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Komite II  har i møte 26.02.04, sak 0023/04 fattet følgende vedtak: 
 
Leirfjord kommune har følgende uttalelser til forslaget til ny lov om skogbruk: 
 

1. Kommunenes rolle og ansvar etter loven bør komme klarere fram, enten direkte i loven 
eller i forskrifter til loven. Dette er spesielt viktig ettersom kommunen fra 2004 har fått 
et større ansvar- og myndighetsområde over både økonomiske og juridiske virkemidler 
innenfor skogbruket. Loven bør også definere en minimumsstandard med hensyn til 
kommunene som skogbruksmyndighet, jf. hva stortinget har forutsatt i behandlingen 
av skogmeldingen. 

 
2. I § 6 "Forynging og stell av skog" bør det i tillegg til foryngelse sies noe mer om stell 

og skjøtsel av skog. Det bør være en åpning for at kommunen kan stille samme krav til 
gjennomføring av skjøtsel av bestemte områder så som for forynging.  

 
3. § 7, første ledd, "Veibygging" bør endres slik at kommunen defineres som 

skogbruksmyndighet.  
 

4. En miljøforskrift må inneholde noen få enkle og konkrete bestemmelser for skogeiers 
miljøansvar. Forskriften må også definere en klar avgrensing for et slikt miljøansvar. 
Den må også  definere kommunens ansvar og legge til rette for en enkel håndtering av 
kommunenes plikter etter forskriften. Kommunene bør bl.a. på en enkel måte få 
informasjon om planlagt eller pågående aktivitet som kan berøres av forskriften. En 
forskrift må også inneholde enkle og klare saksbehandlingsregler for kommunenes 
behandling av saker etter forskriften.   
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5. En forskrift om foryngelse etter hogst må inneholde både klare faglig anbefalte mål for 
foryngelse og minimumskrav til foryngelse. Dette for å skape grunnlag for en klar 
reaksjon fra kommunen som skogbruksmyndighet. Den bør også inneholde enkle 
saksbehandlingsregler. Dersom forskriften ikke inneholder faglige anbefalte mål for 
foryngelse vil minimumskravet lett bli målet. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jostein Saus 
skogbrukssjef 
 
 
 


