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Høring - endringer i forskrift om skogfond

Det vises til departementets høringsbrev datert 10.juni 2013 om endringer i forskrift om
skogfond.

Norges Skogeierforbund med tilsluttede andelslag organiserer om lag 38 000 skogeiere.
Samlet står vi for ca 75% av skogproduksjonen i Norge. Vi har betydelige eierinteresser i
norsk og internasjonal skogindustri. Gjennomføring av EUs tømmerforordning i Norge
er derfor av stor betydning for oss.

EUs tømmerforordning har som formål å hindre at ulovlig hogd tømmer og treprodukter
som stammer fra slik virksomhet, omsettes på det indre marked. Forordningen er
kommet til fordi EU ønsker å stanse import av ulovlig avvirket tømmer, fortrinnsvis fra
tropiske land, men forordningen gjelder også internt i EU. Skogeierforbundet mener
bekjempelse av ulovlig hogd tømmer er et viktig formål, og at ulovlig skogsdrift bør
bekjempes.

Skogeierforbundet vil understreke at det norske lovverket gir klare og gode regler for å
sikre en bærekraftig drift av skogbruket. I tillegg til et godt lovverk, er tilnærmet hele det
norske skogbruket sertifisert. Sertifiseringsordningen setter ytterligere krav til skogs-
driften, og omfatter også lovlighetskontroll samt aktsomhetsvurdering i forkant av hogst.
De eksisterende norske lover, forskrifter og sertifiseringsordninger bør være tilstrekkelig
for dokumentasjon av tømmeromsetningen i Norge. Gjennom Norsk Virkesmåling har
man også full kontroll på hvor tømmeret kommer fra.

Skogeierforbundet har få merknader til de foreslåtte endringene i forskriften. Når det
gjelder punktet om sertifiseringsstatus så må det her relateres til at det er sertifiserings-
status for skogeier/selger og ikke for kjøperen som er registrert på virkeskontrakten. Den
enkelte skogeier er sertifisert gjennom 1.kjøpers/salgsorganisasjonens gruppesertifikat.

I norsk skogbruk er i praksis alle skogeiere som omsetter tømmer til industrien sertifisert
og implisitt i sertifiseringen ligger det at det skal gjennomføres en aktsomhetsvurdering
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før hogst. Registrering av gjennomført aktsomhetsvurdering bør derfor kun være relevant
på kontrakter/skogeiere som ikke er sertifisert.

Vi stiller oss uforstående til at registrering av hogstform (tynning eller sluttavvirkning)
er en viktig parameter med tanke på risikovurdering i denne sammenhengen. Formålet
med EU's tømmerforordning er å hindre ulovlig hogst og vi kan ikke se at rapportering
av hogstform gir noen relevant informasjon til myndighetene med tanke på å vurdere
risiko for ulovlig hogst.

Når det allikevel skal gjøres endringer i forskriften så foreslår vi at det også endres og
forenkles i sortimentsgruppene da benevningene på en del av disse er utdatert og ikke i
henhold til dagens inndeling. Benevningene spesial, prima, sekunda og annen skur bør
endres til for eksempel skurbart virke.
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