspill – side 11.  



37 
 

Kravpunkt 6. Samiske rettigheter 

SB Skog 

Endring: 
Finnes samiske rettigheter på eiendommen, skal de ivaretas. 
 
Det må sies noe om status på rettighetene, er det noe det samiske selv sier de har historisk rett til, 
eller er det rettigheter ift lover og forskrifter? 
 

Målselv kommune 

 

Balsfjord kommune 
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Kravpunkt 7. Bevaring av skogarealet 

DNV GL 

Kravpunkt 6: Bevaring sav skogarealer. Formålet med punkt 6 er "bidra til å opprettholde skogarealer 
tilgjengelig for skogproduksjon, karbonbinding og friluftsliv". Miljø/biologisk mangfold er ikke nevnt 
som formål, men det antas at dette er en forglemmelse. Slik kravpunkt er formulert kan en skogeier 
søke omdisponering, -eks til beite. Søknad om etablering av beite er ikke søknadspliktig iht 
skogloven. Skogen som står i det omsøkte området kan selges som sertifisert tømmer, forutsatt at 
omdisponeringen er godkjent av myndighetene. Dersom arealer innehar miljøverdier kan evt 
miljøverdier avvirkes (forutsatt omdisponert til annet formål enn skog) og samtidig selges som 
sertifisert tømmer, som kan virke noe underlig. 
 

SB Skog 

Endring: 
Avsnitt 2: Skogbruket skal gjennomføres slik at areal tilgjengelig for friluftsliv ikke blir redusert eller 
vesentlig svekket i kvalitet. 
 
Areal som er tilgjengelig for friluftsliv omfatter vel i prinsippet alt skogareal i Norge. Oppfatter at 
friluftslivsinteressene fort kan få stor makt over hvordan skogbruket skal drives. Det drives et aktivt 
friluftsliv om det er bynært eller tettstednært over hele andet. 
 
Foreslår å fjerne avsnittet, eller få fram at vanlige skobrukstiltak ikke er å anse som hinder for 
friluftslivet, jfr ungskogpleie og ugjennomtrengelighet de første årene etter tiltak, hogst ift kvist 
m.m.. 
 

NEG Skog 

Om areal tilgjengelig for friluftsliv blir redusert eller vesentlig svekket i kvalitet, mener vi er et 
relativt spørsmål, da det visuelle ofte er utslagsgivende for friluftsinteresser. Hva som er visuelt 
riktig er vanskelig å si, da dette er et relativt spørsmål.  
 
Vi mener normal skogskjøtsel er dekkende, så lenge det ikke er fysisk til hinder for friluftsliv.  

Balsfjord kommune 

 

Mjøsen 

Det vises til vår kommentar om karbonbinding under kravpunkt 3.  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Dette kravpunktet skal sikre at eiendomsforvaltningen bidrar til å opprettholde skogareal tilgjengelig 
for skogproduksjon, karbonbinding og friluftsliv. Boreale skoger har en meget stor andel av 
karbonlageret i jord og dødt plantemateriale. Vi finner det riktig å påpeke at dette punktet også må 
inneholde «skal sikre at eiendomsforvaltningen bidrar til å opprettholde skogareal tilgjengelig for 
karbonlagring i jord».  
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Kravpunkt 8. Genbevaring – skogstrær 
 

Målselv kommune 

 

Juletreet ANS 

 

Balsfjord kommune 
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Kravpunkt 9.  Åpenhet om miljøinformasjon 

DNV GL 

DNV GL ønsker en tydeliggjøring i forhold til kravpunkt 9 som omhandler miljøinformasjon. 
Standarden bør legges godt over lovkrav, for å unngå diskusjoner og uklarheter om man faktisk følger 
miljøinformasjon-lovgiving. Det bør poengteres og eksemplifisere hvem, hvordan og når slik 
informasjon skal gis til interessenter. Med tilhørende frister. 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Kravpunktet om miljøinformasjon må praktiseres langt bedre enn i dag. I tillegg må det stilles krav 
om at det legges aktivt til rette for deling av all miljøinformasjon knyttet til skogressurser, miljødata 
og driftsplaner i offentlige databaser på Internett.  

SB Skog 

Endring: 
Foreslår at følgende strykes: 
Krav om miljøinformasjon etter Miljøinformasjonsloven om data fra miljøregistreringer eller annen 
type miljøinformasjon knyttet til forvaltningen av skogressursene på eiendommen skal gis når det blir 
krevd. 
 
Og erstattes med: 
Krav om data fra miljøregistreringer eller annen type miljøinformasjon knyttet til forvaltningen av 
skogressursene på eiendommen, skal gis når det blir krevd dersom vilkårene i miljøinformasjonsloven 
er oppfylt. 

Statskog 

Kravpunktet skal sikre åpenhet om beslutningsgrunnlaget og praktiseringen av Norsk PEFC 

Skogstandard. 

I kravbeskrivelsen for dette kravpunktet heter det i dag: «Krav om miljøinformasjon etter 

Miljøinformasjonsloven om data fra miljøregistreringer eller annen type miljøinformasjon knyttet til 

forvaltningen av skogressursene på eiendommen skal gis når det blir krevd». Teksten endres til: «Krav 

om data fra miljøregistreringer eller annen type miljøinformasjon knyttet til forvaltningen av 

skogressursene på eiendommen, skal gis når det blir krevd dersom vilkårene i miljøinformasjonsloven 

er oppfylt» 

Begrunnelse: Tatt på ordet må miljøinformasjon gis når det blir krevd under henvisning til 

miljøinformasjonsloven. Det fremgår imidlertid ikke at lovens vilkår for å ha rett til slik informasjon 

må være oppfylt. For å tydeliggjøre at kravet også må være hjemlet i miljøinformasjonsloven, foreslås 

ordlyden i kravbeskrivelsen endret.  

NEG Skog 

Da miljøinformasjon i all hovedsak er lagt ut på offentlige databaser, ser vi ingen problemer med 
krav til åpenhet.  

Balsfjord kommune 
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Mjøsen 

Det er et problem for skogbruket at en rekke miljøregistreringer som ikke er tilstrekkelig 
kvalitetssikret, ligger i ulike databaser som skogbruket må ta hensyn til ved skogforvaltning. Det bør 
derfor stilles som krav at miljøregistreringene som skogforvaltningen skal ta hensyn til, må være 
kvalitetssikret og vitenskapelig basert. Vi viser også til vår kommentar til naturtyperegistreringer 
under kravpunkt 3.  
 

Mjøsen Skog vil også peke på at det er et problem at grunneier ikke gjøres kjent med registreringene. 

Vi mener at alle registreringer på eiendommen må opplyses grunneier. Likedan bør det slås fast at 

det er de som registrerer som har opplysningsplikt til grunneier. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

For at kravpunktet skal sikre åpenhet om beslutningsgrunnlaget og praktiseringen av Norsk PEFC 

Skogstandard, er det avgjørende at data fra miljøregistreringer eller annen type miljøinformasjon 

knyttet til forvaltningen av skogressursene på eiendommen er tilgjengelig for offentlige og allmenne 

interesser. Vi har erfaring med at det skilles mellom «brutto- og nettoliste» når det gjelder innsyn i 

registrerte miljøverdier. For å sikre åpenhet og derigjennom tillitt til systemet er det viktig at både 

«brutto- og nettoresultater» gjøres tilgjengelig. Allmenheten vil med dette få innsyn til de valg som 

gjøres, i avveiningen mellom bevaring av miljøverdier og uttak av skog. 
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Kravpunkt 10. Hogst 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Kontinuitetsskogbruket er synkende, tross de ambisjonene som har vært i standarden til nå. Nå er 
også ambisjonsnivået synkende. Vi krever at fleralderskogbruk (f.eks. kontinuitetsskogbruk, 
plukkhogst, bledning) skal anvendes på følgende arealer:  
o Øyer og halvøyer under 250 mål og/eller som er smalere enn 250 meter.  

o Øverste del av større koller og åsrygger. (Impediment må ikke hogges)  

o Lavproduktive (H40 ≤ 11) områder  

o Sumpskog og myrskog  

o Alt skogareal hvor det ikke tidligere er benyttet flateskogbruk  

o Kalkskog og rike skoger med stort plantemangfold  

o Andre egnede vegetasjonstyper (må defineres nærmere)  

o Nære omgivelser til hovedstier (belter på 100 meter)  

o Hovedvassdrag med randsoner (100 meter på hver side)  

o Bekker med randsoner på 15 meter på hver side  

o Randsoner på 100 meter rundt alle verneområder  

 
Fleralderskogbruk skal søkes anvendt også på andre arealer, og tynning skal gjennomføres med sikte 
på at fleralderskogbruk blir mulig. Valg av hogstform skal begrunnes skriftlig.  
 
Andelen naturlig foryngelse på grandominerte arealer må økes kraftig. Dette vil bidra til et mer 
variert, sjiktet og artsrikt skogbilde, og det vil i langt større grad enn i dag bevare naturlig 
genvariasjon hos skogstrærne, slik intensjonen er. Ved planting må større grad av opprinnelig 
genetisk sammensetning benyttes, i stedet for dagens sterkt foredlede plantemateriale.  
 

SB Skog 

Endring: 
 
Under formålet «teller» skogeiers økonomi kun 25% ift friluftslivsinteresser, biologisk mangfold og 
andre miljøverdier. Hvem er det da som bestemmer når interessene blir satt opp mot hverandre? 
Det må bli feil, jfr bærekrafts prinsippet om det økonomiske(33%), sosiale(33%) og økologiske(33%)., 
et helt annet balanseforhold da de sosiale trekkes mye mot de økonomiske. Foreslår å stryke: ….og 
andre miljøverdier. … 
 
Første avsnitt: I områder definert som vernskog etter skogbruksloven og i andre områder der hogst er 
regulert med egne forskrifter eller bestemmelser, skal de regler som gjelder for slik skog følges. 
Denne setningen står dels i motsetning til 4. siste avsnitt. Første avsnitt sier at en skal følge 
kommunens anbefaling, mens 4.avsnitt gir andre føringer. 
 

Glommen 

Vi ønsker at teksten blir endret. Det normale ved foryngelse er flatehogst og planting.  

Grandominert skog forynges normalt med flatehogst og planting, da dette vanligvis vil gi best 

økonomi og høyest skogproduksjon. Lukket hogst skal brukes der det økonomisk og biologisk ligger til 

rette for det.    

For furu tas ordet skal bort. Det må gis større åpning for såing og planting av furu. Dette er vanlig i 

Sverige. 



43 
 

Furuskog forynges normalt ved naturlig foryngelse ved hjelp av frøtrestillingshogst eller andre 

hogstformer som legger forholdene til rette for naturlig foryngelse. Ved treslagskifte eller når det kan 

oppnås en vesentlig produksjonsgevinst, kan det plantes eller såes.  

Skogkurs 

Vi har en kommentar til setningen: «På hogstfelt vil det ofte være mindre trær som det ikke er 

økonomisk interessant å hogge. Det skal legges vekt på å spare slike trær». 

Vi mener det er viktig å påpeke at dette ikke må komme i vegen for at det kan være riktig og 

nødvendig å flaterydde frøtrestillinger i furu der det står en forhåndsgjenvekst av gran. En slik 

forhåndsgjenvekst kan stå i vegen for å få opp igjen tette nok foryngelser for å skape ny kvalitetsskog 

i furu. En slik flaterydding vil også forenkle en eventuell markberedning. 

Fylkesmannen i Telemark 

Tilstrekkelig å spare småtrær med reell miljømessig betydning 
Kravpunkt 10 Hogst: Det bør bare være krav om å spare mindre trær (med liten økonomisk verdi) 
som har reell miljømessig betydning. Mindre trær uten slik betydning bør ikke gjensettes i et omfang 
som reduserer skogproduksjonen på arealet. 
 

Fylkesmannen i Hordaland 

Innspillet vårt er at: 

 Flatehogst trenger en begrensing i omfang/størrelse som skal tilpasses forholdene på 
stedet, treslag, foryngelse (det kan være mer konkret/presis) 

 Flatehogst er lovlig når en skogbestand skal bli overført til et egnet treslag. Faktorer 
som stabilitet (nabobestand), biologisk mangfold, friluftsliv, økonomi og virkning på 
landskapet (områdesikring osv.) må ivaretas. 

 På arealer der det er planlagt å etablere en ensjikt-bestand skal PEFC-standarden 
kreve at andre treslag (f.eks. bjørk, osp, or, osv.) må etableres i f.eks. grupper (andel 
> 15%). 

 
Avsnitt Hogst og skogbrukstiltak i «PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard» (Utkast 18.9.2014): 
I grandominert skog skal lukket hogst brukes der forholdene økonomisk og biologisk ligger til rette for 
det. Grandominert skog forynges imidlertid normalt med flatehogst og planting, da dette vanligvis vil 
gi best økonomi og høyest skogproduksjon. 
Først bør det være klart definert hva dette avsnitt gjelder: 
a) Grandominert skog som er plantet/etablert naturlig på stedet eller 
b) ikke naturlig etablert skog. 
Avsnittet i teksten fører ikke til et signifikant mål og bidrar dermed ikke til forbedret skogsdrift. 
 

Balsfjord kommune 

 

Mjøsen 

Mjøsen Skog mener vi må basere valg av hogstformer på kunnskap. Resultater har vist at lukkede 

hogster benyttes svært lite etter en samlet faglig vurdering. Er det faglig riktig med lukkede 

hogster, så skal det brukes, men vi mener kunnskap må styre valgene.  
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Slik dette kravpunktet er beskrevet gir det et svært stort rom for skjønn ved valg av hogstform ved 
avvirkning av skog. Eksempelvis:  

o «I fjellskog skal det legges vekt på å fremme og opprettholde et gammelskogpreg. Ved 
hogst skal det derfor i størst mulig utstrekning brukes lukket hogstform (fjellskoghogst) i 
grandominert skog, og småflatehogst og mindre frøtrestillinger i furudominert skog.»  

o «Valg av hogstform og gjennomføringen av hogsten skal tilpasses forholdene på stedet, slik 
at stabiliteten ivaretas i berørte og omkringliggende bestand, områdets miljøkvaliteter 
bevares, landskapshensyn ivaretas og forholdene legges til rette for en tilfredsstillende 
foryngelse med treslag tilpasset voksestedet».  

 
Fylkesmannen er enig i målene om at hogsten skal foregå på en slik måte at miljøkvalitetene bevares, 
men mener det er behov for å tydeliggjøre og presisere hva som ligger i dette slik at ikke reglene 
oppfattes ulikt. God skriftlig veiledning med eksempler vil kunne være et godt bidrag.  
 
Det er viktig at standardene tar høye for en skogbehandling som fremmer robusthet i forhold til 
klimaendringer. Eks. her er etablering av stabile flatekanter i forhold til økt vindbelastning.  
 

Fylkesmannen i Oppland 

 

 Hogst.  
Setningen «Grandominert skog forynges imidlertid normalt med flatehogst og planting, da dette 

vanligvis vil gi best økonomi og høyest skogproduksjon» er unødvendig og bør slettes. Setningen 

svekker bærekraftforskriftens paragraf 5, som sier at «der forholda biologisk, økonomisk og 

teknisk ligger til rette for det, skal det brukast lukka hogster dersom ein kan oppnå god stabilitet 

for gjenståande tre og tilfredsstillande forynging på veksestaden.» Setningen svekker dessuten 

avsnittet som i forslaget til revidert standard, står rett foran denne setningen.   
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Kravpunkt 11. Avfall og forurensning 

SB Skog 

Endring: 
Hele punktet er uklart og lite oppdatert, må gjennomarbeides på nytt. 
 
Formålet: Kravpunktet skal sikre innsamling og forsvarlig håndtering av alle typer avfall dersom avfall 
oppstår. 
 
 … dersom avfall oppstår. Strykes. 
 
Første avsnitt under krav: 
…innsamlet avfall håndteres ift lover og forskrifter. Alt for uklart slik det står. Det må være «Skogeier 
eller den som utfører arbeid» som har ansvar for avfall med mere. 
 
…skal leveres godkjent deponi og deklareres. Kan ikke stå skal, da må vi bevise at det faktisk skjer, 
samt at det ikke er alt som må bringes til et deponi. Deklareres betyr noe annet. Poenget må være at 
den potensielle forurenser, dvs eksempelvis skogsentreprenør må rydde opp og drive 
avfallshåndtering etter lover og forskrifter. Dvs forurenser håndterer og betaler for det. 
 
Nest siste avsnitt: Oljelekkasjer skal ikke forekomme. Går ikke an å skrive det slik, oljelekkasjer 
forekommer nesten alltid i en eller annen form.  
 
Større utslipp varsles brannsjefen i kommunen. Dette er feil ift akutt forurensning, det er 
alarmsentralene ved 110 som skal kontaktes. I neste omgang er det de som avgjør hvem som skal 
gjøre hva ift til den akutte situasjonen. Større utslipp blir antagelig for subjektivt; ved å kontakte 
alarmsentralene er det de som får avgjøre hva som er stort og lite og hva som skal skje videre. 
 

Skogkurs 

«Større utslipp skal varsles til brannsjefen i kommunen». Hva er «større utslipp»? Vi mener det ville 

være en fordel om dette er kvantifisert med et tall. 

Målselv kommune 

 

Juletreet ANS 

 

Balsfjord kommune 
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Kravpunkt 12. Livløpstrær og døde trær  

DNV GL 

Kravpunkt 12. Livsløpstrær. "Gjensetting av livsløpstrær". Det skal settes igjen livsløpstrær ved 
foryngelseshogst. I parentes er det nevnt flatehogst, frøtrestillingshogst og slutthogst av 
skjermstillinger. Det antas, uten at dette er beskrevet -, at kravet til gjensetting av livsløpstrær 
gjelder alle typer foryngelseshogster, selv om det ikke er nevnt. eks fjellskoghogst, småflatehogst 
m.m. 
 

SB Skog 

Endring: 
Avsnitt 1 i siste setning: «….og nabobestand.» er uheldig, bør strykes. 
 
Fra: 
Forvaltning av livsløpstrær: Første avsnitt er uklart mhp når det holder med identifisering og når det 
skal kartfestes og om hva som gjelder innenfor hogstfeltet og utenfor. Siste setning står i motstrid til 
første setning. I den siste står det kartfesting, i den første står det identifisering. Hele avsnittet må bli 
mer presist. 
 
 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Kravpunktene må gjøres mer etterprøvbare og med langt mindre rom for skjønn, slik at 
sertifiserbarheten økes betydelig. Dette innebærer blant annet at flest mulig forekomster av ordene 
“bør”, “kan”, “om mulig” etc. må fjernes fra kravpunktene. Særlig er det nødvendig å redusere 
skjønnsrommet på er valg av livsløpstrær, især med tanke på alder på trærne som velges. Muligheten 
for å kappe gran og osp til høgstubbe eller bruke undertrykt og stående død gran må tas ut. Likeså at 
trær helt ned til 10 cm kan benyttes som livsløpstrær. Slik forslaget til standard nå er formulert, er 
valg av livsløpstrær omtrent helt fritt, mens det tvert om var en innstramming det var behov for. 
Mulighetsrommet for lokalisering av livsløpstrær må også strammes inn.  
 

Statskog 

Kravpunktet skal sikre levesteder for arter knyttet til gamle grove trær og døde trær. 

I det siste avsnittet i dette kravpunktet, under punktet for Forvaltning av livsløpstær heter det at: 

Døde trær og livsløpstrær kan fjernes av hensyn til ferdselen i stier og skiløyper og der det vurderes 

som farlig for barns leik. Det foreslåes at det tas med en ny setning etter denne. Ved punktmessige 

tilrettelegging for friluftsliv, så som gapahuker, leirplasser, osv. kan også døde trær og livsløpstrær 

stedvis fjernes. 

