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Sertifisering av Viken Skog  
Naturvernforbundet er kjent med at Det Norske Veritas miljøsertifiserer virksomheten til 
Viken Skog, og vil i den anledning gjøre oppmerksom på følgende: Siden Det Norske Veritas 
suspenderte og senere ga tilbake Viken Skogs miljøsertifikat i 2000, har virksomheten i 
økende grad vært på kant med, og i flere tilfeller ikke fulgt, de gjeldende miljøstandardene 
(Levende skog/ Skogbrukets miljøstandard).  For en del av standardene kan det dessverre 
virke som om etterlevelse av standarden er unntaket, blant annet når det gjelder blant 
kantsoner, livsløpstrær og hogstformer. 
 
Det som imidlertid er det mest alvorlige er at Viken Skog kjøper og omsetter tømmer som 
miljøsertifisert selv om det kommer fra biologisk viktige områder, leveområder for 
rødlistearter og områder som er registrert som viktige naturtyper (blant annet i naturbase.no, 
Direktoratet for naturforvaltning, og hos Artsdatabanken). 
 
Vi vil henlede oppmerksomheten på følgende grove tilfeller fra nyere tid: 

 Åbjøra i Nord-Aurdal, der Viken Skog har foretatt en hogst i et område som i 
miljømyndighetenes registrering av bekkekløfter er karakterisert som nasjonalt 
verneverdig (Karakter 5/6). Et av områdets naturtypelokaliteter/ kjerneområder er 
regionalt viktig (kategori B i Naturbase) på grensen til nasjonalt viktig (kategori A), og 
naturverdiene var således allment kjent. Viken Skog ble av Naturvernforbundet gjort 
oppmerksom på at hogsten var i ferd med å rasere et svært verdifullt område og stanset 
maskinene, men da var allerede omtrent 2000 m3 avvirket. Viken Skog har en dobbelt 
uheldig rolle i forhold til reglementer knyttet til skogsertifisering, både som 
forestående av driften og som kjøper av tømmer fra området. 

 
 Gampedalen i Sigdal var et av Norges mest verneverdige områder og godt 

dokumentert overfor grunneier, skogeierforening og skogoppsynet. Området har blitt 
utsatt for tre hogstinngrep: Vinteren 2009 ble det foretatt plukkhogst i området, og 
virksomheten fortsatte høsten 2010 og vinteren 2011, som plukkhogst over mot 
gruppehogst/ småflatehogst. Hogstområdene utgjør de rikeste delene av området og 
avviker med kontinuitetspreget granskog i et område som ellers preges av 
brannpåvirket furuskog. Eier ble kontaktet av biologer både før og etter den første 
hogsten for å informere om verneverdiene, uten at dette påvirket hogstvirksomheten. 
Tømmeret fra hogstene er omsatt gjennom Viken Skog som FSC-sertifisert. 
 

 Konnuliåsen i Rollag var ett av kjerneområdene fra registreringen av Trillemarka – 
Rollagsfjell (www.biofokus.no) som ikke kom med i den endelige avgrensningen av 



naturreservatet. Imidlertid skulle det sikres gjennom sertifiseringsordningen siden det 
var en nøkkelbiotop, men området ble avvirket høsten/vinteren 2009/10. Hogsten 
fulgte nøyaktig avgrensningen av kjerneområdet/nøkkelbiotopen slik at naturverdiene 
gikk tapt. Lokale kilder angir at Viken skog var kjøper av tømmer, men informasjonen 
er ikke etterprøvd. 
 

 Holvik–Furubråten i Vestby. Området var registrert som naturtype i miljøkartlegging i 
regi av Direktoratet for naturforvaltning og kommunene (BN00018190, Hulvik NØ) 
og ble benyttet til demonstrasjon av naturverdier og kartlegging, Det ble avvirket i 
løpet av driftssesongen 2009. Lokale kilder angir at Viken skog var kjøper av tømmer, 
men informasjonen er ikke etterprøvd. 
 

 Sandseter i Ringerike var en nasjonalt viktig naturtype som ble avvirket vinteren 
2010/11. Lokale kilder angir at Viken skog var kjøper av tømmer, men informasjonen 
er ikke etterprøvd. 
  

 Vi gjør også oppmerksom på en grov overtredelse av reglene om kantsoner ved 
Overnbekken, Modum, der det ikke var satt igjen et eneste tre langs bekken på en flere 
hundre meter lang strekning. Tømmeret var merket med hentelapper fra Viken Skog. 
 

Tømmer fra disse hogstene er omsatt som miljøvennlig og bærekraftig til tross for at det 
motsatte er tilfelle og store naturverdier har gått tapt. På denne måten føres kundene bak lyset, 
i en tiltro til sertifiseringsordningen. Det Norske Veritas har et betydelig ansvar dersom denne 
tilliten går tapt. Naturvernforbundet mener at disse overgrepene er så grove at Viken Skog må 
fratas sertifikatet for manglende rutiner for ivaretakelse av biologisk viktige områder og ikke 
få det tilbake før de kan dokumentere tredoble rutiner for å unngå hogster i viktige områder, 
naturtyper, verneverdige områder og områder med biologisk gammel skog: 
 

 Rutiner for en innskjerping av skogeierens plikt til å undersøke verneverdier og 
dokumentere slike undersøkelser;  

 Rutiner som hindrer entreprenører tilknyttet Viken Skog å igangsette hogst i slike 
områder;  

 Rutiner som sikrer at Viken Skog før hogst gir tydelig beskjed om at de ikke vil kjøpe 
tømmer fra eiendommen (ikke bare den aktuelle teigen) dersom et verdifullt område 
ødelegges ved skogsdrift. 
 

Naturvernforbundet tør be om rask tilbakemelding på denne henvendelsen. Vi stiller oss 
gjerne til disposisjon for å utdype brevet.  
 
Med vennlig hilsen Naturvernforbundet 
 

 
Lars Haltbrekken    Gjermund Andersen (sign.) 
Styreleder      Leder i skogutvalget 


