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Stangeskovene AS

Omfang og virksomhet.
Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000
i henhold til ISO 1400. Norsk Skogsertifisering ble sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO
14001 5. mai 2000. Resertifisering av Norsk Skogsertifisering er gjennomført i april 2003, mars 2006,
juni 2009 og februar 2012. For å imøtekomme nye krav fikk Stangeskovene eget sertifikat
(Sertifikat nr.159240-2014-AE-NOR-NA) som oppfyller kravene til ISO 14001 gjennom Det Norske
Veritas 11. juli 2014. Sertifikatet er i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard for et bærekraftig norsk
skogbruk (2006), godkjent av PEFC. Denne rapporten beskriver erfaringene fra år 2000 som sertifisert
selskap, men har hovedfokus på resultater fra 2014.

Miljøpolitikk for Stangeskovene AS
Stangeskovene skal være en stor skogeier også i framtiden. Skogressursene skal
bidra til å styrke avkastningen og soliditeten i selskapet og danne basis for
verdiskapning og bærekraftig utnyttelse av ressursene gjennom kjeden tømmertrelast – byggevare
Stangeskovene skal sammen med tilknyttede eiendommer arbeide for et sertifisert
bærekraftig skogbruk, hvor hensyn til naturmiljø, friluftsliv, HMS og andre sosiale
verdier ivaretas på en god måte sammen med skogbrukets potensial for CO2binding og økonomisk verdiskaping.
Utgangspunktet for arbeidet er en forpliktelse til å følge norsk lov og gjeldende
Norsk PEFC Skogstandard.
Stangeskovene følger Norsk Skogsertifisering sin politikk og skal:
•

•
•
•
•

Drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og forbedre de samlede
miljøeffekter av det skogbruk som utøves, basert på et prinsipp om
kontinuerlig forbedring.
Arbeide for alminnelig tillit til vårt miljøstyringssystem gjennom praktisering
av stor grad av åpenhet om relevant miljøinformasjon.
Med tydelighet formidle innhold og krav i miljøarbeidet til egne
medarbeidere, underleverandører, kunder og allmennhet.
Arbeide for rasjonell integrering av skogstandard og HMS med annet
kvalitetssikringsarbeid i alle ledd i produksjonskjeden.
Arbeide for økt kompetanse om skogbrukets viktigste miljøaspekter i alle
ledd i organisasjonen.

Selskapets miljøpolitikk ble gjennomgått og oppdatert i april 2014.
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Selskapets miljømål sammen med strategi for å nå målene ble sist revidert 2. april 2014.
Miljømålene godkjennes av styret, etter en løpende vurdering hvor vi har vurdert behovene for
forbedringer i vår virksomhet, samt evaluering av måloppnåelse av de gamle miljømålene.

Miljømål for Stangeskovene
Stangeskovene skal opprettholde og videreutvikle fagmiljøet innenfor bærekraftig
skogbruk og skogsertifisering. Stangeskovene skal være en kjent og foretrukket aktør innen
forvaltning og eksterne tjenester i vårt nærområde. Vi skal bidra til en kostnadseffektiv,
uavhengig og troverdig sertifisert kvalitetssikring av et bærekraftig skogbruk på
eiendomsnivå, med utgangspunkt i gjeldende miljøpolitikk for virksomheten.
Hovedmålet er å videreutvikle system og rutiner for praktisering, dokumentasjon og
kvalitetssikring av PEFC Norge sin skogstandard på de enkelte tilknyttede eiendommer,
leverandører og entreprenører, slik at dette blir en naturlig og innarbeidet del av det
løpende skogbruk. Det skal være en løpende prosess med stadig forbedring av så vel
rutiner og systematikk som miljøtilpasninger.
Spesiell innsats skal bli gjort på de felter hvor den foretatte miljøeffektanalysen og de
løpende revisjoner viser forbedringspotensialer.
Med dette som utgangspunkt er det satt opp følgende konkrete delmål for perioden fram
til utgangen av år 2015:
• Følge opp ny skogstandard med tilrettelagte kurs. Alle eiendommer, leverandører
og entreprenører som er tilknyttet vår virksomhet skal nås med nye kurs innen 2 år
etter at revidert standard foreligger.
• Utvikle medarbeidernes faglige utvikling og interesse gjennom kompetanseheving.
Spesielt videreutvikle kompetanse innenfor IT/GIS/GPS. Delta på fagsamlinger hos
Norsk Skogsertifisering og andre aktører.
• Styrke kunnskapen og følge opp HMS-ansvaret på eiendomsnivå, gjennom
vektlegging i fagsamlinger, interne revisjoner og revisjon av Det NorskeVeritas
• Videreutvikle kompetanse på skogsertifisering gjennom eget sertifikat fra Det
NorskeVeritas innen 2014
• Utarbeide og få godkjent ny bestandsplan for elg i Stangeskovene Elgvald i Eidskog
i 2014.

