
Resertifisering av ETW  
European Tree Worker Certificate utstedes for 3 år, og løper deretter ut. Sertifiseringen kan 
videreføres ved at kandidater dokumenterer at de i løpet av de siste 36 måneder har arbeidet minst 
24 måneder med trepleie. Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon sendes til det Norsk 
Trepleieforum.  Ved godkjenning vil sertifisering bli videreført for nye 3 år.   

Norsk trepleieforum, som er det nasjonale EAC organet i Norge, skal godkjenne søknaden.    

Søknaden sendes til i god tid før ETW sertifikatets utløp til: 

Mail:  post@trepleieforum.no 

Eller:  Norsk trepleieforum 
 Schweigaardsgate 34f 
 0191 Oslo 

 

Krav til dokumentasjon  

1. Dokumentasjon på at du har arbeidet praktisk med tre relatert arbeid (klatring/lift/ etc) i 24 
av de siste 26 månedene. Dokumentasjonen kan være i form av et skriv fra arbeidsgiver som 
viser at du har vært ansatt de siste tre årene eller en firmaattest dersom du er selvstendig 
næringsdrivende. Det må fremgå av dokumentasjonen at hva/ hvilke arbeidsoppgaver du har 
arbeidet med. 
(Proof of practical tree care work (i.e. climbing work or MEWP / platform work), in 24 of the 
previous 36 months.) 
 

2. Bevis på deltakelse på trefaglig seminar/workshop/kurs/konferanse på minimum 30 timer i 
løpet av de siste 36 mnd.  
(Proof of participation at a seminar/workshop/courses in 30 hours of the previous 36 
months.) 
 

3. Dokumentasjon på gyldig førstehjelpskurs i løpet av de siste 36 mnd. 
(Proof of a valid qualification in first aid.) 
 

 

  

mailto:post@trepleieforum.no


Særskilte krav grunnet Korona:  

1. Grunnet Covid -19 er det for mange vanskelig å gjennomføre førstehjelpskurs. Vi ber derfor 
isteden om en bekreftelse på at førstehjelpsrutinene i egen bedrift er gjennomgått. Dette er en 
midlertidig løsning og vi vil gå tilbake til de vanlige kravene når virussituasjonen er over. 

2. The question has been raised whether EAC responds to the Corona crisis by taking into account the 
cancelled opportunities of further professional training when European Tree Workers ask for 
recertification. Yes, we do! The EAC Executive Committee and the Working Group Certification and 
Quality Management have agreed on the following general guideline: 

The loss of further professional training opportunities affects those ETW certificates with the validity 
expiring on 31 December 2020, 31 December 2021 and 31 December 2022. In each case, the 
candidates have another year to apply for recertification before their name is deleted from the EAC 
website.  

1.    Validity of ETW certificate until 12/2019: the candidate has to prove 30 hours of further 
education in 2017, 2018 and 2019 – the Corona year 2020 has no effects on any training 
shortages. If everything complies with the ETW Rules, the recertification can be approved. 

2.    Validity of ETW certificate until 12/2020: The candidate has to prove 25 hours of further 
professional training covering 2018, 2019 and 2020. If everything complies with the ETW 
Rules, the recertification can be approved. 

3.    Validity of ETW certificate until 12/2021: the candidate must provide evidence of 25 hours of 
further professional training in 2019, 2020 and 2021. If everything complies with the ETW 
Rules, the recertification can be approved. 

4.    Validity of ETW certificate until 12/2022: the candidate must prove 25 hours of further 
professional training in 2020, 2021 and 2022 in accordance with the regular requirements. If 
everything complies with the ETW Rules, the recertification can be approved. 

5.    Validity of ETW certificate until 12/2023: the candidate once again has to prove 30 hours of 
further professional training covering 2021, 2022 and 2023. 
  

We will review the situation in 2 months’ time. Should the Corona crisis continue, we will have to find 
a different solution. 

Proofs of further professional training can include 

·         Events, workshops, conferences, webinars with a theme related to arboriculture 
·         Theoretical, practical, technical courses or meetings related to arboriculture, for instance 

tree care and safety, chainsaw and work safety etc. 
·         In-house training (if the candidate runs his/her own company or is employed) 

A written confirmation that the candidate participated in them is sufficient.  

·         Self-guided study publications, podcasts or e-learning that have formal learning objectives 
in the field of arboriculture and a scored assessment 

      A proof that the candidate took those is highly recommended. 

 

  



SØKNADSKJEMA 
 

BRUK BLOKKBOKSTAVER 

Navn:  

Adresse: 
 
 
 

 

Epost:  

ID Nummer (ETW)  

Fakturaadresse 
(dersom denne ikke er 
lik adressen 

 

 

Krav 1: Praksis på trerelatert arbeid 
Dokumentasjon på at du har arbeidet praktisk med tre relatert arbeid (klatring/lift/ etc) i 24 av de 
siste 36 månedene.  (Proof of practical tree care work (i.e. climbing work or MEWP / platform work), 
in 24 of the previous 36 months.) 

Vedleggsnr Navn på vedlegg  
(Dokumentasjonen kan være i form av et skriv fra arbeidsgiver som viser at du har 
vært ansatt de siste tre årene eller en firmaattest dersom du er selvstendig 
næringsdrivende. Det må fremgå av dokumentasjonen at hva/ hvilke 
arbeidsoppgaver du har arbeidet med og at dette tilfredstiller kravet.) 

  

  

  

 

  



Krav 2: Konferanse/seminar/workshop 
Bevis på deltakelse på trefaglig seminar/workshop/kurs/konferanse på minimum 30 timer i løpet av 
de siste 36 mnd.  (Proof of participation at a seminar/workshop/courses in 30 hours of the previous 
36 months.) 

Dato Antall 
timer 

Navn på konferanse Henvisning til 
vedlegg med 
dokumentasjon på 
deltakelse (faktura, 
deltakerliste, diplom 
etc) 

    

    

    

    

    

SUM    

 

Krav 3 Gyldig førstehjelpskurs 
Dokumentasjon på gyldig førstehjelpskurs i løpet av de siste 36 mnd. 

(Proof of a valid qualification in first aid.) 

Vedleggsnr Navn på vedlegg  
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