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Utredning av forbud mot utenlandske treslag med betydelig risiko for 
norsk natur 

 
Regjeringspartiene har i sin nye politiske plattform som mål å stanse planting av og 
bekjempe spredningen av svartelistede arter, og fjerne høyrisikoarter fra norsk natur. Klima- 
og mijødepartementet ber med dette Miljødirektoratet om sammen med 
Landbruksdirektoratet å utrede forslag om innføring av et generelt forbud mot bruk av 
utenlandske treslag med betydelig risiko for norsk natur. Konsekvenser for skogbruk, klima 
og karbonbinding i skog skal inngå i utredningen. Forslaget skal utredes i tråd med kravene i 
utredningsinstruksen.    
 
Et eventuelt forbud skal omfatte treslag som har en så betydelig risiko for skade på norsk 
natur, at et forbud anses nødvendig for på kort og lang sikt å unngå vesentlige uheldige 
følger for det biologiske mangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 30 annet ledd annet punktum. 
Direktoratene skal i sin utredning redegjøre konkret for hvilke negative påvirkninger artene 
kan ha, og hvilken kunnskap som er lagt til grunn for vurderingene.  
 
I vurderingen av hvilke treslag som skal omfattes av et eventuelt forbud skal det legges vekt 
på treslag med høy eller svært høy risiko i henhold til Artsdatabankens oppdaterte 
risikovurderinger og eventuelt annen kunnskap om sprednings- og skaderisiko, herunder 
omfanget av spredning inn i verneområder.  
 
Direktoratene må foreta selvstendige vurderinger av sprednings- og skaderisiki og redegjøre 
for kvaliteten i den dokumentasjonen som er lagt til grunn.Vurderingen skal gjøres i lys av 
forslaget til revidert forskrift fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. 
 
Utredningen skal blant annet belyse konsekvenser for skogbruket av forbud som nevnt 
sammenlignet med videreføring av dagens regelverk og kravpunkt knyttet til bruk av 
utenlandske treslag i Norsk PEFC Skogstandard.  
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Side 2 
 

Utredningen skal omfatte forbud mot utsetting til skogbruksformål, jf. forskrift om utsetting av 
utenlandske treslag til skogbruksformål, og til andre formål, jf. forskrift om fremmede 
organismer. Det legges til grunn at et eventuelt forbud ikke vil gjelde for juletreproduksjon, 
forutsatt at trærne høstes før de produserer kongler eller frø.  
 
Miljødirektoratet leder arbeidet. Eventuell faglig uenighet mellom direktoratene om virkninger 
av utsetting, konsekvenser av forbud mv. synliggjøres i rapporten. 
 
Departementene ber direktoratene levere sitt forslag innen 15. september 2018.   
 
Landbruks- og matdepartementet vil sende Landbruksdirektoratet et likelydende oppdrag. 
 
Utarbeiding av høringsnotat og høring av ny forskrift, jf. oppdrag i brev 4. juli 2016, kan stilles 
i bero i påvente av utredning om forbud nevnt over.  

 

Med hilsen 

 

Øivind Dannevig   
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seniorrådgiver 
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