
NORSK PEFC SKOGSTANDARD 

Veien til et bærekraftig skogbruk 

Alt tømmer til industrielt 

bruk må være sertifisert 
Skogeiere som ønsker å selge tømmer til 

industrielt bruk, må i sin skogforvaltning 

ta hensyn til økonomi, miljø og andre 

brukergrupper av norsk natur. All aktivitet 

i skogen må følge vedtatte og gjeldende 

retningslinjer. Dette er Norsk PEFC 

Skogstandard, med 27 kravpunkt. 

Utviklingen av disse retningslinjene 

startet på slutten av 1990-tallet i et 

samarbeid mellom skogeiere, 

skogindustri, offentlige myndigheter, 

fellesforbundet og naturvern- og 

friluftslivsorganisasjoner 

Praktiske hensyn 
Skogeier skal spare kantsoner mot myr, 

vann og vassdrag. Spare minst et 

livsløpstre pr daa. I tillegg skal skogeier ta 

hensyn til allmen ferdsel, rydde stier og 

løyper, ta bort avfall og ta hensyn til 

kulturminner, plante-/dyreliv, storfugl, 

rovfugl og ugler mm 

Skogeier er ansvarlig forvalter av sin 

skogeiendom og må følge norsk lov. 

En skogbruksplan med 

miljøregistrering vil være et godt 

verktøy for å kunne gjennomføre 

forvaltningen av eiendommen på en 

miljømessig god måte. 

Hva betyr skogsertifisering 

for deg som skogeier? 
Ved inngåelse av tømmerkontrakt må 

du ha signert en skogsertifiserings- 

avtale med ALLSKOG om at Norsk 

PEFC Skogstandard følges ved 

forvaltning av skogeiendommen. 

ALLSKOG har fagkompetanse og kan 

veilede deg i å forvalte din eiendom på 

en miljømessig rett måte. 

Sentrale punkt ved 

tømmerleveranse 
- Du må kjenne miljøverdiene og 

kulturminnene registrert på din eiendom 

før hogst 

- Eiendommen må være miljøregistrert før 

du kan levere sertifisert virke 

- På mindre eiendommer eller dersom du 

ikke har hatt tilbud om miljøregistrering, 

gjelder egne føre var rutiner 

- Dersom du skal administrere driften 

selv, må hogstområdet angis før hogst 

ALLSKOG vil da sjekke hogstområdet og 

framkjøringsvei for kjente miljøverdier 

- Det skal fylles ut en miljørapport før og 

etter all hogst med et kontrakts volum 

større enn 100 m3. Dette er 

dokumentasjon på hvilke hensyn som skal 

tas ved drifta 

For mer informasjon 
www.allskog.no I www.pefcnorge.no I 

www.skogkurs.no 

http://www.allskog.no/
http://www.pefcnorge.no/
http://www.skogkurs.no/

