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Maskinførernes kompetanse oppfriskes.

Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
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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.

Rapporten sammenfatter miljøarbeidet som ble utført i Viken Skog i
året som gikk. Viken Skog arbeider kontinuerlig for at tømmerleverandørene og tjenesteapparatet skal øke sin kompetanse innenfor miljø
og bærekraftig skogbruk.
Maskinførernes kompetanse
oppfrisket
Etter en gjennomført kurs-kampanje overfor skogeiere i
de to foregående år, arrangerte Viken Skog i mai-juni
oppfriskningskurs for maskinførere. Tema var viktige
kravpunkt i Levende Skog standard. Kursene foregikk
ute i skogen lokalisert til hvert av de 4 produksjonsområdene.
Viken Skog føler det betryggende at såpass mange som
140 maskinførere deltok. Dette er nøkkelpersoner hvis
kompetanse i mange tilfelle er avgjørende for resultat
og samsvar med Levende Skog standard. Kravet fra
Norsk Akkreditering er at den som utfører arbeid i
skogen, skal være informert om miljøverdier og ha
relevant kunnskap og kompetanse om sitt arbeid i
forhold til vår bransjestandard.
Kortversjon av viktige kravpunkt i Levende Skog, som
benyttes på intensivkursene, er tilgjengelig på
www.viken.skog.no under ”Tømmer” og ”Miljøbetingelser”.
I tillegg til kurstypen ovenfor har Skogbrukets
Kursinstitutt og Norges Skogeierforbund tilrettelagt for et nyttig studietilbud, blant annet et
nettbasert Levende Skog kurs.

Revisjoner
Ekstern revisjon
Det Norske Veritas reviderte Viken Skog på forsommeren i Østfold, på Hadeland og i Buskerud med fokus på
innsamling og bruk av miljøinformasjon samt miljøhensyn ved skogkultur.
Følgende positive indikasjoner ble funnet:
• Miljøsystemet er tilfredsstillende dokumentert og iverksatt med stadig forbedring i vurdering og prestasjon.
• De reviderte produksjonsområdene og god kontakt med lokale myndigheter og interesser.
• Tegn på økt kompetanse for bruk av web-baserte informasjonskilder.
Følgende forbedringsområder:
• Behov for økt kompetanse hos skogeiere som driftsansvarlige.
• Behov for forbedret kommunikasjon mellom skogeier som driftsansvarlig og maskinfører/entreprenør.
Det er iverksatt tiltak for å forbedre praksis på disse områdene. Kort rapport vil bli tilgjengelig på
www.viken.skog.no
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Intern revisjon
I tillegg til intern revisjon av ansatte, foretok Viken Skog revisjon ved befaring i skogen med tømmerleverandører og
ved intervju av maskinførere. Et klart flertall av hogstene var gjennomført i godt samsvar med miljøstandarden.
Viken Skog verdsetter god planlegging, gjennomføring og rapportering av hogst.

Figuren viser antall avvik hos 86 tømmerleverandører i forhold til kravpunkt i Levende Skog standard, ved stikkprøverevisjon av hogster utført i 2008.
Avvikene skyldes hovedsakelig:
• Svak dokumentasjon, bl.a. dokumentasjon av livsløpstrær plassert i nabobestand.
• For smal eller stedvis manglende gjensetting av kantsone.
• For få kvalifiserte livsløpstrær.
• Sporskader ikke reparert i tide.
Viken Skog forventer at tømmerleverandører og driftsansvarlige som har mottatt rapport med “ikke godkjent”,
forbedrer sin praksis ved neste hogst. Det er dessuten grunn til å tro at kursing av maskinførere i 2009 gir
resultater. Antall avvik vedrørende dokumentasjon og sporskader er for høyt, og vi vil derfor iverksette ytterligere tiltak på disse to punkter i 2010.
I tillegg til de 86 reviderte tømmerleverandørene ble ytterligere 63 bedt om å sende sin miljørapport (før og
etter hogst) til Viken Skog for kontroll og tilbakemelding. Resultatet viser at 44 av rapportene ble godkjent,
mens fire var for svake. 15 av de forespurte tømmerleverandørene unnlot på skriftlig forespørsel å sende miljørapport til oss. Viken Skog har derfor besluttet og kunngjort i Viken nytt at dokumentert miljøvurdering skal
være tilgjengelig i hogstmaskinen ved hogststart. Dette vil bli kontrollert ved interne revisjoner.
Vi understreker at ordningen med intern revisjon er obligatorisk for sertifikatholdere og iverksatt for å sikre
miljøsertifikatet på vegne av Viken Skogs andelseiere.

