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Høringssvar - Forslag til forskrifter om omsetning av tømmer og treprodukter - gjennomføring av 

EUs tømmerforordning i Norge 

 

Vi viser til ovennevnte forslag til forskrifter mottatt til høring den 22. november 2012. 

 

Fellesforbundet er bekymret for at ulovlig avvirkning av tømmer rundt om i verden har store økonomiske, 

miljømessige og sosiale konsekvenser. Ulovlig avvirkning fører til økt korrupsjon og at myndighetene i 

de berørte landene mister viktige inntekter. I neste innstans skader dette også de som driver lovlig ved at 

det skaper en ubalanse i markedet.  

 

Fellesforbundet støtter derfor formålet med EUs tømmerforordning om å hindre at ulovlig hogd tømmer 

og treprodukter skal kunne omsettes på det indre markedet. Vi anser tømmerforordning med tilhørende 

rettsakter som EØS-relevant og derfor bør gjøres til en del av EØS-avtalen. Fellesforbundet har heller 

ingen bemerkninger til at Statens landbruksforvaltning blir ansvarlig myndighet når det gjelder 

norskprodusert tømmer og treprodukter, og at Klima- og forurensningsdirektoratet foreslås som ansvarlig 

myndighet for importert tømmer og treprodukter. 

 

Generelt er det viktig at lover og regler knyttet til produksjon og handel gjennom verdikjeden i den norske 

treforedlingsklyngen er mest mulig ubyråkratisk og kostnadseffektiv. Dette er viktige elementer i 

rammevilkårene for en næring i sterk internasjonal konkurranse. Slik vi vurderer departementets forslag 

til nye forskrifter synes dette hensynet å være ivaretatt når det gjelder norskprodusert tømmer og 

treprodukter. Som en konsekvens av forskriftene kan det nok oppleves å bli noe mer komplisert å 

importere tømmer og trevarer fra land utenfor EØS-området. Vi forutsetter imidlertid at praktiseringen av 

regelverket gjøres så effektiv som mulig uten at det går på bekostning av det som her er hensikten, nemlig 

å hindre omsetning av ulovlige tømmer og treprodukter i Norge.    

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Dag Odnes Jørn Th. Prangerød 

(sign.)             (sign.) 
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