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REGISTRERTE AVVIK - FORBEDRINGSTILTAK
Alle hendelser, klager og eksterne henvendelser registreres i
styringssystemet TQM. I 2018 ble det registrert 48 avvik og
16 forbedringsforslag. Dette er på samme nivå som i 2017.
Registrerte avvik i hele organisasjonen:
HOVEDOMRÅDE
2018 2017
Økonomi og administrasjon
1
3
Informasjon, organisasjon, kommunikasjon
4
1
Innkjøp av virke og salg av tjenester
32
29
IT-drift og support
2
1
Kvalitet og miljø
3
5
Ledelse
1
0
Måling
0
0
Personal og HMS
3
2
Planlegging, avvirkning og transport
13
17
Produktidentifikasjon og sporbarhet
0
0
Salg av virke
5
0
Strategisk skogplan
0
1
Sertifisering
0
2

DEN STØRSTE RISIKOFAKTOREN FOR
VIKEN SKOG SA ER MILJØ
Viken Skog jobber kontinuerlig med å forbedre seg både
når det gjelder kvalitet på utført arbeid i verdikjeden og
miljøhensyn. Viken Skog retter seg etter ISO 9001,
ISO 14001 og Norsk PEFCTM Skogstandard. I tillegg har
Viken Skog en gruppesertifiseringsavtale for FSC®.
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HOVEDMÅL

Viken Skog har syv hovedmål:

1

Ivareta mennesker og miljøverdier

2

Vekst i tømmervolum og markedsandel

3

Lønnsom drift og avkastning på
andelskapitalen

4

Arbeide for best mulig avkastning over tid
på arealet til skogeier

5

Være den foretrukne samarbeidspartner
i verdikjeden for skog

6

Arbeide for å bedre rammebetingelsene
for hele verdikjeden i skogbruket

7

2016 2015
1
0
0
0
12
17
4
0
9
11
0
0
0
1
0
0
9
9
0
1
0
2
0
0
2
0

Være bidragsyter til bioøkonomien ved
å arbeide for ny bærekraftig og klimavennlig skogbasert industri i Norge

Sum avvik

64

61

37

41

Alle registrerte avvik (uønskede hendelser) er tatt med her. Dette inkluderer
også resultatene fra revisjonene. 13 avvik ble satt i kategorien med høy
alvorlighetsgrad.
Dette gjelder skader på nøkkelbiotoper, brudd på forskrift ved hogst
innenfor Oslomarka, skader på høyspentledning, avvirkning i område med
sjeldne arter, feil sortering og leveranse av tømmer. I de fleste tilfeller er
årsaken at Viken Skogs rutiner ikke ble fulgt. Det er også registrert to
tilfeller hvor menneskelig svikt har vært årsaken.
Når det gjelder skader på nøkkelbiotoper gjelder det skogsdrift administrert
av skogeier og noen gamle skader i Follo som har blitt behandlet i 2018.
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INTERNE REVISJONER
Feltrevisjoner 2018, Norsk PEFC Skogstandard
Av 120 reviderte oppdrag ble det registrert følgende 61 avvik:

2018
AVVIK
Trenden viser at Viken Skog fortsatt må jobbe med å
få inn miljørapporter og korrekt dokumentasjon på
oppdragene. Det er i hogst der skogeier administrerer skogsdriften selv det svikter mest.
I år har vi tatt inn underskrift på sertifiseringsavtale
og virkeskontrakt som sjekkpunkt. Dette er også et
område det må jobbes med. De aller fleste virkeskontrakter blir underskrevet, men det mangler en del
på at rutinen med sertifiseringsavtale blir gjennomført. Det er fremdeles utfordringer når det gjelder
terrengtransport og kjøreskader.
Revisjonen i 2018 er for første gang revidert etter ny
PEFC Skogstandard. Temaer som veivalg, bruk av
klopper/bruer og kavlelegging er tatt inn i revisjonen.
Dette er nytt og kan forklare noe av det forholdsvis
høye antall avvik.

