
Miljøkrav i skogbruket

KM-SJEF PER HALLGREN



ØKENDE MILJØKRAV

• FORHOLDET MELLOM 
SERTIFISERING OG 
LOVVERK

• Eksempel 

• Vannbeskyttelse 

• Kantsone mot 
vassdrag



YTRE BESTEMMELSER

PEFC COC

FSC COC/CW

ISO 14001

ISO 9001

Bransje

standarder

Internasjonale

standarder

Lover og

forskrifter



Det norske PEFC systemet



PEFC 01

 Overordna styringsdokument

 Aktuelle / konkrete kapitler koblet mot lovverk

Kap. 21. Forholdet mellom lover og sertifiseringskrav

Kap. 22. Oversikt over relevante lover og forskrifter for et 

bærekraftig skogbruk

I alt 14 lover og 45 forskrifter



Sertifisering vs. lovkrav

Skogsertifisering er en frivillig ordning - en bransjestandard

Sertifisering bygger på;
Lover og forskrifter
Internasjonale konvensjoner og kriterier

Viktig påpekning: 
Kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard er ikke noen 

direkte/automatisk konkretisering av lovverket 
Unntak; Bærekraftforskriftens direkte henvisning til Skogstandarden 

vedrørende MiS-registrering og forvaltning av nøkkelbiotoper 



Hogst av Nøkkelbiotop



De viktigste lovene og 

forskriftene

 Skogbruksloven og forskrift om bærekraftig   
skogbruk 

Naturmangfoldloven

Vannressursloven

Miljøinformasjonsloven



PEFC N 02 – Norsk PEFC 

Skogstandard

3 hovedtemaer og i alt 27 kravpunkt

 Forvalteransvar og planlegging (kravpunkt 1 – 9)

 Hogst og skogbrukstiltak (kravpunkt 10 – 20)

 Særskilte miljøverdier (kravpunkt 21 – 27)

+ Forklaringer til noen kravpunkt

+ Overvåkning av skogtilstand for noen kravpunkt



TEMAER

Forvalteransvar

Miljøkrav - fokus på:

• Miljøregistrering av forvaltning av nøkkelbiotoper

• Vannbeskyttelse: kantsoner og kjøreskader

• Kulturminner og kulturmiljøer

Foryngelse og treslagsfordeling



Kravpunkt 1. Forvalteransvar 

og sertifiseringsavtale

 Skogeier er ansvarlig for at planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak 
skjer i samsvar med lover og forskrifter som regulerer skogbruk og Norsk 
PEFC Skogstandard.

 Skogeier er ansvarlig for at den som utfører arbeid i skogen har kunnskap om 
skogens kjente miljøverdier. 

 Skogeiers ansvar og kunnskapsplikt gjelder uavhengig av egen kompetanse. 
 Har ikke skogeier tilstrekkelig kompetanse, må slik kompetanse skaffes til veie.
 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.



Kravpunkt 1. Forvalteransvar 

og sertifiseringsavtale

Lovverk:

Skogbruksloven § 4 – Skogeiers forvalteransvar

Bærekraftforskriften § 3 – Plikten til å ta miljøhensyn

Naturmangfoldloven § 6 – Generell aktsomhetsplikt



Hvor ligger ansvaret for 

miljøregistreringene ? 

• Skogbruksloven

§ 4.Skogeigaren sitt forvaltaransvar

• «Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til 
dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen.»

• Forskrift om berekraftig skogbruk 

§ 5.Miljøomsyn ved skogbrukstiltak

• «Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sørgje for at verdiane
i viktige livsmiljø og nøkkelbiotopar blir tekne vare på i samsvar med 
retningslinene i Norsk PEFC Skogstandard.»



Hvor ligger ansvaret for 

miljøregistreringene ? 

• Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering 
§ 4.Krav til standarder og takstopplegg
Ved skogbruksplanlegging der det gis tilskudd skal fastsatte standarder og 
takstmetoder følges. Standardene omfatter dataformater og datadefinisjoner 
samt beregningsfunksjoner. Norsk institutt for skog og landskap fastsetter og 
godkjenner slike standarder.
Takstopplegget skal utformes slik at det ivaretar nødvendige krav til 
kvalitetssikring og stimulerer til medvirkning fra den enkelte skogeier.

• Rundskriv til skogbruksplanforskriften 
Til § 4 Krav til standarder og takstopplegg
Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og 
miljøtiltak på egen eiendom, og det er derfor viktig at skogsbruksplanene er 
tilpasset skogeiernes behov. Målet er en rasjonell og hensiktsmessig bruk av 
skogsressursene.



PEFC – kravpunkt 21 

Nøkkelbiotoper

• Tekst i kravpunktet

• Metoden Miljøregistrering i Skog (MiS) skal brukes ved kartlegging 
av livsmiljøer og utvelgelse av nye nøkkelbiotoper.

• Nøkkelbiotopene skal rapporteres til databasen Kilden. Det samme 
skal gjøres ved eventuell endring av eller flytting av nøkkelbiotop.

• 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.



Hvor ligger ansvaret for 

revisjon? 

Norsk PEFC Skogstandard, kravpunkt 1;

• «Skogeiers ansvar og kunnskapsplikt gjelder 
uavhengig av egen kompetanse. Har ikke skogeier 
tilstrekkelig kompetanse, må slik kompetanse skaffes 
til veie.» 

