
               

Velkomne til seminar    

«Produktdokumentasjon og sertifisering av skurlast og trevare» 

Dato:  fredag 17. februar 2023 
Stad:  Hotel Alexandra i Loen, Stryn kommune 
Tid:  12.00 (lunsj)  kl. 13.00 (foredrag) 
 

Vi arbeider målretta mot å få betre kompetanse på produktdokumentasjon og ulike  miljøsertifiseringsordningar i våre 

medlemsbedrifter. Både regelverk og marknaden vil stille strengare krav om sertifisering på våre produkt i nær framtid. 

Vi vil difor invitere til ein effektiv ettermiddag der du får presentert regelverkets krav til produktdokumentasjon og 

marknadens mest aktuelle miljøsertifiseringsordningar. Vi får også høyre om erfaringar frå aktørar både innan Norsk 

Bygdesagforening og Norske Trevarer.  Alle interesserte er hjarteleg velkomne.  

Delar av seminaret vil bli streama og kan difor følgast digitalt, bruk påmeldingsskjema 

Program 

Kl. 12.00 Lunsj 

Kl. 13.00 Ulike krav til produktdokumentasjon for omsetning av trematerialer  
Ivar Horsberg Hansen, rådgiver, Treteknisk Institutt 
 

Kl. 13.45 Ein introduksjon i dei ulike miljøsertifiseringane 
Halvar Høilund-Kaupang, leder fag-og teknologiutvikling, Norske Trevarer (digital presentasjon) 
 

Kl. 14.45 Kaffi og beinstrekk 

Kl. 15.00 PEFC- sertifisering  
Morten Haugerud markedssjef i PEFC Norge 
Kva skal til for å kunne PEFC- sertifisere seg? Kor omfattande er arbeidet? Kva er kostnaden? 
Kven krev denne typen sertifisering? Er gruppesertifisering for medlemmane i Norsk 
Bygdesagforening og Norske Trevarer aktuelt? 
 

Kl. 15.30 Vår erfaring med å bli PEFC sertifisert 
Sondre Aavatsmark, Aavatsmark Sag (medlem av Norsk Bygdesagforening) 
 

Kl. 16.00 Miljøfyrtårn 
Om sertifiseringa? Kva ressursar skal til? Forventa fordelar i marknaden? Kva type kundar krev ei slik 
sertifisering? Mariann Eik, rådgjevar i Nordplan  
 

Kl. 16.30 Vår bedrift og vår status og strategi i forhold til sertifisering 
Vårt ønskje om leveranse av lokalt råstoff og krav til kvalitet og dokumentasjon   
Sverre Magne Haugen, leder kundesenter og montasje, Hagen AS (medlem i Norske Trevarer) 
 

Kl. 17.00 Oppsummering  v/Ivar Grøndahl, styreleiar i Norsk Bygdesagforening 

Kl. 17.10 Utstyrsleverandørar, Mingling og kaffi 

Kl. 19.00 Middag og sosialt 

Påmelding seinast 10. februar 