Miljøregistrering i skog
Viken Skog deltar i organiseringen av de kommunevise prosjektene. Målet er å fullføre registreringsarbeidet i
hele Viken Skog-geografien innen utgangen av 2010.
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Frivillig vern
Prosessen fra innmelding av vern til endelig, formelt vernevedtak har flere ledd og tar normalt et par år eller
mer. I perioden 2005-2008 ble det formelt vernet 12 områder som naturreservat, hvorav 10 har bakgrunn i
miljøregistrering.
I 2009 ble det vernet ytterligere to områder med et samlet areal på 2.000 dekar. Begge har bakgrunn i miljøregistrering.
Dessuten ble det i 2009 arbeidet med gjennomføring av forhandlinger om betingelser for frivillig vern av til
sammen 34 områder med et samlet areal på ca. 84.000 dekar. Samlet omfatter det tilbud fra 114 skogeiere.
17 av områdene har bakgrunn i miljøregistrering.
I tillegg er det arbeidet med å tilrettelegge tilbud fra skogeiere i 12 områder med til sammen ca. 15.000 dekar
som berører 45 skogeiere. Dette arealet vil kunne bli tilbudt i 2010. 8 av områdene har bakgrunn i miljøregistrering.

Henvendelser
Det er loggført 18 miljøhenvendelser fra publikum. Henvendelsene er spredt på ulike temaer innenfor skog
og miljø. Ingen av kravpunktene i Levende Skog standard har spesielt høy representasjon. Henvendelsene er
besvart seriøst av Viken Skog. I tilfeller der henvendelsen bunner i avvik, er tiltak gjennomført.

FSC (Forest Stewardship Counsil)
Et av Viken Skogs hovedmål er best mulig tømmerpris- og avsetning for andelseierne. I tillegg til Hellefoss AS i
Hokksund har Begna Bruk AS i Valdres meldt behov for FSC-tømmer for deler av sin produksjon. Viken Skog
har gjennom det oppnådde gruppesertifikat i 2008 lagt forholdene til rette for at de andelseiere som ønsker
det, kan oppnå godkjenning som FSC-leverandører og medlemskap i FSC-gruppen. Ved årets utgang talte FSCgruppen 86 medlemmer (med 488.000 dekar skog) mot 30 medlemmer ved årets inngang.
Forutsetningene for medlemskap i gruppen er tilgjengelig på www.viken.skog.no ”Tømmer” og ”Miljøbetingelser”.

Enklere å søke etter kulturminner på egen eiendom

Databasen viser at en del av de registrerte funn er usikre, og trolig er en del bestående kulturminner ikke
registrert i basen. Til tross for disse svakheter er det en stor forbedring at skogeier nå kan søke på egen eiendom uten å måtte spørre organisasjoner og etater.

Bioenergi
I 2009 omsatte Viken Skog 176.000 løskubikkmeter flis til bioenergiformål, som er 50% økning i forhold til året
før. Dessuten omsatte Viken Skog 30.000 fastkubikkmeter tømmer til Hallingdal Trepellets for produksjon av pellets. Viken Skog er involvert i flere prosjekt, både i og utenfor vårt område, for å fremme biobasert energibruk.
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I desember ble kulturminnedatabasen åpnet for alle gjennom internett gjennom adressen
www.kulturminnesok.no

