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Miljøregistrering i Skog. Kartstudier i utvelgelsesmøte, Vestre Slidre og Vang.

NORSK
AKKREDITERING
QUAL 002/EMS 001
ISO 9001/ISO 14001
SERTIFISERT BEDRIFT

For å fremme andelseiernes interesser, er miljømessige betingelser
til tømmerleverandørene samt rutiner og kompetanse avgjørende.
Rapporten sammenfatter Viken Skogs miljøarbeid i 2010.
Levende Skog standard ble Skogbrukets Miljøstandard
Etter omfattende drøftinger med miljøbevegelsen om omfanget av foryngelse av gran på Vestlandet og NordNorge, måtte partene i Levende Skog forlate hverandre sommeren 2010 uten enighet om revidert standard.
Skogsiden beklager dette, men kunne ikke godta miljøsidens krav i en tid da blant annet norske myndigheter
vektlegger økt foryngelse med binding av CO2 for å hindre klimaendring.
Viken Skogs PEFC*-sertifikat er gyldig, og vi bestreber oss hver dag på å innfri standarden*, sist revidert i 2006 med
påfølgende presiseringer om krav til kantsoner, livsløpstrær og driftsansvarliges innhenting av miljøinformasjon.
I den rådende situasjon benytter Viken Skog (i stedet for Levende Skog standard) ”Skogbrukets Miljøstandard
(PEFC)”. Det henvises til www.viken.skog.no, under “Tømmer” og “Miljøbetingelser”.

Ekstern revisjon
Det Norske Veritas (DNV) gjennomførte sertifiseringsrevisjon* hos Viken Skog i mai 2010.
Viken Skog fikk fornyet miljøsertifikatet (ISO 14001, PEFC) for 3 år.
DNV uttrykker følgende i sin rapport: Ledelsessystemet er generelt tilfredsstillende dokumentert og implementert.
Viken Skog, inkludert andelseierne, viser stadig bedring i sine vurderinger og miljøprestasjoner.
Imidlertid sier også rapporten at rutinene i henhold til presiseringene av Skogbrukets Miljøstandard til nå ikke
helt har fungert som de skal. Livsløpstrær som settes igjen i nabobestand skal kartfestes. Kartet skal være tilgjengelig for å sikre oppfylling av standarden ved påfølgende skogbrukstiltak i hogstområdet.
DNV fant dessuten for svak gjensetting av skog i kantsoner. Intern revisjon viser imidlertid et mer tilfredsstillende resultat. DNV uttrykker at det generelt er bra kunnskap om informasjonskilder på internett, men de
benyttes ikke alltid systematisk for å innhente informasjon for den enkelte eiendom.

Intern revisjon
I tillegg til interne revisjon av ansatte, foretok Viken Skog revisjon med befaring i skogen med tømmerleverandører og ved intervju av maskinførere.
Resultatet fra stikkprøverevisjonen av hogst utført i 2009 vises nedenfor. Figuren viser antall avvik i forhold til
Skogbrukets Miljøstandard hos de 69 reviderte tømmerleverandørene.
Kunnskap, kompetanse og dokumentasjon
Foryngelse
Hogstformer
Kantsoner og sumpskog
Livsløpstrær
Nøkkelbiotoper
Landskapshensyn
Kulturminner
Olje og drivstoff
Terrengtransport, opprydding/avfallshåndtering
Foryngelse, skogkultur og skogsveier
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Det er tilfredsstillende å registrere en klar bedring fra årene før i forhold til kantsoner og livsløpstrær.
Avvikene skyldes hovedsakelig:
• Svak dokumentasjon, særlig for livsløpstrær plassert i nabobestand.
• Sporskader som ikke er reparert tidsnok i forhold til standardens krav (standarden sier: så snart fuktighetsforholdene gjør dette praktisk mulig etter avsluttet bruk av utdriftstraséen).
Der det er berettiget er Viken Skog i gang med å følge opp av avvik overfor den enkelte reviderte driftsansvarlige.
Vi understreker at ordningen med intern revisjon er obligatorisk for sertifikatholdere og iverksatt for å sikre
miljøsertifikatet på vegne av Viken Skogs andelseiere.