Begrunnelse: Det blir ofte et spørsmål om tilretteleggingstiltak for friluftsliv i utmarka. Dette kan skje 

både som avbøtende tiltak ved skogsdrift i bynære områder, og etter forespørsler fra lokale 

friluftslag og foreninger i samme områder. Ved slike tilfeller hvor tilretteleggingstiltak har et 

samfunnsmessig og ikke-kommersiell betydning bør det åpnes for punktvis fjerning av døde trær og 

livsløpstær der dette er nødvendig for å få gjennomført slike tiltak. En del av samfunnsoppdraget for 

Statskog er å legge til rette for allmenhets tilgang til friluftsliv. For Statskog sin del kan slike tiltak bli 
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aktuelt i sentrumsnære områder så som Sølvverket i Kongsberg, Varaldskogen i Kongsvinger, 

Børresen i Lier (Drammen) Sandnesmarka for byene Sandnes/Stavanger og Bymarka i Trondheim 

(Statsallmenning) Ny skogstandard bør derfor ikke være til hinder for at slike ting kan skje. 

 

ALLSKOG 

Side 10, kravpunkt 12; Oppfatter at kravpunktet blir mer fleksibelt og lettere å praktisere. Bra!  
 

Fritzøe Skoger 

 Kravpunkt 12 Livsløpstrær og andre døde trær  
Første avsnitt under “Gjensetting av livsløpstrær”  
Forslag til ny tekst: “Et driftsområde kan bestå av flere hogstfelt som hogges i løpet av et år, med 
tilstøtende kantsoner og nabobestand og øvrige bestand opptil 500 meter i luftlinje fra hogstfeltet. “  
 

Kommentar: Ordlyd og definisjon kan gjerne være annerledes enn den som er foreslått over. Det som 

er viktig er at det kan settes igjen livløpstrær utover nabobestand. I store områder med kulturgran vil 

livløpstrær av gran blåse ned. I tillegg vil man måtte bruke maksimalt antall høgstubber. En vesentlig 

bedre løsning må være at det settes igjen stabil gran, lauv, furu i lier og på koller, sumpområder, 

myrområder eller kantsoner i nærheten av hogstfeltet. Disse grenser ikke alltid til hogstfeltet men vil 

som oftest ligge innenfor 300-500 m i luftlinje fra hogstfeltet.  

 

Skogkurs 

God tittel, den ble mer presis enn den gamle. 

I forslaget står følgende: «Der det er fare for stormfelling, kan livsløpstrær av gran og osp kappes til 

høgstubbe (tre som kappes høyere enn 3 meter)». I dagens standard står det at «høgstubber (osp og 

gran) kan inngå som en del av antall livsløpstrær». I det nye forslaget er formuleringen «en del» 

fjernet, vi mener det med fordel kunne settes et tall for andel, gjerne 100 % dersom det er vanskelig 

å finne stormsterke trær. 

Forvaltning av livsløpstrær. 

Vi mener at forvaltningen av livsløpstrærne ville bli bedre dersom de i større grad settes igjen i sjølve 

hogstfeltet, gjerne i grupper. Erfaringene i dag er at de i stadig større grad settes utenfor; i kantsoner, 

i nabobestand og på steder med impediment etc. Det vanskeliggjør identifisering, og livsløpstrærnes 

funksjon svekkes. 

For å lette forvaltningen av livsløpstrær, anbefaler vi felles temakoder som alle entreprenører og 

oppdragsgivere benytter i kart.   

Fylkesmannen i Telemark 

Velg livsløpstrær som ikke vil utgjøre fare for mennesker 
Kravpunkt 12 Livsløpstrær og døde trær: Det bør settes krav om at trær som settes igjen som 
livsløpstrær ikke skal utgjør åpenbar fare for mennesker om trærne blåser overende. Eksempler på 
dette er livsløpstrær langs (offentlig) vei og ved leikeplasser. 
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Med et slikt krav vil en langt på vei slippe å fjerne livsløpstrær som er til fare for bl.a. barns leik. 
 

Fylkesmannen i Troms 

Kravpunkt 12. Livsløpstrær og døde trær 
I følge Skog 2000 er volumet uten bark av vindfall og dødt virke i prosent av levende skog i 
Nordland og Troms 18,3 prosent. For de takserte fylker er gjennomsnittet 10,3 prosent. I 
Nordland og Troms utgjør bartrea 11, 0 prosent (1,72 mill. m3), og lauvskogen 22,1 prosent 
(6,67 mill m3). Mesteparten av den døde lauvskogen ligger trulig i Troms. 
I følge tall fra Landskogtakseringen (2011) er ca 600 000 dekar lauvskog, vesentlig 
høgereliggende skog, i Troms er sterkt angrepet av lauvmakk. Denne skogen er stort sett 
ikkeøkonomisk 
drivbar på grunn av beliggenhet og vil dermed ende opp som døde trær og død 
ved. Mengde dødved er dermed økende for lauvskogen i Troms. 
Mengde død ved i Troms er så stor at skogskjøtsel og hogst bør legges opp slik at mengde kan 
reduseres. 

Målselv kommune 

 

Balsfjord kommune 

 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen støtter kravpunktet. Det er et problem at trær blåser overende etter at det er utført 

hogst i gammel skog. Det må søkes å opprettholde/etablere livsløpstrær i områder hvor det er 

naturlig ly slik at problemer med vindfall minimeres. Slik det fungerer i dag er det grunn til å stille 

spørsmål om funksjonaliteten til kravpunktet (livsløptrær) ift fare for vindfall. Dette bør utredes. Ut 

fra foreliggende kunnskap mener vi det er nødvendig å øke hensyn til fare for vindfall ved hogst.  
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Kravpunkt 13. Terrengtransport  

SB Skog 

Endring: 
Første avsnitt under KRAV: Siste setning må formuleres om. Bedre med: Ved kryssing av elver og 
bekker med skogsmaskiner skal det legges vekt på å unngå kjørespor som fører til erosjon med 
avrenning til elver og bekker. 
 
Er litt skeptisk til avsnittet om nøkkelbiotoper. Kanskje snu litt på det da en del nøkkelbiotoper 
stenger for bakenforliggende bestand. Forslag: Nødvendig terrengtransport gjennom nøkkelbiotoper 
kan tillates dersom det ikke skader de biologiske verdiene.  
 
I avsnitt 4 er setning 2 uklar. …..og til friluftsformål. Dette skal vel ikke være med, dvs skal strykes. 
 
Siste avsnitt: Bør holde seg til de samme uttrykkene som tidligere (de begynner å sette seg)og ikke 
innføre nye: …. og andre vesentlige skader. Bør vel heller stå skjemmende, det er uttrykket som ellers 
er brukt om det samme tidligere i kravpunktet. 
 
Tror at dette kravpunktet uansett er litt defensivt ift hvilke utfordringer vi vil møte framover ift 
generelt om vannressurser 
 

Skogkurs 

Ved bekkekryssinger mener vi at dersom det skal «…legges vekt på å unngå kjørespor som…» så bør 

det forsterkes ved at brobygging foreslås som tiltak, gjerne i forklaringene til sjølve kravpunktet. 

Balsfjord kommune 

 

Mjøsen 

Kravpunktet inneholder formuleringen «I mye brukte friluftsområder skal avbøtende tiltak eller 

stopp av drifter vurderes når skadene blir betydelige». Dette er en formulering vi ikke kan 

akseptere ettersom det ikke framgår hvem som skal kunne stoppe drifter dersom den beskrevne 

situasjon oppstår.  
Mjøsen Skog mener kravpunktet må presisere at det kun er skogeier og 

tømmerkjøper/sertifikatholer samt entreprenør som kan sette inn avbøtende tiltak eller stoppe 

drifta etter skogstandarden. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Kravpunktet skal sikre at terrengskader begrenses og at utbedring skjer så raskt som mulig for å 
ivareta hensynet til stier og løyper og for å unngå erosjon og vannavrenning. Fylkesmannen vurderer 
dette som et særlig viktig kravpunkt.  
 
Fylkesmannen mener regelverket for terrengskader må bedres. Det må i større grad legges vekt på 
forebyggende tiltak og utbedring. I dag er grensene som settes ulik og det er for stor toleranse for 
skader i enkelte tilfeller. Fylkesmannen mener det bør settes konkrete grenser mht. hva som 
aksepteres.  
 
Fylkesmannen oppfatter at det er skogeierandelslagene som selv utformer konkrete retningslinjer 
om når terrengskadene vurderes som så store at det er nødvendig med utbedring. Fylkesmannen har 
hentet inn informasjon fra skogeierandelslagene. Skogeierandelslagene AT Skog SA, Glommen Skog 
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SA, Havass Skog SA, Mjøsen Skog SA, Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA, Vest Skog SA og Viken Skog 
SA har alle retningslinjer om å utbedre kjøreskader som er dypere enn 20 cm på strekninger over 10 
meter. Allskog, som er hovedaktør i Sør-Trøndelag, har retningslinjer om å utbedre kjøreskader som 
er dypere enn 50 cm på strekninger over 20 meter. Fylkesmannen mener disse retningslinjene 
aksepterer for store kjøreskader i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen mener det må settes konkrete 
grenser i kravpunkt 13 som er adskillig lavere enn retningslinjene som praktiseres i Sør-Trøndelag.  
 
Gravedrift er ikke nevnt i kravpunktene. Etter vår vurdering burde såkalte gravedrifter defineres som 
søkepliktige. Dette vil avklare faren for erosjon, masseskred og miljømessige konsekvenser og gi 
forvaltningen anledning til å vurdere eventuelle gode og langsiktige vegløsninger eller andre 
driftsmetoder. Forvaltningen gis dermed anledning til også stille vilkår om tiltak etter avsluttet drift.  
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Kravpunkt 14. Langsiktig virkesproduksjon 

DNV GL 

Kravpunkt 14: Langsiktig virkesproduksjon: Slik vi leser kravet, gjelder kravet hele eiendommen, uten 
at det er lagt tilrette for en overvåking og kontroll av at hele eiendommer ivaretar krav iht PEFC 
skogstandard. eks krav til planting innen 3 år. 
Punkt "Ungskogpleie". Det er uklart om "det skal legges vekt på å utnytte arealenes muligheter for 
kvalitetsproduksjon..." er å anse som en intensjon eller et krav. Om dette er et krav bør kravet 
konkretiseres, samt konkretisere hva som skal til for å ivareta kravet til "kvalitetsproduksjon". 
Dersom det er krav om oppfølging av ungskopleie på alle arealer på eiendommen som krever dette, 
er det ikke beskrevet. 
 

Skognæringa Kyst 

Kravpunkt 14. Langsiktig virkesproduksjon  
Formålet her er å «sikre at skogarealenes mulighet for produksjon av trevirke, verdiskaping og lagring 
av karbon utnyttes på en tilfredsstillende måte».  
 

Her innføres nå minstealder for hogst. Behovet synliggjøres ved økningen i hogst av ung skog de 

senere årene. Hovedårsaken til at ungskoghogsten øker sterkt er at tilgangen til den hogstmodne 

gammelskogen er sterkt vanskeliggjort blant annet på grunn av motstand mot skogsveibygging. I dag 

bygger vi bare 10 prosent så mye veier pr. år som tidlig på 90-tallet. Samtidig finnes det noen 

motkrefter i Norge som har jobbet for å stoppe hogsten av gammelskog. Dette kravpunktet må sees i 

sammenheng med kravpunktet om skogsveger og industriens behov for tømmer. 

SB Skog 

Endring: 
 
Foryngelse etter hogst. Stryke: .. etter hogst. 
 
Ved planlegging av hogst skal foryngelsesmetode og behovet for markberedning vurderes. Valget skal 
dokumenteres. 
 
Valget skal dokumenteres. Dvs at vi må dokumentere dette enten i tømmerkontrakt eller i 
planleggingsverktøy. 
   
Dokumentasjonskravet betyr at vi blir revidert på dette, er det tenkt nok igjennom konsekvensene av 
det?  
 
Hvorfor skal markberedning vurderes spesielt? Det er både ulike tradisjoner og ulike biologiske 
forutsetninger rundt omkring i landet for å få opp ny skog. 
 

Statskog 

«Kravpunktet skal sikre at skogarealenes mulighet for produksjon av trevirke, verdiskaping og lagring 

av karbon utnyttes på en tilfredsstillende måte.» 

Det settes i dette kravpunktet en minste alder for fornyelseshogst. Denne grensen settes et sted i 

midten mellom middelet for H.kl.4 og nedre grense for hogstklasse 4. I praksis er minstealderen satt 
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5 – 10 år opp ift. nedre grense for h.kl.4. Det oppleves at denne minstealderen er satt for høyt. 

Denne grensen bør settes slik at den harmonerer med tidspunktet når bestand går inn i h.kl. 4. 

Begrunnelse: Det er unaturlig å lage nye mellomavgreninger innenfor de gitte hogstklassene når en 

allerede har innført og definert hogstklasser som kategorisering av alder på skog. I henhold til 

definisjonen på hogstlassene er grensen mellom hogst klasse 3 og hogstklasse 4 den definerte 

grensen mellom yngre produksjonsskog og eldre produksjonsskog. Det å innføre slike 

mellombestemmelser innenfor et allerede definert system forvansker og byråkratiserer mer enn 

nytten. Denne foreslåtte minstealderen representerer dessuten en hogstmodenhetsalder som 

tilsvarer en økonomisk avkastning gitt et tenkt rentekrav på investeringen på 5 %. Skogeiere med et 

høgt krav til avkastning vil derfor risikere å komme i konflikt med standarden. Det når en skogeier 

vurderer det riktig å realisere eldre produksjonsskog bør overlates til skogeier og grunneierretten og 

prinsippet «Frihet under ansvar» jf. skogloven. I hvert fall når årlig løpende tilvekst begynner å bli 

nedadgående, og det er nettopp i skillet mellom h.kl. 3 og hogstklasse 4 at den årlig løpende 

tilveksten begynner å gå ned.  

 

Videre heter det i kravbeskrivelsen: «Gjennom ungskogpleie skal det legges vekt på å utnytte 

arealenes muligheter for kvalitetsproduksjon, skape stabile bestand, og å bygge opp en skog som gir 

grunnlag for variasjon i avvirknings- og foryngelsesmetoder.»  

Teksten endres til: «Gjennom bedriftsøkonomisk lønnsom ungskogpleie skal det legges vekt på å 

utnytte arealenes muligheter for kvalitetsproduksjon, skape stabile bestand, og å bygge opp en skog 

som gir grunnlag for variasjon i avvirknings- og foryngelsesmetoder.» 

Begrunnelse: Det må i denne sammenheng forutsettes at ungskogpleietiltaket er bedriftsøkonomisk 

lønnsomme å gjennomføre, og at ikke dette kravpunktet kan oppfattes som et krav om ungskogpleie, 

uavhengig om det enkelte ungskogpleietiltaket er bedriftsøkonomisk lønnsomt eller ikke. 

 

ALLSKOG 

 Side 11, kravpunkt 14; ALLSKOGs vurdering er at dette blir en sak om hvem som har rett 
til å bestemme over skogressursen. Hensynet til grunneiers økonomiske interesser er 
viktig. ALLSKOG er imot innføring av minste bestandsalder for hogst, men 
skogbruksaktørene bør gi kunnskap og veiledning om dette til skogeier for å sikre god 
virkesproduksjon og optimalt CO2opptak i skogen. Vi oppfordrer Pefc til å endre dette til 
en veiledende bestandsalder for hogst.  

 

 Side 12; Skogaktørene skal nå følge opp at hogstfelt blir tilfredsstillende forynget og det 
er viktig at dobbeltarbeid i forhold til den offentlige oppfølgingsvirksomheten unngås. 
Pålegg om planting innen 3 år bør imidlertid endres. Tiltak mot snutebiller er nettopp å 
vente med planting i 3 år, jfr FMMR, som ikke innvilger tilskudd til plantinger før etter tre 
år. ALLSKOG anbefaler at fristen utsettes til 5 år.  
 

 
 



53 
 

AT Skog 

AT Skog ser seg enig i målsetning om å sikre skogarealenes mulighet for produksjon av trevirke, 
verdiskaping og lagring av karbon på en tilfredsstillende måte. Vi er derimot ikke enig i at det bør 
settes en nedre aldersgrense for hogst. Dette grunngis med følgende:  
- Unntaksbestemmelser fra nedre hogstalder beskriver ordinære vurderinger som gjøres pr i dag. Ved 
innføring av kravpunkt som beskrevet vil dokumentasjon rundt "unntaksbestemmelse" medføre økt / 
unødvendig dokumentasjonskrav.  

- Kriterier for unntaksbestemmelser er videre for upresist angitt. Vurdering av bestandstettheten, 
treslag, verditilvekst, sunnhet osv. vil gi rom for ulik praktisering blant skogsertifiserte aktører.  

- Videre gir beskrivelse ang arronderingshogst av mindre arealer med yngre tett skog rom for ulik 
praktisering.  
 
Kravpunkt vil slik det er foreslått gi utfordringer mht:  
- Feil bonitering i skogbruksplan  

- Feil alder i skogbruksplan  

- Hogst av yngre skog som følge av friluftsinteresser / solforhold bolighus osv.  
 
Konklusjon  
AT Skog ser viktighet av målsetning i kravpunkt men ønsker ikke en nedre aldersgrense for hogst. 
Dette da forslag til unntaksbestemmelser vil føre til økt dokumentasjonskrav og rom for ulik 
praktisering. Kravpunkt vil videre være problematisk å revidere.  
Forslag til ny formulering.  
Kravpunktet skal sikre at skogarealenes mulighet for produksjon av trevirke, verdiskaping og lagring 
av karbon utnyttes på en tilfredsstillende måte. 
 
Krav  
Alder ved hogst  
Flatehogst og frøtrestillingshogst skal ikke skje i yngre produksjonsskog med mindre vurdering rundt 

skogforhold / hensyn til friluftsliv / allmenhet tilsier det. 

Glommen 

Her må det inn en tekst som berører hjorteviltet. Forvaltning av hjortevilt skal gjennomføres slik at 

skogens produksjonsevne opprettholdes. Skogeier er ansvarlig for at hjorteviltet forvaltet på en måte 

som ivaretar foryngelsen og virkesproduksjon. 

Forslag til revidert standard peker på en planmessig utnyttelse av eiendommen, men er vesentlig 

vagere på ungskogpleie enn foryngelse. Tatt i betraktning at skogarealene i Norge preges av for lite 

og for sent utført ungskogpleie, burde dette elementet vært betont sterkere i standard. 

Forhold omkring arealer med utilfredsstillende produksjon er ikke omhandlet. Dette gjelder områder 

klassifisert som hogstklasse Vb, blant annet mislykket fjellskoghogst. 
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NORSKOG 

 

 

NEG Skog 

Vi er skeptiske til en skrevet regel for minste alder for hogst i en gitt bonitet. Å ta råderetten fra 
grunneier på dette føler vi blir galt. Det finnes interesser for hogst utenom gitte unntak.  
 

Vestskog 

 Vestskog meiner at kravet til minste bestandsalder for hogst er 5 år for lågt. Vidare meiner me at 
adgangen til å hogga mindre arealer med ung skog for å gje god arrondering av større hogstfelt er for 
vag. Me meiner det bør gjevast føringar på kva som er «mindre arealer», då me av erfaring veit at det 
er ulike definisjonar på dette hjå ulike sertifikathaldarar. 
 
Me registrerer at det kjem krav om at sertifikathaldar skal ha rutinar for å sikra at planlagt planting 

vert utført. Me ser at føremålet med kravet er godt, men me ynskjer å gjera merksame på at eit slikt 

system kjem til å medføra ein vesentleg meirkostnad for sertifikathaldarar. Dersom 

sertifikathaldarane skal følgja kravet fullt ut vert det svært mykje arbeid både med å halda oversikt 

over leverandørar og kva forynging som er utført, men også arbeidet i oppfølgingsfasen. I praksis kan 

det henda at sertifikathaldarane må overta mykje av jobben som skogbruksstyresmakta i dag vegrar 

seg for å utføra.  

