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Oversendelse av uttalelse, høring - endringer i forskriftom skogfond - Midtre
Gauldalkommune

Midtre Gauldalkommune oversender her høringsuttalelseom endring i forskrift om skogfond.
Sakenble behandlet i Formannskapet 19.august 2013.08.23
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Til RS 55/13 Høring —endringer i forskrift om skogfond
Behandlet i Formannskapsmøte mandag 19.august 2013.

Fristen for svarvar 12.august,men det var enighet i
Formannskapet om at det skullegies et svar likevel.

Undertegnede ga i møtet uttrykk for at denne endringen i
forskrift om skogfond er unødvendig , og vil medføre en ekstra
belastningpå skogeier,tømmeromsetning og administrasjonav skogfond. Hensikten med endringen
er å hindre ulovlighogd tørnmer omsetning i EUs indre marked.
Skogeierei Midtre Gauldal som ønsker omsetning av eget tømtner, må tegne kontrakt med
tømmeromsetningsselskapAllskogellerNorskog. Kontrakten inneholder innmeldingav kvantum,
fordelt på treslag,kvalitet,hogstridspunkt og hvilketbestand det gjelderog om selskapetskal forestå
avvirkningen.Selgermå også oppgi hvor mange prosent av oppgjøret som skalsettes av på
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skogfondkonto til planting, ungskogpleie eller investeringer. Prosentsatsen er innenfor visse rammer
valgfri, men normalen er ca 10 %. Avsetning og bruk administreres av skogbrukssjefen. Skogeiere
som vil hogge selv må sette seg inn i de regler som gjelder for levering, og de begrensninger som
ligger i miljøregistrefingene, vernskoggrense og landskapsutforming. All hogst, planting og
kulturarbeid dokumenteres med henvisning til skogbruksplan, der hvert enkelt bestand er inntegnet
på kart med spesifikk beskrivelse. Når hogsten er avsluttet blir tømmeret stemplet med
leverandørnumnier og meldt henteldart.
Allskog / Norskog videreformidler tømmeret til aktuelle sagbruk og virkeskjøpere, herunder
transport, måling og oppgjør til selger. Undertegnede er av den oppfatning at dagens praksis og
dokumentasjon er god nok, også for etterprøving. Nye registreringer vil kreve ressurser som vil
belaste tømmer- eller materialpris, og er etter min mening uaktuelt.
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