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REGISTRERTE AVVIK - FORBEDRINGSTILTAK
Alle hendelser, klager og eksterne henvendelser registreres i 
styringssystemet TQM. I 2016 ble det registrert 37 avvik og 7 
forbedringsforslag. Dette er en svak bedring i forhold til 2015.

INTERNE REVISJONER

Feltrevisjoner 2016, Norsk PEFC Skogstandard
I 107 reviderte oppdrag ble det registrert følgende avvik:

Registrerte avvik i hele organisasjonen:

HOVEDOMRÅDE 2016 2015 2014
Økonomi og administrasjon 1 0 1
Informasjon, kommunikasjon, organisasjon 0 0 2
Innkjøp av virke og salg av tjenester 12 17 30
IT-drift og support 4 0 1
Kvalitet og miljø 9 11 0
Ledelse 0 0 10
Måling 0 1 0
Personal og HMS 0 0 2
Planlegging, avvirkning og transport 9 9 8
Produktidentifikasjon og sporbarhet 0 1 0
Salg av virke 0 2 1
Strategisk skogplan 0 0 1
Sertifisering* 2 0 0

Sum avvik 37 41 56

Alle registrerte avvik (uønskede hendelser) er tatt med. Dette inkluderer 
også resultatene fra revisjonene. 

Nytt: Viken Skog fikk 2 avvik* knyttet til sporbarhetssertifikatene PEFC 
COC og FSC COC/CW. Disse ble lukket umiddelbart. De fleste avvik er der 
aktiviteten er størst – skogsdrift.

Et svært alvorlig avvik er registrert: Hogst av nøkkelbiotop i Øvre Eiker. 
Denne saken er avklart med INTERTEK og PEFC Norge. Saken er i tillegg 
politianmeldt av Naturvernforbundet Buskerud.
 
Andre alvorlige avvik: Det ble registrert en hogst for nær rovfuglreir – 
skogeier administrerer driften selv. En hogst i strid med Markaforskriftene 
(Oslomarka) - Hogst av fredede trær i naturreservat.

MILJØRAPPORT 2016

STØRSTE RISIKOFAKTOR FOR VIKEN SKOG SA ER MILJØ
Viken Skog jobber kontinuerlig med å forbedre seg både når det 
gjelder kvalitet på utført arbeid i virkeskjeden, og i forhold til hvor-
dan vi tar vare på miljøet ved skogbehandling. Viken Skog retter seg 
etter ISO 9001, ISO 14001 og Norsk PEFCTM Skogstandard. I tillegg 
har Viken Skog en gruppesertifiseringsavtale for FSCTM.

HOVEDMÅL 
 Ta vare på mennesker og miljøverdier 
 og unngå skader

 Oppnå høyest mulig avkastning 
 til andelseierne over tid

 Utvikle skognæringens omdømme og øke dens 
 innflytelse for å ivareta andelseiernes interesser

 Opprettholde en solid økonomi og høy markedsandel 
 som basis for virksomheten

 Videreutvikle kompetanse hos våre medarbeidere, 
 andelseiere, tillitsvalgte og forretningspartnere

Det ble innført ny PEFC Skogstandard 2016. Standarden har nå 
27 kravpunkt. Flere av disse er innskjerpet i forhold til tidligere. 
Det gjelder spesielt skogeiers forvaltningsansvar, hensynet til 
friluftslivet, terrengtransport og langsiktig virkesproduksjon. 
To helt nye kravpunkt omhandler hensynet til rovfugl / ugler 
og tiurleiker.

1

2

3

4

5

2016 2015 2014

AVVIK ANTALL % % %

Miljørapport/dokumentasjon 23 22 27 33

Livsløpstrær 8 7 0 7

Foryngelse og ungskogpleie 0 0 1 6

Kantsone 4 4 1 8

Hogstform 0 0 0 0

Terrengtransport 12 11 9 22

Brudd på lover og forskrifter 0 0 0 2

Feil kontrakt, manglende 
underskrift

5 5 3 12

TREND

Trenden i 2016 viser en svak forverring. Viken Skog har en særlig 
utfordring til terrengtransport/sporskader og miljørapport/
dokumentasjon i forbindelse med skogsdrifter. Revisjonsrap-
porten viser en forverring av gjensetting av kantsoner mot myr 
og vassdrag, i tillegg til kvalitet på livsløpstrær. 

