MILJØRAPPORT 2020 FOR GLOMMEN SKOG AS
Glommen Skog SA ønsker å bidra til et bærekraftig skogbruk og er på lik linje med det øvrige skogbruket
i Norge miljøsertifisert. Dette er en forutsetning for videresalg av tømmer til industrien.

MILJØPOLITIKK
Miljøpolitikken er sentral i Glommen Skog sitt ledelsessystem for miljø. Glommen Skog har identisk
miljøpolitikk som Glommen Mjøsen Skog. Miljøpolitikken blir hvert år gjennomgått av ledelsen. Du kan
lese mer om dette og vårt miljøarbeid på våre nettsider.

SKOGSERTIFISERING
Glommen Skog er sertifisert etter følgende standarder:
•
•

ISO 9001
ISO 14001 / PEFC™

Glommen Skog inngår i Glommen Mjøsen sine sertifikater for FSC og PEFC sporbarhet.

MILJØAVTALE
Vår skogsertifisering er organisert som en gruppesertifisering for våre tømmerleverandører. Deltagelse
er regulert gjennom en miljøavtale, der ansvar og forpliktelser for å oppfylle sertifiseringskrav er
beskrevet.

VESENTLIGE MILJØASPEKTER
Å kartlegge viktige miljøaspekter hjelper oss å forstå hvor Glommen Skog skal legge inn en innsats for å
sikre at vi driver et bærekraftig skogbruk. Vesentlige miljøaspekter i Glommen Skog er:
•
•
•
•
•

Skade på biologisk viktige områder
Forurensing av vann og våtmaksmiljøer
Skogbrann
Skade på kulturminner
Utnyttelse av markas produksjonsevne

REVISJONER
For å finne forbedringspunkt utfører vi hvert år intern revisjon og kontroller av organisasjonens løpende
drift. Det innebærer revisjon av avdelinger og ansatte i organisasjonen, av entreprenørbedrifter /
underleverandører, av gjennomførte avvirkninger og skogkulturoppdrag.
Sertifiseringsordningene innebærer også årlig, ekstern revisjon fra våre sertifiseringsselskap.
Interne revisjon gjennomføres utføres for å kontrollere organisasjonens løpende drift. Resultatene blir
brukt i vårt forbedringsarbeid.
Det registreres få funn i skogen. De fleste funn er rettet mot miljødokumentasjon i form av kart som
dokumenterer driftsområdet og plassering av livsløpstrær.

Ekstern revisjon blir gjennomført av sertifiseringsorgan. Glommen Skog blir sertifisert av DNV.
Ekstern revisjon avdekket 9 avvik og 5 observasjoner.
Avvikene er i all hovedsak rettet opp mot Miljø – kvalitetssystemet og ikke på funn i skogen. Avvik som
er avdekket under eksterne revisjoner er fulgt opp, og blir lagt til grunn for vårt forbedringsarbeid.

EKSTERNE HENVENDESLER
Glommen Skog vil ha en åpen og aktiv kommunikasjon rundt vårt miljøarbeid. I 2020 er det registrert 1
ekstern henvendelse knyttet til miljø. Henvendelsen er behandlet og besvart i henhold til våre rutiner.

OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER - AVVIK
Med hendelser – avvik mener vi uønskede situasjoner som følge av uhell eller feil i vår virksomhet.
Målet er at alle uønskede hendelser i vår virksomhet skal følges opp med formål å redusere risikoen for
gjentagelser. Ett viktig satsningsområde har vært å systematisere det kvalitetsretta arbeidet, og sikre at
det er en integrert del av vår daglige virksomhet.

MILJØSTATUS
Det blir sammen med Glommen Mjøsen Skog brukt betydelige ressurser på miljørettet arbeid. Dette
innebærer utvikling av digitale støttesystemer, opplæring og gjennomføring av aktiviteter, både for egne
ansatte og underleverandører.
I skogbehandlingen viser revisjoner at vi har tilfredsstillende kontroll på hensyn til nøkkelbiotoper og
biologisk viktige områder. Manglende livsløpstrær og brutt sikkerhetssone til kulturminner ble registrert.
Vannhensyn / kjøreskader er ett område vi skal bli bedre på. Interne kontroller viser at vi presterer jevnt
bra, men vi har klare mål om forbedring. Det er derfor sammen med Glommen Mjøsen Skog
gjennomført ett større kursopplegg for entreprenører og ansatte for å øke kompetansen rundt
terrengtransport og vannhensyn – her ble også andre sentrale kravpunktet i Norsk PEFC Skogstandard
gjennomgått.
Dokumentasjon av gjennomførte tiltak og hensyn er ett sentralt sertifiseringskrav. Det er ett område vi
har prioritert med tanke på forbedring.
Informasjon om Glommen Skog sine sertifikater og miljøarbeid finnes på www.glommen-mjosen.no

