Hva ligger i forslag til
revidert skogstandard?

Skog & Tre, 3. juni 2022

Side 1

PEFC revisjon

2

Revisjonsprosessen

Fase 1
Innledende

Fase 2
Arbeidskomite

Fase 3
Int. godkj.

• Kartlegging av interessenter (jan-feb ‘20)
• Kunngjøring og invitasjon til deltakelse (20.feb)
• Nasjonalt webinar (22.april)
• Nominasjoner og innspill (6. mai)
• Opprettelse av arbeidskomite (20. mai)

Jan - Mai ‘20

• Gjennomgang og utarbeidelse av forslag til revidert std. (juni ’20 – april ‘22)
• Forslag til ny skogstandard på høring (60 dager) (11.april – 10. juni ‘22)
• Gjennomgang av høringssvar (juni ’22)
• Framlegg av endelige standarder (august ‘22)

Juni ‘20 – Aug ‘22

• Innsendelse til PEFC Int. for godkjenning
• 3. parts vurdering
• Endelig godkjenning

Aug ‘22 – April ‘23

Interessentgruppe
Skogeier
Miljø
Friluftsliv
Klima
Kvinner
Arbeidstaker
Næringsliv
Antall representanter
Observatører:
Myndigheter
Forskning/kunnskapsformidlere
Næring
Antall observatører

Antall
repr.
4
3
2
1
1
1
4
16
2
3
1
6

Hvem
Norges Skogeierforbund, Norskog, Statskog
Sabima, WWF, Natur og Ungdom
Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund
ZERO
Kvinner i skogbruket
Fellesforbundet/LO
Treindustrien, Treforedlingsindustrien,
Maskinentreprenørenes Forbund, Skognæringa Kyst

M.Dir og L.Dir
NIBIO, NINA og Skogkurs
Statsbygg

Side 3

Tittel på presentasjon

Arbeidskomite: 16 repr. + 6 observatører

Status i revisjonsarbeidet

• 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
• Konsensus i arbeidskomiteen om forslag til
revidert skogstandard før påske

Skogstandard på høring
•

Høringsperiode – 60 dager

• Høringsfrist: 10. juni
• Arbeidskomiteen behandler alle
høringssvar, og vil gjennom det se spesielt
om det er momenter som komiteen ikke
har hatt med i sine diskusjoner/vurderinger
• Oppsummering av høringssvar og
komiteens behandling offentliggjøres på
PEFC Norges hjemmeside og sendes
direkte til de som har bidratt med
høringssvar
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• 25 møter i arbeidskomiteen + møter i
mindre arbeidsgrupper (fra juni 2020 – april
2022)

Revidert standard; balanserte og helhetlige løsninger
- de ulike interessentene har fremmet sine syn og
standpunkt,

- og sammen kommet fram til akseptable løsninger
for alle parter
Revidert standard:
- justeringer og innstramminger mtp hensyn til
miljø- og friluftsliv
- men legger også til rette for et aktivt, økonomisk
skogbruk
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- men også vært villige til å akseptere andre
interessenters standpunkter

• Standarden består av totalt 30 kravpunkter

Helheten i reviderte kravpunkt er viktig:

• 3 nye kravpunkter:
• Landskapsplan
• Biologisk viktige områder
• Hensyn til andre hekkende fugler

• Det er mange større og mindre endringer og
justeringer i kravpunktene og det henstilles til
å se helheten i ordlyden i forslaget til reviderte
kravpunkter/standard

• Inndeling i 3 hovedtemaer (som tidligere)

• I det etterfølgende redegjøres det for de mest
sentrale endringene i kravpunktene

• Forvalteransvar og planlegging (1-10)
• Hogst og skogbrukstiltak (11-21)
• Særskilte miljøverdier (22-30)
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Overordnet
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De mest sentrale endringene

Biologisk viktige områder
(BVO)
• For eiendommer over 1500 dekar produktiv
skog er det krav om avsetting av 5% som
biologisk viktige områder
• Fases inn i forbindelse med
skogbruksplanleggingen
• For eiendommer < 1500 dekar overvåkes
utviklingen av BVO gjennom statistikk fra
Landsskogstakseringen
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• Nytt kravpunkt (tidligere krav ifm
landskapsplan)

Nøkkelbiotoper

• Krav til MiS-registrering i områder det ikke
tidligere har vært krav om dette (granskog i
skogreisningsstrøk) – innfasingsperiode 15 år
• Utvidet konsultasjon med miljødatabaser
Artskart, Naturbase og Narinbasen
• Naturtyper; A- og B-verdi
• Naturtyper med sentral økosystemfunksjon med
NiN-egenskaper som indikerer viktige livsmiljøer
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• Nøkkelbiotoper skal kartfestes på eiendommer
større enn 50 dekar (i dag 100 dekar)

