
MØTEBOK - VEGÅRSHEI KOMMUNE Sakstype: A 
 
POLITISK ORGAN: MØTEDATO SAKSNR. ARKIVSTED 
Kommunestyret 17.02.2004 004/04 Sentralarkiv 

SAKSBEHANDLER: ENHET ARKIVNR.  
Skogbrukssjef Helge Sines PNM V 00  

SAKSORDFØRER:   
A-sak = Offentlig sak i åpent møte   B-sak = Lukket møte, unntatt offentligheten, Off.h.l.  
Saken avgjøres endelig av: Kommunestyret 

 
 
SÆRUTSKRIFT 
 
K-SAK 004/04 FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK – HØRING 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vegårshei kommunestyre vurderer at departementets lovforslag er i tråd med tidligere politiske 
signaler om at loven skulle moderniseres, forenkles og fortsatt være en næringslov basert på 
prinsippet ”frihet under ansvar”. Kommunestyret vil uttrykke tilfredshet med at lovforslaget gir 
rammer for hvordan skogbruket skal drives og i liten grad innebærer  
omfattende detaljstyring av næringen som kan virke aktivitetsdempende, samt at eksisterende 
grensedragning mellom skogbruksloven og naturvernloven ikke endres. 
 
Vegårshei kommunestyre er samtidig også enig med departementet i at det er riktig å ta inn i 
loven enkelte paragrafer som åpner for å regulere skogbruket mer detaljert dersom det er  
nødvendig. Den skjerping av foryngelsesplikten som framgår av § 6 er både riktig og påkrevd 
som et ledd i å kunne opprettholde produksjonen og avkastningen fra skogen i et langsiktig  
tidsperspektiv. En forskrift hjemlet i § 6 bør bl.a. ha klare krav om hva som kan defineres som 
tilfredsstillende foryngelse for de ulike treslag og boniteter.  
 
Kommunestyret vil imidlertid fraråde departementet å innføre en miljøforskrift på det nåværende 
tidspunkt. Skognæringen har selv påtatt seg ansvaret med å drive et miljøvennlig skogbruk og 
har brukt store ressurser på miljøsertifisering i.h.t. standardene fremforhandlet i ”Levende 
Skog”-prosjektet, et prosjekt hvor det også ble benyttet store offentlige ressurser. 
Miljøsertifiseringen har medført at skogbruket stadig forbedrer sitt miljøarbeid. I tillegg er en 
revisjon av nevnte standarder nært forestående. I en slik situasjon vil innføring av en 
miljøforskrift nå, undergrave det miljøansvaret næringen selv har påtatt seg og vanskeliggjøre 
arbeidet med revisjon av ”Levende-Skog”-standardene.  

 
Gunnar N. Raudsandmoen foreslo følgende tillegg: 
Vegårshei kommunestyre ønsker også at innholdet i § 52, kapitel 10 ”straff” i den nåverende 
skoglov blir opprettholdt, uten straffeskjerpelse som ligger inne i forslaget til ny  
§ 21. 
 
 
 
 



 
Vedtak: 
Rådmannens forslag inkludert tilleggsforslaget fra Raudsandmoen vedtas. 

Enstemmig 
 
 
 
 
 

 
 

Vegårshei, 23.02.04 
 
 

Kari Songedal 
e.f. 

 
 
 
 
 
 
Utskrift sendes: Landbruksdepartementets postmottak: postmottak@ld.dep.no og merkes 

med saksnr. 2003 03044. 
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