Tempoplanen for miljøregistrering i skog (MiS) overholdes
Miljøregistrering i skog organiseres som kommunevise prosjekter. Prosjektene i Viken Skogs geografi startet for
10 år siden og i 2010 ble feltarbeid utført i de siste kommunene, som er Lardal, Sør-Aurdal, Nes i Hallingdal,
Hurum og Røyken. Utvelgelse i disse 4 prosjektene skal gjennomføres i løpet av 2011. Som alltid vil biologisk
kompetent person bli benyttet som rådgiver.
Viken Skogs uttrykte målsetting om ferdigstilling innen 2010/2011 blir dermed nådd. Hele 12 mill. dekar er
registrert. Viken Skog har lokalt og sentralt deltatt i organisering og oppfølging. Vi mener at vi sammen med
skogmyndighetene har grunn til å være stolte av den omfattende jobben som er gjort. Med biologisk mangfold som hovedmål har vi helhjertet bidratt i prosjektene. Så langt forteller vår statistikk at 2% av det produktive
skogarealet skal forvaltes som nøkkelbiotoper, hvorav noe over halvparten som fullstendig urørt.

Frivillig vern
Arbeidet med frivillig vern av skog som ordning er videreført i 2010. En rekke nye reservater er opprettet,
hvorav bare ett innen Viken Skog. Ved årets slutt er Viken Skogs andelseiere involvert i ca. 30 områder, på
ulikt sted i prosessen mot vernevedtak.
NINA og NIBR (Instituttene for Naturforskning og for By- og Regionforskning) har evaluert frivillig vern av
skog som arbeidsform fra starten i 2003, og konkludert slik:
• Det frivillige vernet gir minimalt konfliktnivå.
• Det er høye verneverdier i den “leverte” skogen.
• Arbeidsformen vil fortsette.

Henvendelser fra publikum
De ansatte har loggført 33 miljøhenvendelser fra publikum spredt på ulike temaer innenfor skog og miljø.
Ingen av kravpunktene i Skogbrukets Miljøstandard har spesielt høy representasjon. Henvendelsene er besvart
seriøst av skogeier/Viken Skog. I ni av tilfellene er henvendelsen forårsaket av avvik og blir fulgt opp som dette.

Økende FSC™*-volum siste 3 år
Viken Skog oppnådde i 2008 som første norske tømmerkjøpsorganinsasjon FSC gruppesertifikat. I arbeidet
med å ha best mulig avsetning for andelseiernes tømmer er det viktig å tilfredsstille kundenes etterspørsel.
Viken Skogs to miljøsertifikater, PEFC og FSC, gjør oss mer robuste og gir et bredere miljøengasjement som
grunnlag for et godt omdømme.
Etter sertifisering har andelseiernes salg av FSC-tømmer økt vesentlig. Norske Skog Follum meldte i 2010
behov for FSC-tømmer for produksjon av bokpapir. Viken Skog har dermed tre FSC-kunder, som kjøper
tømmer innenfor gitt geografi.
Tabellen nedenfor kvantifiserer utviklingen i Viken Skogs FSC-gruppe:
2008
Antall medlemmer i FSC-gruppen pr. 31.12.
30
FSC-medlemmenes totale skogareal i dekar pr. 31.12.
192 000
12 300
Solgt FSC-tømmer, m3

2009
86
488 000
26 900

2010
143
1 018 000
92 500
3

Skogbrukskart FSC med skravert areal til miljøformål.
For gruppens medlemmer gjelder Woodmark Allmenn Standard tilrettelagt for Norge. Det finnes ingen lettvinn tilpasning til denne standard. Hos medlemmene forutsettes bevisstgjøring, forvaltningsplan med minst
10% av skogarealet til miljøformål samt annen rapportering til gruppeleder. Det kreves videre at Viken Skog
som gruppeleder gjennomfører omfattende intern revisjon hos gruppens medlemmer.

I 2010 omsatte Viken Skog 259 000 løskubikkmeter flis til bioenergiformål, som er 50% økning i forhold til
året før. Dessuten omsatte Viken Skog 36 000 fastkubikkmeter tømmer til Hallingdal Trepellets for produksjon
av pellets. Viken Skog er involvert i flere prosjekt for å fremme biobasert energibruk.
*Ordforklaring
• Sertifisering: Bekreftelse fra en nøytral tredjepart av at en virksomhets styringssystem oppfyller gitte krav.
• Standard:
En samling kravpunkter.
• PEFC:
Program for Endorsement of Forest Certification. (Program for godkjenning av skogsertifisering.)
Omfatter alle Viken Skogs godkjente tømmerleverandører.
• FSC™:
Forest Stewardship Council™ (Rådet for Skogforvaltning).
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