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HØRINGSUTKAST  -  FORSKRIFT OM BEREKRAFTIG SKOGBRUK

Vi viser til brev 6. juli d.å. i forb. med utkast til ny forskrift om bærekraftig skogbruk.

Skogbruket har gjennom flere år drevet et systematisk forbedringsarbeid for å tilfredsstille kravene til
bærekraftig skogbruk. Gjennom  Levende skog  er det utarbeidet standarder for bærekraftig skogbruk
som er implementert av skogeierforeningene og lagt til grunn for utarbeidelsen av driftsplaner og
praktisk forvaltning av den enkelte eiendom. Det er gjennomført et omfattende
kompetansehevingsprogram gjennom kursserien  Rikere skog, Biologisk mangfold i skog og
Kulturminner i skog  med tanke på å heve den miljøfaglige kompetansen til skogeierne. Slik sett
markerer forskriften en formalisert videreføring av dette arbeidet.

Forskriften gjelder i utgangspunktet for all skog og skogmark. Oppland fylkeskommune mener at
virkeområdet er litt upresist formulert. I praksis gjør det oppfølgingen av forskriften vanskeligere.
Mindre eiendommer med skog og skogmark, som i en skogbruksmessig sammenheng ikke utgjør noen
økonomisk betydning, burde ha vært unntatt fra forskriften. Det kunne kanskje være en fordel å knytte
forskriften virkeområde opp mot et visst minimumsareal for eiendommer som berøres av forskriften,
for eksempel 10 dekar. Dette er også i samsvar med minstearealet i den forskriften som regulerer
mulighetene for å kunne søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Alternativt kunne
forskriften ha presisert at virkeområde gjelder all skogsmark som ikke er regulert gjennom annen
lovgivning (plan- og. bygningslov og naturvernlov).

Når det gjelder kapitlet om Miljøomsyn, kan det synes litt byråkratisk at man som hovedregel bare
skal kunne utføre hogst dersom det er gjennomført miljøregistreringer. Det er fortsatt mange som
hogger ved selv, og som verken har kurs  i Levende skog  eller har eiendommer hvor det er eller vil bli
gjennomført miljøregistreringer. Hogst av mindre bestand på eiendommer som ikke drives med
skogbruksmessig inntjening for øyet, må kunne skje uavhengig av om det er gjennomført
miljøregistreringer eller ikke, jmf også det som er sagt innledningsvis om forskriftens virkeområde.

Oppland fylkeskommune slutter seg til retningslinjene om foryngelse etter hogst. Det er viktig at
forskriften tydelig slår fast at skogeieren har et ansvar for å sørge for at det etableres en
tilfredsstillende foryngelse etter hogst, og at valg av foryngelsesmetode  må sees  i sammenheng med
hogstform.

Vi har ellers ingen merknader til forskrift

Kopi: Fylkesmannens landbruksavdeling
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