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DEN STØRSTE RISIKOFAKTOREN FOR
VIKEN SKOG SA ER MILJØ

Alle hendelser, klager og eksterne henvendelser registreres i styringssystemet TQM. I 2020 ble det registrert 78 uønskede hendelser (avvik)
og 29 forbedringsforslag.
Registrerte avvik i hele organisasjonen:
HOVEDOMRÅDE

Viken Skog jobber kontinuerlig med å forbedre seg både
når det gjelder kvalitet på utført arbeid i verdikjeden og
miljøhensyn. Selskapet retter seg etter ISO 9001,
ISO 14001 og Norsk PEFCTM Skogstandard. I tillegg har
Viken Skog en gruppesertifiseringsavtale for FSC®FM.
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REGISTRERTE AVVIK - FORBEDRINGSTILTAK

HOVEDMÅL
Viken Skog har syv hovedmål:

2020 2019 2018 2017

Økonomi og administrasjon
Informasjon, Organisasjon, Kommunikasjon
Innkjøp av virke og salg av tjenester
IT-Drift og Support
Kvalitet og Miljø
Ledelse
Måling
Personal og HMS
Planlegging, avvirkning og transport
Produktidentifikasjon og sporbarhet
Salg av virke
Strategisk Skogplan
Sertifisering
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78

67

64

61

1

Ivareta mennesker og miljøverdier

2

Vekst i tømmervolum og markedsandel

3

Lønnsom drift og avkastning på
andelskapitalen

Sum Avvik

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

Alle registrerte uønskede hendelser er tatt med her. Dette inkluderer
også resultatene fra revisjonene. 24 avvik ble satt i kategorien med høy
alvorlighetsgrad. Det har aldri tidligere blitt registrert så mange avvik med
høy alvorlighetsgrad. Dette gjelder hogst i vernskog, i kantsoner, kjøring i
kulturminner, avrenning til vassdrag, områder uten miljøsjekk og mangelfull dokumentasjon ved kulturoppdrag og ved kjøp av virke. I de fleste
tilfeller er årsaken at Viken Skogs rutiner ikke ble fulgt. Når det gjelder
kulturoppdrag er kvaliteten på arbeidet tilfredsstillende.

7

Være bidragsyter til bioøkonomien ved
å arbeide for ny bærekraftig og klimavennlig skogbasert industri i Norge
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INTERNE REVISJONER
3.1. Feltrevisjoner 2020, Norsk PEFC Skogstandard
Av 135 reviderte oppdrag ble det registrert følgende 39 avvik. Dette er en
betydelig forbedring. I år fikk også skogeierne spørsmål om hvorvidt de
var fornøyde med arbeidet Viken Skog hadde gjort.

Trenden viser at Viken Skog fortsatt må jobbe med å
få inn miljørapporter og korrekt dokumentasjon på
oppdragene og kjøp av virke, selv om det er en klar
forbedring fra tidligere år. Det er hogst der skogeier
administrerer skogsdriften selv som viser flest avvik.
Slik som tidligere år har vi tatt inn underskrift på
sertifiseringsavtale og virkeskontrakt som sjekkpunkt.
Dette er fortsatt et område det må jobbes med. De aller
fleste kontrakter blir underskrevet, men det mangler en
del på at rutinen med sertifiseringsavtale blir gjennomført.
Det er gledelig at terrengtransport fortsatt har en positiv
utvikling. Revisorene melder at entreprenørene blir
stadig flinkere til å forbygge mot mulige sporskader.
Landskapsplaner: Ved utgangen av 2017 skulle alle
skogeiere med teiger over 10 000 dekar produktiv skog
ha oppdatert sine landskapsplaner. I alt 27 skogeier med
sertifiseringsavtale har krav om landskapsplan. Ved
årsskifte er det 11 skogeiere som ikke fullt ut har
oppdatert sine landskapsplaner.

