MILJØRAPPORT2021

Statskog er Norges største skogeier med bærekraftig og eﬀektiv utnyttelse av fellesskapets
verdier. Gjennom sertifisering og høyteknologisk drift bidrar vi til at norsk skognæring
er en sterk og viktig brikke i klimaløsningen. Vår virksomhet skal bidra til økt eﬀektivitet
i samarbeid med andre aktører.
Statskog deler informasjon, kunnskap og verktøy for å styrke den samlede norske skognæringen og er en aktiv bidragsyter til nasjonal skogbrukspolitikk.

STRATEGISKE MÅL

Hovedmål
Bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer
• nasjonal og lokal verdiskaping
• grønt karbon og biologisk mangfold
• tilgang til jakt, fiske og naturopplevelser
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PRODUKSJON OG MILJØEFFEKTER

Denne rapporten gir deg innsyn i vår miljøovervåking
og trenden for de siste fem år. Statskog overvåker all
skogbruksaktivitet og skal være fysisk til stede på minst
10 % av tiltakene1). Antall drifter og avvirket volum varier
mellom år i takt med skogens utvikling. I løpet av 2021 er
det gjennomført 261 avvirknings- og 191 skogkulturtiltak.

Delmål for skogbruket i Statskog
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• Ha kunnskap om og oversikt over egen miljøpåvirkning
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• Forvalte skogen eﬀektivt basert på oppdatert kunnskap
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• Ledende på eﬀektiv og miljøvennlig skogsdrift
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• Bidra med fagkunnskap og fakta i skogbrukspolitikken

Stikkprøver

2021

2020

2019

2018

• Bidra til samspill med europeisk skognæring gjennom
EUSTAFOR

Hogst

42
(16 %)

51
(19 %)

37
(19 %)

51
(17 %)

Skogkultur*

30

39

25

36

Tiltak mot 2030

Veiarbeid

3

2

1

1

Totalt

75

92

63

88

• Øke skogens evne til å binde CO2
• Tilpasse skogbruket til et endret klima

*Planting, ungskogpleie, markberedning og gjødsling.

• Bevare det biologiske mangfoldet i skogen

Tabellen viser stikkprøver som er gjennomført på ulike tiltak.
2021 har en liten nedgang på antall stikkprøver fra 2020.
Denne reduksjonen kan i stor grad forklares i nedgangen
i aktivitet.

• Stedstilpasset skogforvaltning som maksimerer
verdiproduksjonen
• Bidra til innovasjon og utvikling

På enkelte tiltak og områder krever vi høyere stikkprøvefrekvens.

1)

Foto: Torkel Skoglund
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REGISTRERTE AVVIK

Hogst i biologisk
viktige områder

2021

2020

2019

2018

Buﬀersone
mot rovfuglreir

0

1

0

0

Tiurleik

0

1

0

0

Kantsone

0

0

0

0

Nøkkelbiotop

1

1

0

0

Verneområde

0

0

1

0

Område foreslått
for vern

0

0

1

0

Andre biologisk
viktige områder

1

0

0

1

Totalt

2

3

2

1

Av alle hogster i 2021 har mindre enn 1 % berørt biologisk
viktige områder. Dette er mer enn vår nullvisjon og skyldes
to hendelser: Et tilfelle av hogst inn i en nøkkelbiotop hvor
GPS-unøyaktighet førte til feil oppmerking i felt. Feilen skjedde
under leverandørs planlegging av drifta, og ble oppdaget av
entreprenør som stoppet hogsten. Leverandør tar ansvar for
hendelsen. Avviket er håndtert gjennom møte med leverandør
med tydeliggjøring av Statskog sine rutiner. Nytt nøkkelbiotopareal ble opprettet for å erstatte delene som ble hogd. Det
andre tilfellet gjaldt en hogst inn i en naturtype med A-verdi.
Denne hendelsen skyldes manglende bevissthet og dårlig
planlegging fra leverandør sin side, og leverandør tar ansvaret
for også denne hendelsen. Avviket er håndtert gjennom
møte med leverandør hvor planleggingsrutiner er presisert,
og svakheter i leverandørens planleggingsrutiner er luket ut.
Tømmer fra disse hendelsene er ikke omsatt.