• Skjerpet; Ved hogst inn mot en hekkeplass skal
det unngås at hekkeplassen settes igjen som en
«øy» i landskapet, og området skal tilpasses
terrenget. (tidl. «legges vekt på å unngå»)
• Endringer mht hensynsområde og tid:
• Økt for hønsehauk og vepsevåk
• 80 meter radius rundt reir (nå 50 m), eller
• lukket hogst fra 40 – 100 meter fra reir
• hensyn 10 år etter siste hekking (nå 5 år)

• Endret for fiskeørn
• Kan hogge inntil reirtreet (nå 50 m radius)

• Lerkefalk (ny)
• Hensynsområde 25 meter radius
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Hensyn til rovfugl og ugler

• Skjerpet: Ved hogst inn mot leiken, skal det
unngås at leiken settes igjen som en «øy» i
landskapet, og området skal gis en naturlig
avgrensning. (tidl. «legges vekt på å unngå»)
• Krav til forvaltningsplan for store leiker
(dokumentert 15 eller flere aktive tiurer)
• Krav til forvaltningsplan for fuglenes
dagområder
• avvirkning i stor grad gjennom bruk av lukkede
hogstformer som bevarer kontinuitet i
skogbildet og fremmer sjiktning, og der
skogskjøtsel legger til rette for fremtidige
lukkede hogster.
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Hensyn til tiurleik

Hensyn til andre hekkende fugler (nytt kravpunkt)
• skal bidra til å redusere forstyrrelsen av fugler i hekketida.
• generelle hensyn: I mai, juni og juli skal skogsdrift i skog av
spesiell betydning for fuglelivet søkes unngått.
• hensyn til revirhevdende fuglearter med små
populasjoner

• Skogsdrift skal under hekketiden til disse fuglene tilpasses
slik at risikoen for negativ påvirkning reduseres. Hensyn kan
rettes spesifikt mot fuglenes hekkeplass, eller mot viktige
og/eller aktuelle hekkebiotoper.
• Hvitryggspett (på Sørlandet og Østlandet)
• Dvergspurv
• Vierspurv
• Hortulan
• Lappsanger
• Trelerke
• Blåstjert
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• Angitte skogtyper av spesiell betydning(a-e)

Friluftsliv
• Tydeligere definisjon av viktige friluftslivsområder

• til støtte for å avklare om planlagte tiltak er innenfor
viktige friluftslivsområder

• Som tidligere, føringer/hensyn til friluftsliv i en rekke
andre kravpunkt
• Terrengtransport
• Hogst m.fl.

• Utover krav i standarden legges det inn krav til
gruppesertifikatholder om å konkret vurdere ulike
tiltak ved hogst i viktige friluftslivsområder, for å
dempe negative virkninger for friluftslivet
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• Friluftslivsverdier inn som del av
kunnskapsgrunnlaget ved operativ planlegging

Hogst
• 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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• Formål/ intensjon:

• Begrensning i tillatt avflekkingsgrad og minste
avstand mellom stripene ved
stripemarkberedning
• Flekkmarkberedning skal vurderes og
foretrekkes
• Kun tillatt med flekkmarkberedning i viktige
friluftslivsområder
• Unngå skade på stående og liggende død ved
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Markberedning

• Skjerpede krav til kantsoner langs smalere
bekker
• Langs vann, elver og bekker bredere enn
en meter (nå 2 meter) skal det bevares
eller utvikles en flersjiktet/fleraldret
kantsone. Langs bekker smalere enn en
meter skal buskvegetasjon og mindre trær
spares for å sikre et vegetasjonsbelte.
• Strengere føringer for hogst/uttak av enkelttrær
i kantsone; kantsonen skal normalt stå urørt.
Unntak fra dette skal begrunnes og
dokumenteres
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Vannbeskyttelse/kantsoner

• kan fortsatt benyttes men kun på arealer der det
har vært plantet utenlandske treslag for
skogbruksformål tidligere + erfaringer fra forrige
omløp muliggjør fremtidig skjøtsel,
spredningsbekjempelse og hogst
• begrenset til bruk av treslagene sitkagran,
lutzgran og lerk
• i kyststrøk fra Lindesnes til og med Troms.
• krav til fjerning/bidra til fjerning av bestand som
ikke er øk. drivverdig.
• frømodne bestand; krav til kontroll og tiltak mtp
uønsket spredning
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Bruk av utenlandske treslag

Takk for
oppmerksomheten!