Sogn og Fjordane Skogeigarlag  

Kravpunkt 14 om langsiktig ressursforvaltning og minstealder for foryngelseshogst har eigna krav for 
å sikre skogareala sine optimale produksjon. På vestlandet, med delvis usamanhengande 
granbestand med varierande aldersklassar, vil behovet for ei skjønnsmessig vurdering av dette knytt 
til arrondering vere nødvendig. Dette er det opna for i at ”det kan hoggast mindre areal med yngre 
tilfredstillande tett skog for å få god arrondering av større hogstfelt”. Definisjonen av ”mindre areal” 
synast uklår, og vi er usikker på tolkinga av denne.  
 

Vi stiller oss bak prinsippa om langsiktig virkesproduksjon, og forventar at formuleringa knytt til 

arrondering er tilstrekkeleg for å oppnå formålstenleg rom i planlegging og gjennomføring av 

skogsdrifter, med mål om god driftsøkonomi til skogeigar og optimal langsiktig virkesproduksjon.  

Skogkurs 

Innføring av minste alder for hogst er veldig bra. 

At valg av foryngelsesmetode skal dokumenteres er bra. Det forsterker bærekraftprinsippet.  
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Sigdal og Eggedal Skogeigarområde 

Me ser svært positivt på endringane som er komne i dette punktet. Spesielt er det viktig at det blir 

sett ei nedre aldersgrense for tillaten hogst i dei ulike bonitetane. Konkurranse mellom 

tømmerkjøparane vil elles lett friste til å hogge kulturbestand medan årleg løpande tilvekst er godt 

over årleg middeltilvekst. Ei slik utvikling vil redusere tilvekst og CO2 – binding både på kort og lang 

sikt.  

Fylkesmannen i Østfold 

Kravpunkt 14. Langsiktig virkesproduksjon, minste alder for hogst: 

 Skogbruksloven mangler vern av ungskog.  Det er derfor svært verdifullt at det er kommet 
inn et forslag som omhandler nedre aldersgrense for hogst på de ulike bonitetene. Dette 
tilsvarer i realiteten bestemmelsen i den gamle skogbruksloven, om at det ikke var lov å 
hogge yngre skog enn hkl IV. 

 

Fylkesmannen i Telemark 

 Positivt at valg av foryngelsesmetode skal dokumenteres før hogst 
Kravpunkt 14 Langsiktig virkesproduksjon: Krav om dokumentasjon av valgt foryngelsesmetode og 
vurdering av markberedning ved hogstplanlegging er positivt for å sikre foryngelse bedre. 

Fylkesmannen i Troms 

Kravpunkt 14. Langsiktig virkesproduksjon 
Hogst av for ung barskog er blitt en problemstilling i skogreisingsfeltene også i Troms. Det er 
bra at det nå settes krav til minstealder for hogst i skogstandardene. Minstealder kan gjerne 
aukes med 10 år for barskog i bonitetsklassene 11 og 14. 
 

Fylkesmannen i Buskerud 

Kravpunkt 14. Langsiktig virkesproduksjon  
Kommentar til: Minste alder for hogst: Flatehogst og frøtrestillingshogst skal ikke skje i yngre 
tilfredsstillende bartredominert skog. Minste bestandsalder for slik hogst er (tabell)  
Forutsetningene for hogstalderne i tabellen kunne muligens vært kort presisert. Forholdet til 
hogstklassedefinisjoner og eller «normal» hogstmodenhetsalder kunne vært med på dette.  
Skogeiers rentekrav og behov kunne med fordel vært gitt plass i formulering av unntak. 
Aldersbestemmelse med 5 års nøyaktighet vil også ofte være vanskelig og vil kunne føre til 
unødvendige uklarheter hvis kravpunktets innhold skal praktiseres slik det er formulert.  
Formuleringen «yngre tilfredstillende bartredominert skog» er enten en skrivefeil eller et nytt begrep 

som burde vært forklart eller presisert. 

Kommentar til: Foryngelse etter hogst  
Det er bra at sertifiseringen foreslår å innføre krav til foryngelse etter hogst på lik linje med gjeldene 

lovverk. Dette mener vi vil føre til en forenkling av offentlige myndigheters oppfølging av foryngelse 

etter hogst (Landbruksdirektoratets foryngelseskontroll). 

 

Balsfjord kommune 
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Fylkesmannen i Vest-Agder 

Minste alder for hogst er foreslått som et krav i revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem. 
Fylkesmannen i Vest-Agder bifaller dette forslaget. De siste årene har det i vårt fylke, og i 
andre kystskogfylker, forekommet alarmerende hogst i ungskog. Beregninger gjort i Rogaland 
viser at 65 % av hogsten av gran og sitkagran skjer i ikke hogstmoden skog. 
Hogst av ikke hogstmoden skog er uheldig da nettoen til skogeier pr. kubikkmeter blir lavere, 
samt at en stor del av klimagevinsten (skog som vokser binder CO2) uteblir. 

Mjøsen 

Mjøsen Skog mener det er positivt at langsiktig virkesproduksjon er tatt inn som et nytt kravpunkt og 
at standarden legger opp til en skjerping når det gjelder skogproduksjon.  
 
Kravpunktet innfører en minstealder for sluttavvirkning – avhengig av produksjonsevne - med 
muligheter for unntak i visse tilfeller.  
 
Selve ideen om at hogstalderen skal være regulert gjennom sertifiseringsordningen, reiser flere 
spørsmål. Praktisk er det fare for dokumentasjonskrav som kan kreve urimelig ressursbruk. Prinsipielt 
er det betenkelig at andre enn skogeieren selv skal ha innvirkning på vurderingen av når hogst skal 
skje. Så fremt grunneier respekterer alle krav i lovverk og PEFC skogstandard for øvrig, burde 
vurdering av hogstmodenhet være en selvsagt del av grunneiers råderett over egen eiendom.  
 
Betenkeligheter med å begrense grunneiers rett til å forvalte egen eiendom må sees opp mot 
ansvaret for bærekraftig skogbruk. Mjøsen Skog er opptatt av at det skal drives et aktivt og ansvarlig 
skogbruk i Norge, der vi binder CO2 og bygger opp skogressurser for framtidig verdiskaping og som 
råstoff til produkter som kan erstatte produkter basert på fossil energi.  
 
I enkelte områder av landet er det imidlertid et problem at det hogges i hkl 3. Hogst av skog i fasen 
der trærne binder mest CO2, framstår ikke som bærekraftig og ansvarlig forvaltning av 
skogressursene. Det er dessuten først når trærne blir av en viss størrelse, det kan produseres 
sagtømmer av trærne slik at du både skaper verdier og får mest nytte av tømmeret i 
klimasammenheng (jf. omtalen av CO2-fotavtrykket under kommentar til kravpunkt 2).  
 

Med de unntaksbestemmelsene som er inkludert i kravpunktet, kan Mjøsen Skog støtte forslaget om 

minstealder ved sluttavvirkning. Vi stiller imidlertid spørsmål ved hvordan kravpunktet kan følges opp 

i praksis.  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen synes det er bra at hogst av yngre og veksterlig skog begrenses gjennom et slikt 
kravpunkt.  
 
Ved planlegging av hogst skal foryngelsesmetode og behovet for markberedning vurderes. Valget 
skal dokumenteres. Fylkesmannen mener at man i tillegg til å dokumentere valg, må synliggjøre 
begrunnelsen for valget.  
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Kravpunkt 15. Markberedning 

 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Det må innføres forbud mot grøfterensk, sprøyting, gjødsling, askespredning, bruk av fremmede 
treslag (herunder “norske” treslag utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og treslagsskifte) og 
stubbebryting. Markberedning må kun tillates i form av forsiktig flekkmarksberedning, som ikke 
blottlegger eller vender store arealer av jordsmonnet. Tiltak som lager striper, renner og furer må 
forbys.  
 

SB Skog 

Endring:  
Kravpunktet skal sikre at markberedning bidrar til å sikre en tilfredsstillende foryngelse etter hogst og 
at tiltaket gjennomføres på en mest mulig skånsom måte i forhold til friluftsliv og miljø. 
 
Forslag til forbedring: 
Kravpunktet skal sikre at markberedning, der det blir valgt som tiltak,  sikrer en tilfredsstillende ….. 
 

Statskog 

Kravpunktet skal sikre at markberedning bidrar til å sikre en tilfredsstillende foryngelse etter hogst og 

at tiltaket gjennomføres på en mest mulig skånsom måte i forhold til friluftsliv og miljø. 

En bør søke å samsvare dette kravpunktet med ny Standard for markberedning, som er utarbeida av 

Skogkurs i samarbeid med skogaktørene i regionen Innlandet (Hedmark og Oppland) 

I kravpunktet for markberedning heter det i det i 3. avsnitt under kravbeskrivelsen at: Ved 

markberedning skal sammenhengende furer unngås. Maksimal flekklengde er 5 meter med et klart 

opphold på minst 1 meter. I hellende terreng med erosjonsfare skal flekklengden reduseres 

ytterligere. 5 meter bør ikke være et krav der det ikke er fare for erosjon. jf. 

markberedningsstandarden i Hedmark og Oppland. 

 

videre heter det i 4. avsnitt under kravbeskrivelsen at: Furene skal normalt ikke være dypere enn 20 

cm. Stein som dras opp kan imidlertid gjøre furene stedvis dypere. I områder med tykk humus kan det 

også være nødvendig med dypere furer for å komme ned i mineraljorda. I slike partier er det ofte 

såpass høyt innhold av vann at det sjelden finnes mineraljord under 20 cm. Her bør det formuleres 

som at det heller bør vektlegges å vende om torva slik at det blir en planteplass 10-20 cm over furen. 

Dette gir en økt overlevelse for frostnetter tidlig sommer samt noe frigjøring av mineraler. Dette også 

jf. markberedningsstandarden i Hedmark og Oppland. 

 

ALLSKOG 

Side 13 kravpunkt 15, markberedning; kalkskog er tatt inn som en type skog det ikke skal 
markberedes i. Det vil bety at man ikke kan markberede i Nordland og store deler av nordlige 
Nord-Trøndelag. Om kalkskog fortsatt skal stå, så må det gjøres en konkret avgrensning til 
hvilken kalkskog det dreier seg om. Høgstaudeskog bør også tillates, nettopp fordi det er høy 
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konkurranse i foryngelsen. Et tykt humuslag er ikke utfordringen i høgstaudeskog, men 
konkurransen.  
 
 

Glommen 

Sammenhengende furer er ikke noe problem der det ikke er erosjonsfare. Viser til tekst som ligger 

inne i Skogbrukets markberedningsstandard utformet av aktører i Hedmark og Oppland. 

”Der det brukes furemarkbereder og forholden er slik at jevnlige, naturlige brudd i markberedningen 

ikke skjer, skal det kjøres med oppløft. I terreng med erosjonsfare skal ikke furene overstige 10 

meter”. 

 

Skogkurs 

Vi mener at maksimal flekklengde på 5 m er for strengt i områder uten erosjonsfare, og vil anbefale 

teksten i standarden for Hedmark og Oppland: 

• Der forholdene er slik at jevnlige, naturlige brudd i markberedningsfurene ikke skjer, skal det 

kjøres med oppløft  

• I terreng med erosjonsfare, skal ikke furene overstige 10 meter.  

Dersom det skal kjøres med tvungen oppløft hver 5. meter, så vil det bli for få planteplasser i 

virkesrike bestand der det på grunn av mange stubber og mye kvist vil bli naturlige brudd i furene 

uansett. 

 Foreslår et ekstra kulepunkt under overskriften «Det skal ikke markberedes:» 

 Det skal ikke markberedes nærmere produksjonsskog enn 5 meter (på grunn av råtefare) 

Fylkesmannen i Troms 

Kravpunkt 15. Markberedning 
Naturlig forynging av høgstaudemark med lauvskog kan ta svært lang tid i Troms på grunn av 
sterkt oppslag med urter og kratt. Det bør være mulig med markberedning av høgstaudemark 
for å sikre rask forynging av arealet med skog. I et klimaperspektiv er rask forynging av 
arealene viktig for å sikre rask binding av CO2. 

Fylkesmannen i Hordaland 

 Det bør ikke markberedes ved kantsoner, bekk med årsikker vannføring, 
kulturminnets ytre kant, mye brukte eller historiske stier. Standarden må viser til en 
realistisk faglig tilnærming til vedlikehold og etablering av flersjiktige kantsoner. 
Kantsoner er viktige biotoper, genressursbank og tilbaketrekningsarealer for et 
mangfold av organismer. 
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Målselv kommune 

 

Målselv kommune 

 

Balsfjord kommune 

 

Mjøsen 

Her følges markberedningsstandarden til Innlandet, men denne er fortsatt under finjustering. 

Mjøsen Skog forutsetter og støtter derfor at det er den siste versjonen av standarden for 

markberedning i Innlandet som innarbeides i den reviderte skogstandarden.  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Vi må forberede oss på et klima med mer og større intensitet i nedbør. Markberedning kan øke faren 
for erosjonsskader forårsaket av vann, samt økning i avrenning av miljøgift som kvikksølv. Spesielt er 
sammenhengende markberedningsfurer/- striper i hellende terreng en utfordring. Fylkesmannen  
er tilfreds med at dette punktet er godt ivaretatt i standarden.  
Det er også hevdet at markberedning resulterer i økt karbontap fra jorda, noe som bør avklares. 

Fylkesmannen i Oppland 

Vi erfarer at markberedning er kostnadskrevende, men stedvis avgjørende for å forynge skogen 

med tilfredsstillende tetthet. Vi foreslår 10 meter som maksimal furelengde der det ikke er 

erosjonsfare. I hellende terreng med erosjonsfare foreslår vi maksimalt 5 meter og kortere lengde 

med økende erosjonsfare.  
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Kravpunkt 16. Treslagsfordeling  

DNV GL 

Kravpunkt 16. Treslagsfordeling. Det står skrevet " 
Der klimatiske og jordbunnsmessige forhold ligger til rette for det, skal det tilstrebes et betydelig 
lauvtreinnslag med egne lauvtrebestand,". Hva som menes med "betydelig lauvtreinnslag" er ikke 
konkret. Dersom det eksempelvis tenkes på at en skal vurdere lauvtreandel i forhold til hva som er 
naturlig i området bør det presiseres. 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

På eiendomsnivå skal minst 10 % av kubikkmassen i hogstklasse 3-5 være lauvtrær.  
 

SB Skog 

Endring: 
Treslagssammensetningen skal tilpasses voksestedets egenskaper. Der klimatiske og 
jordbunnsmessige forhold ligger til rette for det, skal det tilstrebes et betydelig lauvtreinnslag… 
 
Men hva betyr: betydelig? i våre øyne betyr det mer enn 50%. 
Bedre med: …., skal det tilstrebes lauvtreinnslag med egne lauvtrebestand,…. . 
 

Målselv kommune 

 

Juletreet ANS 

 

Balsfjord kommune 

 

 

 

Fylkesmannen i Oppland 

 Fylkesmannen støtter Landbruksdirektoratets innspill i forhold til innblanding av lauvskog ved 

foryngelse. Bærekraftforskriftens § 5 syvende ledd sier at «ved forynging av barskog skal ein 

tilstrebe eit minimum på 10 % lauvtre». Dette krav fremkommer tydelig i gjeldende standard, men 

ikke i forslaget til revidert standardtekst. På Østlandet er det i dag 2  
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stedvis lite lauvskog. Det er viktig at lauvandelen i slike områder ikke blir enda mindre. 

Fylkesmannen mener at kravet bør fremkomme også i revidert standardtekst.   
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Kravpunkt 17. Bruk av plantevernmidler 

DNV GL 

Kravpunkt 17. Bruk av plantevernmidler. 
Det finnes i dag plantevernmidler som lovlig til bruk i skogbruket, men ikke er godkjent på sertifiserte 
arealer (eks Sumi-Alpha og forbud mot bruk av dette på FSC sertifiserte arealer). Noe 
tilsvarende "opplisting" av type kjemikalier som ikke er tillatt finnes ikke for Norsk PEFC 
skogstandard. "Bruk av svært giftige eller miljøskadelige plantevernmidler i skogbruket skal unngås" 
bør det presiseres. Ved bruk av kjemikalier er det krav til substitusjonsvurdering (jmf 
produktkontrollove §3). 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Det må innføres forbud mot grøfterensk, sprøyting, gjødsling, askespredning, bruk av fremmede 
treslag (herunder “norske” treslag utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og treslagsskifte) og 
stubbebryting. Markberedning må kun tillates i form av forsiktig flekkmarksberedning, som ikke 
blottlegger eller vender store arealer av jordsmonnet. Tiltak som lager striper, renner og furer må 
forbys.  
 

SB Skog 

Endring: 
Målsetting: Endre til: Kravpunktet skal sikre at godkjente sprøytemidler brukes som et 
skogkulturtiltak…. 
Fjerne siste setning, den hører ikke hjemme her, dvs:  ..og at det ikke brukes skadelige….. 
Stikkordet for sprøytemidler må gå på at de er godkjent og ikke dette med skadelige. 
 
Krav: 
Kan ikke bruke uttrykk som : en streng praksis, den vil det være mange meninger om. Holde oss til 
forskriftens formulering. Dvs fjerne hele først setning som konsekvens.  
 
Rødhyll er et eksempel på en art som ikke lar seg bekjempe mekanisk eller ved tilpasset hogst. 
 
Nest siste avsnitt/første avsnitt på side 14: Stryke første setning. 
 

Fylkesmannen i Østfold 

Kravpunkt 17. Bruk av plantevernmidler: 

 Det bør åpnes for at svartlista arter, som for eksempel rødhyll, kan bekjempes med bruk av 
plantevernmidler. 

 

Målselv kommune 

 

Juletreet ANS 
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Balsfjord kommune 
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Kravpunkt 18. Gjødsling og næringsbalanse 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Det må innføres forbud mot grøfterensk, sprøyting, gjødsling, askespredning, bruk av fremmede 
treslag (herunder “norske” treslag utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og treslagsskifte) og 
stubbebryting. Markberedning må kun tillates i form av forsiktig flekkmarksberedning, som ikke 
blottlegger eller vender store arealer av jordsmonnet. Tiltak som lager striper, renner og furer må 
forbys.  

SB Skog 

Endring: 
Krav: 
Fjerne: …eller askespredning. Askespredning er en form for gjødsling, ref. siste avsnitt. 
 
Avsnitt 3:  
Hva er konsekvensene ved gjødsling for vannkvaliteten ut i fra dagens praksis med gjødselmengde? 
Hvor ofte blir det gjødslet, en gang i omløpet? Hva skjer i jordbruket hvor det gjødsles hvert år, hva 
er krav til soner her. Det kan synes som om standarden begrenser mulighetene for gjødsling uten at 
en har en klar kunnskap om konsekvensene.  Vi foreslår at det det knyttes til bekker større enn om 
lag en meter / eller som helårsbekker markert på kart og krav til gjødslingsfri sone legges på 10-20 
meter. Det må være vanskelig å gjødsle med krav på cm-nivå. Husk at punktet vil bli utsatt for 
revisjon og samsvarsvurderinger. 

ALLSKOG 

Side 14, kravpunkt 18, Gjødsling; En oppramsing gir  

en begrensning i hvilke arealer som ikke kan gjødsles. Denne bør tas ut og erstattes med «…der 
det er produksjonsmessig nyttig utenfor områder med miljøhensyn»  

Fylkesmannen i Østfold 

Kravpunkt 18. Gjødsling og næringsbalanse 

 Småbregneskog og storbregneskog er tatt inn som nye egnede arealer for gjødsling.  Det 
virker underlig ut fra disse markenes naturlige næringstilgang. 

Målselv kommune 

 

Juletreet ANS 

 

Balsfjord kommune 
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Kravpunkt 19: Bruk av utenlandske treslag 

DNV GL 
Kravpunkt 19. Kravet har beskrevet hvilken arter som evt er tillatt brukt til skogformål, - forutsatt 

offentlig godkjennelse. Treslag som benyttes i juletre- og pyntegrøntproduksjon er ikke er ikke 
beskrevet. Denne type produksjon er definert til å være del av skogbruket. 

