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Nasjonal rapportering til 5. sesjon av FN's skogforum
Det vises til brev, datert 3. november 2004 med vedlegg.
Miljmemdepartementet (MD) har tidligere gitt innspill til rapporter til FN's skogforum,
senest rapporten til fjerde sesjon i februar 2004. MD har også gitt innspill til den
kartleggingen av oppfarlging av internasjonale forpliktelser som er gitt som et
sammendrag i Annex Norway (vedlegg 3), og som er u&rt av Norges
Landbruksh~gskole.Det vises i den forbindelse til egen henvendelse, i brev av
27.10.2004 om den nevnte undersakelsen, der svar er utbedt innen 20. januar 2005.

Vi viser også til vår ekspedisjon på e-post i dag, med kopi av vårt innspill til denne
kartleggingen.
Vi mener det er uheldig at vi må svare p i sammendraget av undersskelsen innen 15.
november, mens fristen for svar pil hele kartleggingen er satt betydelig senere. Det er
ogsi et problem at de innspill som miljavernforvaltningen har gitt til kartleggingen bare
i svaert begrenset grad er reflektert i sammendraget.
Sp~rreskjemaet
fra UNFF angår bedamming av hvordan UNFF selv har fungert. Vi
mener derfor at kartleggingen av norsk oppfdging av internasjonale forpliktelser
dermed bare har begrenset relevans, og vil be LMD revurdere de mange henvisninger
til denne kartleggingen i svaret til UNFF. Ved at det legges si stor vekt på NLHts
kartlegging kommer ogsi myndighetenes selvstendige vurdering av UNFF mer i
bakgrunnen.
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