
Oslo kommune 
Friluftsetaten 

Miljøsertifisering av Oslo kommunes skoger 

Miljøpolitikk for Oslo kommunes skoger: 
 Friluftsetaten forvalter og driver Oslo kommunes skoger i henhold til mål og retningslinjer  

vedtatt i Oslo bystyre. 

 Skogbruksvirksomheten skal baseres på at hensynene til biologisk mangfold, naturvern,  
kulturvern, rekreasjon og landskapsøkologi blir ivaretatt og videreutviklet. 

 Skogsdriften skal oppfylle kravene til bærekraftig skogbruk fastsatt i ”Levende Skog”. 

 Skogsdriften skal følge de lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomhet. 

 Friluftsetaten skal kontinuerlig forbedre miljøkvaliteten i skogbruksvirksomheten gjennom  
kontroll og oppfølging. 

 Friluftsetaten skal gjennomføre skogbruksvirksomheten med sikte på å minimalisere  
forurensninger. 

 Friluftsetaten skal gjennom kompetanseoppbygging i alle ledd sikre at miljøkravene oppfylles  
i organisasjonen. 

 Allmennheten skal ha innsyn i Friluftsetatens miljøprogram og planer. 
 

Miljømål for Oslo kommunes skoger: 
Miljømålene gjelder for alle skoglige tjenester og produkter som Oslo kommunes skoger er  
ansvarlig for:  

 
Sikre at de biologiske registreringene blir benyttet i forvaltning og drift av skogene. 
  
Utvikle fleralderskoger der dette er ønskelig ut fra friluftslivshensyn og/eller hensynet til  
biologisk mangfold 
 
Utvikle de ansattes miljøkompetanse gjennom regelmessig opplæring. 

 
For hvert miljømål er det utarbeidet et program for å gjennomføre målet: 
  

1 

Mål/omfang Tidspunkt 
for mål-
oppnåelse 

Tiltak Tids-
punkt  
for tiltak 

Ansvarlig Ressurser 

a. Gjøre digitale miljøkartdata til-
gjengelig for driftsplanlegging.  

2010  Legge til rette for bruk i Lin-
nea.  

2009 
  

Drifts-
planlegger 

Administrative 

b. Etablere rutiner for å sikre hensy-
net til kartfestede biologiske regist-
reringer i skogsdrifter.  

2010 Innarbeides i skriftlige prose-
dyrer for planlegging og gjen-
nomføring av skogsdrift.  

2009 Seksjonssjef 
  

Administrative 

c. Utføre en landskapsanalyse av 
skogen for å innarbeide viktige 
landskapsøkologiske prinsipper.  

2009 Utredning og analyse  2009 Avdelingssjef Eksterne 

Sikre at de biologiske registreringene blir benyttet i forvaltning og drift av skogene 



Utvikle fleralderskoger ut fra friluftslivshensyn og/eller hensynet til biologisk mangfold 

Mål/omfang Tidspunkt 
for mål-
oppnåelse 

Tiltak Tids-
punkt  
for tiltak 

Ansvarlig Ressurser 

a. Definere ønskede arealer for fler-
alderskog  

2009 
  
  

Utarbeide landskapsplaner 
for Østmarka og Nordmarka 
der arealene fremgår.  

2009 
  
  

Avdelingssjef Administrati-
ve/eksterne 

b. Utrede muligheter og begrensing-
er på bakgrunn av dagens skog-
tilstand, driftsforhold, økonomiske 
rammer og vedtatt årlig hogstkvan-
tum  

  
2010 
  
  
  

 Vurdere nødvendige skogbe-
handlingstiltak og gjennom-
føre nye hogstkvantumsbe-
regninger.  
 
Utarbeide rapport om dagens 
status for skogsvegnettet og 
fremtidig behov for vegstan-
dard, dekningsgrad og løpen-
de årlig vedlikehold.  
  

  
2009 
  
  
 
 
2010 

  
Seksjonssjef 
  
  
 
Seksjonssjef 

  
Administrati-
ve/eksterne 
 
 
Administrati-
ve/eksterne 

c. Utrede tiltaksbehov og lage rea-
listiske tiltaksplaner for inneværen-
de og kommende planperioder   
  

2011 
  

Lage langsiktige tiltaksplaner 
for konvertering til fleralder-
skog   

2011 
  
  

Seksjonssjef 
  
  

Administrative 

2 

Mål/omfang Tidspunkt 
for mål-
oppnåelse 

Tiltak Tidspunkt 
for tiltak 

Ansvarlig Ressurser 

a. Sikre at de ansattes miljøkompe-
tanse  utvikles/vedlikeholdes ved 
regelmessige møter, kurs og befa-
ringer  

2009 Utarbeide prosedyre for fag-
lig oppfølging.  

2009 Seksjonssjef Administrative 

b. Etablere gjennomgående kompe-
tanse i driftsapparatet om hensyn til 
skogens natur- og miljøverdier og 
aktuelle tiltak og skogbehandlings-
metoder  

2011 Utarbeide plan for oppbyg-
ging og vedlikehold av kom-
petanse.  

2009 Seksjonssjef Administrative/
eksterne 

Utvikle de ansattes miljøkompetanse gjennom regelmessig opplæring 

Overvåking: 
To vesentlige miljøpåvirkninger ved Oslo kommunes skogers aktiviteter er utvikling i biologisk 
mangfold og forurensning. 

 
a) Indikator for utvikling av biologisk mangfold 
Oslo kommunes skoger skal gjennom å bruke data fra skogbrukstakster måle utviklingen av  
andelene: gammelskog, lauvandel og flersjiktet skog. Dette skal gjøres i samråd med Institutt for 
skog og landskap og skal utføres etter hver skogbrukstakst. 
 
b) Indikator for forurensing  
Utslipp til jord og vann i forbindelse med skogsdrift skal måles ved å summere antall avvik som opp-
står i forbindelse med dette i løpet av året. Utslipp til luft skal måles ved å måle drivstoff-forbruk pr 
m3 avvirket tømmer pr skogsdrift. 