"Spredning av utenlandske treslag skal holdes under kontroll gjennom skogbehandlingen ". Det er 
uklart om dette gjelder på eiendomsnivå eller kun nabobestand til de fremmede treslagene. Se og 
punkt 14. 
 

 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Det må innføres forbud mot grøfterensk, sprøyting, gjødsling, askespredning, bruk av fremmede 
treslag (herunder “norske” treslag utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og treslagsskifte) og 
stubbebryting. Markberedning må kun tillates i form av forsiktig flekkmarksberedning, som ikke 
blottlegger eller vender store arealer av jordsmonnet. Tiltak som lager striper, renner og furer må 
forbys.  
 

Skognæringa Kyst 

Kravpunkt 19. Bruk av utenlandske treslag  
Formålet her er å «sikre at bruk og spredning av utenlandske treslag holdes under kontroll».  
 
Vi stiller spørsmål om at denne formålsbeskrivelsen er nødvendig. Med bakgrunn i at dette er 
miljøforvaltningens og nasjonalt lovverks oppgave synes dette kravpunktet unødvendig og skaper 
bare ekstra byråkrati. Beskrivelsen i kravpunktet styrker denne oppfatningen. At det i all hovedsak 
skal brukes norske treslag er en selvfølge. Slik har det vært praktisert i norsk skogbruk og slik gjøres 
det fortsatt. Utenlandske treslag vil bare være aktuelt der norske treslag av ulike grunner ikke kan 
brukes eller ikke produserer optimalt. Uansett kreves det en tillatelse fra forvaltningen for å bruke 
treslag gjennom naturmangfoldloven.  
 

Det er dessuten svært vanskelig å forstå logikken i å begrense bruken av de utenlandske treslagene til 

bare sitka, lutz, og lerk i kyststrøk og contorta i innlandet. Det finnes heller ingen faglige grunner til at 

Finnmark holdes utenfor. Andre utenlandske treslag kan være like formålstjenlig og brukes med hell i 

mange andre land. Det gjelder douglas, tuja, ulike abies-arter m.fl. Med klimautviklingen vil et 

bredere tilfang kunne være viktig og riktig. Denne treslagsbegrensningen må derfor tas ut av 

standarden. Begrensningen vil i praksis bare gjelde de deler av landet som i liten grad har andre gode 

alternativer. 

 
Det må gjøres følgende konkrete endringer i standarden:  
Kravpunkt 20 om Skogreising og treslagskifte er dekkende for bruk av utenlandske treslag, som i 
gjeldende standarder. Det er uakseptabelt at det legges geografiske begrensninger på bruk av treslag 
og at disse begrensningene gjøres gjeldende kun for kysten.  
 

Kravpunktet tas ut igjen og følgende formulering tas med i kravpkt. 20: «Bruk av utenlandske treslag 

forutsetter at tiltaket er forhåndsgodkjent etter forskrift om bruk av utenlandske treslag hjemlet i 

naturmangfoldloven.» 
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SB Skog 

Endring:  
 
Vi ønsker at dagens tekst strykes og erstattes med formuleringer og henvendelser til Forskrift om 
utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. 
 
Vi stiller spørsmål om at denne formålsbeskrivelsen nødvendig. Med bakgrunn i at dette er 
miljøforvaltningens og nasjonalt lovverks oppgave synes dette kravpunktet unødvendig og skaper 
bare ekstra byråkrati. Beskrivelsen i kravpunktet styrker denne oppfatningen. At det i all hovedsak 
skal brukes norske treslag er en selvfølge. Slik har det vært praktisert i norsk skogbruk og slik gjøres 
det fortsatt. Utenlandske treslag vil bare være aktuelt der norske treslag av ulike grunner ikke kan 
brukes eller ikke produserer optimalt. Uansett kreves det en tillatelse fra forvaltningen for å bruke 
treslag gjennom naturmangfoldloven. 
 
Det er dessuten svært vanskelig å forstå logikken i å begrense de utenlandske treslagene til bare 
sitka, lutz, og lerk i kyststrøk og contorta i innlandet. Det finnes heller ingen faglige grunner til at 
Finnmark holdes utenfor. Andre utenlandske treslag kan være like formålstjenlig og brukes med hell i 
mange andre land. Det gjelder douglas, tuja, ulike abies-arter m.fl. Med klimautviklingen vil et 
bredere tilfang kunne være viktig og riktig. Denne treslagsbegrensningen må derfor tas ut av 
standarden. Begrensningen vil i praksis bare gjelde de deler av landet som i liten grad har andre gode 
alternativer.   
 

ALLSKOG 

Side 14, kravpunkt 19, Bruk av utenlandske treslag; Formålet i kravpunktet må omformuleres i 
positiv retning ref side 18 i PEFC NO 01 om at treslagene kan ha en rolle i klimasammenheng. 
Primært mener ALLSKOG at punktet kan formuleres slik; «Gjennom innføring av forskrift om 
utsetting av utenlandske treslag i 2012, med tilliggende søknadssystem er bruken av utenlandske 
treslag regulert og ivaretatt.» Sekundært mener ALLSKOG at kravpunktet, slik det er formulert nå 
er regionalt belastende for de enkelte skogeierne i de områdene. En sertifisering som skal gjelde 
for hele landet må unngå å gi store begrensninger for enkelte områder. Da blir belastningene 
skjevfordelt. ALLSKOG vil påpeke at det ikke er hensiktsmessig å begrense bruken til 4 treslag. I 
klimasammenheng er det viktig å ha plantematerialer i bruk som kan gi en pekepinn på framtidig 
skogproduksjonsmuligheter når endringene i klimaet nå viser seg år for år.  
 
NORSKOG 

 

Sigdal og Eggedal Skogeigarområde 

Bruk av Contortafuru har potensiale til å auke tilvekst og CO2 - binding mykje i høve til stadeigne 

treslag mange stader. Med den strenge avgrensinga i bruk som Naturmangfaldlova gir, ser me ikkje 

at det er naudsynt å nekte bruk av Contortafuru heilt i område utanfor Oppland og Hedemark. Det er 

også andre stader på indre Austlandet der vanleg furu har problem med overleving grunna snøskytte 

og elg. Uansett vil alle dra nytte av at Contortafurua raskare vekst, kortare omløpstid og meir CO2 – 

binding enn stadeigne treslag. 
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Fylkesmannen i Østfold 

Kravpunkt 19. Bruk av utenlandske treslag 

 Det er oppramset kun tre aktuelle fremmede treslag.  Det synes for begrensende.  Dette er jo 
i tillegg et tiltak som er underlagt et strengt kontrollregime i form av behandling etter egen 
forskrift. 

 

Fylkesmannen i Telemark 

Utenlandske treslag til juletrær bør være tillatt 
Kravpunkt 19 Bruk av utenlandske treslag: Det står «Mulighet for bruk av utenlandske treslag er 
begrenset 
til bruk av sitka, lutz og lerk i kyststrøk fra Vest-Agder til Troms.» Skal dette tas bokstavelig, vil det 
ikke være mulig å bruke utenlandske treslag til juletrær (eller pyntegrønt). Vi har problemer med å 
forstå hvorfor en i tilfellet ikke vil godta slik bruk siden spredningsfaren er svært begrensa. 
 
Om kravpunktet bare skal omfatte skogreising og foryngelse etter hogst, bør det tydeliggjøres. 
 

Fylkesmannen i Troms 

Kravpunkt 19. Bruk av utenlandske treslag 
I høringsforslaget står det at «Muligheten til bruk av utenlandske treslag er begrenset til bruk 
av sitka, lutz og lerk i kyststrøk fra Vest-Agder til Troms». Bruk av utenlandske treslag må 
også omfatte Troms når tiltaket er godkjent etter forskrift om bruk av utenlandske treslag. I 
indre strøk i Troms må også lerk kunne benyttes. I tillegg må det åpnes for å bruke kvitgran, 
sembrafuru og fjelledelgran. Det siste treslaget er viktig i juletreproduksjon i Troms. I disse 
tider med en høglytt diskusjon om framtidsklimaet bør det åpnes for planting av treslag slik at 
en får erfaringer for bruk i eventuelle endra klimaforhold. Det tar minst 60-100 år å vinne 
erfaringer med skogstre og provenienser. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Kravpunkt 19. Bruk av utanlandske treslag  
«Kravpunktet skal sikre at bruk og spredning av utenlandske treslag holdes under kontroll.»  
I andre avsnitt står det følgjande: «Muligheten for bruk av utenlandske treslag er begrenset til bruk 
av sitka, lutz og lerk i kyststrøk fra Vest-Agder til Troms. I tillegg kan contorta brukes i høyereliggende 
strøk (over 450 m.o.h.) i Nord-Gudbrandsdalen og i Østerdalen hvor det er store vanskeligheter med 
å få opp furuforyngelse p.g.a. snøskytte og elg.»  
Bruk av utanlandske treslag er strengt regulert av eiga forskrift. Det skal søkjast på eit omfattande 

søknadsskjema som vert handsama hjå fylkesmannen sin miljø- og landbruksavdeling. Eit eige 

kravpunkt om dette synes derfor lite naudsynt. Sidan treslag og bruksområde også er spesifisert vert 

krava enda strengare. At det er spesifikke treslag vil vere uheldig om det vert andre behov. Endra 

klima kan og gi behov for bruk av utanlandske treslag i andre delar av landet.  

 

Troms Skogselskap 
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Målselv kommune 

 

 

Juletreet ANS 

 

 

Balsfjord kommune 

 

Rogaland skognæringsforum 

Rogaland skognæringsforum vil med dette innspelet sette søkelyset på det vi ser på som avvik 

mellom måla til PEFC Norge sitt arbeid og den reviderte standarden som no blir foreslått. Dei 

innskrenkingane i  utøving av næring som blir foreslått når det gjeld utanlandske treslag, er så 

overdrivne at det ikkje lenger blir økonomisk interessant med skogbruk i viktige deler av Rogaland.  
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I forslaget til den reviderte PEFC-standarden står det i kravpunkt 19 at bruk og spreiing av 

utanlandske treslag skal haldast under kontroll. I vårt fylke er vi mange stader avhengig av dei 

utanlandske treslaga for å ha ein effektiv produksjon av tømmer. Det står at eit av måla for Norsk 

PEFC-skogstandard er å ivareta økonomiske interesser, og at standarden skal gi grunnlag for ei aktiv 

utnytting av skogressursane, og for at lønnsemda og verdiskapinga skal oppretthaldast på eit 

tilfredsstillande nivå. Langs kysten produserer utanlandske treslag, særleg sitkagran, langt betre enn  

noko stadeige treslag klarar. Mange plasser er produksjonen over det dobbelte, og i utsette område 

er sitkagrana einaste alternativ for skogbruk. Sitkagrana tåler meir sjøsprøyt og ekstremvær enn 

norske treslag. Til dømes kan vi sjå at av alle vindskader som vart rapporter til Skog og landskap frå 

Rogaland det siste året, er ingen av skadane på utanlandske treslag.  

Om ein nektar å innlemma utanlandske treslag i PEFC-standarden, vil fleire grunneigarar miste 

moglegheita til å bruke sine areal til skogproduksjon. Samtidig seier vi frå oss dei høgast 

produserande områda for skogbruk i landet og takkar nei til ei miljøvennleg verdiskaping i 

utkantstrok. Skognæringsforumet går ikkje med på å la desse moglegheitene forsvinne med eit 

pennestrok.  

Vi ser at eit anna mål med PEFC Norge skogstandard er å ta vare på økologiske og miljømessige 

interesser. Vi i Rogaland Skognæringsforum meiner at det går an å både ta omsyn til dei økonomiske 

OG dei økologiske/miljømessige interessene utan å implementere fleire restriksjonar på bruk av 

utanlandske treslag. I skog og Landskap sin forskingsrapport Økologiske egenskaper for noen utvalgte 

bartresorter i Norge (Øyen, B. H., Andersen, H. L., Myking, T., Nygaard, P. H. og Stabbetorp, O. E. 

2009) kan vi sjå at det er liten forskjell på norsk gran og sitkagran når det kjem til økologiske 

eigenskapar. Det er altså både bra for verdiskapinga og økologisk sett ikkje verre å plante sitkagran 

enn norsk gran. Når det er sagt, så er vi einig i at naturlig forynging må haldast under kontroll slik det 

står i Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål.   

For øvrig vil vi påpeike at formuleringa av kravpunkt 19 er uklar. Det står «der det er problemer med 

å etablere foryngelse med tilfredsstillende produksjon». Korleis ein definerer «tilfredstillende 

produksjon» kan variere etter kven ein spør. Formuleringa burde difor spissast på ein slik måte at det 

er klart kva det betyr.  

I forslag til tekst går det fram at skogreising og treslagsskifte ikkje skal skje på øyar og langs 

fjordarmar. Kartverket har definert alle holmar på over 10 kvadratmeter som øyer. Fjordarm er eit 

omgrep som har forskjellige definisjonar i forskjellige kjelder. Såleis går det an å tolke det slik at mest 

heile Rogaland består av fjordarmar og øyar. Dersom intensjonane med denne teksten er å unngå 

planting på holmar og skjær, bør dette bli presisert, då det er stor skilnad på Karmøy på 177 km2 og 

eit skjær.  Ordlyden om fjordarmar bør fjernast heilt sidan omtrent alt areal langs kysten anten er ved 

eller mellom fjordarmar. Næringa går ikkje med på å legga ned skogbruket langs kysten!  

Dersom grunngjevinga for å tilføre denne restriksjonen i teksten er for å unngå å gjennomføre tiltak 

utan eksisterande eller framtidige lønnsame driftstekniske løysningar, så kan vi trygt påstå at det er 

nok å skrive nettopp det. Næringa har ikkje interesse av å plante tre der det ikkje lønner seg å hente 

dei ut etterpå, så det bør bli vurdert i kvart enkelt tilfelle i staden for å automatisk utelukka 

størstedelen av fylket vårt. 
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Eit av måla for norsk PEFC skogstandard er å gi moglegheit for å auke skogen sitt bidrag i 

klimasamanheng. Rogaland fylkeskommune har vedtatt planting av skog med hovudformål å binde 

CO2 tilsvarande 100.000 tonn årleg. Fleire kommunar har teke dette til følgje og innarbeida 

skogplanting som ein del av sin klima og energiplan. Klimagevinsten reknar ein som meir binding på 

arealet etter treslagsskifte, klimagevinsten ein får ved bruk av tømmeret etter avslutta omløp er ikkje 

rekna inn. Denne gevinsten er ein del av grunnlaget for skogdrift langs kysten. Med å godta at 

utanlandske treslag får meir restriksjonar og ikkje blir godkjent i treslagskifte, vil den demokratisk 

vedtekne plantinga i Rogaland bli utelukka, og PEFC Norge hindrar dermed og ein moglegheit for å 

auke skogen sitt bidrag i klimasamanheng. 

I perioden sidan førre gjennomgang av PEFC-standarden har det kome nye lover og forskrifter som 

regulerer dei same problemstillingane som blir belyst i forslaget til PEFC-standarden. Utplanting av 

utanlandske tresortar er kraftig redusert som følgje av auka byråkrati og restriksjonar. Rogaland 

skognæringsforum meiner desse restriksjonane i stor grad hindrar nyplanting og kan ikkje forstå 

kvifor PEFC Norge skal tilføye fleire restriksjonar.   

Restriksjonane som det blir forhandla om, påverkar alle grunneigarane som ønskjer drive med 

skogbruk langs kysten. Svært få av desse er organisert i ein skogorganisasjon, det vil seie at partane 

rundt bordet forhandlar om grunneigarar sin fridom og verdiar utan å vere deira representantar.  Å 

forhandle om store verdiar på vegne av grunneigarar utan å representere desse er ein uortodoks 

metode og eit stort ansvar for skognæringa. Rogaland skognæringsforum ønskjer å påpeike dette 

paradokset og synleggjere det ekstraordinære ansvaret skognæringa får i forhandlingane slik desse 

er lagd opp.  

Rogaland Skognæringsforum fryktar for skogbruket i Rogaland dersom forslaget til ny PEFC standard 

blir vedtatt. Ved å føye til meir restriksjonar på planting av utanlandske treslag blir det ikkje lenger 

mogleg å halde eit akseptabelt nivå på lønnsemda i skogbruket oppe i delar av fylket. 

 

Fylkesmannen i Vest-Agder 

I forslaget står det at «muligheten for bruk av utenlandske treslag er begrenset til bruk av 
sitka, lutz og lerk i kyststrøk fra Vest-Agder til Troms». Fylkesmannen i Vest-Agder 
anbefaler at douglasgran (Pseudotsuga menziesii) tas inn i skogstandarden på lik linje med 
tidligere nevnte treslag. Begrunnelsen for dette er at douglasgran er registrert med lav risiko 
(LO) for spredning etter «Fremmede arter i Norge – med Norsk svarteliste 2012». 
Douglasgran er videre et robust treslag mot klimaendringer, og kan ved riktig skjøtsel gi 
verdifullt virke. I Vest-Agder er det flere eksempler på vellykkede beplantninger av 
douglasgran. 
Nytt forslag blir derfor: «muligheten for bruk av utenlandske treslag er begrenset til bruk av 
sitka, lutz, douglas og lerk i kyststrøk fra Vest-Agder til Troms». 
Alternativt forslag er: «muligheten for bruk av utenlandske treslag er begrenset til bruk etter 
godkjenning av Fylkesmannen etter naturmangfoldloven § 28, § 30 og § 31.» 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen mener begrensninger mht. hvilke treslag som kan brukes bør tas ut av standarden. 
Bruk av utenlandske treslag er søknadspliktig iht. forskrift om bruk av utenlandske treslag. Det kan 
eks. være aktuelt å vurdere også andre treslag enn de som er tatt inn i standard som ledd i 
tilpasninger til framtidige klimaendringer.  
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Spredning av utenlandske treslag skal holdes under kontroll gjennom skogbehandlingen, slik at de 
ikke sprer seg utenfor arealet hvor de er plantet. Et viktig spørsmål er hvorvidt dette skal ha 
tilbakevirkende kraft eller ikke.  
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Kravpunkt 20. Skogreising og treslagsskifte 
 

Skognæringa Kyst 

Kravpunkt 20. Skogreising og treslagsskifte  
Formålet her er å «sikre at skogreising og treslagsskifte gjennomføres slik at tiltakene gir klimagevinst 
og skaper grunnlag for framtidig verdiskaping, samtidig som hensynet til andre miljøverdier 
ivaretas».  
 
Det er faglig godt utredet at skog som vokser binder CO2 og har stor positiv klimaeffekt. Betydningen 
av skogplanting er ytterligere forsterket gjennom FNs klimapanels siste hovedrapport. Det er 
særdeles uheldig at det legges omfattende restriksjoner på skogplanting, hvor det ikke er faglig 
dokumentert at den vil ha negativ betydning for det biologiske mangfoldet.  
 
Kravbeskrivelsen i dette punktet er lite forenelig med at gjennomsnittseiendommen i kystfylkene fra 
Vest-Agder til Finnmark er ca. 250 dekar produktivt skogareal. Betegnelser som «øyer og langs 
fjordarmer i ytre kyststrøk» vil fort omfatte mange eiendommer som utelukkes fra tiltaket. Enda flere 
blir det når det man henger på «i områder uten gamle plantinger».  
 

Det samme må sies om opplisting av vegetasjonstyper hvor det ikke skal skje skogreising og 

treslagskifte. Følgende begrensning er helt uakseptabelt: «Treslagsskifte nord for Saltfjellet i rik og 

fuktig høgstaudebjørkeskog med tilnærmet heldekkende undervegetasjon av høye urter, gras og 

bregner, herunder strutseving». I Troms vil dette ha betydning for ca. 40 prosent av det produktive 

skogarealet, ifølge Vorren som er pensjonert vegetasjonsbotaniker fra Universitetet i Tromsø. 

