40

MILJØRAPPORT 2015
Viken Skog jobber kontinuerlig med
å forbedre seg både når det gjelder
kvalitet på utført arbeid i virkeskjeden, og i forhold til hvordan vi tar
vare på miljøet ved skogbehandling.
Viken Skog retter seg etter ISO 9001,
ISO 14001 og Norsk PEFC™ Skogstandard. I tillegg har Viken Skog en gruppesertifiseringsavtale for FSC™.

Nytt for 2015 var to nye sertifikater PEFC COC
og FSC COC/CW. Krav fra nye utenlandske
tømmerkjøpere gjorde dette nødvendig.
HOVEDMÅL

1. Ta vare på mennesker og miljøverdier, og
unngå skader
2. Oppnå høyest mulig avkastning til
andelseierne over tid
3. Utvikle skognæringens omdømme og øke
dens innflytelse for å ivareta andelseiernes
interesser
4. Opprettholde en solid økonomi og høy
markedsandel som basis for virksomheten
5. Videreutvikle kompetanse hos våre
medarbeidere, andelseiere, tillitsvalgte
og forretningspartnere
Viken Skog fortsatte arbeidet med å gjennomføre
kurs for entreprenørene i Norsk PEFC Skogstandard.
Det er et absolutt krav at alle skogsoperatører
har gjennomført nettkurs og utedag for å være
godkjent i Viken Skog.
REGISTRERTE AVVIK/FORBEDRINGSTILTAK.

Alle hendelser, klager og eksterne henvendelser
registreres i styringssystemet TQM. I 2015 ble det
registrert 41 avvik og 33 forbedringsforslag, som
er enforbedring fra 2014.

Registrerte avvik i hele organisasjonen:
Hovedområde
2015 2014
Økonomi og administrasjon
0
1
Informasjon og Kommunikasjon
0
2
Innkjøp av virke og salg av tjenester
17
30
IT-Drift og Support
0
1
Kvalitet og Miljø
11
0
Ledelse
0
10
Måling
1
0
Personal og HMS
0
2
Planlegging, avvirkning og transport
9
8
Produktidentifikasjon og sporbarhet
1
0
Salg av virke
2
1
Strategisk Skogplan
0
1
Sum avvik
41
56
Antall avvik i 2015 er i de områdene hvor aktiviteten
er størst. De fleste avvik registreres i forbindelse
med eksterne og interne revisjoner. Det ble registrert
en alvorlig sak i forbindelse med hogst i regulert
område, to som gjelder dårlig kvalitet på granplanter, tre som gjelder hogst nær rovfuglreir,
en hogst i kulturminne og to rapporter om hogst
i nøkkelbiotoper.
INTERNE REVISJONER.

Feltrevisjoner 2015, Norsk PEFC Skogstandard.
I 87 reviderte oppdrag ble det registrert følgende
avvik.
2015
Avvik

2014 2013
%
%

ANTALL

%

Miljørapport

24

37

42

45

Livsløpstrær

0

0

10

8,5

Foryngelse og ungskogpleie

1

1

7

2

Kantsone

1

1

9

3,5

Hogstform

0

0

0

0

Terrengtransport

8

9

23

8,5

Brudd på lover og forskrifter

0

0

2

0

Feil kontrakt, manglende
underskrift

3

3

1

12

TREND

De fleste områder viser en forbedring i forhold til
tidligere år
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I 2015 gjennomførte Viken Skog spesielt revisjon
på oppdrag knyttet til rovfuglreir og tiurleiker. Det
ble revidert i alt 19 oppdrag. 9 avvik ble registrert,
hvor tre gjaldt hogst litt for nær rovfuglreir, og
seks for manglende dokumentasjon.
INTERN REVISJON FSC FM (FOREST MANAGEMENT)

Inneværende år fikk ni skogeiere besøk av intern
revisor. Viken Skog har fortsatt fokus på om
skogeierne oppfyller krav i forhold til bruk av
entreprenøravtaler og fyller ut pålagte skjemaer.
Revisjonen viser at skogeierne har blitt flinkere.
Et avvik ble registrert i forhold til manglende
entreprenøravtale, tre manglende utfylt skjema,
og to gjelder andre forhold.
EKSTERNE REVISJONER

Siden 1998 har DNV GL (VERITAS) vært Viken
Skogs revisor. I 2015 ble det besluttet å si opp
avtalen med DNV GL og inngå avtale med INTERTEK.
INTERTEK er et stort internasjonalt revisjonsfirma.
Overgangen til INTERTEK gikk bra, og Viken Skog
føler seg godt ivaretatt.
INTERTEK

INTERTEK reviderer Viken Skog etter standardene
ISO 9001, ISO 14001, Norsk PEFC Skogstandard,
PEFC COC og FSC COC/CW PEFC COC og FSC
COC/CW fra og med sommeren 2015.
INTERTEK foretok omsertifisering / revisjon i september. Resultatet ble fem mindre avvik. I tillegg
foretok INTERTEK revisjoner i forbindelse med to
nye sertifikater, hvor det ble noen mindre avvik.
Planer for lukking av avvikene er levert INTERTEK
og godkjent. Organisasjonen har fått bedre kontroll med terrengtransport og sporskader, som har
vært et fokusområde i over to år. Viken Skog må
bedre kontrollen med entreprenører som leies inn.
FSC EKSTERN REVISJON.

ORBICON reviderte Viken Skog etter standarden
FSC FM og FSC COC. FSC COC ble avsluttet i
2015. I april ble det gjennomført ekstern revisjon
(FSC). Resultatet ble tre større og tre mindre avvik,
som alle ble lukket innen fristen.

KLAGER

Viken Skog har mottatt seks klager i 2015.
Gjenganger er for sen henting av tømmer.
Det har også vært en klage som gjelder skade på
annen manns eiendom.
EKSTERNE HENVENDELSER

Viken Skog har mottatt syv eksterne henvendelser
i 2015. Flere er fra Naturvernhold og gjelder
påstått «ulovlig» hogst ved rovfuglreir. En sak er
politianmeldt.
UTFORDRINGER

Ny Norsk PEFC Skogstandard gjelder fra 1. februar
16. Økt fokus på vannbeskyttelse gjør at planlegging av skogsdrifter for å unngå erosjon, og
avrenning til vassdrag blir viktig fremover.
Viken Skog har utarbeidet kartløsning for å gjøre
planleggingen enklere for skogbrukslederen.
Dette blir et viktig verktøy for å imøtekomme
de etter hvert strenge kravene samfunnet stiller.
Skogstandarden har også økt fokus på skogbrukets rolle i forhold til friluftslivet. Etter ny
skogstandard vil skogeiere også bli kontrollert om
foryngelsesplikten overholdes.

