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Svarbrev: Høring - endringer i forskrift om skogfond - EUTR 

Tømmerforordning 

 

Miljøverndepartementet viser til høringsbrev av 10.06.2013 med forslag til endringer i 

forskrift om skogfond for å møte kravene i forordning EU 995/2010 om handel med 

tømmer og treprodukter (tømmerforordningen). 

 

Vi er positive til endringene som foreslås og har noen innspill til høringsbrevet og 

innholdet i forslagene. 

 

I høringsbrevet står det at ”Forslag til endringer i forskrift om skogfond sendes derfor på 

høring med forbehold om at Stortinget samtykker til innlemmelse av forordningen i EØS-

avtalen”. MD mener at forbeholdet er unødvendig. Skogbruksnæringen i Norge har 

behov for å kunne utøve aktsomhet og å kunne spore tømmer som skal omsettes. De 

foreslåtte endringene vil være viktige for næringen for å oppfylle kravene i forordningen 

og det er viktig at arbeidet med å gjennomføre endringene i Skogfondssystemet og de 

underliggende fagsystemene er på plass så tidlig som mulig. Forbedret datainnsamling 

gjennom bruk av eksisterende systemer vil også gi økt kunnskap om avvirkning av 

skogressurser.  

 

Vi foreslår derfor at forskriftens nye § 9 punkt 9 omformuleres til å være mer generell 

slik at forskriftsendringene kan gjennomføres uavhengig av implementeringstidspunkt 

for tømmerforordningen i Norge. Forslag til ordlyd: Om aktsomhetsvurdering for å sikre 

at avvirkning er i tråd med 995/2010. 

 

Under punktet som gjelder ”Gjennomført aktsomhetsvurdering skal registreres i 
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skogfondssystemet” er vi enig i at det konkret skal bekreftes/kvitteres at tømmerhogsten 

er utført i henhold til norsk lovgivning, men det er uklart fra høringsbrevet om hvilken 

form bekreftelsen skal ha. Det er ikke slik at all skog som avvirkes i Norge er 

sertifisert. Det er viktig at aktsomhetsvurderingene og kvitteringen tar utgangspunkt i 

Norsk lovgivning og ikke kun baseres på sertifiseringskrav eller ”miljørapport for 

hogst”. Det bør framkomme i kvitteringen at lovlig hogst omfatter både sosiale, 

økonomiske og miljømessige forhold eksempelvis eierskap, beiterettigheter, friluftsliv, 

naturmangfold, kulturminner og urfolks rettigheter. MD foreslår at SLF utformer en 

slik kvittering som viser til relevant Norsk lovgivning og krav som inngår i 

aktsomhetsvurderingen. 

 

I en kvittering for aktsomhetsvurdering mener vi at grunneier eksplisitt skal bekrefte at 

tømmeret ikke er hogd i MiS figurer/nøkkebiotoper som skal bevares iht. kravene i 

forskrift om bærekraftig skogbruk. Næringen har selv gitt uttrykk for at de vil ha økt 

fokus på denne utfordringen.  

 

MD er positiv til at hogstform også registreres i skogfondssystemet. En fininndeling 

etter kategoriene tynning, lukket hogst og flatehogst vil gi bedre kunnskap og 

informasjon som er relevant for risikovurdering. 

 

Miljøverndepartementet mener forøvrig at informasjon om kontraktsnummer, 

eierforhold, treslag, sertifiseringsstatus, aktsomhetsvurdering og hogstform, vil 

medføre en generell forbedring i kunnskapen om skogressurser og aktivitet samtidig 

som det vil gi bedre kontrollmuligheter. Disse faktorene er viktige i bærekraftig 

skogforvaltning. 

 

  

 

Med hilsen 

 

 

Brita Slettemark (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Lajla Tunaal White 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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