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Forslag til ny skoglav, - Uttalelse til bestemmelse om Skogregistrering og skogbruksplan. (§ 5). 
PINUS AS er et nettverkselskap for å ivareta fellesinteresser for alle landets produsenter av 
skogbruksplaner. Eierne av PINUS AS har diskutert forslaget til ny skoglov, med utgangspunkt i 
lovens § 5; Skogregistrering og skogbruksplan, og vil i denne sammenheng gi uttrykk for følgende 
synspunkter: 
 
I lovforslagets 3. ledd heter det: ”Skogregistreringane kan gjennomførast i eit område jamvel om ikkje 
alle skogeigarane har tinga skogbruksplan. Alle skogeigarar skal ha melding om at registreringa blir 
gjort. ”  Det er en klar fordel for skogbruksplanlegging at det gis en klarere hjemmel for registrering 
også på arealer hvor det ikke foreligger bestilling. Kravet til melding til alle skogeiere er forståelig, 
men det er vesentlig for å unngå fordyring av planproduktene at kravene til slik melding ikke 
praktiseres for rigorøst. Eksempelvis må skriftlig bestillingsinformasjon kunne være tilstrekkelig, 
alternativt kunngjøringsannonse i lokal avis. Det bør videre fremgå av forskrift hvem som har ansvaret 
for at slik melding blir gitt, og at dette ansvaret ligger hos oppdragsgiver/prosjekteier for det enkelte 
planprosjekt. 
 
Det heter videre i samme ledd: ”Oversikter over miljøverdiane som kjem fram gjennom 
skogbruksplanlegginga skal vere offentlig tilgjengelige.”.  Vi legger til grunn at det ikke er 
planinstitusjonenes ansvar å gjøre denne informasjonen offentlig tilgjengelig. Det bør komme klart 
fram i planforskrift at planinstituasjon kun har ansvar overfor oppdragsgiver med hensyn til utlevering 
av data. Planinstitusjonene kan bistå, men det må være skogeiers ansvar å gjennomføre dette. 
Planinstitusjon kan imidlertid bistå med å løse praktiske oppgaver også vedrørende dette, om 
oppdragsgiver eller skogeier ønsker dette. Annen ansvarsfordeling vil bidra til å forkludre ansvars- og 
samarbeidsrelasjonene mellom oppdragsgiver og planinstitusjon.     
 
For de forskrifter som skal gis med hjemmel i denne paragraf  bidrar vi gjerne med innspill, og ber om 
å få mulighet til å bli hørt før endelige forskrifter vedtas. 
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