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OPPDATERT PEFC SKOGSTANDARD
▪ Trådte i kraft 1. februar 2016
▪ Overgangsperiode på 1 år
▪ Opplæring
▪ Implementering

▪ Basis for revidert standard
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lover og forskrifter
Gammel standard
Ny kunnskap
PEFC internasjonale krav
Arbeidskomite (Næring - arbeidsgiver-/takerorg - Friluftslivsorg)
ISO 14001 – styringssystem

▪ Revideres hvert 5. år

www.pefcnorge.org

NORSK PEFC SKOGSTANDARD
▪ 27 kravpunkter inndelt i 3 hovedtemaer:
▪ Forvalteransvar og planlegging (kravpunkt 1 – 9)
▪ Hogst og skogbrukstiltak (kravpunkt 10 – 20)
▪ Særskilte miljøverdier (kravpunkt 21 – 27)

▪ Fokus på endringer i kravpunktene.

GRUPPESERTIFIKATHOLDERS ANSVAR
▪ Inngå avtale med skogeier om skogsertifisering
▪ Avtale-modell
▪ Kontrakts-modell
▪ Likelydende krav og forpliktelser for alle, PEFC Norge setter krav til avtaletekst

▪ Skal ha oversikt/register over gruppemedlemmer
▪ Skogeier kan være gruppemedlem hos flere sertifikatholdere
▪ Utfordring: håndtere avvik

▪ Sertifikatholder skal ha kontrollrutiner knyttet til standarden.
▪ Legges vekt på skogforvaltningen av hele eiendommen ved revisjon.

SKOGBEHANDLING:
ØKT FOKUS PÅ VANNBESKYTTELSE
▪ Kantsoner mot vann, bekker, elver og myrer er viktig og har effekt på
både land og vann
▪ Skogstandarden åpner for mer aktiv skjøtsel av kantsoner for å sikre
stabile kantsoner og hindre erosjon
▪ Krav knyttet til kryssing av elver og bekker for å hindre erosjon og
avrenning
▪ Krav for å unngå grøfter som leder vann rett ut i vassdrag

▪ Soner uten markberedning og gjødsling langs vassdrag

1 FORVALTERANSVAR
▪ Forvalteransvar og kunnskapsplikten hos
skogeier står fast.
▪ Dette er uavhengig av skogeiers egen kompetanse
▪ 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.

▪ Det skal være en skogsertifiseringsavtale på
plass før salg av tømmer.
▪ Sertifikatholders ansvar

2 PLANLEGGING
▪ Eiendommer over 100 daa skal ha skogbruksplan eller tilsvarende.
▪ Krav til oversikt over skogressurser (skogbruksplan)
▪ Skogbruksplan
▪ Plan eller opplysninger i Gårdskart, Kilden, SAT-skog
▪ Mangler beregningsfunksjon for stående volum fra SAT-skog
▪ Andre kilder til ressursoversikt i framtiden?

▪ Miljøverdier
▪ Informasjon hovedsakelig fra offentlige databaser.
▪ Med unntak av tiurleiker og reirplasser

▪ Landskapsplaner skal være oppdatert innen utgangen av 2017.
Oppdateres hvert 10. år. (Sammenhengende teiger over 10 000 daa)
▪ Dokumenteres at minst 5% av arealet forvaltes som BVO

5 FRILUFTSLIV
▪ Tillegges særlig vekt i by og tettstedsnære
skogområder.
▪ Hogstform, flatestørrelse, unngå kjøreskader på stier

▪ Der hogst berører preparerte skiløyper skal
skiløpere varsles om dette gjennom skilting.
▪ turområder

7 BEVARING AV SKOGAREALET
▪ Virke fra omregulerte/omdisponerte arealer
som betinger at skogen må avvirkes, kan
selges som sertifisert så lenge avvirkningen
følger norsk lov.
▪ Kan være utfordring  omdisponering til
beite.

▪ Arealer med nøkkelbiotoper kan ikke
omdisponeres.

10 HOGST
▪ 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.

▪ Det skal legges vekt på å spare små trær på
hogstfelt.
▪ I grupper..

12 LIVSLØPSTRÆR
▪ Kravet om 10 livsløpstrær pr. hektar gjelder som
gjennomsnitt for et definert driftsområde.
▪ Et driftsområde kan bestå av flere hogstfelt som hogges i løpet
av ett år, med tilstøtende kantsoner og nabobestand.

▪ Ved gjensetting av gruppe på hogstfeltet
▪ trær ned til 20 cm i brysthøydediameter kan telle med som
livsløpstrær.
▪ For treslag som sjelden blir så store, kan kravet til diameter
reduseres ytterligere (15 cm).

▪ Livsløpstrær plassert utenfor hogstfeltet må, der det er
risiko for at de kan bli avvirket ved en senere drift, kartfestes
og dokumenteres.

13 TERRENGTRANSPORT
▪ Ved kryssing av elver og bekker med
skogsmaskiner skal det legges vekt på å
unngå kjørespor som fører til erosjon ut i
elva / bekken.

▪ I mye brukte friluftsområder skal avbøtende
tiltak eller stopp av drifter vurderes når
skadene blir betydelige.

