
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsyningsbase Rapporter:  

Statkraft Tofte AS 

 

 

Re-assessment 

 

 

 

www.sbp-cert.org 

 



  

Forsyningsbase Rapporter Mal for Biomasse Producers 
Versjon 1.4 

 

 

For ytterligere informasjon om SBP Work og for å se hele sett av dokumentasjon se  

www.sbp-cert.org 

 

Dokumenthistorikk historikk 

Versjon 1.0: publisert 26 mars 2015 

Versjon 1.1 publisert 22 februar 2016 

Versjon 1.2 publisert 23 Juni 2016 

Versjon 1.3 publisert 14 Januar 2019; publisert på nytt 3. April 2020 

Versjon 1.4 publisert 22 Oktober 2020 

 

 

© Copyright Sustainable Biomass Program Limited 2020 

 

http://www.sbp-cert.org/


Contents 

1 Oversikt 

2 Beskrivelse av Supply Base 

2.1 Generell beskrivelse 

2.2 Beskrivelse av land som er inkludert i forsyningsbasen 

2.3 Handlinger for å fremme sertifisering blant råvareleverandører 

2.4 Kvantifisering av Supply Base 

3 Krav om Supply Base Evaluation 

4 Supply Base Evaluation 

4.1 Omfang 

4.2 Begrunnelse 

4.3 Resultater av leverandørverifiseringsprogram 

4.4 Konklusjon 

5 Supply Base Evaluation process 

6 Interessent-konsultasjon 

6.1 Respons på interessent kommentarer 

7 Avbøtende tiltak 

7.1 Avbøtende tiltak 

7.2 Overvåking og utfall 

8 Detaljerte funn for Indikatorer 

9 Gjennomgang av Rapporter 

9.1 Peer review 

9.2 Offentlige eller flere vurderinger 

10 Godkjenning av Rapport 

Anneks 1: Detaljerte funn for indikatorer for Supply Base Evaluation 

 



1 Oversikt 

 

Producer navn:    Statkraft Tofte AS 

Producer addresse:   Lilleakerveien 6, 0283 Oslo, Norway 

SBP Certificate Code:   SBP-01-45 

Geografisk posisjon:   59.546100, 10.564300 

Primær kontakt: Tassnime Douieb, +47 24 06 70 00,tassnime.douieb@statkraft.com 

Selskapets hjemmeside:  https://www.statkraft.com/what-we-offer/biomass-products/biomass-

sustainability/ 

Dato rapport ferdigstilt:  24 Aug 2021 

Lukk for siste CB revisjon:  27 Sep 2021 

Navn på CB:    NEPCon OÜ 

Oversettelser fra engelsk:  Ja 
 

SBP Standard (er) som brukes: SBP Standard 2: Verification of SBP-compliant Feedstock, SBP 

Standard 4: Chain of Custody, SBP Standard 5: Collection and Communication of Data Instruction, 

Instruction Document 5E: Collection and Communication of Energy and Carbon Data 1.4 

Weblink til Standard (er) som brukes: https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards 

SBP Godkjent Regional Risk Assessment: N/A 

Weblink til SBE på selskapets hjemmeside: https://www.statkraft.com/what-we-offer/biomass-

products/biomass-sustainability/ 

 

Angi hvordan denne evalueringen passer innenfor syklusen av forsyningsbasen Evalueringer 

Main (Initial) 
evaluering 

Først 
Overvåkning 

Second 
Overvåkning 

Tredje 
Overvåkning 

Fjerde 

Overvåkning 
Revurdering 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards
https://www.statkraft.com/what-we-offer/biomass-products/biomass-sustainability/
https://www.statkraft.com/what-we-offer/biomass-products/biomass-sustainability/


2 Beskrivelse av Supply Base 

2.1 Generell beskrivelse 

Råstofftyper: Primær 

Inkluderer Supply Base evaluation (SBE): Nei 

Råstoffopprinnelse (land): Norge 

2.2 Beskrivelse av land som er inkludert i forsyningsbasen 

 
 
Land :Norge 

Område/Region: Fastlands -Norge (unntatt territorier) 

Unntak: Ja 

Oversikt 

Forsyningsbasen består hovedsakelig av små lukkede skogfamilieeide andeler i sør-øst Norge. En 

begrenset andel (ca. 15% +/- 5%) av skogeiere / familiemedlemmer er aktivt engasjert i deres skog 

gjennom hogst og / eller transportvirksomhet og noen familie beholdning utføre sitt eget skogplanting og 

skogkulturarbeid også. De resterende 85% er administrert av kooperativer eller andre eksterne 

profesjonelle selskaper. Eiendomsretten er 80% privat og 20% offentlig i Norge [1]. 