Stangeskovene har samarbeid med Norsk Skogsertifisering for internkontroll systemutvikling og
oppfølging.
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Revisjoner.
Stangeskovene er revidert 12 ganger av Norsk Skogsertifiseringsiden år 2000. I tillegg har Det Norske
Veritas har vært med Norsk Skogsertifisering hos oss på rutinemessige oppfølgingsrevisjoner.
I 2014 hadde vi oppstarts revisjon av Det Norske Veritas da vi besluttet å ha eget sertifikat.
I tillegg foretas systematisk og dokumentert egenkontroll og internkontroll på de enkelte eiendommer
som vi har utført skogstjenester for.

Registreringer
Kantsoner
Kantsoner er registrert under alle revisjonsbesøk når det er besøkt drifter hvor dette har vært aktuelt.
Det er fokusert spesielt på kantsoner som følge av vannsystemenes betydning i skogen, der det følger
av PEFC skogstandard at kantsoner skal tas hensyn til.
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Siden 2001 er gjennomsnittlig kantsonebredde registrert til 12,4 m.
Registrering av kantsonebredde vil være element av tilfeldighet i registrert utvikling fra år til år. I
registreringene fra 2007 og 2008 ble gjort registreringer i bestand hvor det var planlagt etablering av
kantsone. Det er ikke endret syn på kantsonebredde, annet enn at bredden de siste år større grad
tilpasses forholdene på stedet, og slik sett varierer mer enn tidligere. Som gjennomsnitt ligger
registrerte kantsonebredder på det nivå som angis i standarden.
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Hogstform.
Omfanget av lukkede hogster har siden 2007 vært i gjennomsnitt 8,5 % av avvirket kvantum.
Tynninger er ikke inkludert i disse tallene. Omfanget har årlige svingninger som følge av planlegging
det enkelte år.
Driftsforhold, frøår, tømmerpriser og andre vurderinger gjør at dette vil variere fra år til år.

Når en inkluderer tynning i lukkede hogster øker omfanget vesentlig. Stangeskovene har i de siste året
opperert med høy andel av tynning i årlig uttak. Vi får da et samlet omfang av lukkede hogster
inklusive tynning siden år 2007 på 71 %, målt i volum for Stangeskovene.

Opplæringstiltak/kompetanseutvikling.
Kompetanseutvikling skjer for Stangeskovene på flere nivåer:
• Utvikling av kompetanse i sentral-leddet som faglig grunnlag for selskapets virksomhet.
• Formidling av kompetanse fra selskapet til eiendommene og ikke minst formidling av kompetanse
og erfaring mellom eiendommene tilknyttet Norsk Skogsertifisering.
• Formidling av kompetanse til skogs entreprenører som vi har en tilknytning til. Dette i for av en
årlig kveld med faglig og sosialt innhold. I tillegg er det fortløpende dialog under året.
• Det blir også utført kurs i skogstandarden for leverandører.
Kompetanseutviklingen sentralt har vært i deltagelse på årlig fagsamling, intern-revisjon og direkte
kontakt med Norsk Skogsertifisering. Bjørn Lybæk er også styremedlem i Norsk Skogsertifisering. Vi
har også deltatt på seminarer som «Skog og Tre», samt deltagelse på samlinger gjeldende
utmarksforvaltning.
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Avvik og observasjoner
Avvik er registrert for Stangeskovene som selskap, gjennom eksterne revisjoner og foretatte
internrevisjoner. I tillegg er det registrert interne avvik som følge av vår egen internkontroll. Nedenfor
er beskrevet de avvik og observasjoner/merknader som er fremkommet gjennom eksterne revisjoner.
Med observasjoner eller merknader menes skriftlige kommentarer i revisjonsrapportene.
Antall avvik og observasjoner totalt og fordelt på hovedgrupper:
8
7
6
5

