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Skogsertifisering – hvorfor og hvordan

Levende Skog standarder for et bærekraftig 

skogbruk

+

ISO 14001: internasjonal standard for miljøstyring 

= 

PEFC Forest Management

(Program for the Endorsement of  Forest Certification)
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PEFC Chain of Custody  (CoC)

Sertifiserings ordning for videreforedlings- og 

handelsledd 

Eks. 1.Norske Skog Wood

2. Norske Skog Saugbrugs

3. Papir grossist

4. Familie & Co (GER)
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PEFC FM + PEFC CoC = Logobruk
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Sustainable forestry

Possiblilty to trace the forest product 

back to thesustainable forest

Possiblity to sell products

from sustainable forestry

Logo-use
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To konkurrerende sertifiseringsordninger:

- PEFC -

- FSC – Forest Stewardship Council 
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Roller skogsertifisering

 Skogeier - forvalter av bærekraftig skogbruk

 Vestskog - gruppe sertifikatholder og avtalepart Levende Skog

 Virkes kjøpende industri – kontroll med leverandører og sporbarhet

 Det Norske Veritas  - 3 parts verifikasjonstjeneste  - skape  troverdighet

 Norsk Akkreditering   - kontroll med sertifiserings selskapene

 PEFC Norge – kontroll med PEFC sertifikater , gyldighet og logo anvendelse

 PEFC og ISO er globale ordninger 
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Hva er Levende Skog?
 Bransjeprosjekt etablert 1995.

 Mål: 
- Å skape tillit til at råstoff fra norske skoger har basis i bærekraftig og 

miljøvennlig skogbruk.

- Gjennom å gi råstoffet ”styrke” bidra til å utvikle og trygge arbeidsplasser og 
verdiskapning i norsk skogbruk og skogindustri.

 Arbeidsgruppe utarbeidet ”Standarder for et bærekraftig norsk skogbruk”,  
ferdig 1998.  Revidert standard gjelder fra 01.01.07.

 Nye endringer ang. kantsoner, livsløpstrær og miljøinformasjon gjelder 
fra 01.07.2009

 Forvaltes av Rådet for Levende Skog.
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Opprinnelig deltagende parter i Levende Skog 

Standardene:

 Skogeierorganisasjoner

 Treforedlings- og trelastindustriens bransjeorganisasjoner

 Fagbevegelsen

 Forbrukerrådet

 Friluftslivets organisasjoner

 Naturvernorganisasjoner/miljøbevegelse

 Myndigheter (Landbruks- og Miljøverndep.)
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 Standarden inneholder 25 kravpunkter (tidligere kalt 

standarder) som skal ivareta: 

- Økonomiske interesser

- Økologiske/miljømessige interesser

- Sosiale interesser

 Hvert kravpunkt er beskrevet med:

- Kort introduksjon om hensikt.

- Krav og regler

- Enkelte kravpunkt har i tillegg: Overvåking/Forklaringer
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Minimums krav på eiendomsnivå/eier for å levere ”sertifisert”

tømmer:

 Gjennomført MIS/BVO registrering

 LS kompetanse hos planlegger og/eller utøver

 Oversikt over miljøverdier i egen skog 

 Arkiverer dokumentasjon på ivaretatte miljøverdier

 Landskapsplan på eiendommer over 10.000 da

 Omsette tømmer gjennom sertifisert salgskanal
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Modell for styringssystem for ytre miljø

Kontinuerlig forbedring

Miljøpolitikk

Planlegging
Ledelsens gjennomgåelse

Kontroll
Iverksetting og drift
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Miljøpolitikk

-Tilfredsstille krav

-Kontinuerlig forbedring

ISO 14001 Kravområder

4.6 - Ledelsens 

gjennomgåelse

4.4.1 Ressurser, oppgaver, 

ansvar og myndighet

4.4.2 Kompetanse, opplæring og bevissthet

4.4.3 - Kommunikasjon

4.4.4 - Dokumentasjon

4.4.5 - Dokumentstyring

4.4.7 - Beredskap

4.4.6 - Driftskontroll

4.3.1 Miljøaspekter

4.3.2 Lovbestemte krav og andre krav

4.3.3 Mål, delmål og program(mer)

4.5.1 Overvåking og måling

4.5.2 Samsvarsvurdering

4.5.3 Avvik, korrigerende tiltak og

forebyggende tiltak

4.5.4 Kontroll med registreringer

4.5.5 Intern revisjon
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Gjengangere - feil/mangler revisjoner:

 Kantsoner

 Hogst i fuktskog/myrskog

 Livsløpstrær (av dominerende treslag)

 Gjensetting av tørrtrær/høgstubber

 Terrengskader - utbedring

 Dokumentasjon – utfylling miljørapportskjema/kart


