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Fastsetting av forskrift om gjennomføring av forordning 995/2010 EU og 

ikrafttredelse av forskrift om endringer i forskrift om skogfond o.a. 

 

Forskrift om gjennomføring av forordning 995/2010 EU 

Miljøverndepartementet sendte 21. november 2012 på høring to forskrifter som skal 

gjennomføre forordning 995/2010 EU (tømmerforordningen) i Norge.  

 

Forordning 995/2010 EU trer i kraft for Norge, Island og Liechtenstein fra 1. mai 2015, 

jf EØS-komiteens vedtak av 3. mai 2013. Forordningen skal gjennomføres med hjemmel 

i naturmangfoldloven for den delen som gjelder importert tømmer og treprodukter, og 

med hjemmel i skogbruksloven for tømmer og treprodukter av norsk opprinnelse.  

 

Landbruks- og matdepartementet fastsetter med dette forskrift om gjennomføring av 

tømmerforordningen i norsk lov for tømmer og treprodukter av norsk opprinnelse med 

hjemmel i skogbruksloven.  

 

Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet etter forskriften. Direktoratet vil få 

oppgaver knyttet til informasjon og risikobasert kontroll. 

 

Forskrift om endringer i forskrift om skogfond o.a 

Vi viser videre til brev datert 3. mars 2014 om fastsetting av forskrift om endringer i 

forskrift om skogfond o.a. Endringene i denne forskriften er gjort for å oppfylle de 

kravene til informasjonsinnhenting som stilles i tømmerforordningen. Endringene i 

forskrift om skogfond skal tre i kraft fra samme tidspunkt som forskrift om 

gjennomføring av tømmerforordningen trer i kraft. De viktigste endringene i denne 



Side 2 

 

forskriften er at skogeier må oppgi hvorvidt de er sertifisert, og etter hvilket system, og 

at det må bekreftes at skogeier har gjort en aktsomhetsvurdering, det vil si forsikret seg 

om at norsk lovgivning relatert til skogbruk er overholdt. I tillegg vil forskriften nå stille 

krav om at det skal registreres hvilke treslag som inngår i sortimentet også for lauvtre. 

Der det ikke er entydig hvilke treslag som inngår, skal det legges ved en treslagsliste. 

Det stilles også krav om å registrere kontraktsnummer eller annet referansenummer 

som identifiserer kontrakten. 

 

Publisering og ikrafttredelse 

Forskriftene vil snarlig oversendes Lovdata for publisering.  

 

Begge forskriftene vil gjelde fra 1. mai 2015. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Frode Lyssandtræ (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Silje Trollstøl 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Forskrift om gjennomføring av forordning 995/2010 EU 

Forskrift om endringer i forskrift om skogfond o.a 
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