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Høringssvar vedrørende forslag til forskrifter om omsetning av 
tømmer og treprodukter - Gjennomføring av EUs tømmerforordning 
i Norge

Viser til høringsdokumenter av 21.11.2012 fra Miljøverndepartementet. Direktoratet for naturforvaltning har 
vurdert mottatte dokumenter og finner i det alt vesentlige å støtte utkastet. Vi bemerker at det ikke er gjort en 
egen oversettelse til norsk av tilhørende forordninger, men det henvises her til dansk versjon. Det er også henvist 
til veileder som er under utvikling. På bakgrunn av dette antar vi antar at det vil bli en overgangsperiode for 
implementering av forordningen i Norge. 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er delegert forvaltningsmyndighet for CITES i Norge. For CITES arter og 
deres produkter som rammes av forordningen vil korrekt oppfølging av CITES kravene ha stor betydning. Vi 
anfører at det registreres lite omfang på import av CITES belagte tømmerprodukter til Norge. Det kan skyldes 
enten at DN ikke mottar relevante CITES dokumenter, i hht retningslinjene, eller at det er lite interesse for 
handel med CITES belagte arter. Styrket tilsyn pga tømmerfordningens krav kan derfor være positivt mhp 
korrekt oppfølging av CITES krav mot importører av CITES belagte tømmerprodukter i Norge. 

CITES regulerer i dag ca 300 tømmer-relevante treslag, det gjelder først og fremst tropiske treslag. Det er 
imidlertid stor interesse for å liste flere arter på CITES listene, bl.a er det lagt frem forslag om ca 200 nye 
tropiske tømmerarter til den kommende partskonferansen i mars 2013. Samtidig skal det anføres at CITES arter 
representerer ofte arter som er så sterkt redusert i naturen at de ikke lenger anses som kommersielt interessante 
og de omsettes derfor ofte i lavt volum. Tømmerbransjen som handler med tropiske treslag skifter mao gjerne 
fokus på arter så snart en ressurs er tømt. Pga. de tiltak som følger av CITES reguleringer følges all handel i hele 
verden mhp slike eksemplarer og det eksisterer statistikk for det enkelte treslag. 

Det overveiende antall importer til Norge av CITES tømmerprodukter utføres av private aktører. Det betyr at 
volumet er relativt lavt i de fleste tilfeller, men kan i enkelte privat-importer dreie seg om hele kontainere. Vi 
anmerker at CITES ikke gir unntak for privat import, dvs at krav om CITES tillatelser gjelder fullt ut også for 
den type ikke-kommersiell eller privat import. Dette gjelder også uansett volum. DN er spesielt kjent med at 
privat import av tømmerprodukter fra land utenfor EU/EØS-området dreier seg om tremateriale (planker, 
parkett), takdekke og møbler av ulike typer. Dette er eksemplarer som omfattes av den nye tømmerforordningen. 
Vi viser til definisjoner i Artikkel 2, pkt c) der ‘virksomhet’omfatter enhver fysisk eller juridisk person, som 
bringer tre eller treprodukter i omsetning. Vi oppfatter det derfor slik at private som ikke er registrert som 
virksomhet i Norge (jf Brønnøysundregistrene) og som bedriver denne type ikke-kommersiell import, ikke 
favnes av kravene i tømmerfordningen. Vi spør derfor om videresalg av slike importer kan oppfattes å stå i strid 
med intensjonen i tømmerfordningen? Mhp unntak som gitt av CITES for innførsel til ikke-kommersiell bruk (jf 
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søknadsprosess for utstedelse av CITES tillatelse for eksport og import) så vil det være i strid med intensjonene i 
CITES. For Norge gis det per dato ikke noen slike unntak. 

Mhp treprodukter som har sin opprinnelse utenfor Norge og som plasseres på markedet i et annet land før det 
kommer til Norge, antar vi at planlagt veiledningsmateriale vil klargjøre om det påligger importør å kunne legge 
frem dokumentasjon på opprinnelse eller om det er tilstrekkelig å kunne vise hvem som var siste eksportør til 
Norge. 

Et vanlig problem for CITES eksemplarer er at det er umulig å skille på eldre gjenstander og de som er importert 
etter at reguleringer trådte i kraft. Generelt vil vi derfor tilrå at det blir vurdert om det behov for register over 
eksisterende materiale av spesielt tømmer, planker og finér. Det kan i den sammenheng etableres en frist for 
registrering, f.eks. innen ett år etter at tømmerforordningen har trådt i kraft. Pga nasjonal forvaltning av CITES 
vil DN gjerne få innsyn i slike registre.  

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning
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