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Høringsuttalelse: Høring av forslag til forskrifter om omsetning av
tØmmer og treprodukter - giennomføring av EUs tØmmerforordning i
Norge

Treindustrien er bransjeorganisasjonen for sagbruk, h6vlerier, limtrefabrikker og produsenter av

trebaserte bygningselementer og moduler. Treindustrien representerer Norges største
tømmerkjøpergruppe så vel i volum som i verdi. Bransjens basisproduksjon skjer i all hovedsak med
norsk tømmer som råvare. Om lag 20 prosent av bransjens produksjon blir eksportert, primært til
land innenfor EU.

Vi har merket oss hva departementet anfører om tømmerforordningens EØS-relevans og om
nødvendige tilpasninger og prosesser i den forbindelse. Vi har også merket oss at departementet
mener dette ikke vil innvirke på gjennomfpringen av forordningen og de underliggende rettsakter i

norsk rett. Med dette som utgangspunkt harTreindustrien fglgende syn på de mer praktiske sider
ved gjennomfpringen av EUs tømmerforordning i Norge:

1'. Hjemmelsforankringen i norsk lowerk synes hensiktsmessig; Skogbruksloven og

Naturmangfoldloven (med henvisning til KLIFs tilsyn med utgangspunkt i

Produktkontrolloven)

2' Vi har ikke noe å bemerke til det prinsipielle ved at forordningen gjennomf6res i forskrifter
ved inkorporasjon (henvisning), forutsatt at det utarbeides en praktisk innrettet veileder for
a ktørene i ma rkedet/verdikjeden

3. Utpeking av ansvarlige myndigheter, med SLF som ansvarlig for oppfølging vedr6rende
norskprodusert tømmer og med KLIF som ansvarlig for importert tømmer, synes

hensiktsmessig

4. Det er svært viktig for industrien at de rutiner som skal etableres, medfører et minimum av

ekstraarbeid og kostnader

Med referanse til punkt 4 (over) vil vi be om at de organisasjoner som forestår registrering og
dokumentasjon iverdikjeden, og bransjeorganisasjonene i skognæringen, blir konsultert under
arbeidet med utvikling av kontrollrutinene. Dette vil i første rekke være Norsk Virkesmåling, Skog-
Data AS, PEFC-Norge, Norges Skogeierforbund, Treforedlingsindustriens Bransjeforening og
Treindustrien.
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Treindustri"n I
Treindustrien er gjort kjent med at forskrifter og kontrollrutiner i Norge ikke vil være på plass på det
tidspunkt Tømmerforordningen trer i kraft (3. mars 2013). Dette vil formodentlig innebære at EU og
våre medlemsbedrifters kunder i en periode vil måtte behandle import fra Norge på linje med import
fra land utenfor EU/Eø\. I så faller dette en svært uheldig forsinkelse. Det er derfor sterkt ønskelig at
departementet utarbeider en (engelskspråklig) redegjørelse som våre medlemsbedrifter kan forevise
sine kunder i EU i denne perioden.
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