
 

Kvalitets- og miljøpolicy 
 

Kvalitetspolicy 

ALLSKOG skal være den beste leverandøren av produkter og tjenester knyttet til skog og utmark i sitt distrikt. 

• Vi skal drive kvalitetsarbeid i alle ledd i organisasjonen på en miljømessig og økonomisk forsvarlig 

måte ut fra prinsippet om et bærekraftig skogbruk. 

• Det skal etableres og holdes ved like et kvalitetssikringssystem som gjennom kontroller og revisjoner 
gir dokumentasjon på at organisasjonen holder en kvalitetsmessig høy standard. 

• ALLSKOG skal tilby tjenester og produkter av god kvalitet for å oppfylle våre kunders forventninger og 
en definert standard. Dette gjelder både eksterne kunder (tømmerkjøpere/andre) og interne kunder 
(medlemmer/ansatte). 

• Kvalitet forutsetter målbevisst arbeid der vi stadig forbedrer våre produkter og tjenester for å møte en 
verden i forandring. Vi skal arbeide bevisst med våre medlemmer, medarbeidere og underleverandører 
for stadig å tilpasse kvaliteten til markedets krav. 

 

Miljøpolicy 

ALLSKOG skal i sin virksomhet ta hensyn til miljøet. 
Dette innebærer bl.a. at: 

• Ressursforvaltning og aktivitet knyttet til skog og utmark skal skje i forhold til prinsippet om en 
bærekraftig forvaltning. 

▪ Det skal etableres og holdes ved like et miljøstyringssystem som gjennom kontroller og revisjoner gir 
dokumentasjon på at miljøhensyn ivaretas. 

▪ Norsk PEFC Skogstandard skal legges til grunn i skogbehandlingen, samt lover og forskrifter som 
gjelder forvaltning av skog og utmark. I tillegg skal det legges til grunn de miljømål som framkommer 
av den interne miljøgjennomgangen. 

▪ Det skal kontinuerlig arbeides for å øke vår miljøbevissthet. 

▪ Gjennom opplæring og informasjon skal vi søke å øke miljøbevisstheten hos medlemmer, ansatte, 
underleverandører og samarbeidende entreprenører. 

▪ Overfor media, allmennhet, offentlig forvaltning og interesserte organisasjoner skal det legges opp til 
åpenhet om forhold som angår miljøet.  

  

Kvalitetskrav tømmerleveranse 
Leverandører av virke gjennom ALLSKOG må oppfylle de produktkrav som til enhver tid er gjeldende. 
Produktkravene refererer bl.a. til de generelle kontrakts- og leveringsbestemmelsene og gjeldende 
måleforskrifter.  
  
  

Miljøkrav  
Miljøkravene i ALLSKOG er de skogstandardene som er framkommet gjennom Norsk PEFC Skogstandard-
prosessen og skal tilfredsstille kravene til ISO 14001 og sporbarhetssertifisering både for PEFC og FSC®.   
  
  

Gjennomføring 
ALLSKOG igangsatte i april 1999 arbeidet med en kvalitetssikring og sertifisering av organisasjonen. Arbeidet 
omfattet både en kvalitetssertifisering (etter standarden ISO 9001) og en miljøsertifisering (etter standarden 
14001). Miljøsertifiseringen er gjennomført som en gruppesertifisering av tømmerleverandørene i ALLSKOG. 
Høsten 2013 igangsatte ALLSKOG arbeid med sporbarhetssertifisering. Dette for å dokumentere at virke vi 
omsetter kommer fra skoger som er bærekraftig forvaltet. 
Markedet for skogprodukter vil i stadig økende grad stille krav om sertifisert råstoff. Vår eiendomsstruktur, 
topografi, geografi og terrengvariasjon gir et godt utgangspunkt for å drive et bærekraftig skogbruk. Det er 
svært viktig å være leveransedyktig med sertifisert tømmer. Dette vil sikre oss de beste betingelsene 
i tømmermarkedet.  
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