MILJØRAPPORT GLOMMEN SKOG AS 2021
Glommen Skog AS er et heleid datterselskap eid av Glommen Mjøsen Skog. Glommen Skog kjøper
tømmer hovedsakelig i områdene sør-vest for Oslofjorden, og omsatte i 2021 348.000 m3 tømmer.
Glommen Skog ønsker å bidra til et bærekraftig skogbruk og er på lik linje med det øvrige skogbruket
i Norge miljøsertifisert.

SKOGSERTIFISERING
Glommen Skog er sertifisert etter:
ISO 14001 / PEFC™. PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem. PEFC har som formål å arbeide
for at miljømessige, sosiale og økonomiske interesser blir ivaretatt i skogbruket (det er dette vi
forstår med et bærekraftig skogbruk). Det foreligger en egen Norsk PEFC Skogstandard.

MILJØPOLITIKK
Glommen Skog har vedtatt samme Miljøpolitikk som Glommen Mjøsen Skog. Miljøpolitikken er
sentral i Glommen Skog sitt ledelsessystem for miljø, og styrende for våre fokusområder knyttet til
miljø og bærekraft. Du kan lese mer om dette og vårt miljøarbeid på våre nettsider.

VESENTLIGE MILJØASPEKTER
Karlegging av miljøaspekter hjelper oss å forstå hvor Glommen Skog skal legge inn innsats for å sikre
at vi driver et bærekraftig skogbruk. Glommen Skog har vedtatt de samme vesentlige miljøaspekter
som Glommen Mjøsen Skog. Et eget notat som beskriver Glommen Skog sine spesielle utfordringer:
•
•
•

Flere innkjøp fra skogeiere med eget driftsansvar
Flere innkjøp i befolkningstette områder
Bruk av selvstendige innkjøpere ved kjøp av tømmer

Følgende områder er vurdert som vesentlige miljøaspekter:
•
•
•
•
•

IVARETA BIOLOGISK VIKTIGE OMRÅDER
AKTSOMHET RUNDT VANN OG VÅTMAKSMILJØER
SKOGBRANN
KULTURMINNER
SKOGPRODUKSJON

UØNSKEDE HENDELSER (AVVIK) OG FORBEDRINGSARBEID
Med hendelser mener vi uønskede situasjoner som følge av uhell eller feil i vår virksomhet. Uønskede
hendelser i vår virksomhet skal følges opp med formål å redusere feilhendelser framover.
I 2021 er registrert i alt 6 hendelser knyttet til miljø HMS.
2 tilfeller der nøkkelbiotoper er rørt. Dette er et område der vi har et meget høyt fokus – og
etterstreber en 0-toleranse.

1. Skogeier med eget driftsansvar. Det er hogd annet område enn hva som er meldt inn.
Glommen Skog skal ha driftsansvar ved senere avvirkning. Det skal ved bruk av biolog
etableres et erstatningsområde.
2. Manglende kunnskap hos Kraftselskap. Det er hogd i nøkkelbiotop utenfor sikringssone.
Tømmer utenfor sikringssone er kjørt tilbake i nøkkelbiotopen.
2 saker knyttet til terrengtransport og vannmiljø. En sak er knyttet til slam som ble ledet ut på
naboens eng. Det er for 2021 ikke registrert avvik knyttet til sikkerhet og HMS.

Hendelser fordelt:
Styringssystem gruppesert
Forvalteransvar / planlegging
Arbeidskraft og sikkerhet
Friluftsliv
Hogst
Livsløpstrær
Terrengstransport
Markberedning
Nøkkelbiotoper, verneområder, mv
Rovfugl, tiurleiker, hekketid mv
Rødlistearter / naturtyper mv
Kulturminner
Vannbeskyttelse
Myr og sumpskog
Helse miljø og sikkerhet
Totalt

2021
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
1
1
0
0
6

2020
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
4

REVISJONER OG KONTROLL
For å avdekke forbedringspunkt utfører vi hvert år intern revisjon og kontroller på organisasjonens
løpende drift. I 2021 er det gjennomført internrevisjon av 12 tømmerleveranser (19 i 2020). Av disse
er 7 leveranser der skogeier har hatt driftsansvaret. Formålet er å kontrollere etterlevelse av viktige
hensynsområder ved hogst.
Når det gjelder Kulturminner er det ikke avdekket direkte skade – men det er kjørt innenfor
sikringssonen på 5 meter. Antall revisjoner er lite. Dette påvirker statistikken. Nøkkeltall revisjoner
hogst:
Feil / avvik fordelt
BVO, nøkkelbiotoper, verneområder mv
Rovfugl / tiurleik, hekketid mv
Myr og sumskog
Kantsoner og vannmiljø
Sporskader med avrenning til vann
Terrengtransport / sporskader
Livsløpstrær og døde trær
Friluftsliv
Kulturminner
Avfall og forurensing
Totalt

2021
1
0
0
2
1
0
2
0
1
0

2020
0
0
0
0
2
0
4
0
1
0

7

7

EKSTERN REVISJN
Ekstern revisjon ble gjennomført i mai av DNV GL. Det ble gitt 6 mindre avvik og 7 observasjoner
knyttet til miljø + ett avvik fra forrige revisjon som ikke var lukket. Følgende avvik ble registret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reklamasjon – klageprosess
Skogeiere som ikke oppfyller foryngelsesplikten
Kjørt i sikringssone til kulturminne
Ajourhold av miljøinformasjon i kartsystem (FeltAPP)
Implementering av mål og handlingsplaner
Manglende kunnskap om rutiner – 4 NT arter (FSC CW krav)
Svakheter i avvikssystemet (avvik som ikke var lukket)

EKSTERNE HENVENDELSER
Glommen Skog vil ha en åpen og aktiv kommunikasjon rundt vårt miljøarbeid. I 2021 er det registrert
6 (7i 2021) henvendelser knyttet til miljø. Henvendelsene er behandlet og besvart i henhold til våre
rutiner.

MILJØSTATUS
Det er også siste året brukt betydelige ressurser på miljørettet arbeid i Glommen Skog. Dette
innebærer utvikling av digitale støttesystemer, kurs / opplæring, både for egne ansatte og
underleverandører.
Glommen Skog har i 2021 tatt i bruk de samme IT-verktøy og kartsystemer som morselskapet
Glommen Mjøsen Skog. Glommen Skog har revidert instruksen knyttet til skogeiere med eget
driftsansvar. Det er stilt krav om retur av sporlogg, dokumentasjon om sporskader og plan for
foryngelse.
Vannhensyn / kjøreskader er ett område vi skal bli bedre på. Spesielt for kantsoner mot vann
avdekker vi mangelfulle hensyn. Det er derfor gjennomført ett kursopplegg for entreprenører og
ansatte for å øke kompetansen rundt terrengtransport og vannhensyn.

Informasjon om Glommen Skog sine sertifikater og miljøarbeid finnes på www.glommen-mjosen.no