Informasjon underslås slik det framstilles i forklaringen til kravpunkt 20 når det skrives at «Høgstaude 
utgjør 12-13 prosent av skogarealet i Nordland og Troms». Både fordi betydningen for Troms er langt 
større, samt at det kan stilles spørsmål med vegetasjonstypenesinndelingen i nord i følge Vorren. 
Vorren opplyser at: «Det som er karakteristisk for den rikere bjørkeskogen (Betuletum geraniosum 
subalpinum, Nordh.), er en glidende overgang mellom lågurt-typer og høgstaude-typer. I en 
vekslende topografi preget av lier med bekkedrag vil det være umulig i praksis å skille mellom de 
mesiske høystaude-dragene og de mer xeriske lågstaude-ryggene når man skal velge ut områder for 
tilplantning. Strutseving, derimot, er mest karakteristisk for Or-heggeskog og Storbregneskog, og er 
en relativt lett kjennelig art som skogbrukeren kan bruke til kjennetegn for mark som ikke bør 
tilplantes. I indre Troms er det dog ganske mye av denne skogtypen. Dessverre går den inn under 
høgstaudeskog i den satellittbaserte klassifiseringen, så arealet er ikke kjent (Bernt Johansen, Norut, 
pers. medd.). (Det kan imidlertid gjøres ved å trekke inn høstscener i beregningsgrunnlaget, der oren 
jo er grønn mens bjørka er gul, ifølge BJ).»  
 

Han legger til at med en slik formulering vil all Høystaudeskog, en del av Lågurtskogen og all 

Storbregneskog, grovt sett 40 prosent av det samlede skogarealet i Troms måtte nektes tilplantet. 

Det er dette arealet som er best egnet for gran. 

Dette punktet er derfor helt uakseptabelt fordi det fratar mange skogeiere muligheten for å satse på 
skogreising der det ellers ligger godt til rette for det. Denne restriksjonen utelukker skogreising på 
skogeiendommer hvor alt arealet ligger i en slik vegetasjonstype.  
Denne måten å beskrive krav på kan sammenlignes med områdevern og har lite i en 
sertifiseringsordning å gjøre.  
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Forøvrig legger vi til grunn at myndighetenes klimatiltak «Planting av skog på nye arealer som 

klimatiltak» ikke omfattes av denne sertifiseringen, uansett hvilke arealer samfunnet finner å ville 

godkjenne for bruk til det formålet. 

Det må gjøres følgende konkrete endringer i standarden:  
- Følgende punkt strykes: «Treslagsskifte nord for Saltfjellet i rik og fuktig høgstaudebjørkeskog med 
tilnærmet heldekkende undervegetasjon av høye urter, gras og bregner, herunder strutseving».  

- Følgende formulering strykes: «På øyer og langs fjordarmer i ytre kyststrøk skal det ikke skje 
skogreising eller treslagsskifte i områder uten innslag av gamle plantinger».  
 

SB Skog 

Formålet her er å «sikre at skogreising og treslagsskifte gjennomføres slik at tiltakene gir klimagevinst 
og skaper grunnlag for framtidig verdiskaping, samtidig som hensynet til andre miljøverdier 
ivaretas». 
 
Kravbeskrivelsen i dette punktet er lite forenelig med at gjennomsnittseiendommen i kystfylkene fra 
Vest-Agder til Finnmark er ca. 250 dekar produktivt skogareal. Betegnelser som «øyer og langs 
fjordarmer i ytre kyststrøk» vil fort omfatte mange eiendommer som utelukkes fra tiltaket. Enda flere 
blir det når det man henger på «i områder uten gamle plantinger».   
 
Det samme må sies om opplisting av vegetasjonstyper hvor det ikke skal skje skogreising og 
treslagskifte. Følgende begrensning er helt uakseptabelt: «Treslagsskifte nord for Saltfjellet i rik og 
fuktig høgstaudebjørkeskog med tilnærmet heldekkende undervegetasjon av høye urter, gras og 
bregner, herunder strutseving». I Troms vil dette ha betydning for ca. 40 % av det produktive 
skogarealet, ifølge Vorren som er pensjonert vegetasjonsbotaniker fra Universitetet i Tromsø.  
 
Informasjon underslås slik det framstilles i forklaringen til kravpunkt 20 når det skrives at «Høgstaude 
utgjør 12-13 prosent av skogarealet i Nordland og Troms». Vorren opplyser at: «Det som er 
karakteristisk for den rikere bjørkeskogen (Betuletum geraniosum subalpinum, Nordh.), er en 
glidende overgang mellom lågurt-typer og høgstaude-typer. I en vekslende topografi preget av lier 
med bekkedrag vil det være umulig i praksis å skille mellom de mesiske høystaude-dragene og de 
mer xeriske lågstaude-ryggene når man skal velge ut områder for tilplantning. Strutseving, derimot, 
er mest karakteristisk for Or-heggeskog og Storbregneskog, og er en relativt lett kjennelig art som 
skogbrukeren kan bruke til kjennetegn for mark som ikke bør tilplantes. I indre Troms er det dog 
ganske mye av denne skogtypen. Dessverre går den inn under høgstaudeskog i den satellittbaserte 
klassifiseringen, så arealet er ikke kjent (Bernt Johansen, Norut, pers. medd.). (Det kan imidlertid 
gjøres ved å trekke inn høstscener i beregningsgrunnlaget, der oren jo er grønn mens bjørka er gul, 
ifølge BJ).» 
 
Han legger til at med en slik formulering vil all Høystaudeskog, en del av Lågurtskogen og all 
Storbregneskog, grovt sett 40 % av det samlede skogarealet i Troms måtte nektes tilplantet. Det er 
dette arealet som er best egnet for gran. 
 
Dette punktet er derfor helt uakseptabelt fordi det fratar mange skogeiere muligheten for å satse på 
skogreising der det ellers ligger godt til rette for det. Denne restriksjonen utelukker skogreising på 
skogeiendommer hvor alt arealet ligger i en slik vegetasjonstype.   
 
Denne måten å beskrive krav på kan sammenlignes med områdevern og har lite i en 
sertifiseringsordning å gjøre.   
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Forøvrig legges til grunn at myndighetenes klimatiltak «Planting av skog på nye arealer som 
klimatiltak» ikke omfattes av denne sertifiseringen, uansett hvilke arealer samfunnet finner å ville 
godkjenne for bruk til det formålet. 
 

Statskog 

Kravpunktet skal sikre at skogreising og treslagsskifte gjennomføres slik at tiltakene gir klimagevinst 

og skaper grunnlag for framtidig verdiskaping, samtidig som hensynet til andre miljøverdier ivaretas. 

Det heter under kulepunkt 6 i fjerde avsnitt at det ikke skal skje: 

 Treslagsskifte nord for Saltfjellet i rik og fuktig høgstaudebjørkeskog med tilnærmet 
heldekkende undervegetasjon av høye urter, gras og bregner, herunder strutseving. 

 

Teksten endres til  

 Treslagsskifte nord for Saltfjellet i rik og fuktig høgstaudebjørkeskog med tilnærmet 
heldekkende undervegetasjon av høye urter, gras og bregner. For utvelgelse benyttes 
MiS-metodikken for kartlegging av livsmiljøet «Rik bakke» der denne omfatter rike og 
fuktige typer av høgstaudebjørkeskog. 

 

Begrunnelse: Punktet om treslagsskifte nord for Saltfjellet slik den står er alt for generelt. 

Variasjonene er store fra ytre til indre strøk i Nord-Norge og dersom man er ute etter å bevare den 

rikeste og fuktigste høgstaudeskogen fra treslagsskifte, bør punktet presiseres og flere indikatorarter 

tas med. Statskog har vært igjennom en MiS-registering på sine skogområder i Troms, og dette har 

gitt oss noen erfaringer. Vi foreslår derfor å bruke MiS-metodikken for kartlegging av rik 

bakkevegetasjon – der høgstaudebjørkeskog inngår. Her har vi indikatorarter som bl.a. kranskonvall. 

Den er erfart som den beste indikatorarten for å skille vanlig høgstaudeskog fra de to rike (rik og tør 

og rik og fuktig) i Troms. Videre inngår også Skogburkne. Rød jonsokblom f.eks. er alt for vanlig til å 

kalle indikatorart for rik og fuktig høgstaudebjørkeskog, men er grunnlag for en totalvurdering av 

hvor vidt et område er å kategorisere som rik og fuktig høgstaudebjørkeskog. Fordelen med å bruke 

MiS-metodikken er at den er allerede en definert metode for å ta ut viktige miljøelementer i skog i 

Norsk PEFC-skogstandard. Og gjennom å bruke MiS – metodikken vil en derfor lett kunne 

dokumentere skillet mellom den «vanlige» og den «rike» høgstaudebjørkeskogen hvor det ikke skal 

skje treslagsskifte. Den vil også stimulere til bruk av MiS-metodikk i områder der det til nå ikke har 

vært vanlig. 

 

ALLSKOG 

Side 15, kravpunkt 20 Skogreising og treslagsskifte; Dette endringsforslaget har høy prioritet i 
ALLSKOGs innspill. Dette punktet er svært regionalt belastende og gir stor inngripen i 
grunneierretten. Egne begrensninger settes til deler av landet og vil virke som områdevern uten 
erstatningsmulighet. Som et minimum mener ALLSKOG at de to punktene som gjelder forbud 
mot planting nord for Saltfjellet må %settes, slik at arealene minimeres, i tillegg må BVO 
innregnes i disse. Videre forstås ikke hva som menes med basiske skogtyper. Dette må forklares. 
Begrensningen på planting på øyer og langs fjordarmer er en svært dårlig konkretisering. Her blir 
skjønn vanskeliggjort, og vi stiller spørsmålstegn til hvem som skal gjøre dette skjønnet? 
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Områder uten gamle plantinger blir også for snevert. ALLSKOG foreslår at det skrives inn et 
behov for samlet kommunevis planlegging av klimaskogplanting i stedet, der en bør gjøre 
vurderinger av øyer og fjordarmer. Slik punktet står i dag, umuliggjøres klimaskogplanting på 
store arealer, som også er de samme gjengroingsarealene en har foreslått politisk til klimaskog. 
Nå kom det 15 millioner kroner til dette i statsbudsjettet for 2015, og sertifiseringsforslaget vil 
hindre gjennomføring, slik det står her.  
 

NORSKOG 

 

Fritzøe Skoger 

 Kravpunkt 20 Skogreising og treslagskifte  
Punktet kan misforstås. Det bør komme klarere fram at kravpunkt 20 kun gjelder i skogreisingstrøk 
og at det for eksempel ikke er et generelt krav til alle eiendommer at lauvinnslag skal være minimum 
20 % jfr. andre avsnitt.  
Vedrørende treslagsfordeling kan det for eksempel være aktuelt å angi minimum 10 % lauvandel i 

kravpunkt 16 (slik som tidligere).  

Vestskog 

Vestskog meiner at føresegna «På øyer og langs fjordarmer i ytre kyststrøk skal det ikkje skje 
skogreising eller treslagsskifte i områder uten innslag av gamle plantinger» er for vag. Me forstår 
intensjonen med føresegna og er til dels einige, men me er redde for at ordlyden er såpass vag at det 
vert vanskeleg å sertifisera etter denne føresegna. Kva er «øyer og langs fjordarmer»? Kva er «ytre 
kyststrøk»? Kva er «områder uten innslag av gamle plantinger»? Me forstår kva det er på eit 
overordna plan, men me kan få mykje utfordringar med å operasjonalisera desse begrepa i praktisk 
sertifiseringssamanheng.  
 
Innanfor Vestskog sitt område ser me at denne føresegna kan føra til innskrenkingar i råderetten til 
enkelte skogeigarar, men i sum vil konsekvensane neppe vera store. Men me er heilt tydelege på at 
kravpunktet slik det no framstår er nesten umogeleg å sertifisera etter og det er heilt avgjerande at 
spørsmåla me stiller i denne merknaden vert besvart, gjerne i eit eige definisjonskapittel.  
 

Sogn og Fjordane Skogeigarlag 

Kravpunkt om skogreising og treslagskifte har nye begrensingar i høve at det ikkje skal skje 
skogreising/treslagskifte i områder utan eksisterande eller framtidige lønsame driftstekniske 
løysingar, eller på øyer og langs fjordarmar i ytre kyststrøk utan innslag av gamle plantingar. 
Framtidas driftstekniske løysingar er vanskelege å kjenne i detalj. Ein vekst i etterspurnad og pris på 
tømmer i marknaden, vil også endre det vi i dag anser som økonomisk produktivt skogareal. Vi kan 
difor ikkje utelukke at både driftsteknologi og tømmermarknad vil endre kva områder som har 
framtidig lønsame drifttekniske løysingar.  
 
Vår innfallsvinkel er at vi ønskjer skogreising og treslagskifte på dei areal som er eigna for framtidig 
skogsdrift med utgangspunkt i areala sine produksjonseigenskapar og tilhøve knytt til infrastruktur av 
det vi veit i dag. Vi kan difor stille oss bak formuleringane i kravpunktet, men forventar at 
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formuleringane vert revidert i tråd med framtidas utvikling i dei komande revisjonar av 
serifiseringssytemet.  
 

Fylkesmannen i Troms 

Kravpunkt 20. Skogreising og treslagsskifte 
I høringsnotatet står det under krav: «På øyer og langs fjordarmer i ytre kyststrøk skal det 
ikke skje skogreising eller treslagsskifte i områder uten innslag av gamle plantinger». Dette 
vil være et hinder for å sikre utvikling og bosetting i slike områder, og det er en sterk 
begrensning av eierens råderett over sin eiendom. I slike områder har beboerne behov for 
småvirke som juletre, gjerdestolper, hjellmaterialer, brensel mm. I disse områder er i tillegg 
produksjon av ved til brensel mye større i plantefeltene enn i naturskogen. I disse områdene 
vil man også få størst effekt av klimaplantinger med tanke på binding av CO2. 
Troms er et frodig fylke. Høgstaudeskogen utgjør 24 % (1,07 mill. dekar) av produktiv 
skogsmark. I tillegg kommer 170 000 dekar høgstaudeskog på andre markslag. Se tabell 
under skogforholda i Troms. 
De fire vegetasjonstypene høgstaude, lågurt, storbregne og småbregne utgjør 62 % av den 
produktive skogsmarka. Bare størrelsen på dette arealet tilsier at kun en liten del vil bli 
tilplantet. Disse arealene er derfor ikke truet. 
Dersom det ikke skal plantes på deler av dette arealet, må det være presise formuleringer, og 
lett kjennbare kriterier, som legges til grunn for eiere, utøvere, forvaltere og eventuelle 
kontrollører. 
I standardene er det mellom anna foreslått at følgende tiltak ikke skal skje: 
- «Treslagskifte i sumpskog» 
- «Treslagskifte i flommarkskog nord for Saltfjellet 

- «Treslagsskifte nord for Saltfjellet i rik og fuktig høgstaudebjørkeskog med tilnærmet 
heldekkende undervegetasjon av høge urter, gras og bregner, herunder strutseving». 
Den korte beskrivelsen av disse skogtypene må forstås som fuktskoger med bjørk, og 
omfattes av kravpunktet «Treslagsskifte i flommarksskog nord for Saltfjellet». I 
flommarksskogen vil det være innslag av til dels betydelig bjørkearealer. 
Høystaudeskoger» slik de defineres her er vanskelig å avgrense mot andre nærstående 
skogtyper og bør avgrenses til de høystaudeskogene som har størst verneverdi (ifølge 
prof. em. Karl-Dag Vorren, pers. medd. 2/12-14), nemlig «li-gråor-heggeskog med 
strutseving og gulsymre». 
- «Treslagsskifte i kalkfuruskog, kalkbjørkeskog og andre baserike skogtyper» 
Særlig uttrykket «andre baserike skogtyper» er upresist. I Troms består ca, 63 prosent 
av berggrunnen av kambrosilure bergarter. Kalkbergarter utgjør rundt 3,5 prosent. 
Mye av skogsjorda består således av baserikt opphavsmateriale. Kalkfuruskog og 
kalkbjørkeskog er dekkende nok. Nord for Saltfjellet har disse karakterarter som som 
rødflangre, marisko, bergstarr, reinrose, dvergsnelle, putevrimose (munt, medd, Karl- 
Dag Vorren, professor i botanikk, Tromsø). 
Kravpunktet bør sløyfes. Dersom det likevel beholdes, må kravpunktet få slik 
utforming: 
«Treslagsskifte i kalkfuruskog og kalkbjørkeskog på kalkbergarter med karakterarter 
som rødflangre, marisko, bergstarr, reinrose, dvergsnelle, putevrimose». 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Kravpunkt 20. Skogreising og treslagsskifte  
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«Kravpunktet skal sikre at skogreising og treslagsskifte gjennomføres slik at tiltakene gir klimagevinst 
og skaper grunnlag for framtidig verdiskaping, samtidig som hensynet til andre miljøverdier 
ivaretas.»  
 
Av andre avsnitt følgjer dette: «På øyer og langs fjordarmer i ytre kyststrøk skal det ikke skje 
skogreising eller treslagsskifte i områder uten innslag av gamle plantinger.»  
I vårt fylke er det både øyer, fjordarmer og ytre kyststrøk. Men denne geografiske definisjonen er 
vanskeleg å forstå. Berre ein kommune i vårt fylke manglar grense til sjø. Det er lite fjordarmer i ytre 
kyststrøk. Dei ligg i det vi definerer som indre delar av fylket.  
Det er oppramsa ulike naturtyper det ikkje skal skje skogreising/treslagsskifte. Kravpunktet bør ikkje 

gå ut over dei krav og intensjoner som går fram av rapporten «Planting av skog på nye areal som 

klimatiltak».  

Troms Skogselskap 
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Målselv kommune 

 

Juletreet ANS 
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Balsfjord kommune 

 

 

 

Rogaland skognæringsforum 

Se innspill 
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Under forklaring til dette kravpunktet skrives det at: «I naturtyper og vegetasjonstyper det ikke skal 
skje skogreising og treslagsskifte er det Landsskogstakseringens vegetasjonstypeinndeling som legges 
til grunn». Fylkesmannen synes dette virker uklart og stiller spørsmål om ikke Naturtyper i Norge, og 
Naturtyper etter DN håndbok 13 bør være en del av kunnskapgrunnlaget som skal legges til grunn.  
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Kravpunkt 21. Nøkkelbiotoper 

 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

 Områder som er dokumentert med nasjonal (tre og fire stjerner) verneverdi i henhold til 
anerkjente kartleggings- og verdsettingsmetoder eller er i verneprosess skal unntas fra 
regulært skogbruk. Områder med lokal og regional (en og to stjerner) verneverdi skal unntas 
fra regulært skogbruk inntil verneprosess er endelig avklart. Slike skoger skal underlegges 
spesielle forvaltningsplaner og drives etter prinsippene for fleralderskogbruk for å ivareta 
naturverdiene, med grunnlag i de naturfaglige grunnlagsrapportene.  

 
 Minimum 5 % kartfestede nøkkelbiotoper av produktiv skog skal settes av på alle 

eiendommer, og skal komme i tillegg til vernede områder. Avsatte nøkkelbiotoper skal være 
de biologisk mest verdifulle områdene på eiendommen, og representativt utvalgt. Dersom 
det ikke finnes 5 % areal av nøkkelbiotopkvalitet, skal det settes av tilsvarende areal 
restaureringsbiotoper med der det er størst potensial for å oppnå nøkkelbiotopkvalitet over 
tid. Nøkkelbiotoper skal i utgangspunktet stå urørt. I unntakstilfeller kan skjøtsel som 
fremmer naturverdiene gjennomføres etter godkjenning av skogbiolog.  

