
DET KONGELIGE - 

Landbruks- og matdepartementet 
Postboks 8007 Dep 
0030 OSLO 

Deres ref 
200302479-/NS 

Vår ref 
2OO5OO595-/OB J 

Dato 

Haring av rapport med analyse av norsk oppfalging av 
internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren 

Viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 27.10.2004 

Mi l je rndepaemenet  (MD) har i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltaing 
@N) viert med i denne prosessen fka begynnelsen av og gitt mange innspill til det som 
nå legges frem som en endelig rapport. 

Den endelige rapporten fra NLH og LMDs initiativ til denne analysen, er et positivt 
eksempel på sektoransvar knyttet til internasjonale miljdorpliktelser. Det har vzrt en 
åpen og god prosess med diskusjoner og innspillsrunder der miljdorvaltningen har 
kunnet bidra aktivt. Rapporten gir en god oversikt og et godt grunnlag for å evaluere 
nasjonal implementering av utvalgte internasjonale forpliktelser. 

I siste innspillsrunde ti1 NLH, ga MD og DN en felles tilbakemelding. 
De fleste av innspillene er innarbeidet, men noen momenter kommenteres her. 

Under Kap. 4.1.2. omtales medvirkning. I CBD-sammenheng legges det stor vekt på 
urfolks deltagelse og involvering. For Norges del vil det serlig viere de samiske 
interessene som er relevante. Her kunne det vert mskelig med noen ord om hvordan 
dette håndteres hos oss (skogressurser i samiske områder). I verneprosesser vil alltid 
samiske interesser få en utvidet saksbehandling, også ved vern av skog. 

Under Kap. 4.1.10 overvåking og rapportering etc. listes flere aktmer opp som 
rapportmer internasjonalt. Her mangler MD som aktm selv om rapportering av vernet 
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skog til b1.a. europeiske organer gjennom EEA og som en del av innmeldingen av 
norske områder i Emerald Network under Bern-konvensjonen, skal skje fra 

Under Kap. 4.1.13 om skogdekke, er konklusjonen oppgradert fra "stor grad av 
implementering" til "fullt implementert". Dette kan nok stemme mtp, skogdekke sett 
fra produksjonsmessig ståsted, men i dette ligger også en vurdering av skogrelaterte 
verdier i et bredere omfang, saerlig biologisk mangfold. Siden mange arter på den 
norske radlista fortsatt er knyttet til skog vil vi be LMD vurdere å endre konklusjonen 
fra ttfullt implementertt1 til %tar grad av implementering". 

Vi mener rapporten i store trekk nå gir en akseptabel beskrivelse av hvor Norge ligger 
ift. de aktuelle internasjonale prosessene, og hvor det er behov for videre innsats. 
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