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Høringsuttalelse -endringer i forskrift om skogfond

Det vises til dokumenter oversendt fra Landbruks- og matdepartementet datert 10.06.2013.

Saksopplysninger
Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i forskrift om skogfond for å tilpasse
forskriften til kravene i forordning EU99512010 om handel med tømmer og treprodukter.
Formålet med tømmerforordningen er å hindre at ulovlig hogd tømmer, og treprodukter av
slik virke, omsettes på det indre marked. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai
2013. Endringene i forskrift om skogfond er sendt på høring med forbehold om Stortingets
samtykke om imIlemmelse av forordningen i EØS-avtalen.

Endringene som foreslås skal sikre at den informasjon som kreves i tømmerforordningen skal
registreres i skogfondssystemet. De foreslåtte endringene gje1derhvilke nye opplysninger som
må registreres ved omsetting av tømmer:

-Kontraktsnummer
-Informasjon om hvilke treslag som inngår i leveransen
-Krav om oppbevaring av konkrakt i minimum 5 år
-Sertifiseringsstatus for kjøper
-Gjennomført aktsomhetsvurdering
-Hogstform
-Eier av virke ved avvirkningstidspunktet

Fylkesmannensvurdering
Som det fremgår av høringsdokumentene er de nye opplysningene som skal registreres
allerede tilgjengelige for den som registrerer. Det eneste nye elementet er
aktsomhetsvurderingen. Det legges opp til at denne vurderingen kan gjennomføres med
utgangspunkt i eksisterende dokumentasjon som benyttes som en del av
sertifiseringsordningene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener dette er en fornuftig
tilnærming og synes det er positivt at de beskrevne endringer ikke vil medføre ekstraarbeid av
betydning for de som skal registrere.
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag legger til grunn at registrering av samtlige nye
opplysningene i VSOP-basen må gjøres obligatoriske slik at mangelfulle registreringer
umuliggjøres. Dette vil spare kommune og Fylkesmann for mye arbeide med å påpeke
manglende opplysninger etter at de er overført til skogfondssystemet.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ingen ytterligere kommentarer de foreslåtte endringene.

Med hilsen

Gisle Westrum (e.f.)
Fylkesskogsjef
Landbruksavdelingen

Arne Rannem
Fylkesskogmester
Landbruksavdelingen
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