Fangstrater er lav i Norge [2] og Skandinavia er lave sammenlignet med andre EU-land som vurdert av 

Food and Agricultural Organization av FN (FAO) med høsting er mindre enn 1 t / ha i tilfeller [3]. 

Skogressursene innenfor forsyningsbasen er innen <150km å aktivere sourcing å være økonomisk 

levedyktig med lastebil og ca <200km via lekter. 

Historisk, Sodra mill på Tofte gitt et marked for massevirke og ikke-så eller ikke-snekkerarbeid-klasse tre. 

Denne fabrikken er nå stengt. Veden nå er mottatt på Statkrafts biomasse produksjon i Tofte. Området på 

Tofte legge til verdier i forsyningskjeden som biomassen leveres til Tofte er co-høstes med høyere grad av 

massivt tre og lav grad av trevirke har et marked utløp motsetning til å være bortkastet. 

Saw eller snekker klasse tre er ikke hentet som råstoff, og tømmer fra lokale sagbruk markeder er ikke 

viderekoblet til biomasse. Sagtømmer eller snekker klasse tre høstes etter relativt lang rotasjon kommer inn 

i sagbruksindustrien. Det er mer enn 200 industristore sagbruk i landet gjør denne siden av treindustrien 

langt mer betydningsfull for økonomien enn biomasse [4]. Sagbruksindustrien står for 40% av kommersielle 

vedfjerninger [5] og kommersiell biomasse ca 8% (2013) [6]. Derfor sourcing og behandling av drivstoff-

grade eller massevirke ikke anses å ha en negativ effekt, og erstatter et marked for lokale leverandører 

som tidligere levert slik massevirke eller lav økonomisk verdi trevirke til Sodra på Tofte. 

 

Forest Cover, arealbruk, økonomi og trebaserte Regler 



Omtrent 37% av overflatearealet i Norge er dekket av skog. Tjuefem prosent av norske landarealet er 

produktiv skog. Siste tilgjengelige tall (2011) sier at den økende bestanden av tømmer var 878 millioner 

kubikkmeter. Den årlige tilveksten var nesten 25 millioner kubikkmeter. I 2011 skogeierne kutte 8,5 millioner 

kubikkmeter industritømmer for salg, 2,5 millioner kubikkmeter for husholdnings logger [7]. Det totale 

skogarealet utgjør 12 millioner hektar, inkludert 7,4 millioner hektar produktiv skog [8]. Anslagsvis 15% av 

det produktive skogarealet har blitt utpekt som ikke-økonomisk på grunn av vanskelig terreng og 

langdistanse transport, noe som betyr at økonomisk skogbruk kan opereres i bare 50% av skogarealet. De 

viktigste artene er Norge gran (47%), furu (33%) og bjørk (18%). Stående volum av skogen er nesten 900 

millioner kubikkmeter, sammenlignet med 300 millioner når den første nasjonale skog undersøkelsen ble 

gjennomført i 1919. Den enorme økningen er et resultat av en skogpolitikk med hovedmålet med å 

restaurere skogressursene . Hvert år blir de stående skog volumet øker med cirka 20 millioner kubikkmeter 

gjennom trærne. Den totale årlige innhøstingen er mindre enn 50% av denne vekst, noe som igjen betyr at 

skogen volum øker for hvert år. Variasjonen av småskala skogbruk skaper gode forhold for miljø biologisk 

mangfold. Felling av områdene er 1,4 hektar i gjennomsnitt, med lang rotasjon mellom høsting [9]. 

Nasjonalt i Norge skogressurs politikk er basert på prinsipper om å opprettholde langsiktig stabilitet og 

robusthet av ressursgrunnlaget . Målet med norske skogbrukspolitikk er å møte sosiale, økonomiske, 

økologiske og kulturelle behov for nåværende og fremtidige generasjoner. Norge har ratifisert Rio-

konvensjonen om biologisk mangfold og klima og signerte vedtak om bærekraftig forvaltning av Europas 

skoger. De prinsipper som er nedfelt i disse dokumentene er også innlemmet i norsk skogpolitikk.  

Protected Areas 

CITES [10] arter finnes i Norge, men inkluderer ikke bartre eller løvfellende (bredbladet arter) trær som er 

truet. Norge har en høy andel av IUCN kategorier. Verneområder kategorier og steder er angitt i kart 

European Environment Agency. 

Lands vernet etter skogbruksloven 2005 [11] 

Områder med spesielle miljø eller rekreasjonsverdi - områder der skogen drift er underlagt strenge 

restriksjoner. Anvendt til ca 170 000 hektar. 

Beskyttelse skog - skog som må behandles med forsiktighet på grunn av deres plassering eller 

egenskaper. Anvendt til ca. 20% av Norge er skog [12]. 

 

Statistikk over beskyttede områder under Norge er Naturvernloven 1970 [13]: 

Nasjonalparker : 29. Totalt areal: 27756000 HA. 