Foto: Kristoﬀer Wittrup
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endring. Spesielt innfor temaet prosedyrer og sporskader er
det forbedring. Det tolkes at vi har fått et forbedret resultat
innenfor disse temaene.
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Miljøavvik
ved skogdrift

2021

2020

2019

2018

Prosedyrer

20

47

35

28

Sporskader

34

50

44

102

Slanger/Olje

2

1

1

2

PEFC Norsk
Skogstandard

12

15

8

16

Lover og forskrifter

0

0

0

0

Intern standard
skogbruksvirksomhet

15

19

26

25

Skogplanting
og ungskogpleie

9

3

3

25

Skogtiltak i biologisk
viktige områder

1

0

0

0

Totalt

93

135

117

198

Tabellen viser miljøavvik som er avdekket gjennom egen
revisjon, stikkprøver og leverandørenes avviksrapportering.
Tabellen indikerer en reduksjon i miljøavvik fra 2020 til 2021,
hvilket er en forbedring. Det er en nedgang i rapporterte
avvik fra leverandør på alle punkter, mens det er en økning
på Statskog sine egne funn, spesielt på skogkultur og kvalitet.
Dette har sammenheng med begrenset tilgang på erfaren
utenlandsk arbeidskraft pga. Covid-pandemien. Med hjelp
av stor innsats fikk leverandør tak i nok lokal arbeidskraft
til at plantingen kunne gjennomføres delvis på bekostning
av ungskogpleie, og delvis på bekostning av kvalitet.
Lokal arbeidskraft manglet delvis erfaring, noe man kan lese
av stikkprøveresultatet for 2021. Øvrige punkter viser ingen

PLANTETALL

Statskog har gjennom 2021 plantet 1,5 millioner planter.
Planting er hovedtiltaket etter hogst og skjer vanligvis om våren
og høsten. Plantene stammer fra norske planteskoler og er
tilpasset stedet treet skal vokse opp. Statskog har ulik plantestandard i Sør-Norge og Trøndelag/Nord-Norge, og mål om
å tilpasse antall planter pr. daa mellom ulike boniteter2).
Planting er et viktig klimatiltak og resultatet av kontrollmålinger
og rapportering viser at antallet planter pr dekar er godt
over minstekrav på alle boniteter. Det har vært et økt fokus
på kvalitet på utførelsen av skogplanting i 2021 med økt funn
av avvik i den forbindelse.
Bonitet er et mål på markas evne til å produser trevirke.

2)
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MILJØELEMENTER

Statskog overvåker utviklingen av avsatt areal til miljøelementer.
Her inngår biologisk viktige områder, friluftsområder, kulturminne og vilt. Antallet avsatte miljøelementer gikk ned i 2021.
Største reduksjon skjedde i andelen storfuglleiker og
dagområder pga. revisjon av utdaterte data. Også andelen
nøkkelbiotoper gikk noe ned. Det kommer av reviderte miljøregisteringer i skog med nye metoder3), samt at nøkkelbiotoper
som er blitt dekt av områdevern etter Naturmangfoldloven4).
Det har vært en liten økning i avsatte livsløpstrær, samt
hekkelokaliteter av rovfugl.
Eldre registreringer etter «Siste sjanse-metoden» erstattes
av registreringer med gjeldene «MiS-NiN-metode».
4)
Verneområder kommer i tillegg til avsatte miljøelementer,
og nøkkelbiotop som dekkes av vern tas ut av oversikten for
å unngå dobbeltelling av arealet.
3)
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RESTAURERING AV MYR

Restaurering av myr og annen våtmark er et viktig tiltak for
å oppfylle Regjeringens målsettinger om reduserte klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringene og bedring i økologisk
tilstand. Statskog ønsker å bidra til å nå disse målsettingene
gjennom å tilbakeføre tidligere feilslåtte forsøk på skogsgrøfting
i myr.
Gjennom en samarbeidsavtale med Miljødirektoratet har
Statskog siden 2019 som grunneier bistått miljøvernmyndighetene med å finne aktuelle restaureringsarealer,
informasjon og bidratt med praktisk problemløsninger
som adkomst. I 2020 ble det restaurert til sammen 727 dekar
tidligere våtmarksområder, mens det i 2021 ble restaurert
679 dekar. Alle områdene for disse to årene ligger i Sør-Norge.
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SKOGBRANN

