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REGISTRERTE AVVIK - FORBEDRINGSTILTAK
Alle hendelser, klager og eksterne henvendelser registreres i
styringssystemet TQM. For 2017 ble det registrert 46 avvik og 15
forbedringsforslag. Dette er en stor økning i forhold til 2016.
Registrerte avvik i hele organisasjonen:
HOVEDOMRÅDE
2017 2016
Økonomi og administrasjon
3
1
Informasjon, organisasjon, kommunikasjon
1
0
Innkjøp av virke og salg av tjenester
29
12
IT-drift og support
1
4
Kvalitet og miljø
5
9
Ledelse
0
0
Måling
0
0
Personal og HMS
2
0
Planlegging, avvirkning og transport
17
9
Produktidentifikasjon og sporbarhet
0
0
Salg av virke
0
0
Strategisk skogplan
1
0
Sertifisering
2
2

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 hvordan 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 FSC®.
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HOVEDMÅL

Viken Skog har syv hovedmål:

Sum avvik

61

2015 2014
0
1
0
2
17
30
0
1
11
0
0
10
1
0
0
2
9
8
1
0
2
1
0
1
0
0

37

41

56

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

Dette gjelder skade på nøkkelbiotoper, store skader etter terrengtransport, brudd på forskrift i landskapsvernområde og hogst nær
rovfuglreir. I de fleste tilfeller er årsaken at våre rutiner ikke har blitt fulgt.

5

Være den foretrukne samarbeidspartner
i verdikjeden for skog

Når det gjelder skader på nøkkelbiotoper gjelder dette utelukkende
skogsdrift administrert av skogeier selv.

6

Arbeide for å bedre rammebetingelsene
for hele verdikjeden i skogbruket

7

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

Alle registrerte avvik (uønskede hendelser) er tatt med her.
Dette inkluderer også resultatene fra revisjonene. 16 avvik ble satt i
kategorien med høy alvorlighetsgrad.
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INTERNE REVISJONER
Feltrevisjoner 2017, Norsk PEFC Skogstandard
I 103 reviderte oppdrag ble det registrert følgende avvik:

2017
AVVIK
Trenden i 2017 viser at Viken Skog må forbedre seg
når det gjelder dokumentasjon av utførte skogbrukstiltak. Fortsatt er det et problem å få tilbake korrekt
miljørapport fra skogsentreprenører og skogeiere.
Feil i kontrakter forekommer også alt for ofte. I år ble
det under revisjon avdekket to tilfeller av skade på
nøkkelbiotoper. I tillegg er det registrert mangelfulle
hensyn til mye brukte turstier og løyper.
Ser man bort fra terrengtransport, er det veldig få
avvik ved utført skogsdrift. Dette er bra og viser at ny
Norsk PEFC Skogstandard er godt innarbeidet hos
de fleste entreprenører.