Bakgrunn:  

 FNs krav om bevaring av minimum 17 % av enhver naturtype, spesielt områder som er 
særlig viktig for biologisk mangfold og økosystemtjenester (med andre ord skog),  

 Skogvernevalueringen som sier minimum 10 % vern på lang sikt, forutsatt økologisk 
bærekraftig skogbruk på resten av arealet, og at det er de faglig sett mest verdifulle 
områdene som vernes.  

 10 % statlig vern + 5 % BVO + flerbrukshensyn dekker opp FNs krav om 17 %.  
 
 

 Det må være åpning i standarden for at Miljødirektoratets naturtypemetodikk eller Siste 
Sjanse-metoden også kan benyttes til å kartlegge nøkkelbiotoper, ikke bare MiS-metodikken. 
Det kan ikke begrunnes eller forsvares, faglig eller juridisk, å stille krav om at nøkkelbiotoper 
kun skal registreres etter MiS.  
 

 I vurderinger før hogst skal alle naturtypelokaliteter i Naturbase (verdi A-C) tas i betraktning, 
ikke bare A. Kvaliteten på registreringene skal vurderes. Ved eventuell drift skal naturverdiene 
ivaretas, ved å la området være urørt eller ved fleralderskogbruk. Skogbruket med sin 
kjennskap til skogarealene skal bidra til registrering av naturtyper som ikke enda er 
kjent/kartlagt.  

 

Nøkkelbiotoper, livsløpstrær, kantsoner og andre miljøhensyn skal kartfestes og gjøres tilgjengelig på 
Internett.  
 
Landskapshensyn må defineres langt klarere og være mer forpliktende.  
 

SB Skog 

Endring:  
Nøkkelbiotoper skal kartfestes på eiendommer større enn 100 dekar produktivt, økonomisk drivbart 
areal. 
 



83 
 

Med dette formålet med sertifikatholder avgjøre hva som er produktivt økonomisk drivbart areal på 
eiendommer som ligger i grenseland. Dette vil så bli sjekket ved samsvarsvurderinger og revisjoner. 
Det kan fort oppstå en del diskusjoner her. Den gamle standardteksten var ikke til å misforstå. 
 
Nest siste avsnitt på side 16, andre setning. I nær framtid er for vagt og vil bli utnyttet feil. Bør 
kanskje stå noe slik som om: ..når Fylkesmannen har antatt tilbud fra takstselskap… 
 
Under punkt om Konsultasjon med miljødatabaser: «Vurdering av behovet for å etablere 
nøkkelbiotoper baseres på MiS-metodikken.» 
Vi har vært borti flere eksempler også hvor det er satt av opp til 5 dekar for slike arter. Jeg har også 
vært borti arter hvor det ikke er hensiktsmessig at det er skog rundt i det hele tatt. Jeg ser for meg en 
fleksibel avgrensning av slike arter etter artens behov. Arealbehovet bør konsulteres med tredjeparts 
skogbiolog.  To dekar som minst størrelse er stort ift en art som kun trenger beskyttelse ved at 
stubben som vekstmedium ikke skades. 
 

ALLSKOG 

 Side 16, kravpunkt 21 Nøkkelbiotoper; Det må åpnes for fortsatt mulighet for å 
gjennomføre skogsdrift etter førevar-rutinen i områder som ikke har hatt tilbud om MiS-
registrering. I ALLSKOGs geografi, er det fortsatt store områder som ikke er kartlagt og 
MiS-registrert også utenfor skogreisningsområdene (se vedlagte kart med oversikt over 
kommuner som ikke er registrert). Gjennomføringen av planprosjekter er helt avhengig 
av offentlig finansiering. Uavhengig av finansiering, vil det dessuten ta lang tid å få 
gjennomført planlegging i alle aktuelle kommuner. Det er derfor helt nødvendig med en 
videreføring av mulighet for dispensasjon fra det generelle kravet om MiS-registrering. 
Alternativet vil være at all skogbruksaktivitet i disse kommunene stanser. Vårt konkrete 
innspill til regelverk om fortsatt dispensasjon er: « Det må søkes om dispensasjon fra de 
generelle reglene hvert 3. år til PEFC Norge for kommuner som ikke har gjennomført 
MiS-registrering. I kommuner som har innvilget dispensasjon kan skogsdrift 
gjennomføres etter beskrevet førevar-rutine. PEFC Norge forutsetter at det utarbeides 
en konkret plan for gjennomføring av MiS-registrering i samtlige skogkommuner i samråd 
med ansvarlig etat i staten».  

 

 Side 17, Konsultasjon med miljødatabaser; Dette gir et forutsigbart og klart 
konsultasjonskrav for skogbruket. En konkretisering til Artskart og Naturbase gir klar 
avgrensning, men forutsetter at databasene er oppdatert fra det offentlige. Det bør 
presiseres at skogeier ikke har ansvar for å hensynta miljøinformasjon som ikke er 
tilgjengelig i de nevnte kildene.  

 

Glommen 

SiS må inn som en godkjent registreringsmetodikk. Begrunnelsen for dette er at flere eiendommer i 

dag er registrert med denne metodikken. I tillegg er det en kombinasjon av SiS og MiS som blir brukt 

ved etterregistrering av eiendommer.  

«I skogreisingsstrøk er det ikke krav til kartfesting av nøkkelbiotoper der det bare skal hogges ……» 

Dette er en unntaksbestemmelse og ikke en føre –var. 
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Vestskog 

Me syner til føresegna om dei konkrete krava til kartfesting av nøkkelbiotopar i skogreisingsstrøk. I 
vår geografi er det mange områder/kommunar der det er svært viktig med ei slik unntaksføresegn 
fordi dei ligg så nært kysten at det om lag berre er dei enkelte felta med kulturskog av sitkagran og 
gran som lar seg hausta. Me meiner derimot at denne føresegna også er så vag at den bør spissast 
noko. Minst ¾ av skogen som er planta i vår geografi er ikkje skogreist, men treslagsskifta. Her er me 
inne i områder/kommunar som ligg litt frå kysten og skogbruket ein driver er for det meste 
«ordinært» skogbruk. Me har også områder med til dels betydelege mengder naturleg gran og slik 
me ser det greier me ikkje sjå korleis me skal operasjonalisera begrepet «skogreisningsstrøk» slik at 
me finn ein fornuftig definisjon til bruk i praktisk sertifisering.  
 
Vestskog tolkar intensjonen i føresegna slik at kystkommunane der ein aldri kjem til å driva 
«ordinært» skogbruk får moglegheit til å nytta føre-var-rutine og sleppa kravet om kartfesting av 
nøkkelbiotopar. Om denne tolkinga er rett, ber me om at dette kjem tydelegare fram i ordlyden i 
kravpunktet.  
 

Vestskog er heilt tydelege på at unntaksmoglegheita til å nytta føre-var-rutine i skogreisingsstrøk 

KUN må gjelda i ytre kyststrøk der det stort sett berre er plantefelt av gran og sitkagran som utgjer 

nokon tømmerressurs å snakka om. Hovudregelen hos oss er at me har mykje furuskog og lauvskog 

der plantefelta av kulturskog inngår som ein del av skogbiletet. I eit slikt skoglandskap er me 

avhengige av å få kartfesta nøkkelbiotopane for å driva eit miljømessig forsvarleg skogbruk.  

 

Sogn og Fjordane Skogeigarlag   

Kartfesting av nøkkelbiotopar. (tilsvarende punkt ligger på kravpkt 3) 
Kravpunkt 3 slår fast eit krav om kartfesting av nøkkelbiotopar på eigedomar over 100 daa. 
Kravpunkt 21 følgjer opp med at det ikkje er krav til kartfesting av nøkkelbiotopar i skogreisingsstrøk 
der det kun skal hoggast gran eller utanlandske treslag.  
 
Kun 14% av den produktive skogen i Sogn og Fjordane er kulturskog av gran. I 13 av 25 kommunar 
føreligg det ikkje kartfesting av nøkkelbiotopar. I desse kommunane har ikkje skogeigar fått tilbod om 
kartlegging og dokumentasjon av nøkkelbiotopar per 01.12.14, men det føreligg dispensasjon frå 
PEFC Norge om kravet mot at føre-var prosedyren nyttast .  
 
Det synast oss uklårt når tid skogeigarane i desse kommunane vil få tilbod om slik kartfesting og 
dokumentasjon. Det er for oss heller ikkje klårt kva som skjer med den dispensasjon dei enkelte 
kommunar har når det reviderte sertifiseringssystemer trer i kraft. Inntil tilbodet om kartfesting og 
registrering av nøkkelbiotopar føreligg i den nødvendige kommunar, vil skogeigarar i desse 
kommunane har store utfordingar med å drive aktivt skogbruk og nytte tilveksten i skogen innanfor 
dei krav om kartfesting av nøkkelbiotopar som føreligg i det reviderte sertifiseringssystemet.  
 
I praksis kan vi ha ei stode der all furu- og lauvskog i dei no dispenserte kommunar vere uaktuelle for 
skogsdrift når det reviderte sertifiseringssytemet trer i verk, dersom det ikkje føreligg andre 
tilstrekkelege prosedyrar for desse områda. Dette avgrensar den moglege utnyttinga av tilveksten i 
skogane og tilrettelegginga av framtidig optimal skogproduksjon i Sogn og Fjordane betydeleg. 
 
Kravpunkt 21 seier vidare at ved terrengtransport av tømmer frå granskog som må skje gjennom furu 
og lauvskog skal føre-var rutinen nyttast. Dette kan hjelpe på situasjonen, men framleis vil det 
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nyttbare volum i furu- og lauvskog vere urealistisk å avverke utan registeringar av nøkkelbiotopar i 
alle nødvendige kommunar eller dispensasjon med tilstrekkelege påkrevde rutinar.  
 
Vi ber difor PEFC Norge om vurdere løysingar som hindrar ei slik stode, men som framleis vil vere 

tilstrekkeleg i høve sertifiseringssytsemet. 

 

Sigdal og Eggedal Skogeigarområde 

Me er glade for at MiS – metoden leggast til grunn for registrering av livsmiljø og utvelging av 

nøkkelbiotopar. Men inngangsverdiane for dei ulike livsmiljøa i MiS er svært liberale, og kan med 

fordel strammast inn. Tilfanget av nye livsmiljø vil likevel bli rikeleg. Men registreringa da vil får betre 

fagleg legitimitet.  

Fylkesmannen i Buskerud 

Kravpunkt 21. Nøkkelbiotoper  
Kommentar til: «Nøkkelbiotoper skal sikre livsmiljøer for arter vurdert som truet på den norske 
rødlisten»  
Dette kan oppfattes som PEFC standardens nye definisjon av nøkkelbiotoper. Det er forskjell på 
denne definisjonen og andre eksisterende definisjoner (f.eks Siste Sjanse og Gundersen & Rolstad 
1998). Nøkkelbiotoper er et så sentralt punkt i skogbrukets sertifiserings og miljørbeid at det med 
fordel kunne vært eksplisitt skrevet i dette kravpunktet hva som PEFC standarden definerer som 
begrepet nøkkelbiotop. Begrepet «truet art» brukes noe upresist i den aktuelle teksten, og bør 
presiseres.  
 
Kommentar til: «Nøkkelbiotoper skal kartfestes på eiendommer større enn 100 dekar produktivt, 
økonomisk drivbart areal».  
Det er i dag uklart om skogeiere som har nøkkelbiotoper som er basert på eldre miljøregistreringer, 
og som ikke har vært med på en revisjon i forbindelse med nytt skogtakstprosjekt, har 
nøkkelbiotoper som er gyldige etter dette kravpunktet.  
Når et skogtakstprosjekt i dag gjennomføres i en kommune der det er gjennomført 
miljøregistreringer i skog tidligere, gis alle skogeierne tilbud om en revisjon av miljøregistreringene i 
tillegg til ny skogbruksplan. En del skogeiere vil hverken bestille ny skogbruksplan eller revisjon av 
miljøregistreringene. Det er stor variasjon i bestillingsprosent mellom ulike skogtakstprosjekter. De 
siste årene har bestillingsprosenten variert fra halvparten av skogeierne til bortimot alle.  
Under kravpunktet Nøkkelbiotoper bør det presiseres helt klart hva PEFC krever at revisjoner av 
nøkkelbioper.  
 

Kommentar til: «Ønsker skogeier å endre avgrensningen av en nøkkelbiotop eller å bytte en avsatt 

nøkkelbiotop med en ny nøkkelbiotop, må dette dokumenteres i skogbruksplanen eller 

miljøoversikten og godkjennes av sertifikatholder. Kartlagte nøkkelbiotoper skal rapporteres til 

databasen Kilden. Det samme skal gjøres ved eventuell endring av eller flytting av nøkkelbiotop. 

Nøkkelbiotoper i skog er som regel resultat av en omfattende registrerings- og utvelgelsesprosess, 
basert på MiS-håndbøkene. Berørte skogeiere får i de fleste tilfeller komme med innspill på 
miljøregistreringene før utvalgsprosessen. I utvelgelsesprosessen deltar som regel 
skogeierrepresentanter, skogbiolog, takstselskap, kommunal skogbrukssjef og Fylkesmannen. I 
utvelgelsesprosessen vurderes miljøregistreringene i et større takstområde i sammenheng og det 
foretas avveininger mellom registrerte miljøverdier, skogeiernes innspill og skogbruksinteresser.  
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Med denne omfattende prosessen som bakgrunn, fremstår den nye teksten om muligheten til 

endring eller bytting av nøkkelbiotoper hvis skogeier ønsker dette som en litt for enkel. Det vil alltid 

dukke opp situasjoner der det kan være både fornuftig og nødvendig å endre på eksisterende 

nøkkelbiotoper. Endringer eller bytting bør imidlertid være unntaket, og kravpunktet bør vurderes 

omskrevet og det bør bli presisert hvilke situasjoner som kan føre til endringer eller bytting (f.eks 

feilregistreringer, endringer i miljøkvalitetene i nøkkelbiotopen, spesielle driftsmessige hensyn)  

Slik kravpunktet er formulert vedr. endring og bytting kan det være med på å undergrave 
troverdigheten til det omfattende registrerings, rangering og utvelgesesarbeidet som skogbruket har 
gjennomført gjennom miljøregistreringer i skog.  
Det bør også inn en presisering av at endringer av eksisterende nøkkelbiotoper skal rapporteres til 
skogbrukssjef/skogbruksansvarlig i kommunen og fylkesmannen. Forvaltning av nøkkelbiotoper er en 
del av Forskrift om bærekraftig skogbruk og det er da nødvending at kommunene og fylkesmannen 
informeres om de endringer som gjøres.  
 
Kommentar til:» Mulighetene for bruk av føre-var-rutine.  
På eiendommer med mindre enn 100 dekar produktiv, økonomisk drivbart areal, skal det ved 
planlegging av hogst og skogbrukstiltak brukes føre-var rutine for å klargjøre om det finnes 
livsmiljøer etter MiS-instruksen. Kartlagte kvaliteter skal ivaretas, om nødvendig ved å avstå fra å 
hogge eller ved å ta nødvendig hensyn. Føre-var rutinen skal være godkjent av sertifisert 
tømmerkjøper».  
 

Det bør vurderes om PEFC skal lage felles føre-var rutiner og skjemaer, istedenfor den enkelte 

tømmerkjøper. Det burde også vært klarere presisert om og eventuelt når føre-var registreringer 

faktisk fører til etablering av nye nøkkelbiotoper. Teoretisk sett skulle andelen nøkkelbiotoper være 

minst like stor hos skogeiere under 100 daa som på det resterende skogarealet. 

Kommentar til: Konsultasjon med miljødatabaser. Ved planlegging av hogst skal eksterne kilder for 
miljøinformasjon i databasene Artskart og Naturbase være konsultert. Der skogbrukstiltakene vil 
kunne berøre kjente forekomster av truete arter, truete naturtyper eller naturtyper kartlagt med 
kategori svært viktig/nasjonal verdi/A-områder etter DN Håndbok 13, og informasjonen om 
artene/naturtypene ikke tidligere er vurdert i forbindelse med utvelgelse av nøkkelbiotoper, skal 
person med skogbiologisk kompetanse vurdere om det bør etableres en eller flere nøkkelbiotoper i 
området. Vurdering av behovet for å etablere nøkkelbiotoper baseres på MiS-metodikken. 
Kommunen og fylkesmannen skal informeres om eventuelle nye nøkkelbiotoper. Nye 
nøkkelbiotoper rapporteres til databasen Kilden.  
Eventuell skogbruksaktivitet i utvalgte naturtyper og på arealer med forekomst av prioriterte arter 
skal skje etter reglene i naturmangfoldloven.  
 
Det er nedenfor gjort et forsøk på et forslag til omformulering og en mulig presisering av dette 
kravpunktet. Det er foreslått at det henvises til aktuelle publikasjoner for presisering av hva som 
menes med de ulike begrepene. Det er også foreslått å presisere hva som menes med truede arter. I 
tillegg er det foreslått at kommunen og fylkesmannen mottar rapport om endringer på samme måte 
som Skog og landskap. Erfaringsmessig er det svært varierende i hvilken grad kommune og 
fylkesmann informeres om slike endringer som er omtalt i dette kravpunktet. Ved å presisere 
rapportering til kommunen og fylkesmannen så understrekes dette.  
Forslag:  
Ved planlegging av hogst skal eksterne kilder for miljøinformasjon i databasene Artskart og 
Naturbase være konsultert.  
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Hvis informasjonen om artene/naturtypene ikke tidligere er vurdert i forbindelse med utvelgelse av 

nøkkelbiotoper, skal person med skogbiologisk kompetanse vurdere om det bør etableres en eller 

flere nøkkelbiotoper hvis skogbrukstiltakene vil kunne berøre: 

- kjente forekomster av truete arter i kategori CR, EN og VU etter siste versjon av «Norsk Rødliste for 
arter»  
- truede naturtyper i kategori CR, EN og VU etter siste versjon av «Norsk rødliste for naturtyper»  
- naturtyper kartlagt med kategori A (svært viktig) etter siste versjon av DN Håndbok 13, «Kartlegging 
av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold»  
Vurdering av behovet for å etablere nøkkelbiotoper baseres på MiS-metodikken.  
Nye nøkkelbiotoper rapporteres til databasen Kilden, kommunen og fylkesmannen  
Eventuell skogbruksaktivitet i utvalgte naturtyper og på arealer med forekomst av prioriterte arter 

skal skje etter reglene i naturmangfoldloven. 

 

Fylkesmannen i Buskerud 

Andre kommentarer  
Bruk av begrepet områdetakst (kravpunkt 21)  
Områdetakst brukes ofte i dagligtale som en betegnelse på et stort takstprosjekt i for eksempel en 
kommune. Områdetakst har også en mer teknisk betydning (jf. Forskrift om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer) der områdetakst, fellestakst og enkelttakst er 
betegnelser på litt ulike organiseringer av takstprosjekter. Områdetakst kan i kravpunkt 21 med 
fordel byttes ut med «skogtakst».  
 
Bruk av begrepet «truet (art/naturtype)»  
Truete arter/naturtyper benyttes 10-15 ganger i standarden. Truete arter er et upresist begrep i de 
flest sammenhengene begrepet er brukt i standardteksten. Det bør derfor presiseres hvilke 
truethetskategorier man sikter til under de ulike kravpunktene.  
 
Bruk av begrepet «Biologisk viktige områder» (BVO)  
Begrepet «Biologisk viktige områder»/BVO benyttes flere ganger i teksten i kravpunktene. Den gamle 

standarden hadde en definisjon av begrepet, men vi kan ikke se at det er en slik definisjon i 

høringsutkastet. Det bør enten presiseres hva PEFC legger i begrepet eller så bør noen av 

kravpunktene omformuleres. 

Balsfjord kommune 

 

Mjøsen 

Her legges det opp til forenkling når det gjelde sertifikatholders overvåking. Sertifikatholder slipper 
for eksempel å sende inn lister over gammelskogarealer. Denne forenklingen støtter vi.  
 