Rovfugl og tiur
I 2016 fortsatte Viken Skog revisjon av 
skogsdrifter nær rovfuglreir og tiurleiker. 
I alt ble 48 skogsdrifter sjekket. Resultat: 
Manglende sporlogg – seks avvik. Hogst 
for nær biotoper – 2 avvik. For dårlig 
forarbeid – 2 avvik. Ikke gjennomført 
i.h.h.t. instruks – 1 avvik. Til slutt et avvik 
fordi funksjonær selv burde meldt fra 
om og registrert avvik. Til sammen 
12 avvik.
 
Intern revisjon FSC FM (Forest 
management) 
Til sammen ni skogeiere fikk besøk av 
revisor. Viken Skog har fortsatt fokus på 
at eierne oppfyller krav i forhold til bruk 
av entreprenøravtaler og fyller ut pålagte 
skjemaer. Revisjonen viser at gruppen i 
snitt forbedrer seg fra år til år, noe som 
er veldig positivt. Eksempler på avvik: 
Manglende arbeidsplan og budsjett, 
større veiarbeider gjennom reservat ikke 
meldt gruppeleder, mangler i forvalt-
ningsplan og ikke brukt pålagte skjemaer. 
I alt ble det gitt 12 mindre avvik. 

EKSTERNE REVISJONER

INTERTEK
INTERTEK reviderer Viken Skog etter 
standardene ISO 9001, ISO 14001, Norsk 
PEFC Skogstandard, PEFC COC og FSC 
COC/CW.  INTERTEK utførte sporbar-
hetsrevisjon i juni, (PEFC COC og FSC 
COC/CW). Viken Skog fikk to større avvik 
som ble lukket umiddelbart.

I september gjennomførte INTERTEK 
periodisk revisjon i.h.h.t. PEFC, ISO 9001 
og ISO 14001. Lokalkontorene Slitu og 
Nannestad ble revidert, i tillegg til 
hovedkontoret på Hønefoss. Resultatet 
var fire mindre avvik og fire forbedrings-
forslag på sporskader og dokumentasjon 
på skogsdriftsoppdrag. Det ble gitt avvik 
på at Viken Skog ikke i tilstrekkelig grad 
følger opp enkeltskogeiere med avvik fra 
intern revisjon og at skogeiere ikke blir 
kontrollert om de har liggende avvik ved 
inngåelse av kontrakt. 
 
FSC Ekstern revisjon
ORBICON reviderer Viken Skog etter 
standarden FSC FM. I mai 2016 gjen-
nomførte ORBICON ekstern revisjon 
FSC. Resultatet ble to større og seks 
mindre avvik. De store avvikene gjaldt 
samme sak: Mangelfull bruk av doku-
menter og avtaler. Dette var avvik Viken 
Skog tidligere hadde lukket, men revisor 
valgte å åpne disse igjen da revisjonen 
avslørte store mangler. Viken Skog har 
innført internkontroll av FSC gruppe-
medlemmers aktiviteter for å imøtekom-
me og få lukket avviket. Viken Skog må 
også kontrollere alle årsrapporter 
innkommet av gruppemedlemmene. 
For den enkelte skogeier ble det notert: 
Manglende bruk av miljørapport, 
manglende bruk av entreprenøravtaler, 
ikke dokumenterte bruksrettigheter i 
forvaltningsplanen, arbeidsplan og bud-
sjett mangler, forebyggende tiltak ved 
terrengtransport for å unngå skader og 
feil i forvaltningsplanen.

KLAGER
Viken Skog har mottatt seks klager i 
2016. Dette er samme antall som i 2015. 
Klagene gjelder manglende service fra 
skogbruksleder, manglende tømmer-
oppgjør, hogd over nabogrense, 
manglende utført oppdrag, forurensing 
av brønn og dårlig utført hogstoppdrag. 

EKSTERNE HENVENDELSER
Viken Skog har mottatt 21 eksterne 
henvendelser i 2016. 13 av disse er fra 
samme person. Mange henvendelser 
gjelder hogst nær rovfuglreir og i 
områder med tiurleik. Folk henvender 
seg også om sporskader som er til 
irritasjon når de går tur i skogen. 

UTFORDRINGER
Viken Skogs egne revisjoner viser at det 
fortsatt er store utfordringer til utførelse 
av skogsdrifter i samsvar med Norsk 
PEFC Skogstandard. Dette gjelder særlig 
terrengtransport/sporskader og 
dokumentasjon/bruk av miljørapport. 
Revisjoner avdekker også for mange 
avvik knyttet til gjensetting av livsløps-
trær og kantsoner. Dette er fokusom-
råder fremover, og et av kravene er at 
ved hogst nær biologisk viktige områder, 
skal det brukes sporlogg av entreprenør. 
I 2017 skal alle entreprenører pålegges 
dette. Loggen skal legges i et leselig 
format på oppdragets dokumentarkiv. 


