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SERTIFISERINGSAVTALE  
tilhørende 

VIRKESKONTRAKT 
 
 
 

1. Generelt 
 

Denne skogsertifiseringsavtalen gjelder for tilhørende virkeskontrakt mellom skogeier og sertifikatholder 
NORTØMMER. Avtalen betyr at skogeiendommen er sertifisert gjennom NORTØMMER’s PEFC

1
 gruppesertifikat 

for skogforvaltningen. 
 
Skogeiendommen(e) som inngår har hoved gårds- og bruksnummer gnr/bnr  ………………..  i  
 
…………………………………………………………….. kommune. 
 
Skogareal som inngår i denne avtalen:   a) Produktivt skogareal:    ……………..dekar 

 
b) Totalt skogareal: ..……………dekar  

 
 
Ved enkeltteiger med produktivt skogareal over 10 000 dekar, er det laget landskapsplan? (J/N): …………… 
 
Er MiS-registreringer gjennomført?(J/N)

2
 :…….. Er nøkkelbiotop(er) registrert og kartfestet? (J/N): …………… 

 
 
2.  Skogeiers forpliktelser 
 
a) Følge norsk lovgivning relevant for skogforvaltning og Norsk PEFC Skogstandard for all aktivitet på 

skogeiendommen. Herunder bl.a. sikre at entreprenører og skogsarbeidere som utfører arbeid på 
eiendommen følger norsk HMS-lovgivning.  
 

b) Skaffe seg kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard eller benytte andre som har slik kompetanse ved 
planlegging og gjennomføring av skogbrukstiltak på eiendommen.  

 
c) Sørge for at den som planlegger og utfører arbeid i skogen har all relevant informasjon; gi opplysninger om 

miljøverdier og annet til NORTØMMER eller entreprenør som skogeier måtte være kjent med, og som er i 
samsvar med Norsk PEFC Skogstandard.  

 
d) Følge NORTØMMER’s krav og rutiner i forbindelse med oppfølging av sertifiseringen. Skogbrukstiltak i 

nøkkelbiotoper, som åpner for skjøtsel, skal godkjennes på forhånd av sertifikatholder. 
 
e) Dokumentere hogst og andre skogtiltak i samsvar med NORTØMMERs krav. Herunder, sørge for at Plan- og 

Oppfølgingsskjema (PO-skjema) eller tilsvarende, med kartvedlegg, fylles ut.  
 
f) Akseptere de vurderinger utførende entreprenør/NORTØMMER gjør i forhold til sporutbedring og 

miljøhensyn i hogsten. Om ikke annet er avtalt, skal NORTØMMER gjennomføre sporutbedring i terreng. 
Dokumenterte kostnader for dette skal belastes skogeier.  
 

g) Ikke utføre tiltak på eiendommen som er i strid med Norsk PEFC Skogstandard etter at hogsten er 
gjennomført. Eksempler er: hogst av livsløpstrær, hogst i kantsone som reduserer eller endrer dennes 
funksjon, hogst av mindre, økonomisk uinteressante trær.  

 

                                                 
1
 Program for the Endorsement of Forest Certification.  

2
 Kan også gjelde annen metodikk godkjent av sertifikatholder, f.eks. «siste sjanse». Hvis nei må føre-var skjema 

benyttes på eiendommer under 100 dekar produktivt skogareal. For eiendommer over 100 dekar må MiS-

registrering gjennomføres før hogst. I skogreisingsstrøk er det ikke krav til registrering og kartfesting av 

nøkkelbiotoper der det bare skal hogges gran eller utenlandske treslag (Norsk PEFC Skogstandard pkt. 21).  
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h) Sørge for av skogen forynges etter hogst, ihht. Skogloven og krav i Norsk PEFC skogstandard 
 
i) Samarbeide og bistå ved gjennomføring av internkontroll, internrevisjon og eksternrevisjon. 

 
j) Bidra til å lukke avvik som oppstår på eiendommen samt sørge for å gjennomføre korrigerende og/eller 

forebyggende tiltak, som sertifikatholder pålegger.  
 

k) Følge PEFC Norges retningslinjer for offentlighet knyttet til informasjon som er av interesse for allmenheten 
(jfr. Skogbruksloven og Norsk PEFC Skogstandard). 

 
3. NORTØMMER`s forpliktelser 
 
a) Sørge for at skogeier får nødvendig informasjon og veiledning for å oppfylle kravene i Norsk PEFC 

Skogstandard,  
 

b) Informere skogeier om endringer i Norsk PEFC Skogstandard 
 
c) Forestå all kontakt med akkreditert sertifiseringsorgan ved ekstern revisjon, rapportering mv. 
 
d) Gjennomføre stikkprøvebasert internkontroll og revisjon av eiendommene, kontrollere at sertifiserte skogeiere 

oppfyller kravene i sertifiseringssystemet  
 

e) Iverksette korrigerende og/eller forebyggende tiltak ved avvik hos skogeiere eller i NORTØMMER sine 
administrative rutiner 

 
4. Avvik  
 

Hvis skogeier oppdager avvik fra lovverk og/eller Norsk PEFC Skogstandard skal dette meldes fra om til 
NORTØMMER så snart som mulig.  
 
Skogeier skal opplyse om åpne avvik ved skifte til ny gruppesertifikatholder. Ved tilslutning til mer enn en 
gruppesertifikatholder, skal avvik meddeles øvrige sertifikatholdere  
 
5. Mislighold 
 

Dersom skogeier misbruker skogsertifiseringen eller hvis det avdekkes alvorlige avvik som ikke følges opp, kan 
NORTØMMER ved skriftlig varsel suspendere eller si opp avtalen om deltakelse i gruppesertifiseringen.   
NORTØMMER skal varsle sertifiseringsorganet og PEFC Norge om suspensjon og oppsigelse av avtale. 
 
Dersom NORTØMMER ikke følger opp de forpliktelser selskapet har påtatt seg i henhold til denne avtale, har 
skogeier anledning til å trekke seg fra avtalen med øyeblikkelig virkning, etter skriftlig varsel og dokumentert 
påvisning av den aktuelle unnlatelse fra NORTØMMER.   

 
6. Oppsigelse  
 
Denne avtalen gjelder normal inntil skogeier tegner virkeskontrakt med annen virkeskjøper. NORTØMMER har 
ansvar og rett til å kontrollere eiendommen i inntil 1 år etter oppsigelse. Skogeier er i samme periode forpliktet til å 
samarbeide med NORTØMMER om kontroll, revisjon og lukking av eventuelle avvik.  
 
Skogeier kan klage til sertifiseringsorganet på oppsigelse eller suspensjon av sertifiseringsavtalen.  
 
Under enhver omstendighet opphører denne avtalen når det har gått 10 år etter siste virkessalg gjennom 
NORTØMMER. 
 
 
Sted og dato: …………….…………………………………………………………………………………………. 
 
 
sign.         sign. 
Skogeier/hjemmelshaver       NORTØMMER AS 
 
 
sign. 
på vegne av skogeier/hjemmelshaver 