2020 2019 2018
AVVIK

2017 2016

ANTALL

%

%

%

%

%

Miljørapport/dokumentasjon

12

8

26

19

39

22

Feil kontrakt, manglende
underskrift

10

7

9

12

9

5

Livsløpstrær

9

6

2

3

0

7

Brudd på lover og forskrifter

0

0

2

2

2

0

Terrengtransport

6

4

5

13

7

11

Kantsone

2

1

10

1

3

4

Kulturminner

0

0

2

2

0

0
0

Nøkkelbiotop

0

0

0

1

2

PEFC Kompetanse

0

0

0

0

2

Rød =

Grønn =

Hvor godt fornøyd var du med den
utførte driften?
Godt fornøyd
29
Tilfredsstillende
7
Ikke fornøyd
2
Når det gjelder tømmertransporten var
3 av 38 spurte skogeiere misfornøyd.
Dette er i grunnen et overraskende
positivt resultat.
3.2. Intern revisjon FSC ®FM
(Forest management)
I 2020 fikk 9 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 registrert
avvik hos sju skogeiere. Dette gjelder
oppdatering av forvaltningsplan og
miljøarealer. Hos en skogeier manglet
avtale med entreprenør.
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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 tre avvik:
1. Eksterne henvendelser er ikke fulgt 		
opp i henhold til rutinene. Dette er et
større avvik. Under ekstra revisjon
3. desember 2020, ble avviket lukket.
2. Mindre avvik: hogstmaskinfører
hadde ikke PEFC-kompetanse.
3. Mindre avvik: ikke tilstrekkelig
forebyggende tiltak ved terrengtransport
25. og 26. november ble det gjennomført revisjon av PEFC COC/CS og FSC
COC/CW. I år fikk vi digital revisjon med
revisor Lina Westmann.
PEFC COC/CS: I år fikk vi ingen
registrerte avvik.
FSC COC/CW: Et større avvik der
innkjøp og salg av virke fra skogeier
omsatt gjennom andrehåndsleverandør
mangler dokumentasjon. Dette ble i fjor
registrert som et mindre avvik, men
krever fortsatt mer jobb fra Viken Skog
sin side.
Et mindre avvik: Bruker feil kode i
skogeierregistret for FSC-medlemmene.
Kravet er at FM-koden skal brukes. I de
senere år er CoC-koden brukt. Dette ble
avklart av FSC-revisorene under revisjonen.
4.2. FSC Ekstern revisjon
WSP (tidligere Orbicon) reviderer Viken
Skog etter standarden FSC®FM. På grunn
av koronasituasjonen forgikk all revisjon
på Teams, og revisjonen ble gjennomført
i løpet av en uke. 10 skogeiere ble
intervjuet på Teams i tillegg til gruppeleder.
Det ble registrert to mindre avvik:
1. Manglende føring/innlevering av
miljørapport
2. Manglende oversikt over hvilke
kjemikalier skogplanter blir
behandlet med
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KLAGER

Viken Skog har mottatt 18 klager i 2020.
Flere av klagene er relatert til varierende
tømmerpriser og driftsutgifter, samt
varierende kvalitet på planting. Ellers
varierer klagene fra tømmertransport, feil
tømmeroppgjør, dårlig plantekvalitet m.m.

6 EKSTERNE

HENVENDELSER

Viken Skog har mottatt 39 eksterne
henvendelser i 2020. I hovedsak
kommer henvendelsen fra naturvernhold og om manglende etterlevelse av
PEFC Skogstandard. Disse gjelder blant
annet mangelfulle hensyn ved hogst nær
rovfuglreir og tiurleiker, samt et ønske
om forbedret hensyn til kantsoner langs
vassdrag. Noen henvendelser gjelder
sporskader ved terrengtransport.
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UTFORDRINGER

Slik som 2019 er innlevering av miljørapport etter hogst noe mangelfullt.
Kartfesting av livsløpstrær når de ikke er
plassert på hogstflata er mangelfullt.
Det ble også avdekket at livsløpstrærne
som blir satt igjen ofte ikke tilfredsstiller
kravene i N-PEFC Skogstandard.
Sertifiseringsavtaler mangler i for stor
grad når tømmer kjøpes.

Foto: Terje Johannessen og
Frank Holm / Viken Skog

For første gang har vi under internrevisjonene spurt skogeier om hvor
fornøyd de var med arbeidet Viken Skog
har utført. De fleste er fornøyde, og
kommentarene vil bli nyttige for å
forbedre arbeidet til Viken Skog
framover. Av 38 spurte skogeiere fikk
vi følgende fordeling:

