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Markasamling 10. oktober 2022



Agenda
• Revisjon av PEFC-standarden (2020-2022)

• Arbeidskomite
• Revisjonsprosess

• Revidert Norsk PEFC Skogstandard
• Sentrale endringer

à Generelt
à Spesielt for friluftsliv

Ti
tte

l p
å 

pr
es

en
ta

sj
on

Si
de

 2



3

PEFC jobber for å fremme bærekraftig skogbruk, 
gjennom sertifisering av skog 
og dokumentasjon av sporbarhet gjennom verdikjeden



Revisjonsprosessen

Fase 1 
Innledende

• Kartlegging av interessenter 
• Kunngjøring og invitasjon til deltakelse
• Nasjonalt webinar
• Nominasjoner og innspill
• Opprettelse av arbeidskomite (20. mai 2020)

Fase 2
Arbeidskomite

• Gjennomgang og utarbeidelse av forslag til revidert standard
• Forslag til ny skogstandard på høring (60 dager) (11.april – 10. juni ‘22)
• Gjennomgang av høringssvar og framlegg av endelige standarder (30.juni)

Fase 3  
Godkjenning og 
implementering

• Nasjonal godkjenning - PEFC Norge (18. august 2022)
• Innsendelse til PEFC for internasjonal godkjenning

4

Jan - Mai ‘20

Juni ‘20 – Juni ‘22

Aug ‘22 à



Arbeidskomite: 16 repr. + 6 observatører

Interessentgruppe
Antall 
repr. Hvem

Skogeier 4 Norges Skogeierforbund, Norskog, Statskog
Miljø 3 SABIMA, WWF, Natur og Ungdom
Friluftsliv 2 Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund 
Klima 1 ZERO
Kvinner 1 Kvinner i skogbruket
Arbeidstaker 1 Fellesforbundet/LO

Næringsliv 4
Treindustrien, Treforedlingsindustrien, 
Maskinentreprenørenes Forbund, Skognæringa Kyst

SUM 16
Observatører (6):
Myndigheter 2 M.Dir og L.Dir
Forskning/kunnskapsformidlere 3 NIBIO, NINA og Skogkurs
Næring 1 Statsbygg
SUM inkl observatører 22
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Prosess
• 34 møter i arbeidskomiteen + møter i mindre arbeidsgrupper (fra juni 2020 – juni 2022)
• Utstrakt innhenting av kunnskapsgrunnlag/ bruk av eksterne ressurser på flere av kravpunktene 

og i innledende fase av arbeidet
• Grundige og brede diskusjoner om det enkelte kravpunkt – og konstruktivt samarbeid i komiteen 

for å komme fram til omforente løsninger
• Høring

• Totalt 70 høringssvar, fra et bredt spekter av interessegrupper. 
• Mange gode innspill som har bidratt til justeringer i flere av kravpunktene. 
• Mange innspill var momenter som har vært drøftet grundig av komiteen i forhandlingene og 

hvor resultatet er en del av fremforhandlede kompromisser.
• Enighet i arbeidskomiteen om revidert standard 30. juni
• Formelt godkjent nasjonalt 18. august og sendt inn til internasjonal godkjenning
• Revidert skogstandard trer i kraft 1. mars 2023
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Norsk PEFC Skogstandard
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30
kravpunkter for 

bærekraftig skogbruk

Kartfesting av viktig livsmiljøer for 
planter og dyr (nøkkelbiotoper).

Hogst skal gjøres skånsomt og 
skjemmende spor rettes opp.

Ta spesielle hensyn til tiurleik, reir 
og hekkeplasser for rovfugler. 

Krav om forynging etter hogst, 
enten planting eller naturlig. 

Kantsoner mot myr 
og vann/vassdrag

Hensyn til friluftsliv bl.a bruk av 
varierte hogstformer. 

Krav om å sette igjen et bestemt antall store trær 
(livsløpstrær) som skal stå helt til de dør naturlig. 
(døde trær er viktig for biologisk mangfold) 



Noen av de mest sentrale endringene
• Biologisk viktige områder: 

• For eiendommer over 1500 dekar produktiv skog er det krav om avsetting av 5% som biologisk viktige 
områder.

• Nøkkelbiotoper
• Krav om registrering av nøkkelbiotoper gjelder for alle eiendommer over 50 dekar (tidligere 100 dekar).
• Utvidet krav til konsultasjon av miljødatabaser

• Hensyn til fugl
• Økte krav til hønsehauk og vepsevåk. 

• radius rundt reir uten inngrep økt fra 50 til 80 meter. 
• Alternativt lukket hogst 40-100 meter fra reir.

• Krav til forvaltningsplan for store tiurleiker
• Generelt hensyn til fuglene i skogen i hekketiden, og spesifikke hensyn til fåtallige revirhevdende arter
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• Friluftsliv
• Tydeligere definisjon av viktige friluftslivsområder
• Friluftslivsverdier skal være del av kunnskapsgrunnlaget ved operativ planlegging. 
• Krav til at sertifikatholder vurderer ulike tiltak ved hogst i viktige friluftslivsområder, for å dempe 

negative virkninger for friluftslivet
• Åpenhet om miljøinformasjon

• Tydeliggjøring av sertifikatholders rett og plikt til å følge opp framsatte krav om miljøinformasjon, som 
sertifikatholder besitter, på vegne av skogeier.