Mjøsen Skog mener det fortsatt er risiko for ulik praksis mellom tømmerkjøperne, der skogbrukstiltak 
vil kunne berøre kjente forekomster av truete arter, truete naturtyper eller naturtyper kartlagt med 
kategori svært viktig/nasjonal verdi/A-områder etter DN Håndbok 13, og der informasjonen om 
artene/naturtypene ikke tidligere er vurdert i forbindelse med utvelgelse av nøkkelbiotoper. En 
grunnleggende årsak til dette er kvalitet og mangelfull oppfølging av eldre registreringer i Naturbase 
(Miljødirektoratet). Vi viser til vår kommentar til behov for kvalitetssikring av alle aktuelle databaser 
under kravpunkt 9.  
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Problemer med flomskader kan forsterkes der trær i kantsoner, nøkkelbiotoper eller fredede 
områder langs bekker eller elver, demmer opp for naturlig vannføring. Siste års skadeflommer har 
vist dette. Vi mener derfor at standarden bør åpne for tiltak med formål å hindre og forebygge 
flomskader.  
 

Det er tatt inn en presisering om at nøkkelbiotoper ikke kan omdisponeres til annet formål med 

mindre det foreligger et offentlig vedtak som tillater dette. Pr i dag er grunneiers rett til å (re-) 

etablere beite ikke pliktig offentlig godkjenning. Nøkkelbiotoper som ønskes omdisponert til beite, er 

derfor de vanskeligste sakene å håndtere for sertifisert tømmerkjøper. Vårt inntrykk er at 

myndighetene ikke ønsker å innføre en praksis med offentlige vedtak på at areal kan omdisponeres 

fra skog til beite. Vi mener kravpunktet bør gi mulighet for å omdisponere nøkkelbiotop til beite ved 

at nøkkelbiotopen frigis. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Skogbruksplanlegging med MiS registrering er et viktig punkt. Fylkesmannen vil framheve 
betydningen av at blir foretatt en revisjon der det foreligger skogbruksplanlegging med MiS 
registerering av eldre dato og der kvalitet er dårlig. Kvaliteten har utviklet seg mye siden de første 
registreringer ble gjennomført. Likeledes haster det med å få gjennomført skogbruksplanlegging med 
MiS registering i de områder det ikke foreligger.  
Dette er forhold som er viktig både ut ifra et miljø- og skogbruksfaglig synspunkt.  
Fylkesmannen vil også framheve betydningen av at det etableres en større klarhet i status jfr. MiS og 

Naturtyper. Slik situasjonen er i dag oppleves det en stor grad av usikkerhet også i forvaltninga. Det 

må arbeides for å harmonisere dette i større grad. 

Fylkesmannen stiller spørsmål om hvorfor grensen settes ved nasjonal verdi (verdi A), og ikke 
regional/lokal verdi (verdi B). I 2013 var det registrert 77 000 dekar naturtyper i skog med verdi B i 
Sør-Trøndelag. Naturtyper i skog med verdi B utgjør 1 % av det skogkledt mark i fylket. I denne ene 
prosenten ligger også noe areal som allerede er vernet etter Naturmangfoldloven. Fylkesmannen 
mener at det faglige grunnlaget for dette valget burde vært en del av informasjonen i høringen, og 
hvor konsekvensen av dette valget ift nasjonale mål burde vært belyst.  
 

Fylkesmannen i Oppland 

Informasjon om nøkkelbiotoper og naturtyper.  
Myndighetene inkludert Fylkesmannen skal informeres om nye nøkkelbiotoper og om 

skogbrukstiltak som kan redusere verdiene i naturtyper med verdi A og B, og dessuten dersom det 

oppdages endring/uoverensstemmelse i oppgitt miljøverdi på offentlig registrerte naturtyper.  
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Kravpunkt 22: Hensyn til rovfugler og ugler 

DNV GL 
Kravpunkt 22. Hensyn til rovfugler og ugler. Til punktet er det utarbeidet er liste over arter med 

spesifikk tider og avstand der en skal unngå hogst/forstyrrelser. Listen er ikke komplett, det er 
flere rovfugler og ugler i Norge enn det som er på listen. Siden punktet omhandler alle rovfugler og 
ugler er det uklart hvordan er skal forholde seg til andre ugler og rovfugler som ikke er beskrevet i 
tabellen. 

 

SB Skog 

Endring:  
Ser at Lerkefalk mangler, bevisst eller ubevisst? 
 

Statskog 

Kravpunkt 22 og 23: 

I begge disse to kravpunktene står det i kravbeskrivelsen at: «Har skogeier fått informasjon som ikke 

ligger i en offentlig database skal det tas hensyn til denne.» Det bør i standarden stilles krav til 

skriftlighet og GEO-referanse til den informasjon som tilflyter skogeier. Teksten i kravbeskrivelsen 

endres til: «Har skogeier fått skriftlig og GEO-referert informasjon…….» Eventuelt «Har skogeier fått 

troverdig informasjon…….»  

Begrunnelse: En skogeier får ofte mye informasjon om miljøelementer på egen eiendom. Det må 

kunne stilles krav til nøyaktighet, troverdighet og presisjon til den informasjonen som tilflyter 

skogeier som faktisk gjør han i stand til å kunne ta hensyn. Det bør ikke være slik at det er skogeier 

som sitter igjen med all ansvar og dokumentasjonskrav ved troverdigheten til tilflytt 

miljøinformasjon. En kan se for seg at uklar og ufullstendig informasjon leder til at skogeier får 

ansvaret for å gjennomføre ressurs- og tidkrevende prosesser for selv å kunne sannsynliggjøre 

innholdet i alt for generell og vag informasjon. Dette er urimelig. Derfor bør det kunnes stilles krav 

også til kvaliteten på data som tilflyter skogeier før denne er pliktig å ta hensyn iht. standarden. 

Dette bør det åpnes for i teksten til disse kravpunktene. 

Videre tas det inn et nytt avsnitt til slutt: Oppdatert og dokumentert kunnskap om rovfugler og 

ugler/tiurleik skal snarest mulig oppdateres i de sentrale databasene. Ansvarlig for at dette skjer er 

eier av databasene. 

Begrunnelse: I begge disse kravpunktene legges det vekt på at endringer i hensynssoner, tidsperioder 

uten forstyrrelse samt vurdering og planlegging av hogst inn i tiurleikområder skal gjøres av person 

med skogbiologisk kompetanse. Det bør også defineres rutiner ift. hvordan oppdatert kunnskap om 

fravær av miljøelementer skal håndteres. F.eks. at en registrert hønsehauk ikke lenger er til stede, 

eller at en tiurleik ikke lenger er aktiv. Det bør stilles krav til at slik kunnskap lar seg oppdatere, og at 

sentrale databaser snarest mulig blir oppdatert med ny dokumentert kunnskap. 
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ALLSKOG 

Side 17, kravpunkt 22, Hensyn til rovfugler og ugler; Skogen er ikke havørnens naturlige habitat. 
Den er ingen skogsfugl. Restriksjoner ift havørn bør begrenses til ikke å avvirke lokaliteten når 
det er igangværende hekking.  
 

Glommen 

Nå er sikkerhetsgrensene kommet direkte inn i standarden. Er dette vurdert – og er det riktig?? 

Her blandes truede og ikke truede arter sammen. Er hønsehauken en art som krever denne type 

restriksjoner ved hogst? En 50 meter sone som skal henge sammen med omkringliggende skog sone 

er et stort areal.  

Fylkesmannen i Østfold 

Kravpunkt 22.  Hensyn til rovfugler og ugler 

 Et viktig nytt punkt, men tabellene er upedagogiske og uklare, disse må forbedres. Tabellen i 
kravpunkt 14 i den gjeldende standarden er betydelig bedre. 

 

Fylkesmannen i Telemark 

Språklig presisering 
I kravpunkt 22 og 23 kan teksten forstås slik at offentlig informasjon ikke skal brukes dersom skogeier 
har «ikke-offentlig» informasjon. Det blir feil! 
 

Målselv kommune 

 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen støtter at det nå etableres konkrete avstandssoner og tidsrom hvor det skal tas 

særlige hensyn til rovfugler og ugler. Hønsehauken er plassert som nær truet på Rødlisten. Hogst er 

vurdert som den største trusselen mot hønsehaukens leveområder (Jacobsson R. & Sandvik J., 2014. 

Hønsehauk i Sør Trøndelag 1994-2013. NOF-rapport 2014-12. 20 s.). I løpet av de siste 20 årene er 
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det i Sør-Trøndelag registrert 37 hogstinngrep nærmere enn 50 meter (nærhogst) fra reirtrær innen 5 

år etter siste registrerte hekking. Dette er fordeltpå 30 lokaliteter. Av 13 nærhogstberørte 

reirområder i 10-årsperioden 94-2003 var det kun ett reir som ble forsøkt brukt etter at det ble 

berørt av hogst. (Jacobsson R. & Sandvik J., 2014. Hønsehauk i Sør Trøndelag 1994-2013. NOF-

rapport 2014-12. 20 s.). For å ivareta hønsehauken er det viktig at det tas større hensyn til 

reirområdene i tida som kommer og Fylkesmannen støtter de foreslåtte hensynskriteriene for 

hønsehauk.  

I kravpunktet skrives det: Person med skogbiologisk kompetanse godkjent av sertifisert tømmerkjøper 
kan gjøre endring av hensynssone og tidsperiode uten forstyrrelse fra skogbruk. I tilfeller hvor person 
med skogbiologisk kompetanse mangler ornitologisk kompetanse, bør punkt 22 inneholde krav om 
konsultasjon mot ornitologisk kompetanse.  
 
For en del arter er det foreslått radius 200 m fra hekkeplass eller reir i bruk hvor det ikke skal utøves 
skogbruksforstyrrelse. Fylkesmannen vil påpeke at dette vil være i minste laget for flere av artene 
(fjellvåk, fiskeørn) dersom det er åpent terreng med mye innsyn til reirområdet. For å nå mål om å 
ikke ødelegge hekkingen mener vi at det i slike tilfeller er nødvendig å utvide grensen til 400 meter. 
Dette bør fremgå av kravpunktet.  
 

Fylkesmannen i Oppland 

Fylkesmannen mener det er positivt at de spesifikke hensynene til rovfugl/ugler som er ekstra 

sårbare for forstyrrelser, er inkludert i PEFC-standarden. Ut fra vår kunnskap vil vi foreslå 

følgende endringer for kravpunktene for hubro, kongeørn (og havørn):  

- eller skogbruksaktivitet innenfor en radius på 150 meter (endret fra 

100 m) fra reirplassen.  

endret fra 400 m) fra 

reirplassen i perioden 1. februar (endret fra 1. januar) til 31. juli.  
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Kravpunkt 23. Hensyn til tiurleik 

SB Skog 

Endringer: 
Punktet blir for unyansert da det ikke skilles på leiksentrum og dagområder.  
 
I tredje avsnitt står det:  
«Vurdering av om det kan hogges og planlegging av hogsten skal gjøres i samarbeid med skogbiolog 
eller annen kvalifisert person godkjent av sertifisert tømmerkjøper.»  
Dette er ikke gjennomførbart. Pr i dag er det svært få personer (kanskje 1-2) som er kvalifiserte på 
landsbasis og det sier seg selv at dette blir en flaskehals. Dessuten har disse 1-2 tilhold på Østlandet, 
dvs kostnadsdrivende og legger en demper på aktiviteten i andre landsdeler. Hver sertifikatholder må 
ha et system for kvalifisering av planleggere og hogstmaskinførere for hogst i slike områder. 
Kvalitetssikring kan gjøres ved et utvalg hogster under tredjepartsrevisjoner eller lignende. 
 
En grov oppskrift kan lages av de som har god fagkunnskap på området. Lokale forhold vil jeg tro 
veksler en del slik at det er vanskelig å bli for bastant i kritereien for hvordan dette skal forvaltes. Er 
heller ikke sikker på at dette skal være en del av en standard. Følgen av det er at mange andre 
hogstformer og hensyn også må detaljbeskrives. 
 
Siste avsnitt er upresist: Hogst av hvilken leik, den nye eller gamle?  
 

Statskog 

Se tekst kravpunkt 22 

Skogkurs 

Definisjonen «En tiurleik har minst 2 spillende tiurer», tror vi blir vanskelig å måle. 

Balsfjord kommune 

 

Mjøsen 

Mjøsen Skog mener det er viktig at kravpunktet nå har tatt inn hvordan man kan skjøtte skogen for å 

flytte tiurleik, der dette er aktuelt. Det bør også komme inn en presisering av hvor nært registrert 

leiksentrum man skal, før man må innhente skogbiologisk kompetanse. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen er positiv til dette nye kravpunktet om å ta særlige hensyn til tiurleiker, og det ved 

hogst inn mot leiken skal legges vekt på å unngå at leiken settes igjen som en «øy» i landskapet. 

Unntaket her er hvis leiken er omgitt av hogstflater og ensaldret granskog som ikke kan overholdes 

15-20 år fram i tid. Fylkesmannen mener unntaket er for bastant og mener det i hvert tilfelle må 

gjøres en faglig vurdering og ta så mye hensyn som mulig med mål om å opprettholde leikens 

funksjonalitet. 
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Kravpunkt 24. Vannbeskyttelse 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Muligheten for å «stedvis» åpne kantsoner må enten presiseres vesentlig og underlegges streng 
kontroll, eller fjernes. Begrepet «skjøtsel» må for øvrig kun brukes om tiltak som fremmer 
naturverdier.  

SB Skog 

Endringer:  
Det er uklarheter mellom setning 1 og 3 under: 
 
Det skal bevares eller utvikles et vegetasjonsbelte mot vann, elver og bekker med årssikker 
vannføring. Ved vann og langs elver og bekker bredere enn to meter, er det viktig å skape stabile 
flersjiktete kantsoner. Langs bekker smalere enn to meter skal buskvegetasjon og mindre trær spares 
for å sikre et vegetasjonsbelte langs bekken. 
 
Setning 3 bør erstatte setning 1. …årssikker …vannføring kan tas med i tillegg. Synes for øvrig at 
helårs vannføring er bedre enn årssiker, uklart hva det faktisk er. 
 
Under kriteriene for justering av kantsonebredde bør det stå en minste grense som før; dvs f.eks 5 
meter. 
 
For å fange opp de spesielle forholdene som oppstår i periodevis oversvømte arealer, skal normalt 
oversvømmingsareal inngå i kantsonen. 
Vi har vært borti flere tilfeller av slike periodevise oversvømmingsareal. De kan bli relativ mange 
dekar store. Foreslår heller at det i slike områder gjennomføres en lukket hogst eller småflatehogst 
dersom det er mulig. Mot selve det kontinuerlige vannløpet skal det være kant eller fokus på å bygge 
opp en ny dersom stabilitet ivaretas.  
 
Setningen: Hogst og pleie i kantsonen…. her er det mangler i norsken. 
 
Punktet med «Andre hensyn til vann», ift disse har vi kommentert enkeltpunktene ellers i dette 
notatet.  
 

Statskog 

«Kravpunktet skal sikre vannkvaliteten i vann og vassdrag og skape levesteder for arter som har 

naturlig tilhold ved eller i vassdraget. 

Krav 

Det skal bevares eller utvikles et vegetasjonsbelte mot vann, elver og bekker med årssikker 

vannføring. Ved vann og langs elver og bekker bredere enn to meter, er det viktig å skape stabile 

flersjiktete kantsoner. Langs bekker smalere enn to meter skal buskvegetasjon og mindre trær spares 

for å sikre et vegetasjonsbelte langs bekken.» 

Det savnes en beskrivelse i standarden når det er en bekk/vassdrag, og også hva som menes med 

begrepet «årssikker vannføring» I gammel og gjeldende standard står det i kravpunkt 12 

«»Kantsoner» at kantsoner skal bevares eller utvikles langs «…vann/vassdrag bredere enn én meter 

ved normalvannstand der det er mulig». 
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Begrunnelse: Det er ofte utfordrende under drift å stadfeste om når ett vannsig i terrenget er en 

bekk som krever vegetasjonsbelte, og en vil ofte finne bekker med såkalt års-sikker vannføring som 

er langt under en meter brede. Disse kan det være mange av i fuktige strøk av landet, og det er heller 

ikke alltid naturlig å spare kantsoner langs disse. Dessuten vil disse også ofte være skjult under kvist 

og bar ved drift, og skjult og tilfryst under snø om vinteren. Det foreslås derfor at teksten 

«…vann/vassdrag bredere enn én meter ved normalvannstand der det er mulig» videreføres i ny 

standard. 

Fritzøe Skoger 

 Kravpunkt 24 Vannbeskyttelse  
Andre hensyn til vann, andre kulepunkt. “Drivstoff skal ikke lagres nærmere enn 50 m fra vannkilde. 
“. Er vannkilde kun drikkevann ref kravpunkt 11, siste avsnitt: “Minsteavstand til nærmeste 
drikkevannsforekomst”. Bør bruke samme begrep hele veien. FS praktiserer for øvrig min 50 m mot 
alt vann. 
 

Vestskog 

Me ser det er ei føresegn om at det er mogeleg å hogga einsjikta ustabil eldre grandominert skog for 
å etablera ei sjikta kantsone, men at slik hogst må dokumenterast. Det er fornuftig å ha moglegheit 
til slike praktiske tilnærmingar, så me synest at denne føresegna er bra.  
 
Vestskog meiner derimot at kravet om at slik hogst må dokumenterast medfører heilt unødvendig 
meirarbeid utan at det er noko nytte av eit slikt dokumentasjonskrav, i alle fall i vår region. Med 
unnatak av nokre kjende områder med naturleg granskog i Voss/Hardanger/Ryfylke er 100 % av 
granskogen som vert hogd hjå oss einsjikta og ustabil. I dette kravpunktet meiner me absolutt at det 
ville ha vore på sin plass å gje eit generelt unntak til granskog som er skogreist og treslagsskifta, då 
kravpunktet slik det står no gjev oss meirarbeid utan tilført nytte for nokon som helst.  

Skogkurs 

Veldig bra med eget kravpunkt «Vannbeskyttelse», det forsterker budskapet.  

Vi mener at ustabil kantsone uansett treslag bør gi åpning for fjerning for å bygge opp ny. Erosjon i 

vassdrag pga. vindfellinger er uavhengig av treslaget som går over ende. Spesielt krevende i 

finstoffrike områder med raviner og leire/silt. Vi har sett en del dårlige eksempler på gjensetting av 

kantsoner som går over ende også med andre treslag enn ensjiktet, ensaldret eldre gran til stede. 

Kantsoner mot mindre bekker er utfordrende fordi det ofte ikke finnes naturlig kantsone der fra før. 

Frykten for ikke å gjøre noe galt, fører til at det settes igjen ustabile trær som velter og ødelegger 

bekkefaret. Vi synes den nye formuleringen «Langs bekker smalere enn to meter…» ivaretar dette på 

en praktisk måte, men er det forenlig med vannressurslovens §11? 

Kantsonebredde i bratt terreng mot myr er nevnt, men ikke mot vann. Det bør gjelde begge to, slik 

det står i dagens standard. 

I dagens kravpunkt Myr og sumpskog står følgende: «Grøfterensk og suppleringsgrøfting kan skje…». 

Vi foreslår å erstatte kan med bør eller skal. Argumentet for det er at dette er felter som tidligere ble 

kalt vannsjuk skogsmark og som ble grøftet for å senke grunnvannstanden og sette skogen i bedre 

vekst. Når vi i dag sluttavvirker slike bestand der grøftene ofte er gjengrodde og i blant fylt med 

hogstavfall, vil den nye skogen slite fordi grunnvannet stiger betraktelig etter hogst. 
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Fylkesmannen i Hordaland 

 Det bør ikke markberedes ved kantsoner, bekk med årsikker vannføring, 
kulturminnets ytre kant, mye brukte eller historiske stier. Standarden må viser til en 
realistisk faglig tilnærming til vedlikehold og etablering av flersjiktige kantsoner. 
Kantsoner er viktige biotoper, genressursbank og tilbaketrekningsarealer for et 
mangfold av organismer. 