Landskapsvernområder: 174. Totalt areal: 15093000 HA. 

Naturreservater : 1,790. Totalt areal: 4193000 ha. 

Natur monumenter: 103. Totalt areal: 2000 HA. 

Andre verneområder : 118. Totalt areal: 126 000 HA. 

Totalt: 47.170.000 ha ~ 10,5% vernet etter naturvernloven. 

(fra 1. januar 2007. Fastlandet ekskl. Svalbard) 

  

Norge har formelt vedtatt en rødliste klassifisering av arter i samsvar med kriterier fra International Union 

for Conservation of Nature (IUCN). En stor andel av rødlisteartene finnes i skog er knyttet til rike et løvtre 

skog, men dette utgjør bare 1% av Norge er produktivt skogareal. Råstoff er fra bartrær dominerte 



habitater, og dermed risikoen for råstoff påvirker rødlistearter er i boende lav og Norge sin adopsjon av 

områder vernet klassifikasjoner gir ytterligere beskyttelse. 

Rapporterte trusler mot eventuelle rødlistearter er ikke fra skogbruk eller jordbruk praksis. Arealbruk (HiL) 

gir den største trusselen, et eksempel er bygge- og anleggsvirksomhet. Norge er part i flere internasjonale 

avtaler som omhandler vern av truede arter og dekselet skogbruk og arealdisponering. Den viktigste av 

disse er Konvensjonen om biologisk mangfold, Bernkonvensjonen, CITES-konvensjonen og 

Ramsarkonvensjonen. 

 

Råstoff proporsjoner  

Statkraft har en råvareproduktgruppe - stamme fra mindre enn 10 leverandører. Alt råmateriale er 100% 

PEFC-sertifisert og fra naturlig regenerert skog i biomasseprofilinformasjon (tydelig synlige tegn på 

menneskelig aktivitet) og ikke primærskog som definert av SBP. 

 

[1] http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP-26.pdf 

[2] http://www.biodiversity.no/Pages/135380 

[3] http://www.environment.no/topics/biodiversity/species-in-norway/threatened-species/ 

[4] http://www.biodiversity.no/Pages/135380 

[2] http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/stskog 

[3] Internal analysis of FM reports and analyses using the potential available wood supply productive area 

[4] http://www.fao.org/forestry/country/57025/en/nor/ 

[5] https://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogav/aar-endelige 

[6] http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:F3_Wood_as_a_source_of_energy,_2013
.png 

[7] https://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/landbruket-i-norge-2011 

[8] http://www.pefc.org/component/pefcnationalmembers/?view=pefcnationalmembers&Itemid=48/16-
Norway 

[9] Soil Association FSC FM Reports 

[10] https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/NO 

[11] http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwenoo.htm 

[12] http://www.pefc.org/component/pefcnationalmembers/?view=pefcnationalmembers&Itemid=48/16-
Norway 

[13] Soil Association FSC FM Reports 

 
 



 

2.3 Handlinger for å fremme sertifisering blant råvareleverandører 

Ikke nødvendig. Alle leverandører er PEFC -sertifisert. 

 

2.4 Kvantifisering av Supply Base 

Supply Base 

a. Totalt forsyningsbasisareal (million ha): 12,00 

b. Tenure etter type (million ha): 9.60 (Private), 2.40 (Offentlige) 

c. Skog etter type (million ha):12.00 (Boreal) 

d. Skog etter ledelsens type (million ha):12.00 (Forvaltet naturlig) 

e. Sertifisert skog etter ordning (million ha):0.68 (FSC), 7.38 (PEFC) 

 

Beskriv høstingsypen som best beskriver hvordan materialet ditt hentes: Clearcutting 

Forklaring: Beste beskrivelse er Ryddesnit. Noen tynning kan imidlertid ikke exkludert, da dette ikke kan 

kvantifiseres nøyaktig i % når det gjelder tynning / klipping. Den "beste beskrivelsen" er clearcutting.  

Ble skogen i Supply Base drevet for et annet formål enn for energimarkeder? Ja - minoritet 

Forklaring: Treets karakter er 'bioenergi' 

 

For skogene i Supply Base, er det en intensjon om å beholde, fylle på nytt eller oppmuntre til naturlig 

regenerering innen 5 år etter hogst? Ja - Flertallet 

Forklaring: Dette er en betingelse i norsk skogkodeks. 

 

Ble råstoffet som ble brukt i biomassen fjernet fra en skog som en del av et skadedyr / sykdomstiltak 

eller en bergingsoperasjon? Nei 

Forklaring: Treet leveres med beskrivelsen av 'bioenergi'. 

