MILJØRAPPORT 2019 FOR GLOMMEN SKOG
Glommen Skog AS er på lik linje med det øvrige skogbruket i Norge miljøsertifisert. Glommen Skog
ønsker å bidra til et bærekraftig skogbruk. Miljøsertifisering er ett viktig redskap for å nå denne
målsetningen, og en forutsetning for videresalg av tømmer til industrien.

MILJØPOLITIKK
Miljøpolitikken er sentral i Glommen Skog AS sitt ledelsessystem for miljø. Glommen Skog AS har
felles Miljøpolitikk med Glommen Mjøsen Skog. Miljøpolitikken blir hvert år gjennomgått av ledelsen.
Miljøpolitikk og mer om vårt miljøarbeid kan leses på www.glommen-mjosen.no.

SKOGSERTIFISERING
Glommen Skog er sertifisert for:
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. Glommen
Skog er PEFC sertifisert gjennom DNV GL.
Organisasjonen har sporbarhetssertifikater for PEFC og FSC.

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
Kartlegging av viktige miljøaspekter blir brukt for å identifisere hvor vi må ha fokus og innsats for å
sikre ett bærekraftig skogbruk. Vesentlige miljøaspekter i Glommen Skog:
•
•
•
•
•

Biologisk viktige områder
Vann og våtmarks miljøer
Skogbrann
Kulturminner
Skogproduksjon

BIOLOGISK VIKTIGE OMRÅDER
Ivaretagelse av biologisk viktige områder er et vesentlig miljøaspekt i Glommen Skog. Biologisk
viktige områder er et samlebegrep for nøkkelbiotoper, verneområder og andre arealer som det skal
tas spesielt hensyn til. Nøkkelbiotoper er områder hvor det er registrert spesielle miljøverdier og som
skal ivaretas enten ved at de settes av urørt eller at det kan gjennomføres skjøtselhogst for å styrke
miljøverdiene. Det er et krav for å kunne selge tømmer at nøkkelbiotopregistrering er gjennomført
på skogeiendommen. En aktsomhetsvurdering skal gjennomføres i forkant av all hogst.
VANN OG VÅTMAKSMILJØER
Skogbruk kan påvirke vann og vannmiljø på mange måter. Riktige hensyn vil være med å sikre sunne
vannmiljø, og at en unngår følgeskader i form av erosjon og flomskader. Bruk av markfuktighetskart
og kompetansehevende tiltak (Sporløs kjøring) er viktige tiltak som er iverksatt på dette området.

SKOGBRANN
Skogbranner kan påvirke både klima og skogproduksjon, og medføre fare for liv og helse. Glommen
Skog skal i sin virksomhet forebygge skogbranner ved å ha gode rutiner ved stor skogbrannfare.
KULTURMINNER
Mange kulturminner ligger i skogen, og skogbrukstiltak kan medføre skade på kulturminner.
Glommen Skog vil arbeide for at det ikke skjer hendelser knyttet til kulturminner i konflikt med lov
om kulturminner og kulturmiljø, som følge av vår virksomhet.
SKOGPRODUKSJON
Det stilles krav til å utnytte markas produksjonsevne. Dette er også en del av Norsk PEFC
Skogstandard. Dette innebære at hogstmoden skog blir avvirket, at området så raskt som mulig
kommer i ny produksjon og at skogen blir pleiet.

REVISJONER
Interne revisjon gjennomføres utføres for å kontrollere organisasjonens løpende drift. Resultatene
blir brukt i vårt forbedringsarbeid. Revisjon blir gjennomført på en rekke nivåer:
•
•
•
•

Revisjon av avdelinger og ansatte i organisasjonen
Revisjon av entreprenørbedrifter / underleverandører
Revisjon av gjennomførte avvirkninger
Revisjon av skogkulturoppdrag

Ekstern revisjon blir gjennomført av sertifiseringsorgan.
Glommen Skog blir sertifisert av Norsk Veritas.
Ekstern revisjon avdekket 4 avvik:
•
•
•
•

Mangel i «Ledelsens gjennomgang» - knytet til intern revisjon av organisasjon
Mangel i dokumentasjon av PEFC kompetanse
Kjøreskade med avrenning til vann
Kjøring innenfor sikkerhetssone til kulturminne

EKSTERNE HENVENDESLER
Glommen Skog vil ha en åpen og aktiv kommunikasjon rundt vårt miljøarbeid. I 2019 er det registrert
1 henvendelser knyttet til miljø og 2 knyttet il kvalitet. Mottatte henvendelser er behandlet og
besvart i henhold til våre rutiner. Forhold som ikke er i henhold til våre krav og rutiner blir registrert
og fulgt opp som avvik.

OPPFØLGING AV AVVIK
Med avvik mener vi uønskede hendelser som følge av uhell eller brudd på / mangelfulle rutiner.
Avvik blir registrert gjennom hevendelser, ansatte, interne og eksterne revisjoner. Vi har som mål at
alle uønskede hendelser i vår virksomhet skal følges opp med formål å redusere risikoen for
gjentagelser.

MILJØSTATUS
Det blir brukt betydelige ressurser på miljøretta arbeid i Glommen Skog. Dette arbeidet er knyttet til
utvikling av støttesystemer, opplæring, planlegging og gjennomføring av aktiviteter, både for egne
ansatte og underleverandører.
Revisjoner og kontroller viser at vi har god kontroll på risiko for å unngå alvorlige miljøhendelser.
I skogbehandlingen viser revisjonene at vi har kontroll på nøkkelbiotoper og biologisk viktige
områder.
For kulturminner er det avdekket noen uønskede hendelser i Glommen Skog AS og i Glommen
Mjøsen. I ett tilfelle har det oppstått skade på kulturminne i forbindelse med markberedning. Hensyn
til kulturminner vil derfor bli gitt økt fokus framover.
Vannhensyn / kjøreskader er ett område vi skal bli bedre på. Interne kontroller viser at vi presterer
jevnt bra, men vi ønsker å bli bedre. Det er derfor igangsatt ett større kursopplegg for entreprenører
og ansatte for å øke kompetansen rundt terrengtransport og vannhensyn.
Vi er blitt bedre på dokumentasjon, igjensetting av livsløpstrær og forebygging av sporskader med
fokus på der spor møter rennende vann. Dette er imidlertid områder som fortsatt må ha høyt fokus
og som må jobbes med.
Informasjon om Glommen Skog sine sertifikater og miljøarbeid finnes på www.glommen-mjosen.no
Under GLOMMEN SKOG AS