2017

2016

2015

2014

ANTALL

%

%

%

%

%

Miljørapport/dokumentasjon

22

19

39

22

27

33

Feil kontrakt, manglende
underskrift

14

12

9

5

3

12

Nøkkelbiotop

1

1

2

0

0

0

Terrengtransport

15

13

7

11

9

22

Brudd på lover og forskrifter

2

2

2

0

0

2

Livsløpstrær

4

3

0

7

0

7

Kulturminner

2

2

0

0

0

0

Kantsone

1

1

3

4

1

8

Hogstform

0

0

0

0

0

0

PEFC-kompetanse

0

0
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Rød =

Grønn =

1. Bruksrettigheter

Dette gjelder mangler i leverandørlisten.
Leverandørgrupper som ikke er skogsertifisert og hvor tømmer må kontrolleres etter egen rutine.
I november ble det gjennomført revisjon
av FSC COC/CW. På grunn av mangel på
revisorer leide Intertek inn en tysk revisor
fra SCS Global Services. Det ble registrert
to mindre avvik.

2. Manglende budsjett/arbeidsplan
3. Manglende miljørapport før/etter 		
utført skogsdrift.
I tillegg er det registrert flere forbedringsforslag. Skogeiere ble pålagt å gjøre
oppgraderinger i forvaltningsplanen og
å rapportere på korrekte skjemaer.

4 EKSTERNE REVISJONER

4.1. Intertek
Intertek reviderer Viken Skog etter
standardene ISO 9001, ISO 14001, Norsk
PEFC Skogstandard, PEFC COC og FSC
COC/CW. I september gjennomførte
selskapet en oppfølgende revisjon av
Viken Skog som pågikk i over to uker.
I alt ble det gitt fire mindre avvik:
1. Systemavvik ISO 14001
2. Mangelfull planlegging av skogsdrift
3. Mangelfull egenkontroll
av entreprenører
4. Manglende dokumentasjon
av livsløpstrær.
Samtidig ble det også gjennomført
revisjon i henhold til sporbarhetsstandarden PEFC COC. Viken Skog
mottok et mindre avvik.

Avvikene ble umiddelbart lukket og
revisor sendte over rapport med Viken
Skogs tiltak til SCS GS. Endelig rapport
ble mottatt 23.01.19. Ingen åpne avvik
er registrert.
4.2. FSC Ekstern revisjon
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EKSTERNE
HENVENDELSER

Viken Skog har mottatt 17 eksterne
henvendelser i 2018 mot 13 i 2017.
I hovedsak kommer henvendelsen fra
naturvernhold og om manglende
etterlevelse av PEFC Skogstandard.
Dette gjelder for det meste mangelfulle
hensyn ved hogst nært rovfuglreir. Viken
Skog har også fått noen henvendelser
om ødelagte stier etter hogst.
Alle klager og henvendelser blir
behandlet i samsvar med gjeldende
rutiner i Viken Skog.
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UTFORDRINGER

Resertifisering 2018
Orbicon reviderer Viken Skog etter
standarden FSC® FM. To uker i mai var
satt av til revisjon. 12 skogeiere ble
besøkt i tillegg til at Viken Skog, som
gruppeleder, ble revidert.

Fortsatt må Viken Skog jobbe med å få
inn dokumentasjon og manglende
miljørapport fra alle skogsdrifter. Ved
innføring av obligatorisk sertifiseringsavtale må det jobbes med å opprette
denne med alle leverandører.

Viken Skog fikk i år besøk av to revisorer,
Karina Kitnæs og Lennart Holm. Det ble
ikke registrert avvik hos skogeiere eller
hos gruppeleder. I alt ble det notert tre
observasjoner hos to skogeiere, som er
et godt resultat.

Viken Skog har nå innført entreprenørApp skogsdrift og innfører om noe tid
entreprenør-App for skogkultur. Dette
bør gjøre det enklere for entreprenører
å levere egenkontroll på hvert oppdrag.
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KLAGER

Det gjenstår at internkontrollen for både
skogsdrifter og skogkultur gjennomføres
i henhold til kravene i standardene.

Viken Skog har mottatt 5 klager i 2018.
Naturvernforbundet i Buskerud har blant
annet klaget på hogst i Øvre Eiker og
manglende miljøinformasjon. Ellers er
det én klage på tømmerleveranse og to
interne klager.
Alle foto: Terje Johannessen

3.2. Intern revisjon FSC FM (Forest
management)
I 2018 fikk 11 skogeiere besøk av revisor.
Revisjonen omfattet stort sett samme
sjekkpunkt som den planlagte eksterne
revisjonen. Dette for å få et helhetlig
bilde av situasjonen. Det ble i alt
registrert tre avvik:

