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Høring - endringer i forskrift om skogfond  

 

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i 

§ 9 i forskrift 7. juli 2006 om skogfond o.a. Endringene foreslås for å tilpasse forskriften 

til kravene i  forordning EU 995/2010 om handel med tømmer og treprodukter 

(tømmerforordningen). Denne forordningen ble 3. mai i år innlemmet i EØS-avtalen, for 

Norges del med forbehold om Stortingets samtykke. Dersom Stortinget gir sitt 

samtykke vil forordningen, for tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge, 

gjennomføres ved forskrift i medhold av lov av 27. mai 2005 om skogbruk § 8, §14, §15 

og §16.  Forslag til endringer i forskrift om skogfond sendes derfor på høring med 

forbehold om at Stortinget samtykker til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. 

 

Det foreslås endringer i forskrift om skogfond for å sikre at den informasjonen som 

kreves i tømmerforordningen skal finnes i skogfondssystemet. Endringen gjelder 

hvilke opplysninger som skal registeres i skogfondssystemet ved omsetning av 

tømmer.   

 

Vi ber om at innspill sendes Landbruks- og matdepartementet eller per e-post til 

silje.trollstol@lmd.dep.no innen mandag 12.august 2013 

 

Bakgrunn 

Formålet med tømmerforordningen er å hindre at ulovlig hogd tømmer og treprodukter 

som stammer fra slik virksomhet, omsettes på det indre marked (EU/EØS-markedet). 

Rettsakten gjør første gangs omsetning av tømmer og treprodukter fra ulovlig 

avvirkning straffbart. Sentrale elementer i forordningene er: 
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a) Forbud mot å omsette tømmer som er ulovlig høstet og produsert, og produkter 

fremstilt av slikt tømmer. 

b) Virksomheter som omsetter slikt tømmer og treprodukter på det indre markedet 

for første gang, skal utvise tilbørlig aktsomhet (”due diligence”) for å forsikre 

seg om at tømmeret eller treproduktet stammer fra lovlig skogsdrift . 

c) For å kunne spore tømmer og treprodukter skal virksomhetene i alle påfølgende 

handelsledd – forhandlerne - føre fortegnelse over leverandører og kunder  

 

 

Forslag til endringer i forskrift om skogfond o.a 

Statens Landbruksforvaltning (SLF) er i brev datert 5. april utnevnt til ansvarlig 

myndighet etter tømmerforordningen med ansvar for tømmer og treprodukter av norsk 

opprinnelse. SLF har i samarbeid med departementet vurdert hvordan forordningen 

skal gjennomføres. Det har vært en viktig forutsetning for norsk gjennomføring at det 

skal bygges på de systemene som allerede eksisterer i skogsektoren. 

Skogfondssystemet og de underliggende systemene gir en svært god oversikt over 

tømmeromsetningen i Norge. Departementet anser at dette er et godt utgangspunkt for 

gjennomføring av forordningen, og dersom det gjøres et par endringer vil vi ha 

tilstrekkelig informasjon til at virksomheter og forhandlere kan oppfylle kravene i 

forordningen. For at det skal kunne gjøres endringer i skogfondssystemet må forskrift 

om skogfond endres. Det redegjøres her for de foreslåtte endringene.  

 

Kontraktsnummeret som identifiserer kontrakten mellom skogeier og kjøper skal registreres 

i skogfondssystemet.  

Registrering av kontraktsnummer vil sikre at det er mulig å spore leveransen 

tilbake til skogeiendom/skogeier 

 

I tømmerkontrakten mellom skogeier og kjøper skal det framgå hvilke treslag kontrakten 

omfatter.  

Forordningen stiller krav om at virksomheten har informasjon om hvilke treslag 

hver leveranse består av. Dette løses ved at sortimentsgrupper overføres til 

skogfondssystemet på et mer detaljert nivå enn i dag. Dersom sortimentsgruppen 

ikke entydig angir treslag, skal det suppleres med en egen treslagsliste som angir 

hvilke treslag som konkret inngår i sortimentsgruppen. 

 

 Kjøper/skogeier skal oppbevare kontrakten i minst 5 år og den skal framlegges ved 

kontroll.  

Det er krav om at opplysninger skal oppbevares i minst 5 år og alle virksomheter 

har plikt til å legge frem opplysningene til ansvarlig myndighet ved kontroll.  
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Sertifiseringsstatus for kjøper skal registreres i skogfondssystemet.  

Sertifisering kan brukes som et element i risikovurderingen, og som et grunnlag 

for ansvarlig myndighet for å vurdere nødvendigheten av kontroll. Det er 

hensiktsmessig å ha disse opplysningene tilgjengelig i skogfondssystemet.  

 

Gjennomført aktsomhetsvurdering skal registreres i skogfondssystemet.  

Tømmerforordningen stiller krav til at virksomheter skal gjennomføre en 

aktsomhetsvurdering. Det innebærer at virksomheten skal forsikre seg om at 

relevante lover er fulgt. For å bevisstgjøre kjøper og selger om at 

aktsomhetsvurderingen alltid skal gjennomføres i forbindelse med avvirkning, bør 

man eksplisitt kreve en kvittering på at dette er gjort. Ved inngåelse av kontrakt 

skal det derfor foreligge et dokument som bekrefter at aktsomhetsvurdering er 

gjennomført. Eksistensen av et slikt dokument bekreftes ved at det svares ja på 

om skogeieren har gjennomført aktsomhetsvurderingen. Denne informasjonen vil 

også benyttes ved risikovurdering.  

 

Som dokumentasjon for gjennomført aktsomhetsvurdering, vil vi ta utgangspunkt 

i dokumentet ”Miljørapport for hogst” som benyttes som ledd i sertifiseringen. 

Innholdet varierer noe for de ulike aktørene i skogbruket. SLF kan informere om 

hva som bør være på plass for at kravene i forordningen skal være innfridd. 

 

Hogstform skal registreres i skogfondsystemet.  

Type hogst – definert som tynning eller sluttavvirkning - er en viktig parameter 

når risikovurdering skal gjennomføres.  

 

Eier av virket på avvirkningstidspunktet skal registreres 

I de fleste tilfeller vil dette være skogeier, men ved f.eks. salg av tømmer på rot, 

overføres eierrettigheten til kjøper når avtalen underskrives. Det er eier på 

avvirkningstidspunktet som står ansvarlig for å dokumentere at kravene er oppfylt, og 

eieren vil også være juridisk ansvarlig dersom det blir aktuelt med sanksjoner ved 

eventuelle brudd på regelverket. 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

De nye opplysningene som skal meldes inn i skogfondssystemet er i hovedsak opplysninger 

som allerede er tilgjengelige for den som registrerer. Det nye elementet er 

aktsomhetsvurderingen som skal gjennomføres.  

Grunnlaget for opplysningene som legges inn i skogfondssystemet er VSOP-basen 

(Virkessystem for skogfond og oppgaveplikt) som administreres av Skog-Data AS. Det 

må gjøres endringer i systemet som følge av forskriftsendringene. Dette dekkes over 
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Landbruks- og matdepartementets budsjett. Endringene kan også medføre kostnader 

for næringsaktører som må tilpasse sine systemer til endringene. Det foreligger 

imidlertid ikke informasjon som tilsier at dette vil være omfattende kostnader.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Ivar Ekanger (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Silje Trollstøl 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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