Det har vært registret seks skogbranner i 2021, likt antallet
året før. 2021 var imidlertid preget av en stor lyng-/skogbrannhendelse i Femunden nasjonalpark på over 500 dekar. Det var
også en større skogbrann så langt nord som i Skibotndalen
i Nord-Troms. I all hovedsak er det bålbrenning og lynnedslag
som er årsaken til skogbrannene i Statskog. Statskogs
varslingsrutiner, avtaler på etterslukking og oppfølging
på brann har også i år fungert tilfredsstillende.

Det har i tråd med revisjonsplan vært utført fem internrevisjoner i 2021. I disse er det gjort 26 funn, herav 8 avvik.
Tilsvarende tall for 2020 var 26 funn, herav 11 avvik. Den
eksterne revisjonen fra DNV fokuserte i 2021 på følgende
områder: «Oppfølging av avvik, kommunikasjon med
underleverandører internt, årsaksanalyse, korrektive
tiltak med evaluering av eﬀekt».
Statskog fikk 4 mindre vesentlige avvik, 5 observasjoner
og 1 forbedringsmulighet under denne eksternrevisjonen.
På hovedområder for forbedring kommenterer DNV:
• Mangelfull eﬀekt av korrigerte tiltak. Mange repeterende
avvik knyttet til leverandør og i for stor grad fokus på
feilretting. Egentlig årsak blir i begrenset grad identifisert.
• Korrektive tiltak som er gjennomført, bør i større grad
underbygges/dokumenteres.
• Påse tempo i avvikslukking. På revisjonstidspunktet
er det 117 åpne avvik som er registrert.
• Kompetanse hos underleverandører og dets samarbeidspartnere.
• Overordnet kontroll med viktige miljøaspekter.
• Kontroll med kvalitet/status på ny bestand herunder
planting.
• Kommunisere og følge opp egen miljøpolitikk, herunder
lukkede hogster.
• Varsling av fare ved skogsdrift på egen eiendom.

MILJØHENVENDELSER

Av positive indikasjoner kommenterer DNV:

Antall miljøhenvendelser er relativt uendret med
167 henvendelser i 2021 mot 170 henvendelser i 2020.
Det er en overvekt på tema rundt skogvern, miljøhensyn
og Statskog sine hogstplaner.

• God tilfangst av hendelser/avvik – systemet brukes både
av Statskog og leverandør.

Alle henvendelser er fulgt opp, uavhengig av omfang:
Fra besvaring av mindre spørsmål til justering av pågående
hogster i møte med ny informasjon.

• Tilbakerapportering fra leverandør har blitt betydelig bedre
og dermed også registrering av eventuelle avvik og behov
for oppfølging.
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INTERN- OG EKSTERNREVISJON

Det Norske Veritas (DNV) reviderer Statskog etter ISO 14001
Norsk PEFC skogstandard. Hovedformålet med revisjonen er
å bekrefte at vårt styringssystem følger opp standardens krav.
I tillegg blir styringssystemets virkningsgrad evaluert for å sikre
at organisasjonen er i stand til å nå fastsatte mål. Interne og
eksterne revisjonsrunder sjekker også om relevante krav i lover,
forskrifter og kontrakter.

• Velstrukturert avvikssystem med mange sorteringsog sammenstillingsmuligheter.

• Bedriften har fastlagt nye og meget godt gjennomarbeidede
strategier for skogforvaltningen.
• Meget grundig og godt gjennomført interne revisjoner
og ledelsens gjennomgang.
• Meget grundig og omfattende registrering av eksterne
henvendelser/synspunkter.
• Godt dokumentert styringssystem inkl. instrukser.

Trio Media 03/22 • Foto: Steinar Johansen
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