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Uttalelse til norsk implementering av EUs forordning nr.
995/2010(1) - Tømmerforordningen

NORSKOG har hatt en grundig intem behandling av denne saken basert på den informasjon
som følger høringsbrevet, og vår kjennskap til norsk tommeromsetning. NORSKOG har
følgende merknader til saken:

Ulovlig hogst er et stort problem internasjonalt, og vi har forståelse for at FU lager regelverk
med formål å redusere dette problemet. Ulovlig hogst internasjonalt er av en helt annen relativ
dimensjon og en helt annen grad på lovbruddene enn vi eventuelt måtte ha i Norge.
Internasjonalt er ulovlig hogst preget av hogst av virke som en ikke cier eller ikke har
tillatelse til å hogge. Ulovlig hogst blir her mer å sammenlikne med tyveri av tommer enten
drevet av fattigdom eller organisert kriminalitet. Denne form for ulovlig hogst har vi
utgangspunktet ikke i Norge. Når tømmerforordningen skal implementeres i Norge må dette
stå i forhold til de faktiske utfordringer i Norge.

Tilnærmet alt tommerkjøp i Norge gjøres av sertifiserte tommerkjøperc. De er som ct
minimum bundet av regelverket som folger av ISO 14001. Noen har i tillegg FSC-sertifikat,
men det er reelt sett ikke tbrskjell på kravene på dette området mellom de to
sertifiseringssystem. Som sertifisert tømmerkjøper er det et basiskrav at virksomheten,
inklusive det utøvende skogbruk som en kjøper tømmer fra, cr drevet i samsvar med norsk
lov. Dette følges opp systematisk gjennom lopende internkontroller og internrevisjoner, samt
at praksisen inklusive kontrollrutinene blir kontrollert av uavhengige 3-parts-revisorer fra
akkrediterte revisjonsselskaper. Både kontrollsystemer og revisjoner dimensjoneres og
tilpasses basert på en risikoanalyse, slik at intensiteten blir størst der også risikoen er størst.
Så vidt vi kan se er dette i samsvar med intensjonene i tømmerforordningen og bør være
tilstrekkelig.

Alt tommer som hoggcs i Norge kan som følge av vår måleplikt spores tilbake fra
industritomt til leverandør.

Norsk skogbruk arbeider under svært pressede marginer, og evnen til å bære omfattende nye
kontrollprosedyrer for tømmeromsetningen er begrenset. Når nytten blir marginal, sett i
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forhold til omfang av problemet med ulovlighogst i Norge og de rutiner som allerede er
etablert, må norsk implementering av tommerforordningen gjøres tilsvarende enkel.

NORSKOG er tilfreds med at ansvaret for oppfolaing av forskriften i forhold til kjop av virke
i Norge, legues til SLF. Det bør vurderes om ikke de også bor få ansvaret for forskriften
vedrorende kjøp av virke med opprinnelse i hele Norden, hvor situasjon ou utfordringer ikke
er veldig ulik hva vi har i Norge. Vi har ut over dette ikke rnerknader til at ansvarct for kjøp
av oversjoisk tommer legues til KL1F.
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NORSKOG

 '9fa‘
Arne Rora
Administrerende direktor

Erlina B rgsakr
Skoasjef

S a 2


