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Miljøsertifisering av skog gjennom Nemko 
Naturvernforbundet er kjent med at Nemko sertifiserer Allskog. Det har i den siste tiden 
kommet fram at en rekke kjente lokaliteter med naturverdier registrert gjennom MiS er helt 
eller delvis hogd i Allskog. Naturvernforbundet ser svært alvorlig på disse avsløringene.  
 
Som Nemko sikkert er kjent med krevde Naturvernforbundet i sommer at Viken Skog sitt 
sertifikat måtte trekkes tilbake av Det Norske Veritas, som følge av en rekke brudd på 
standarden. I denne prosessen har vi hele tiden fryktet at Viken Skog ikke var noe unntak, 
men at situasjonen i andre andelslag var tilsvarende. Avsløringene om miljøbruddene i 
Allskog bekrefter dessverre denne mistanken.  
 
Det er et misforhold mellom sertifiseringens garanti for miljøvennlige produkter og 
produktenes miljømessige status. Naturvernforbundet mener sakene med Viken Skog og 
Allskog viser store svakheter med sertifiseringssystemet og holdningen til de biologiske 
kravene i miljøsertifiseringen. Vi er bekymret for at dette kan gjelde enda flere aktører i 
skognæringen. Det betyr at Nemko, i likhet med Det Norske Veritas, har en stor jobb og et 
stort ansvar for å rydde opp i dette på landsbasis snarest mulig. Det er sterkt misvisende når 
markedet blir fortalt at norsk tømmer er miljøvennlig når mye tømmer kommer fra 
verneverdig skog eller biologisk viktig områder som skogbruket påstår at de bevarer. 
 
Naturvernforbundet ønsker også å minne om at det i dag ikke eksisterer en omforent 
miljøsertifisering av tømmer i Norge der de ideelle aktørene innenfor miljøvern og friluftsliv 
er part, etter at alle disse organisasjonene har trukket seg ut som resultat av at standardene 
ikke blir gode nok. Naturvernforbundet ønsker både at bruddene på dagens standard må få 
konsekvenser, men også at det må lages en ny og langt mer ambisiøs standard for 
miljøsertifiseringer av norsk tømmer.  
 
Naturvernforbundet mener at   

- Allskog må miste PEFC-sertifikatet 
- Det må gjennomføres kontroll for å sjekke om tilsvarende brudd har skjedd hos andre 

aktører som sertifiseres av Nemko 
- Rutiner for en innskjerping av skogeierens plikt til å undersøke verneverdier og 

dokumentere slike undersøkelser 
- Nemko må vurdere om man vil sertifisere etter en standard som stiller lave krav 
- Nemko må vurdere hvor standardkravene er vage og for mye basert på skjønn og hvor 

definisjoner er upresise eller fraværende 



 

 

- Naturvernforbundet mener at det er utilstrekkelig at hver enkelt aktør på egen hånd 
gjør kun mindre endringer. Alle miljøbruddene skyldes betydelig systemsvikt og må 
løses gjennom konsensusbaserte, overordna prosesser. Vil Nemko ta initiativ til 
oppstart av en nasjonal, overordna prosess som både sikrer bedre og mer presise 
standarder og et sertifiseringssystem som sikrer lik praksis og god implementering av 
kravene?  

 
 
Nemko har et stort ansvar som sertifisør, og Naturvernforbundet ønsker å be om svar på 
hvordan dere vil følge opp denne saken, både i forhold til Allskogs sertifikat og til de andre 
som miljøsertifiseres av Nemko.  
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