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Høringssvar - Forslag til ny Lov om skogbruk 
 
Fellesforbundet støtter i hovedtrekk forslaget til ny Lov om skogbruk. Lovforslaget gir klare 
overordnede rammer for hvordan skogbruket skal drives og det er viktig at en i formålsparagrafen 
slår fast at loven også skal sikre det biologiske mangfoldet. 
 
Forbundet har lenge rettes fokus på noen av de grunnleggende utfordringene i skogbruket. Kraftig 
reduksjon i avvirkning og utplanting de siste årene kombinert med økt import av virke står i motsats 
til det verdiskapningspotensiale skogbruket representerer. Fellesforbundet er opptatt av at det legges 
til rette for en skogpolitikk som sikrer et stabilt høyt avvirkningsnivå og dermed også en sikkerhet 
for stabile virkesleveranser over tid til norsk skogindustri. Forbundet  er videre opptatt av at det 
føres en politikk som sikrer framtidige nødvendige investeringer til vedlikehold av norske 
skogressurser og å sikre det biologiske mangfoldet. Reduksjonen av det årlige planteforbruket har 
på få år gått fra 80 millioner til dagens nivå på 20 millioner planter. 
 
Det er viktig at den nye skogbruksloven blir en næringslov og Fellesforbundet støtter også 
prinsippet om frihet under ansvar. Det er viktig at loven gir klare hjemler for å kunne gripe inn 
overfor skogeiere som ikke holder seg innenfor de overordnede rammer som loven gir. Ovennevnte 
utviklingstrekk er et tydelig signal om at deler av skogbruket ikke har tatt dette ansvaret. Det er ikke 
bare mangel på en mer offensiv skogpolitikk som er forklaringen på dagens situasjon i skogbruket.  
 
Det er nødvendig at loven inneholder bestemmelser som åpner for å regulere skogbruket mer 
detaljert dersom det er nødvendig. Forbundet støtter i den sammenheng forslaget om å fastsette en 
forskrift om foryngelse parallelt med at loven trer i kraft. Forbundet stiller imidlertid spørsmål ved 
riktigheten av å tallfeste hvor mange planter det må være pr. dekar på de ulike bonitetene når også 
miljøhensyn skal vurderes. Videre støtter forbundet lovforslaget om at en skal kunne pålegge 
skogeiere skogbruksplan og at det gis en lovmessig hjemmel for å regulere privat planlegging 
skogeiere finner å ville gjennomføre. 
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Fellesforbundet er imidlertid mer skeptisk til behovet for å fastsette en egen miljøforskrift parallelt 
med at loven trer i kraft. I dag er praktisk talt hele skogbruket sertifisert etter standardene i Levende 
Skog. Næringen har her sjøl tatt sitt ansvar, noe som har medført et betydelig miljøløft for 
skogbruket. De detaljerte reglene for hvordan tiltak skal gjennomføres bør fortsatt ligge til 
sertifiseringen. Loven må gi de overordnede føringer og rammer for hvordan skogbruket skal drives 
men samtidig inneha de nødvendige hjemler for å gripe inn hvis skogeiere og skogbruket ikke 
overholder sitt miljøansvar. 
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