Praktisk gjennomføring av miljøarbeidet i ALLSKOG






ALLSKOG er sertifisert for kvalitet (ISO 9001) og miljø (14001)
Miljøsertifiseringen bygger på en nasjonal skogbehandlingsstandard som avveier
hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige/økologiske interesser.
I standarden er det retningslinjer for hvordan de praktiske tiltakene i skogen skal
gjennomføres for å ivareta biologisk viktige områder og friluftslivsinteresser, men
også sikre produksjon av kvalitetsmessig god skog som råstoff for videreforedling.
Ferdigprodukter (f. eks papir og trelast) produsert av sertifisert råstoff kan merkes
med PEFC-logo.

Miljøkartlegging
Viktige miljøverdier i skogen kartlegges systematisk i hele Norge. Kartleggingen gjøres etter
en felles metodikk (Miljøregistreing i skog – MiS) som finner og velger ut de viktigste
leveområdene for truede og sårbare arter. De utvalgte områdene blir lagt ut i en offentlig
database samtidig som skogeiers planverktøy har detaljert informasjon om bakgrunn og
forvaltning av områdene.

Gjennomføring av foryngelseshogst
Ved all hogst over 100 m3 blir det fylt ut en miljørapport. Her skal det før hogst igangsettes
dokumenteres at kjent miljøinformasjon er undersøkt (for eksempel DN’s Naturbase eller
kommunalt viltkart). Aktuelle miljøhensyn i hogstområdet skal anmerkes i rapporten og også
inntegnes på kart. Normalt er kartet nå digitalt og skogsentreprenøren har dette på
skjermen i maskina ved gjennomføring. Etter avsluttet hogst skal det på miljørapporten
anmerkes om de planlagte miljøhensyn er gjennomført. Eventuelle avvik følges opp.
Skogsmaskinene lager enkelte ganger spor i terrenget. Med aktivitet i stordelen av året, er
det i perioder ikke til å unngå at det blir kjørespor mens hogsten pågår.
Sporretting er derfor med som en fast del av planlegging og gjennomføring.
Skogsentreprenøren har normalt ansvaret også for sporretting og har gravemaskin som en
del av utrustningen. I spesielt blaute perioder kan det gå noe tid før det er mulig å foreta
sporretting. I områder der mye folk ferdes, vektlegges det å gjøre jobben raskt.

Skogeiers ansvar
Sertifiseringen er en gruppesertifisering. Dette innebærer at ALLSKOG er sertifisert og stiller
krav til skogeierne som underleverandører. Ved leveranse av tømmer, underskriver skogeier
på at eiendommen er drevet i henhold til den nasjonale skogbehandlingsstandarden.

Oppfølging
Det er en 3-delt oppfølging:
1. Egenkontroll: Skogsarbeider og skogbruksleder gjennomfører kontroll av den løpende
aktiviteten.
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2. Intern revisjon: Interne ressurser opplært i revisjonsarbeid foretar
stikkprøvekontroller i all aktivitet i ALLSKOG.
3. Ekstern revisjon: Uavhengig 3. part (sertifiseringsorgan) foretar årlige
stikkprøvekontroller i ALLSKOG. Arbeidet gjøres etter offentlig godkjente
retningslinjer for skogsertifisering (Norsk Akkreditering).
Resultatene fra oppfølgingen brukes aktivt i forbedringsarbeidet i ALLSKOG.
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