Fylkesmannen i Buskerud 

Kravpunkt 24. Vannbeskyttelse og Kravpunkt 25. Myr og sumpskog  
Kommentar til: Angivelse av kantsonebredder  
Fastsetting av kantsonebredde vil nødvendigvis måtte inneholde et element av skjønnsvurderinger 
og tilpasning til lokale vegetasjonsforhold. Kravpunktet inneholder imidlertid angivelse i meter av 
utgangspunktet for vurdering av kantsonebredde (10-15 m), vesentlig bredere (25-30 m) og mindre 
myrer (5 meter). Selv om vi kan se utfordringene med å presisere kantsonebredder i meter, kunne 
begrepene «smalere», «bredere» og «svært smal» med fordel også vært presisert for å unngå 
uklarheter.  
 

Målselv kommune 

 

Juletreet ANS 
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Balsfjord kommune 

 

Mjøsen 

Standarden vil i større grad åpne for å drive skjøtsel i kantsoner, med formål å sikre vannkvalitet og 

forholdene for arter som har naturlig tilhold ved eller i vassdraget. Mjøsen Skog støtter det foreslåtte 

kravpunktet.  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen mener Norsk PEFC Skogstandard må utarbeide kravene slik at de følger rammene til 
Vannressursloven. Om kantsoner langs vann og vassdrag står det i standarden at det skal bevares 
eller utvikles et vegetasjonsbelte mot vann, elver og bekker med årssikker vannføring. Videre kommer 
en nyansering av dette i forhold til elvas bredde der det i standarden er satt et skille på 2 meter. Elver 
med bredde over 2 meter skal ha stabile flersjiktete kantsoner, mens elver smalere enn 2 meter skal 
buskvegetasjon og mindre trær spares. Dette henger dårlig sammen med vannressurslovens §§ 2 og 
11, som definerer hva et vassdrag er (§2);  
«Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med 
tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand.» Videre står det i § 11 at «Langs 
bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.»  
Et naturlig vegetasjonsbelte betyr at vi ikke skal røre kantskogen uavhengig av vassdragenes bredde. 

Små vassdrag har ofte viktige funksjoner som gyte- og oppvekstområder for fisk, og overhengende 

vegetasjon er minst like viktig her. Vegetasjonen tar opp næringsstoffer, gir skygge, som igjen 

reduserer begroing og oppvarming, og gir mat til fugl og fisk, reduserer erosjonsskader mm. 

I Vannressursloven § 11 er det i forarbeidet til loven lagt til grunn at kantvegetasjonen starter ved 
vannspeilet og omfatter vegetasjonen på bredden opp til høyeste vanlige flomvannstand pluss en 
begrenset sone ut over dette. Denne sonen er en del av vassdraget og skal ikke røres. Kantskogen må 
være bredt nok til å hindre avrenning og danne leveområder for planter og dyr. En kantsone på 10 
meter vil som regel oppfylle kravene i Vannressursloven, men det må brukes skjønn i forhold til 
jordsmonn, elvas størrelse og elvekantens utforming. Tiltak langs vassdrag må være avklart i forhold 
til Vannressursloven § 11 før tiltak lovlig kan utføres.  
 
I den foreslåtte standarden står det videre «at bredden på kantskogen må tilpasses forholdene på 
stedet og kan variere innen en og samme kantsone. Bare unntaksvis vil det være behov for kantsoner 
med bredde på mer enn en trehøyde.» Finnes det en standard trehøyde, eller er det maskinfører som 
i hvert tilfelle skal definere hvor høyt et tre er? Her må det være bedre å forholde seg til teksten 
lenger ned som sier at en bredde på 10-15 meter skal være utgangspunktet for en kantsonebredde. 
Dette stemmer godt i forhold til vurderinger gjort i forarbeidet til Vannressursloven. Videre er det i 
standarden listet opp et sett med justeringskriterier med 5 punkter for kantskogsbredde. To av 
punktene krever bredere kantskog, mens tre legger til rette for smalere kantskog. Men det står ikke 
hvor mye smalere. Fylkesmannen mener at 10 meter er å regne som et minimumskrav, men at man 
må vurdere å øke bredden etter en vurdering av forhold som jordsmonn, elvas størrelse og 
elvekantens utforming (helning).  
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«for å fange opp de spesielle forholdene som oppstår i periodevis oversvømte arealer skal normalt 
oversvømmingsareal inngå i kantsonen». Her må ordet «normalt» fjernes. Dette er per definisjon en 
del av vassdraget og tiltak her må i hvert enkelt tilfelle søkes tillatelse fra vassdragsmyndigheten.  
Det kan foretas en begrenset tynningshogst av kantskogen så lenge skogens funksjon som 

leveområde for planter og dyr og ikke reduseres. Vannressursloven skiller ikke på arter, og dermed 

må teksten om «ensjikta ustabile eldre grandominert skog..» bort. Her kan gran, på linje med andre 

tresorter som står innafor kantsonen tynnes svært forsiktig for å danne lysåpninger som evt. får opp 

ny løvskog. 

«Av hensyn til friluftsliv, kulturlandskap og trafikksikkerhet kan kantsonene stedvis åpnes.» - men 
tiltak som berører kantsonen skal ha tillatelse fra vassdragsmyndigheten før tiltak lovlig kan 
gjennomføres.  
 
Andre hensyn til vann  
Kulepunkt 2: «Det skal legges vekt på å unngå forurensning….» Denne er litt vag og bør skrives 
tydeligere, jf. vår merknad om tydelighet ovenfor.  
Videre står det at «Drivstoff skal sikres mot utilsiktede hendelser og lagres på godkjente låsbare 
tanker. Drivstoff kan kun lagres med anbefalt minsteavstand 50 meter til nærmeste 
drikkevannsforekomst…». Avstanden til drikkevann virker liten og vi stiller spørsmål om det er avklart 
med Mattilsynet?  
Kulepunkt 4 Markberedning. I og med at kantskog ikke skal røres, skal det heller ikke være 

markberedning i vassdragets flomsone, inkludert kantsone. Kulepunktets grense på 5 meter fra 

nærmeste bekk henger ikke sammen med verken resten av teksten eller Vannressursloven og bør 

endres eller fjernes.  

Fylkesmannen i Oppland 

Vi mener at prikkpunkt 2 bør endres til «forurensing av vann og vassdrag skal unngås»  

 

Kravpunkt 25. Myr og sumpskog 

SB Skog 

Endringer: 
Jfr «Det er ikke krav om tilpasninger av hogstform for myrer og sumpskoger mindre enn 2 dekar.»  
Dette tror vi er en dårlig løsning. Det vi vil få se er eksponerte kjøreskader i myrer og sumpskoger 
som ingen er tjent med. Dette skaper ikke god legitimitet og omdømme for hverken standarden eller 
skognæringa.  
 
Vi leser det slik at det ikke er krav til kanter for sumpskoger uansett størrelse. Vi har levd i den tro at 
artsmangfoldet er større i en sumpskog enn i en myr, samt at sumskogene som regel er relativt små i 
utstrekning. Konsekvensen av dette er vel at kantkravet bør være det samme for myr og sump. 
 
Kantsone mot myr: …, men trær på myra kan tas med i vurderingen mht. kantsonens økologiske 
funksjon. Dette er en forvirrende setning og misforstås ofte og bør fjernes. Hovedpoenget må være 
at kanten skal stå på fastmark. 
 



98 
 

NORSKOG 

 

Målselv kommune 

  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Grøftevann skal ikke ledes rett ut i vassdrag, og det er grunn til å stille spørsmål om hvordan dette 

skal ivaretas. Det er behov for å definere sumpskog, og hva som er rammene/definisjonen av 

begrepet «suppleringsgrøfting». 
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Kravpunkt 26. Brannpåvirket skog 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

Ved avsetning av brannpåvirket skog skal skogbiolog brukes for å velge de mest verdifulle områdene. 
Avsatte områder skal kartfestes.  
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Kravpunkt 27. Kulturminner og kulturmiljøer 

SB Skog 

Endring: 
 
«Normalt kan skog avvirkes på eller ved kulturminner. Størst risiko for ødeleggelse av kulturminner er 
ved terrengkjøring med lastetraktor/stor skogstraktor. Slik kjøring bør ikke gjøres nærmere kjent 
kulturminne enn 5 meter.  
 
Det skal ikke markberedes nærmere enn 5 m fra ytre kant av kulturminnet og innenfor registrerte 
kulturmiljøer, jfr. kravpunktet om kulturminner og kulturmiljøer.» 
 
Her må det presiseres at det gjelder automatisk fredede kulturminner og lovkravet sier en 5 meters 
sikringssone. Da kan det ikke formuleres med bør, det må stå skal. 
 
Vi synes det er uheldig å blande sammen kulturminner og jordbrukets kulturlandskap. Det er to 
veldig forskjellige ting. Sistnevnte bør inn i et annet kravpunkt. 
 
Hva menes med kulturmiljøer etter kravpunktet? Er det ift kulturminneloven eller jordbrukets 

kulturlandskap? 

Statskog 

Kravpunktet skal sikre at det tas hensyn til kulturminner og til jordbrukets kulturlandskap. 

Under kravbeskrivelsen i tredje avsnitt siste punktum heter det at: «Slik kjøring bør ikke gjøres 

nærmere kjent kulturminne enn 5 meter.» Denne endres til «Slik kjøring skal ikke gjøres nærmere 

kjent kulturminne enn 5 meter.» 

Begrunnelse: Det er her ikke samsvar mellom kravpunktet og forklaringer. Under «Forklaringer» for 

kravpunkt 27 heter det at: «Det er nulltoleranse mot terrengkjøring og markberedning nærmere enn 

5 mot fredete kulturminner, med mindre dette er forhåndsavklart med kulturminnemyndighet.» Her 

må tekst og forklaring bringes i samsvar. Unntaksbestemmelsen under forklaringer som sier «….med 

mindre dette er forhåndsavklart med kulturminnemyndighet» er ikke til hinder for at det i 

standarden, for normale tilfeller presiseres at det ikke skal kjøres nærmere kjent kulturminne enn 5 

meter. Normalt kjøreforbud nærmere enn 5 meter fra kulturminne er også mer i tråd med dagens 

praksis og praktisering av dagens PEFC-skogstandard. 

ALLSKOG 

Side 21, kravpunkt 27, kulturminner og kulturmiljøer; I dette punktet er det manglende 
konsekvent ordbruk ift «bør» og «nulltoleranse» for avstand på 5 meter, slik det står bak i 
forklaringen. Dette må endres og ordet «bør» må bli gjeldende. Dette blir også mest praktikabelt 
da mange kulturminner er dårlig kartfestet, og utformingen av kulturminnet varierer.  
 

Glommen 

Markberedning er det mest risikofylte tiltaket knyttet til kulturminner. 

Kulturstubber som et tiltak for å merke kulturminner må inn i standard. 

 



101 
 

Skogkurs 

I dag benytter mange seg av å sette igjen høgstubber ved kulturminner i forbindelse med hogsten 

som en markering for senere. Vi foreslår at disse såkalte isteden kappes på 1 meter og kalles 

kulturstubber. Da slipper vi sammenblanding med høgstubber som er et element i seg selv. 

 

Målselv kommune 

 

Juletreet ANS 

 

Mjøsen 

Kravpunktet beskriver hensyn til kulturminner. Gjensetting av «kulturstubber» for å markere 

kulturminne i marka bør beskrives i standarden. Kulturstubber kappes i brysthøyde.   
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PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering 

SABIMA, NNV,WWF og NF 

 Det er betydelige forskjeller mellom ulike sertifisører og mellom ulike regioner i kontroll med 
og praktisering av miljøkravene. Det må tas kraftfulle grep for å forhindre disse svakhetene.  

 
 Sertifisørene må pålegges å gjennomføre uvarslet feltkontroll av minimum 2 % av alle 

hogster. Feltkontrollene skal være risikobasert, hvilket vil si at andel feltkontroller økes i 
områder eller av typer av skogbrukstiltak som har vist seg å ha forhøyet risiko for feil.  

 

ALLSKOG 

 PEFC NO 03  
1. Side 6. 5,2 Gruppesertifikatholders ansvar, punkt 12; ALLSKOG savner mer konkrete 

regler for ansvar og eventuelt skifte av ansvar mellom kjøpere av virket når en skogeier 
går inn og ut av avtaler. Stikkord her er tidsrom sertifikatholder har ansvar etter en 
tømmerhandel, ansvar for avvikslukking, form for kommunikasjon/infoutveksling mellom 
sertifikatholdere.  

 

2. Generelt; Det etterlyses et nasjonalt register for suspenderte skogeiere som har mistet 
retten for tømmerleveranser for en periode. ALLSKOGs forslag er at kontraktssystemet i 
Skogdata benyttes, og at systemet sperrer for kontrahering når en skogeier er 
suspendert.  

 
3. Side 13 nederst om funksjonærer; ALLSKOG har ikke dette på plass pr i dag. Det utdannes 

ikke nok skogfaglig personell til å sikre dette kravet. Dette vil også virke lønnsdrivende og 
øke kostnadene i skogbruket. Planleggere og MiS-registratorer har heller ikke dette 
oppfylt. Dette kan delvis sikres gjennom at punktet tar inn annen relevant utdanning, 
som tilstrekkelig.  

 

Vestskog 

Merknader til PEFC N 03, Krav ved gruppesertifisering:  

 Vestskog er veldig godt nøgde med at det er høve til å framleis inngå avtale om 
gruppesertifisering gjennom ein virkeskontrakt med sertifiseringsavtale.  

 Me ynskjer kommentera at skogbruksleiarane er forventa å vera ein viktig ressurs for den 
interne kontrollen i skogeigarandelslaga medan det er gjeve adgang til at skogeigarar eller 
representantar for desse kan vera dei som utfører den interne kontrollen i andre 
organisasjonar. Vestskog meiner at dette vert uryddig og kan medføra både ein 
konkurransemessig ulempe for skogeigarandelslaga og ujamn kvalitet på intern kontroll for 
andre organisasjonar. Dette fordi det er svært ulike kompetansekrav i sertifiseringssystemet 
til skogeigarar og til eigne tilsette hjå sertifikathaldarane.  
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PEFC N04 Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer 

DNV GL: 

Pkt: 2.0 Krav til sertifisering/akkrediteringsorganer (PEFC N 04) 

2.1 Krav til tidsbruk på revisjoner 

DNV GL anbefaler en tydeligere angivelse av forventet tidsforbruk på revisjoner mot PEFC N 01. I 

praksis en modell for beregning av revisjonstid, basert på kompleksitet, erfaringer og risiko. 

2.2 Positiv rapportering. 

For sentrale områder i standarden hvor man erfaringsmessig har utfordringer bør medføre et krav til 

såkalt positiv – rapportering fra sertifiseringsorganene. 

Med andre ord, utover avvik som avdekkes, bør man i rapporten si noe om hvor mange hogster man 
har vurdert, og hva status er i forhold til ulike elementer i standarden. Et eksempel kan være 
terrengskader. 
 
Vi finner det ikke unaturlig at sertifiseringsrevisor uttaler seg om sertifikatholders nivå når det 
kommer til å unngå, og fjerne kjøreskader i selve rapporten, eller i en sjekkliste som vedlegg til 
rapporten. En slik positiv rapportering kan gjøres ved at PEFC- Norge utarbeider en sjekkliste som gis 
til sertifiseringsorganene, og som skal lastes opp på PEFCs – nettside etter hver revisjon. Sjekklisten 
bør være av en slik natur at man i mindre grad kan bruke generelle utsagn. Denne tilnærmingen 
brukes i dag for flere av de standardene DNV GL sertifiserer etter. 
 
2.3 Kalibrering av revisorer og sertifiseringsorganer 
 
Vi oppfordrer PEFC- Norge å kjøre årlige samlinger, med tilhørende verifikasjon av revisor kunnskap 
til standarden, sertifiseringsregimet og sentrale lovkrav. 
PEFC- Norge bør sammenstille funn fra de ulike revisorer for å bekrefte at revisor/sertifiseringsorgan 
har felles tilnærming til revisjoner. 
 
En forutsetting for lik konkurranse mellom sertifiseringsorganer og ikke minst næringsaktørene er et 
likt nivå på bedømming. Historisk ser vi at DNV GL gir betydelig flere avvik. Da vi tok over en 
sertifisert organisasjon fra en konkurrent for noen få år tilbake fant vi over 40 avvik ved første DNV 
GL – revisjon. Vår forgjenger hadde samlet sett mindre enn en håndfull foregående 3 år. Vår nye 
kunde var enig i avvikene, og byttet til DNV GL nettopp for å få bedre kontroll. 
 
Samtidig, når vi legger listen høyere hos våre kunder, påfører vi dem flere kostnader. Dette er ikke 
riktig ut fra bransjens konkurransesituasjon. PEFC- Norge bør iverksette tiltak for å vurdere mengden 
og alvorligheten av funn sertifiseringsorganene i mellom. Vi tviler sterkt på at nettopp DNV GL 
kunder faktisk har så mange flere avvik enn andre sertifiseringsorganers kunder. 
 
2.4 krav til akkrediteringsorganer 
 
Samtidig som vi stiller oss bak punkt 5. 1 i PEFC N 04, har vi erfart innen andre sertifiseringsregimer 
at det er varierende oppfølging fra akkrediteringsorganer i andre land, når det kommer klager på 
sertifiseringsorganer. Ved å tillatte cross-border akkreditering, eller sertifiseringsorganer må det 
forventes at PEFC- Norge tar en mer aktiv rolle ovenfor sertifiseringsorganene. Det er også verd å 
merke seg at punkt 7.2 kun henviser til norsk akkreditering når det kommer til klager. 
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SABIMA, NNV,WWF og NF 

Sanksjonsmulighetene presentert i N04 må praktiseres strengere, slik at det er en reell mulighet for 
at sertifikatet blir suspendert. I tillegg må det etableres en plikt for sertifikatholder om å føre 
«svartelister» over skogeiere som nektes å levere tømmer, og at denne listen deles med andre 
sertifikatholdere.  
 

Norsk Akkreditering 

 

Swedac 

Se kommentarer til PEFC N 04i Swedac sitt høringssvar. 

Epost fra Magnus Liedberg, Swedac: 

Bifogat finner du en skannad kopia av PEFC N04. 

Jag skannade den för att med hjälp av Adobe Reader kunna skapa anteckningar i själva pdf-

dokumentet. 

Jag hoppas att dessa anteckningar går att läsa utan problem, om inte ber jag dig att kontakta mig. 

Jag har dessvärre inte haft möjlighet att spendera så mycket tid på den här remissen. 

Kommentarerna är en blandning av erfarenheter från våra bedömningar samt från granskning av 

andra PEFC-scheme. Idealt hade någon av mina kollegor inom miljöledningssystem bidragit med 

kommentarer, kanske nästa gång. 

En punkt som vi anser vara viktigt i samband med gruppcertifiering är certifieringsorganets revisioner 

hos gruppmedlemmar. Det är lämpligt att ni fastställer ett minsta stickprovsuttag som certorganet 

ska genomföra. Vår erfarenhet är att det av kostnadsskäl annars blir mycket få stickprov. 

När nästa utgåva av dokumenten blir tillgänglig är Swedac tacksamma för att få möjlighet att lämna 

kommentarer igen. Vidare kommer vi att granska ert certifieringssystem när det första 

certifieringsorganet ber ansöker om förändrad ackreditering. Förhoppningsvis finns det då inga 

problem med era dokument som förhindrar ackreditering. Det är bra om vi kan ha en löpande 

kontakt under slutfasen av utvecklingen av ert dokument. 

Innspill i egen pdf (kommentarbokser i pdf).  
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PEFC N07 Veiledning for notifisering av sertifiseringsorganer 
 

Norsk Akkreditering 

 

 