• Skogeier kjøper i praksis kompetanse av 
sertifikatholder

• Det er sertifikatholder må avgjøre om det er 
nødvendig å revidere nøkkelbiotopene i et område.



Krav ved behov for revisjon

• Tekst i forklaringer 

Ved krav om ny kartlegging av livsmiljøer etter MiS-metoden 
og/eller revisjon av nøkkelbiotoper i et område, skal det foreligge 
dokumentasjon på at det er nødvendig. 

Analysen som dokumenterer behovet for revisjon skal være basert 
på gjeldende instruks for registrering, rangering og utvelgelse av 
livsmiljøer etter MiS-metodikken, og skal omfatte et geografisk 
avgrenset område. 

(Eks: Sarpsborg, Moss og Hobøl)



Konsekvenser for skogeiere som 

ikke blir med på revisjon -

retningslinjer 

• Dersom det er skogeiere som ikke deltar når det er dokumentert 
behov for revisjon, vil ikke disse skogeierne lenger kunne levere 
sertifisert virke.

• Skogeiere som har tidligere registreringer av nøkkelbiotoper og 
som velger å ikke være med på revisjonen, beholder sine gamle 
registreringer selv om eiendommen ikke lenger er sertifisert. De 
juridiske forpliktelsene til å ivareta disse nøkkelbiotoper etter 
skogbruksloven og forskrift om bærekraftig skogbruk, vil gjelde 
uavhengig av om skogeier er sertifisert. 



• Terrengtransport, kravpunkt
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. 

• Vannbeskyttelse, kravpunkt
Kantsoner langs vann og vassdrag (Kravpunkt «Vannbeskyttelse»)
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

• Lovverk
• Skogbruksloven § 8 (hogst og måling)
• Bærekraftforskriften § 5 (miljøhensyn ved skogbrukstiltak)
• Vannressursloven § 11 (kantvegetasjon

TEMA: Sporskader og 

kantsoner 



TEMA: Kulturminner og 

kulturmiljøer.  Kravpunkt 27. 

Kulturmiljøer?

Kulturminner ok!



TEMA: Foryngelse og 

treslagsfordeling

Kravpunkt 14 – Langsiktig virkesproduksjon

Foryngelse etter hogst
Ved planlegging av hogst skal foryngelsesmetode og behovet for 
markberedning vurderes. Valget skal dokumenteres. 
På arealer der en har planlagt naturlig foryngelse etter hogst, må det hogges på 
en slik måte at foryngelse kan etableres raskest mulig. Hvis en ikke lykkes med 
naturlig foryngelse, skal skogkulturtiltak settes i verk. 
På arealer der en har planlagt planting eller såing etter hogst, skal det plantes 
eller såes så snart det er forsvarlig og praktisk mulig og senest innen 3 år, gitt at 
det ikke er gitt dispensasjon fra myndighetene. 

Lovverket; Bærekraftforskriften
§6 - Plikta til å forynge
§7 - Krav til forynging



Treslagsfordeling

Kravpunkt 16 - Treslagsfordeling
Treslagssammensetningen skal tilpasses voksestedets egenskaper. Der klimatiske og 
jordbunnsmessige forhold ligger til rette for det, skal det tilstrebes et betydelig 
lauvtreinnslag med egne lauvtrebestand, lauvtrær i grupper og som enkelttrær, herunder 
gamle, grove lauvtrær. Der forholdene ligger til rette for det, skal det tilstrebes en blanding 
av gran og furu. 

Overvåkningspunkt i PEFC N 01:
Det er i kravpunktet ikke et krav om en bestemt lauvskogandel på eiendomsnivå. 
Lauvskogandelen vil måtte variere i svært stor grad med de naturgitte forholdene. 
Lauvskogandelen generelt synes nå å være på et tilfredsstillende nivå. PEFC Norge skal 
imidlertid overvåke utviklingen, slik at en skal ha et grunnlag for å vurdere behovet for 
endring av kravpunktet ved kommende revisjoner av skogstandarden. 

Lovverket; Bærekraftforskriften
§ 5 Miljøhensyn ved skogbrukstiltak; …I forynging av barskog skal ein tilstreve eit 
minimum på 10% lauvtre…



PEFC N 03 – Krav ved 

gruppesertifisering

Sertifiseringsavtalen

oSammen med ISO 14001 setter PEFC N 03 
rammene for sertifikatholders oppfølging og 
kontroll

oKrav til gruppesertifikatholder (Viken Skog SA)
oAnsvar og forpliktelser
oOppfølging og kontroll
oAvviksbehandling
oKrav til kompetanse

oKrav til gruppemedlemmene (skogeierne)
oVilkår og forpliktelser



PEFC N 03; behandling av 

avvik (kap 7.4)

Typer avvik:
Mindre avvik
Vesentlig avvik
Alvorlig avvik

Avvik som også kan være lovbrudd eller i strid med godkjent 
forvaltning
Gruppesertifikatholder skal melde mulig lovbrudd til offentlig 

myndighet samt varsle sertifiseringsorgan
Senest 14 dager etter avvikslukking informere off. myndighet om 

hvordan avviket er lukket 



Takk for meg!

Denne stoppet hogst!
§

Noe å tenke på?


