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    Oslo, 11. april 2022 

 

    

Høring – forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard 

Den norske PEFC skogstandarden blir med jevne mellomrom revidert og gjeldende standard ble sist 
revidert i perioden 2013-2015. I 2020 startet PEFC Norge en ny revisjonsprosess hvor en bredt 
sammensatt arbeidskomite ble nedsatt for å revidere skogstandarden.  

Arbeidskomiteen består av følgende organisasjoner/personer: 

• Fellesforbundet – Endre Lie 

• Friluftsrådenes Landsforbund – 
Morten Dåsnes 

• Kvinner i skogbruket – Merete 
Larsmon 

• Maskinentreprenørenes Forbund – 
Ivar K. Hoff 

• Natur og Ungdom – Mari S. Qviller 

• Norges Skogeierforbund – Simon 
Thorsdal og Hans Asbjørn Sørlie 

• NORSKOG – Erling Bergsaker 

 

• Norsk Friluftsliv – Hans Erik Lerkelund 

• Statskog SF – Monica Grindberg 

• SABIMA – Christian Steel 

• Skognæringa Kyst – Ole Bakke 

• Treforedlingsindustriens 
Bransjeforening – Elisabeth Berli 

• Treindustrien – Heidi Finstad 

• WWF Norge – Marianne Hansen 

• ZERO – Anne Marit Post-Melbye

I tillegg er følgende representert med observatører i arbeidskomiteen: 

• Landbruksdirektorat 

• Miljødirektoratet 

• NIBIO 

• NINA 

• Skogkurs 

• Statsbygg 

PEFC-Norge 

Fremmer bærekraftig skogbruk 



______________________________________________________________________________________________ 

Postadresse:    Hjemmeside:   E-post:    Org.nr. 
Postboks 1438 Vika, 0115 Oslo www.pefc.no    mail@pefc.no                 982 550 270 

 

Arbeidskomiteen har hatt totalt 25 møter fra juni 2020 og fram til april 2022, og har etter en grundig 
prosess kommet fram til et omforent forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard.  

Den bredt sammensatte komiteen, sammen med utstrakt innhenting av kunnskap fra observatørene og 
andre fageksperter, har bidratt til vesentlige forandringer i standarden.  

Webinar: Torsdag 5. mai kl. 13.00 – 14.30 vil det bli arrangert et webinar, hvor det vil bli redegjort 
nærmere om den reviderte standarden. 

Forslag til revidert skogstandard sendes herved ut på høring. Ytterligere informasjon om høringen er 
tilgjengelig på PEFC Norges hjemmeside, www.pefc.no 

Høringsfrist: 10. juni 2022 

Det oppfordres fra arbeidskomiteen til å gi konkrete og begrunnede høringssvar. 

Høringssvar sendes pr. epost til PEFC Norges sekretariat; mail@pefc.no  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

  Thomas Husum 

     Daglig leder  
     PEFC Norge 
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