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Høring- gjennomføring av EUs tømmerforordning i Norge

Norges Skogeierforbund med tilsluttede andelslag organiserer om lag 38 000 skogeiere.
Samlet står vi for ca 75% av skogproduksjonen i Norge. Vi har betydelige eierinteresser i
norsk og internasjonal skogindustri. Gjennomføring av EUs tømmerforordning i Norge
er derfor av stor betydning for oss.

EUs tømmerforordning har som formål å hindre at ulovlig hogd tømmer og treprodukter
som stammer fra slik virksomhet, omsettes på det indre marked. Forordningen er
kommet til fordi Eti ønsket å stanse import av ulovlig avvirket tømmer, fortrinnsvis fra
tropiske land, men forordningen gjelder også internt i EU. Skogeierforbundet mener
bekjempelse av ulovlig hogd tømmer er et viktig formål, og at ulovlig skogsdrift bør
bekjempes.

Skogeierforbundet vil understreke at det norske lovverket gir klare og gode regler for å
sikre en bærekraftig drift av skogbruket. 1 tillegg til et godt lovverk, er tilnærmet hele det
norske skogbruket sertifisert. Sertifiseringsordningen setter ytterligere krav til skogs-
driften, og omfatter også lovlighetskontroll av virksomheten. De eksisterende norske
lover, forskrifter og sertifiseringsordninger bør være tilstrekkelig for dokumentasjon av
tømmeromsetningen i Norge. Gjennom Norsk Virkesmåling har man full kontroll på
hvor tømmeret kommer fra.

Skogeierforbundet vil gjøre oppmerksom på at PEFC Council har arbeidet sammen med
EU-kommisjonen for å sikre at kravene i PEFCs Chain of Custody oppfyller tømmer-
forordningens krav, og at standarden vil være i samsvar med forordningen fra 1.3.2013.

Skogeierforbundet vil understreke at gjennomføring av forordningen ikke må medføre
nye kostnader og administrative rutiner for norske skogeiere, og at den må praktiseres på
en enkel og fornuftig måte.
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Skogeierforbundet støtter forslaget om at Statens Landbruksforvaltning (SLT) skal være
ansvarlig myndighet etter forordningen for nasjonalt produsert tømmer og treprodukter,
og at KLIF blir nasjonal myndighet for importert tømmer og treprodukter.

Det er viktig at Norge følger ELls regleverk slik at norsk næringsliv får de samme ram-
mebetingelser for sin virksomhet som sinc konkurrenter i EU-området. Skogeierforbun-
det forstår det slik at dennomføring av tømmerforordningen cr forsinket i Norge. Vi er
også kjent med at Treindustrien i sitt høringssvar oppfordrer departementet til å
utarbeide en engelskspråklig redegjørelse som norske aktører kan forevise sine kunder i
EU inntil forordningen cr gjennomført. Skogeierforbundet støtter dette forslaget.

Skogeierforbundet ber videre om bransjeorganisasjonene for skog, treindustri og tre-
foredling, samt representanter fra fagmiljøene i Norsk Virkesmåling, Skog-Data og
PEFC Norge, blir konsultert også i det videre arbeidet med utvikling av kontrollrutinene
og av veiledningsmatcriell.
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