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Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
● PEFC er et frivillig initiativ fra privat sektor med målsetting om konsensus mellom 

alle interesserte parter om bærekraftig skogbruk på nasjonalt eller regionalt nivå.
● PEFC tilbyr et internasjonalt rammeverk for gjensidig anerkjennelse av nasjonale 

sertifiseringssystem og er basert på uavhengig tredjeparts sertifisering.
● PEFC bidrar til å fremme bærekraftig skogbruk og arbeider for å styrke skogens 

og trevirkets positive profil som fornybart råstoff.
● Viken Skogs ISO 14001-sertifikat, i samsvar med Levende Skogs standarder, 

kvalifiserer til å benytte PEFC-logoen som miljømerke.
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Interesserte skogeiere på intensivkurs i Levende Skog standard i Kongsberg.                       Foto: Dag Simenstad.
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Intensivkurs i Levende Skog standarder  
Levende Skog-kompetanse er nødvendig for å levere tømmer til Viken Skog. Endringer i standarden f.o.m. 2007,
samt behov for repetisjon, har aktualisert behov for påfyll av kompetanse. I samarbeid med opplæringskoordi-
natorene i regionene gjennomførte Viken Skog i løpet av året lokale kurs med instruktør i skogen og fokus på
viktige kravpunkt.

I alt 460 skogeiere og maskinførere deltok på kursene i 2007. Spesielt fremheves regionene Land-Hadeland
og Numedal for høyt antall deltagere. Tilbakemeldingene tyder på godt utbytte.

Miljøbetingelser på www.viken.skog.no
Viken Skog har i 2007 forbedret informasjonen til tømmerleverandørene via internett. Alle nødvendige
forutsetninger for å utføre en god nok miljøprestasjon ved hogst er tilgjengelig på vår hjemmeside. Klikk på
”Miljøbetingelser” og følgende skjermbilde fremkommer:

• Miljøbetingelser til tømmerleverandørene
Viken Skog BA er miljøsertifisert etter ISO 14001 i samsvar med Levende Skog standard for et bærekraftig
norsk skogbruk. Tømmerleverandørenes skogforvaltning er basis for vår miljøsertifisering.

- Last ned Miljørapport hogst.
- Levende Skog standard: Klikk her!
- Kortversjon av viktige kravpunkt i Levende Skog: Klikk her!
- Reirbiotoper for hønsehauk: Klikk her!
- Tiurleik, forvaltning: Klikk her!

Biotoper for hensynskrevende vilt
Viken Skog er pådriver for at kommunene skal ajourføre sine viltkart, slik at skogeier får kjennskap til nøyaktig
lokalisering av viltbiotoper og dermed blir i stand til å ta hensyn. Registrering av tiurleiker i Oslo og Akershus
på initiativ fra Fylkesmannen har pågått i 2007. Vi er tilfreds med at dette nå gjennomføres og at skogbruket
involveres. Lite snø på våren vanskeliggjorde stedvis registrering i lavereliggende strøk.

Miljøregistrering
75% av det produktive skogarealet til Viken Skogs tømmerleverandører er nå miljøregistrert. Store ressurser leg-
ges i arbeidet. Prosjektene skjer kommunevis, og 5 forskjellige selskaper har hittil vært benyttet i registrerings -
arbeidet. Selskapene utnevner den biologiske kompetanse som benyttes til rådgivning gjennom hele prosjektet.

Vår statistikk indikerer at prosjektene i kommunene så langt har resultert i mer en 15.000 nøkkelbiotoper,
med gjennomsnittsstørrelse på 12 dekar. Dette utgjør ca. 2% av total produktiv skog. 

Kartet på neste side viser fremdriftsstatus for miljøregistrering i Viken Skog. 

Helt eller delvis som følge av miljøregistrering og alternativ til nøkkelbiotoper saksbehandles ca. 25 områder,
på over 26.000 dekar totalt, for frivillig vern (reservat) som løsning. 7 av områdene, totalt 3.600 dekar, er nå
vedtatt.

