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Fra: Anne Berit Nedrebø [anne.berit.nedrebo@tvedestrand.kommune.no]
Sendt: 12. mars 2004 11:01
Til: Postmottaket
Emne: Høringsuttalelse til forslag til ny skoglov fra Tvedestrand kommunestyre
 

Tvedestrand kommune
 

Arkiv:              
Saksmappe:     04/00203-1
Saksbehandler: Helge Sines, skogbr.sjef
Dato:               04.02.2004

 

Ny skoglov - høring  
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
011/04 Komite for kultur, miljø og næring 02.03.04
036/04 Kommunestyret 09.03.04
 
 

Administrasjonens anbefaling:

Kommunestyret stiller seg bak administrasjonens vurderinger og oversender hele 
saksframstillingen til Landbruksdepartementet som høringsuttalelse. 

Behandling i Komite for kultur,  miljø og næring - 02.03.2004:

Forslag fra Dag Eide (Ap): Tilleggsforslag: Kommunestyret ber om at setninga om bøter eller 
fengsel i §21 blir strøket.
 
Administrasjonens anbefaling med Dag Eides tilleggsforslag enstemmig tilrådd
 
 

Innstilling i Komite for kultur,  miljø og næring - 02.03.2004:

Kommunestyret stiller seg bak administrasjonens vurderinger og oversender hele 
saksframstillingen til Landbruksdepartementet som høringsuttalelse. 
Kommunestyret ber om at setninga om bøter eller fengsel i §21 blir strøket.
 
 

Behandling i Kommunestyret - 09.03.2004:

Noen språklige justeringer må gjøres i siste setning i innstillingen fra komiteen:
Kommunestyret ber om at forslaget om fengsel i inntil ett år i §21 blir strøket.
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Komitèens innstilling enstemmig vedtatt
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 09.03.2004:

Kommunestyret stiller seg bak administrasjonens vurderinger og oversender hele 
saksframstillingen til Landbruksdepartementet som høringsuttalelse. 
Kommunestyret ber om at forslaget om fengsel i inntil ett år i §21 blir strøket.
 
 
Utskrift: konst. Jordbrukssjef Anne Berit Nedrebø
               Skogbrukssjef Helge Sines
 
 
 
Jarle Bjørn Hanken
rådmann
 
 
 
 
 

Bakgrunn for saken:

 
Landbruksdepartementet har sendt ut forslag om ny Lov om skogbruk på høring. I St.meld. nr. 17 
(1998/99) Verdiskapning og miljø – muligheter i skogsektoren (Skogmeldinga), ble det varslet at 
Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 skulle revideres. Da Stortinget behandlet 
Skogmeldinga våren 1999, hadde det bl.a. følgende merknader til det videre arbeidet med 
utarbeidelse av ny skoglov (i stikkordsform):
 

-         Klare bestemmelser om et bærekraftig skogbruk og en langsiktig ressursforvaltning.
-         Modernisere loven og gjøre den mer funksjonell.
-         Skogloven skal være en næringslov hvor prinsippet ”frihet under ansvar” opprettholdes.
-         Klare rammer for miljøhensyn som påhviler skogbruket.
-         Videreføre en skogadministrasjon med organisering og kompetanse som muliggjør å 
følge opp regelverket og de skogpolitiske mål på en god måte.

 
Vedlagte kapittel 1 i høringsdokumentet beskriver hovedinnholdet i lovforslaget. Departementet 
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gjør oppmerksom på at lovutkastet omfatter hjemler for forskrifter for bl.a. miljøhensyn og for 
foryngelse av skog, og ønsker at høringsinstansene også gir uttalelse på aktuelt innhold og 
detaljeringsgrad i slike forskrifter.
 
Høringsfristen er satt til 15. mars 2004.
 

Administrasjonens  vurdering:

 
Administrasjonen 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”. Vi 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.
 
Administrasjonen 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. 
 
Vi 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. 
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