• Tilrettelegging for dialog; Dersom interessegrupper tar kontakt med skogeier eller sertifikatholder med ønske om 
dialog, skal skogeier eller sertifikatholder imøtekomme dette gjennom møter eller på andre hensiktsmessige 
måter.

• Hogst
• Formål/ intensjon:

• Økt fokus på bruk av varierte hogstformer
• Mål om å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster i skoglandskapet

• Lukkede hogster:
• Gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer, slik at skogeier kan tilbys et produkt med 

planlegging og gjennomføring av lukket hogst
• Vektlegges spesielt i viktige friluftslivsområder
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• Markberedning
• Begrensning i tillatt avflekkingsgrad.  
• Kun tillatt med flekkmarkberedning i viktige friluftslivsområder
• Skade på stående og liggende død ved skal unngås

• Vannbeskyttelse/kantsoner
• Krav til fullverdig kantsone langs bekker ned til 1 m bredde/ årssikker vannføring
• Strengere føringer for hogst/uttak i kantsone; kantsonen skal normalt stå urørt. Unntak fra dette skal 

begrunnes og dokumenteres

• Bruk av utenlandske treslag
• Innskjerpet hvor det kan plantes – kun benyttes der det tidligere har vært plantet utenlandske treslag 

tidligere
• Krav til kontroll og tiltak mtp uønsket spredning
• Krav til/bidra til fjerning av bestand som ikke er øk. drivverdig
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Nærmere om kravpunkt FRILUFTSLIV
• Tydeligere avgrensing/definisjon av viktige friluftslivsområder

• områder som med hjemmel i plan- og bygningsloven er avgrenset med markagrense eller 
tilsvarende eller er markert med hensynssone friluftsliv, og andre tettstedsnære skogområder og 
utfartsområder med tilsvarende bruk eller friluftslivsverdi.

• Friluftslivsverdier som del av kunnskapsgrunnlaget ved operativ planlegging – til støtte for å 
avklare om planlagte tiltak er innenfor viktige friluftslivsområder (kravpkt 3 – planlegging)

• Som tidligere, føringer/hensyn til friluftsliv i en rekke andre kravpunkt (bl.a. hogst og 
terrengtransport) 

• Utover krav i standarden er det krav til gruppesertifikatholder om å konkret vurdere ulike tiltak ved 
hogst i viktige friluftslivsområder, for å dempe negative virkninger av hogst med hensyn til 
opplevelseskvaliteter for friluftslivet 

• «Hensynssone friluftsliv»; lagt inn som et overvåkingspunkt mtp hvordan det treffer de arealene 
skogbruket skal ta særlig hensyn til friluftsliv – og er satt opp som oppfølgingspunkt i 
arbeidskomiteens sluttprotokoll
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Nærmere om kravpunkt HOGST
• Formålet: 

• Økt fokus på bruk av varierte hogstformer 
• Mål om å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster i skoglandskapet

• Lukkede hogster:
• Gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer, slik at skogeier kan tilbys 

et produkt med planlegging og gjennomføring av lukket hogst 
• Skal spesielt vektlegges i viktige friluftslivsområder

à Enighet mellom partene at intensjonen om økt bruk av lukket hogst ikke har blitt oppnådd. 
à Utover krav i standarden vil partene samarbeide om å få på plass løsninger som øker andelen lukket 

hogst (oppfølgingspunkt i sluttprotokoll) 
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Hogst i viktige friluftslivsområder – nye krav 
til sertifikatholder (PEFC N 03)
Sertifikatholder skal ved planlegging og gjennomføring av hogst i viktige friluftslivsområder styrke bruken av ulike tiltak 
for å dempe negative virkninger av hogst med hensyn til opplevelseskvaliteter for friluftslivet. 
Under følger, en ikke uttømmende, liste over tiltak som skal vurderes: 
a) Bevisst planlegge størrelse og arrondering av flatehogster og frøtrestillingshogster slik at de tilpasses 

landskapets former og linjer 
b) Særlig vurdere, og ta i bruk, mulighetene for bruk av lukka hogstformer og kombinasjon av ulike hogstformer. 
c) Begrense flatestørrelse, for eksempel ved oppdeling av hogst over flere år. 
d) Gjensetting av flest mulig stabile livsløpstrær på selve hogstflaten, alternativt som høgstubber der trestabiliteten

er svak. 
e) Forsterke gjensetting av trær i grupper/holt. 
f) Spare stabile trær på koller, i fuktige områder og i tilknytning til andre landskapsformer som kan bidra til 

variasjon i skoglandskapet. 
g) Gjennom ungskogpleie bidra til å skape stabile trær som gir grunnlag for fleksibilitet i framtidig 

skogbehandling.
h) Planlegge hogst slik at terrengtransport kan gjennomføres med minst mulig risiko for terrengskader. Terskelen 

for å stanse drifter ved kjøreskader skal her være lavere og eventuell oppretting skal gjennomføres umiddelbart 
eller så raskt det lar seg gjøre. 
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• Betydelige endringer og justeringer, 
med økte hensyn til miljø, klima og 
friluftsliv

• Fortsatt rom for viktige tiltak for 
skogproduksjon 

à standard som speiler bredden i 
arbeidskomiteen

à balansert mellom hensyn til ulike 
interesser og mulighetene for utøvelse 
av et aktivt skogbruk
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Oppsummert – revidert Skogstandard
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Reviderte standarder tilgjengelig på PEFCs
hjemmeside – www.pefc.no

http://www.pefc.no/


Takk for oppmerksomheten!


