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Oppsummering for ledelsen

A. Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområder
Positive
indikasjoner

Meget velstrukturert og seriøs virksomhetsledelse med stort fokus på skikkelighet
og renommé i sine omgivelser
Faste avdelingsmøter og ledermøter som sikrer god og effektiv kommunikasjon
internt
Bedriften har velprøvde ISO 14001/PEFC FM rutiner tilknyttet medlemskap i Norsk
Skogsertifisering gjennom mange år
Meget veldrevet skogeiendom
Betydelig fokus på opplæring og kompetanse av både på egne ansatte og
samarbeidende parter som eks. entreprenører og leverandører

Hovedområder for
forbedring

Fastlegge tiltak for å sikre 5 % av skogarealet forvaltet som BVO
Utarbeide og implementere tilstrekkelige rutiner for eksterne tømmerkjøp
Fastlegge et «skilt regime» for varsling av farlig arbeid/situasjoner
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B.

Oversikt over funn fra revisjonen

Antall avvik identifisert under denne revisjonen:

5

Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:

0

Antall kategori 2 (mindre) avvik:

5

Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:

3

Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen:

0

Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket:

0

Funn knyttet til avvik og observasjoner
(PEFC relatert)

 Rutiner knyttet til virkes innkjøp
 Avsetning av 5 % til BVO areal
 Langsiktig virkeproduksjon –oppfølging av eksterne kjøp
 Rutiner og praksis for varsling av farlig arbeid
 Registrering av miljøverdier tilknyttet planlegging av drift
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C. Handtering av informasjon fra eksterne parter
Ekstern kommunikasjon

Bedriften har mottatt 4 eksterne henvendelser siste år.
Korrigerende tiltak er iverksatt der dette har vært relevant. Disse blir fulgt opp av
revisjonsleder.

D. Sertifikatets gyldighet
DNV’s vurdering

Sertifikat er fortsatt gyldig
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