Lovverk

4

ISO 14001

3

PEFC skogstandard
Totalt

2
1
0

De registrerte avvikene fra 2001 til 2013 er registrert av Norsk Skogsertifisering på revisjon.
I 2014 hadde vi oppstarts revisjon av Det Norske Veritas, dette fordi vi gikk over til å ha vårt eget sertifikat for
ISO 14001 for Norsk PEFC skogstandard. Da eget sertifikat krever andre rutiner ser vi det som naturlig at det
dette året ble noen flere avvik og observasjoner.
Stangeskovene sine egne registrerte avvik og observasjoner kommer i tillegg.

Nærmere spesifikasjon av registrerte avvik i 2014 i forhold til PEFC skogstandard fremgår av rapport
fra Det Norske Veritas. Vises her med kommentarer. Alle avvik er fulgt opp og lukket.
•
•
•
•
•

Rutiner knyttet til virkes innkjøp
Rutinene justert og lagret i miljøperm
Avsetning av 5 % til BVO areal
Noen arealer som inngikk er tatt ut, nye tatt inn
Langsiktig virkeproduksjon – oppfølging av eksterne kjøp
Kravpunktet tatt inn i virkeskontrakten
Rutiner og praksis for varsling av farlig arbeid
Gjennomgang av «skilt regime» utført
Registrering av miljøverdier tilknyttet planlegging av drift
Praksis for utfylling av PO-skjema gjennomgått
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Vurdering.
Resultatene fra denne sammenstillingen av miljøstatus i forhold til de punkter som er evaluert gir et
grunnlag for en foreløpig vurdering av hvordan Stangeskovene ligger an i forhold til egne definerte
miljømål.

Mål

Utgangspunkt

Oppgaver

Tidspunkt Ansvarlig Støtte
for
måloppnåe
lse

Utvikle medarbeidernes
faglige utvikling og
interesse gjennom
kompetanseheving.
Spesielt videreutvikle
kompetanse innenfor
IT/GIS/GPS og bruk av
WMS- tjenester. Delta på
fagsamlinger hos Norsk
Skogsertifisering og andre
aktører.

Viktig og opprettholde et
miljø på skog- og utmark
i avdelingen.
Vi må samtidig ha fokus
på å følge utviklingen og
være faglig oppdatert.

Delta på ArcInfo
kurs. Øke
kompetansen på
bruk av GPS og
WMS-tjenester.
Delta på
fagsamlinger og
aktuelle kurs.
Spesielt på årlig
samling hos Norsk
Skogsertifisering.

2014 ->

Stangeskove Norsk
ne
Skogsertifiser
ing m.fl.

Styrke kunnskapen og
Fokuset på både HMS hos
følge opp HMS-ansvaret
oss og våre leverandører.
på eiendomsnivå, gjennom
vektlegging i
fagsamlinger, interne
revisjoner og revisjon av
Det NorskeVeritas

Revidere IK-perm.
Følge opp HMSaspektet på
internrevisjoner.

2014 - 2016

Stangeskove Norsk
ne.
Skogsertifiser
ing og
Romerike
bedriftshelsetjeneste

Videreutvikle kompetanse
på skogsertifisering
gjennom eget sertifikat fra
Det NorskeVeritas innen
2014

Få eget godkjent PEFC
sertifikat fra DNV.

Avholde
oppstartsrevisjon
med DNV

2014

Stangeskove Norsk
ne
Skogsertifiser
ing, DNV

Utarbeide og få godkjent
ny bestandsplan for elg i
Stangeskovene Elgvald i
Eidskog i 2014

Utarbeide bestandsplan
for elg i Stangeskovene
elgvald i Eidskog
kommune. Plan for 20142016.

Lage plan og sende Innen 1. mai
kommunen for
2014
godkjenning

Stangeskove HR Astrup,
ne
N.Mangen
Gaard
Fjeldskogen
AS
Lars E.
Mobæk
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