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Høringuttalelse - endringer i forskrift om skogfond

Vi viser til dokumenter og forskriftsendring oversendt fra Landbruks- og
matdepartementet datert 10.06.13

Saksopplysninger:
Endringene i forskrift om skogfond o.a. foreslås for å tilpasse forskriften til
kravene i forordning EU 995/2010 om handel med tømmer og treprodukter
Formålet med tømmerforordningen er å hindre at ulovlig hogd tømmer og
treprodukter fra slik virksomhet, omsettes på det indre markedet. Forordningen
er innlemmet i EØS avtalen. For Norges del med forbehold om Stortingets
samtykke.

Endringene som foreslås skal sikre at informasjon som kreves i
tømmerforordningen skal registreres i skogfondssystemet. Denne informasjonen
er:

Kontraktsnummer
Informasjon om treslag som inngår i leveransen
Kontrakten skal oppbevares i minst 5 år
Sertifiseringsstatus for kjøper
Gjennomført aktsomhetsvurdering
Hogstform
Eier av virke på avvirkningstidspunktet

Fylkesmannens vurdering:
De nye opplysninger som skal registreres er allerede tilgjengelige for de som
skal registrere. De medfører derfor små ulemper. Nytt er imidlertid
aktsomhetsvurderingen.

Aktsomhetsvurderingen medfører at virksomheten skal forsikre seg om at
relevante lover er fulgt. Endingen medfører en bekreftelse på at slik vurdering er
utført, og at det foreligger et dokument på denne bekreftelsen. Det vises her til
dokumentet «Miljørapport for hogst» som er et ledd i sertifiseringen.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ser dette som en praktisk og smidig tilnærming
uten mye ekstraarbeid og vil omfatte hovedmengden av tømmeromsetningen.
Samtidig skjer noe av tømmeromsetningen i form av småsalg fra skogeier til for
eksempel nisjeprodusent. For denne omsetningen vil kravet kunne bety en del
ekstra arbeid noe som kan påvirke etterlevelse av dokumentasjonskravet.
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Ansvarlig myndighet skal foreta risikovurderinger og eventuelt foreta kontroll.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag forstår det slik at de nye opplysningene er
grunnlag for å foreta slik risikovurdering og antar at hjemmel for gjennomføring
av kontroll ligger i selve forordningen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag forutsetter at VSOP-basen kvalitetssikrer at de
nye opplysningene faktisk er registrert. Kommunene som godkjenner
kontrollistene fra VSOP, bør ikke unødig belastes med innhenting og feilretting
av opplysningene.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ingen øvrige merknader til
forskriftsendringene.

Med hilsen

Tor Morten Solem (e.f.) Gaute Arnekleiv
fylkesskogsjef fylkesskogmester
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