 

Råstoff 

Rapporteringsperiode fra: 01 Jul 2020 

Rapporteringsperiode til: 30 Jun 2021   

a. Totalt volum av råstoff: 1-200,000 m3 

b. Volum av primær råstoff: 1-200,000 m3  

c. Liste prosent av primær råstoff:  

- Sertifisert etter en SBP -godkjent skogforvaltningsordning: 80% - 100% 

- Ikke sertifisert for en SBP-godkjent skogforvaltningsordning: 0% 

d. Opplist alle arter i primær råstoff, inkludert vitenskapelig navn:  Pinus sylvestris;  Picea abies;  
Populus spp;  Betula spp;  Fraxinus spp;  Quercus spp;   

e. Er det sannsynlig at noen av de brukte råvarene kommer fra beskyttede eller truede arter?  Nei 

- Navn på art: N/A 

- Biomasseprosent, etter vekt, som sannsynligvis vil bestå av denne arten (%): N/A 

f. Hardved (dvs. løvtrær): spesifiser andel biomasse fra (%): N/A 

g. Bartre (dvs. bartrær): spesifiser andel biomasse fra (%): N/A 

h. Andel biomasse sammensatt av eller avledet fra sagstokker (%): 0,00 



i. Spesifiser lokale forskrifter eller industristandarder som definerer sagstokker: Det er ingen kjente 

lokale standarder som gir en nøyaktig definisjon (f.eks. Diameter). Dette er massevirke / energivirke. 

j. rundved fra slutthogst fra skog med> 40 år rotasjonstid – Gjennomsnittlig % volum av følelser 

levert til BP (%): 100,00 

k. Volum av primærråstoff fra primærskog: 0 % 

l. Liste prosentandel av primærråstoff fra primærskog, etter følgende kategorier. Del inn etter SBP-

godkjente skogforvaltningsordninger: 

- Sertifisert etter en SBP -godkjent skogforvaltningsordning: N/A 

- Ikke sertifisert for en SBP-godkjent skogforvaltningsordning: N/A 

m. Volum av sekundærråstoff: 0 N/A  

- Fysisk form av råstoffet: N/A 

n. Volum av tertiært råstoff: 0 N/A  

- Fysisk form av råstoffet: N/A 

 

 

Andel råvarer hentet etter kravstype i rapporteringsperioden 

 
Råstofftype Brukt Supply Base 

Evaluation (SBE) % 

FSC % PEFC % SFI % 

 

Primær 0,00 0,00 100,00 0,00 

 
Sekundær 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Tertiær 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Annen 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



3 Krav om Supply Base Evaluation 

Er Supply Base Evaluation (SBE) fullført? Nei 

N/A 



4 Supply Base Evaluation 

4.1 Omfang 

Materialer som er inkludert i SBE: N/A 

SBP-godkjente regionale risikovurderinger brukt: N/A 

Liste over land og regioner inkludert i SBE:  

  
 
Land: N/A 

Indikator med spesifisert risiko i risikovurderingen som brukes:  

N/A 

Spesifikk risikobeskrivelse: 

 

  
 

4.2 Begrunnelse 

N/A 

4.3 Resultater av leverandørverifiseringsprogram 

N/A 

4.4 Konklusjon 

N/A 



5 Supply Base Evaluation process 

N/A 



6 Interessent-konsultasjon 

 

N/A 

6.1 Respons på interessent kommentarer 

 
N/A  



7 Avbøtende tiltak 

7.1 Avbøtende tiltak 

N/A 
 

7.2 Overvåking og utfall 

N/A 



8 Detaljerte funn for Indikatorer 

Detaljerte funn for hver indikator er gitt i Anneks 1 hvis Regional Risk Assessment (RRA) ikke brukes. 

Er RRA brukt? N/A 



9 Gjennomgang av Rapporter 

9.1 Peer review 

N/A 

9.2 Offentlige eller flere vurderinger  

N/A 



10 Godkjenning av Rapport  

Godkjenning of Supply Base Rapporter av toppledelsen 

Rapport 
utarbeidet 
av: 

Tassnime Douieb Commercial Operator 12 Aug 2021 

Navn Title 
Dato 
  

Rapport 
utarbeidet 
av: 

Robin Askey Advisor 12 Aug 2021 

Navn Title 
Dato 
  

 
   

Undertegnede personer bekrefter at jeg / vi er medlemmer av organisasjonens ledelse og gjør 
herved bekrefte at innholdet i denne evalueringsrapporten ble behørig anerkjent av toppledelsen 
som nøyaktig før godkjenning og ferdigstilling av rapporten. 

Rapport 
godkjent 
av: 

Trude Fjeldstad MD Statkraft Tofte AS 24 Aug 2021 

Navn Title 
Dato 
  



Anneks 1: Detaljerte funn for indikatorer for Supply Base 

Evaluation 

 

N/A  
 

 