14 LANGSIKTIG VIRKESPRODUKSJON
▪ Flatehogst og frøtrestillingshogst skal ikke skje i yngre tilfredsstillende
bartredominert skog. Minste bestandsalder for slik hogst er:
▪ Hogst av yngre skog kan imidlertid skje dersom
▪ omdisponering av arealet til annet formål
▪ bestandstettheten er utilfredsstillende
▪ eksisterende treslag ikke utnytter arealenes
produksjonsevne
▪ verditilveksten er liten eller negativ
▪ Det kan hogges mindre arealer med yngre
tilfredsstillende tett skog for å få god arrondering av
større hogstfelt.

14 LANGSIKTIG VIRKESPRODUKSJON
▪ Ved planlegging av hogst skal foryngelsesmetode
og behovet for markberedning vurderes. Valget skal
dokumenteres.
For eksempel som en del av virkeskontrakten:

15 MARKBEREDNING
▪ Både ved planting og tilrettelegging for naturlig foryngelse vil markberedning på de aller fleste
arealtypene bedre forholdene for foryngelse av arealet.
▪ Bidra til å sikre tilfredsstillende foryngelse etter hogst, samtidig som det tas hensyn til biologisk
viktige områder (BVO), stier, bekker, erosjonsfare og kulturminner. Ved markberedning skal
sammenhengende furer unngås.
▪ Det skal ikke markberedes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

I myrskog, sumpskog og kildeskog
I kalkskog
I høgstaudeskog
På lavmark med humusdekke tynnere enn 3 cm
På arealer avsatt til kantsoner
Nærmere enn 5 m fra bekk med årssikker vannføring
Nærmere enn 5 m fra kulturminnets ytre kant
Innenfor kulturmiljøer
Nærmere enn 2,5 m fra mye brukte stier

21 NØKKELBIOTOPER
▪ Ønsker skogeier å endre avgrensningen eller å bytte en avsatt
nøkkelbiotop, må dette dokumenteres… og godkjennes av
sertifikatholder.
▪ Nyregistreringer og endringer skal rapporteres til databasen Kilden.
▪ Hvis det blir dokumentert at kvaliteten på eksisterende nøkkelbiotoper i
et område ikke er av tilfredsstillende kvalitet, og det blir bestemt at det
skal gjennomføres ny kartlegging eller revisjon, er alle sertifiserte
skogeiere pliktige til å delta.
▪ Hva er kriteriene for tilstrekkelig kvalitet? Hva skal eventuell revisjonen
inneholde?
▪ Sertifikatholder(e) bestemmer. Kriterier for analyse av behov er ikke klare.

21 NØKKELBIOTOPER
Konsultasjon med miljødatabaser
▪ «Artskart» og «Naturbase» skal være konsultert.

▪ Ved kjente forekomster av
▪ truete arter
▪ truete naturtyper
▪ nasjonalt viktige naturtyper (A-verdi) 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.

▪ Nye nøkkelbiotoper skal rapporteres til databasen Kilden.
▪ Eventuell skogbruksaktivitet i utvalgte naturtyper og på arealer
med forekomst av prioriterte arter skal skje etter reglene i
naturmangfoldloven.

22 HENSYN TIL ROVFUGLER OG UGLER
▪ Før hogst skal skogeier sjekke
▪ offentlig database
▪ kommune
▪ sertifisert tømmerkjøper
…for å få kunnskap om hekkende rovfugler og ugler som
krever spesielle hensyn.

▪ Har skogeier fått informasjon som ikke ligger i en
offentlig database skal det tas hensyn til denne.
▪ Sensitive arter fra naturbase/artskart – Tilgang for
skogbruket 1. kv 2017 (Miljødirektoratet)

23 HENSYN TIL TIURLEIK
▪ En tiurleik har minst to spillende tiurer.
▪ Før hogst skal skogeier sjekke med
▪ offentlig database
▪ kommune
▪ sertifisert tømmerkjøper
…for å få kunnskap om tiurleiker.
Arter fra Naturbase er vår beste kilde, hvor god er den?

▪ Har skogeier fått informasjon som ikke ligger i en
offentlig database skal det tas hensyn til denne.
▪ Vurdering av om det kan hogges og planlegging av
hogsten gjøres i samarbeid med biologisk rådgiver.

24 VANNBESKYTTELSE
Kantsoner langs vann og vassdrag
▪ 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. (utgpkt 10-15 m)

▪ Langs bekker smalere enn to meter skal buskvegetasjon og mindre
trær spares for å sikre et vegetasjonsbelte langs bekken

▪ Hogst og pleie i kantsonen skal skje med sikte på å skape et
stabilt, vekstkraftig og flersjiktet vegetasjonsbelte langs vann
og vassdrag. Lauvtrær skal prioriteres i kantsonen
▪ Unntaksbestemmelsen for etablering av ny kantsone er som
før

25 MYR OG SUMPSKOG
▪ Når det gjennomføres
grøfterensk/suppleringsgrøfting på et areal, skal
vannet ikke ledes rett ut i bekker, elver og vann.

IKKE VÆRT INNOM KRAVPUNKTENE:
▪ 2 Arbeidskraft og sikkerhet

▪ 17 Bruk av plantevernmidler

▪ 4 Skogsveger

▪ 18 Gjødsling og næringsbalanse

▪ 6 Samiske rettigheter

▪ 19 Utenlandske treslag

▪ 8 Genbevaring – skogstrær

▪ 20 Skogreising og treslagsskifte

▪ 9 Åpenhet om miljøinformasjon

▪ 26 Brannpåvirket skog

▪ 11 Avfall og forurensning

▪ 27 Kulturminner og kulturmiljøer

▪ 16 Treslagsfordeling

Takk for oppmerksomheten!