Miljørapport/dokumentasjon
Feil kontrakt, manglende
underskrift

2016

2015

2014

2013

ANTALL

%

%

%

%

%

40

39

22

27

33

42

9

9

5

3

12

10

Nøkkelbiotop

2

2

Generelle hensyn/friluftsliv

11

11

Terrengtransport

7

7

11

9

22

10

Livsløpstrær

0

0

7

0

7

12

Foryngelse og ungskogpleie

0

0

0

1

6

4

Kantsone

3

3

4

1

8

4

Hogstform

0

0

0

0

0

0

Brudd på lover og forskrifter

2

2

0

0

2

0

PEFC-kompetanse

2

2

Rød =

Grønn =

3.2. Intern revisjon FSC FM (Forest
management)
I 2017 fikk 11 skogeiere besøk av vår
revisor. Revisjonen omfatter stort sett
samme sjekkpunkt som den planlagte
eksterne revisjonen. Dette for å få et
helhetlig bilde av situasjonen.
Fortsatt følger Viken Skog opp medlemmene med hensyn på bruk av entreprenøravtaler og arbeidsavtaler. Det ble
registrert et avvik, som er en klar
forbedring. Denne gangen var det blant
annet fokus på tinglyste bruksrettigheter
på eiendommene. Det ble registrert tre
avvik. Ut over dette var det seks
forvaltningsplaner som måtte oppdateres. Tre avvik gjaldt overvåking og
kontroll av HCVF områder (skog med
høy verneverdi). Fire avvik gjaldt
miljøhensyn og terrengtransport ved
gjennomført skogsdrift. Ett av disse
avvikene ble karakterisert som alvorlig.
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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 resertifisering av Viken
Skog etter de nye ISO Standardene og
ny Norsk PEFC Skogstandard. Revisjonen
strakk seg over tre uker. I alt fikk Viken
Skog seks mindre avvik. Alle avvik var i
forbindelse med praktiske skogbrukstiltak. Viken Skog fikk ingen systemavvik,
noe samvirket er svært fornøyd med.
Fem av avvikene gjaldt avvirkning.
Som et tiltak innfører produksjonsavdelingen i 2018 internkontroll av
skogsdrifter. Det vil si at produksjonsplanleggere jevnlig skal ut å besøke
entreprenører der skogsdrift pågår.
Dette bør gi gode resultater med hensyn
til etterlevelsen av Norsk PEFC Skogstandard.

Samtidig ble det også gjennomført revisjon i henhold til sporbarhetsstandarden
PEFC COC. Viken Skog mottok et mindre
avvik. Dette gjaldt kjøp av virke fra
regulerte områder. Slikt virke kan ikke
alltid regnes som sertifisert lenger og
Viken Skog må innføre et tillegg til
sporbarhetssertifikatet, som er kalt
«PEFC-kontrollert opphav» (PEFC CS).
I august ble det gjennomført revisjon av
FSC COC/CW. På grunn av mangel på
revisorer leide Intertek inn en tysk revisor
fra SCS Global Services.
Viken Skog hadde ved utgangen av 2017
ikke mottatt noen revisjonsrapport.
4.2. FSC Ekstern revisjon
Orbicon reviderer Viken Skog etter
standarden FSC FM. En uke i mai og juni
gjennomførte Orbicon ekstern revisjon
FSC FM. I tillegg til revisjon av gruppeleder (Viken Skog) ble det gjort i alt 12
skogeierbesøk.
Følgende avvik ble notert hos skogeiere:
Fortsatt mangler ved bruk av entreprenøravtaler, manglende FSC-kode på virkeskontrakt, mangler med miljørapport,
mangler i forvaltningsplan og på kart,
søppel i skogen og hogstavfall i bekk.
Viken Skog fikk et større avvik som
gjelder uriktig avtaleformular og bruk av
virkeskontrakt uten gyldig FSC kode.
I tillegg fikk Viken Skog to mindre avvik
og to observasjoner: Internrevisor må
holde seg til allmenn standard ved
revisjon. Gruppeleder må ha oversikt
over medlemmer av sameieres skogeiendommer. Spesielle og grove løvtrær
skal ikke hogges. Miljørapporten må
fylles ut korrekt.

5

KLAGER
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EKSTERNE
HENVENDELSER

Viken Skog har mottatt 13 klager i
2017. Dette er en økning i forhold til
2016. Registrerte klager er eksempelvis
manglende service fra skogbruksleder,
dårlig utført planting, mangelfull
transport av tømmer og ødelagt tursti.

Viken Skog har mottatt 13 eksterne
henvendelser i 2017. I 2016 var antall
henvendelser 21. Over halvparten gjelder
hogst i rovfugl- og storfuglbiotoper.
Ellers er det henvendelser som gjelder
søppel etter drift, kritikkverdig hogst og
om hogst i landskapsvernområde.
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UTFORDRINGER

Ca. halvparten av reviderte
skogsdrifter viser mangelfull dokumentasjon og/eller mangler i miljørapport i
en eller annen form. Dette blir det store
fokuset i 2018. Intensjonen er at ved
innføring av entreprenørApp på Ipad vil
mye av dokumentasjonen falle på plass
av seg selv.
I 2017 ble det avdekket at fem nøkkelbiotoper var blitt skadet.
Selv om skadene var små, må planlegging og gjennomføring av hogst nær
nøkkelbiotoper skjerpes.