Viken Skogs hovedoppgave er å arbeide for andelseiernes interesser,
herunder best mulig pris og avsetning på tømmer. For å fremme disse
interesser, stiller Viken Skog miljøbetingelser overfor tømmerleveran-
dørene.
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Dokumentasjon av biologisk viktige områder
Som en del av enigheten om revidert Levende Skog standard høsten 2006 har skogeiersamvirket forpliktet seg
til å gjennomføre flere test-prosjekter. Prosjektene skal utrede hvordan skogeierne kan dokumentere og synlig-
gjøre minst 5% biologisk viktige områder innenfor gitte arealkategorier. I Viken Skog har det gjennom året
vært arbeidet med testing i Aurskog-Høland, i samarbeid med Havass Skog og Norges Skogeierforbund, og
på to skogeiendommer med landskapsplaner, en på Romerike og en i Valdres.

Resultatene skal rapporteres til Rådet for Levende Skog på nyåret. På såpass kort tid blir forankring hos den
enkelte skogeier i en hel kommune begrenset. Rapporten fra Aurskog-Høland vil ha miljømessig, teknisk og
arealmessig fokus.

Bioenergi
I 2007 omsatte Viken Skog 128.000 løskubikkmeter flis til bioenergiformål. Dette er en økning på 10% i forhold
til 2006. Viken Skog er involvert i flere prosjekt, både i og utenfor vårt område, for å fremme biobasert energibruk.



Henvendelser
De ansatte loggførte 21 miljøhenvendelser fra publikum. Ni av disse gjaldt sporskader. Industrien forutsetter
jevn tilførsel av ferskt tømmer hele året, og det er mange steder umulig å unngå sporskader. Skadene må
repareres så snart fuktighetsforholdene gjør dette praktisk mulig etter avsluttet bruk av utdriftstraseen.
Henvend elser om sporskader kommer gjerne tidligere enn Levende Skog standardens tidsfrist for reparasjon.

Revisjoner
Intern revisjon 
Interne revisjoner ble rutinemessig gjennomført på kontorene hos de ansatte, ved befaring ute hos skogeierne
og ved intervju av maskinførere.

Diagrammet viser antall avvik hos 81 tømmerleverandører i forhold til viktige kravpunkt i Levende Skog
standard, ved stikkprøverevisjon av hogst utført i 2006. Et flertall av hogstene var gjennomført i godt samsvar
med miljøstandarden. De fleste avvik skyldes mangelfull dokumentasjon av miljøvurdering og manglende
eller for smal kantsone. Viken Skog har gjennomført tiltak for å redusere antall avvik.

Ytterligere 62 skogeiere ble bedt om å sende sin dokumenterte miljøvurdering før og etter hogst til Viken Skog
for kontroll og tilbakemelding. Resultatet viser at all kontrollert dokumentasjon ble godkjent. Imidlertid har 9
skogeiere på forespørsel unnlatt å sende dokumentert miljøvurdering til Viken Skog. Disse kan følgelig ikke
starte ny hogst uten kontakt med skogbruksleder vedrørende miljøvurdering.

Ekstern revisjon
Det Norske Veritas fant ved revisjon i Viken Skog følgende positive indikasjoner:
• Miljøstyringssystemet er tilfredsstillende dokumentert og i bruk med stadig forbedring i miljøprestasjon.
• De reviderte skogbrukslederne hadde oppdatert oversikt over miljøverdiene i kommunene.
• Tilbakerapportering fra entreprenør/maskinfører etter utført hogst er klart forbedret.
og følgende forbedringsområder:
• Skogbrukslederes og entreprenør ers Levende Skog-kompetanse må videreutvikles og vedlikeholdes.
• Nye instrukser må være gjenstand for dokumentstyring.

Det er iverksatt tiltak for å forbedre praksis på disse områdene. Sammendrag av rapport vedrørende skog blir
tilgjengelig på www.viken.skog.no La
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Besøksadresse: Hvervenmovn. 47, 3511 Hønefoss
Postadresse: Serviceboks 50, 3504 Hønefoss
Telefon: 32 10 30 00
Telefaks: 32 10 30 01
E-postadresse: e-post@viken.skog.no
Internett-adresse: www.viken.skog.no
Wap-adresse: http://wap.viken.skog.no/
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