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Skogbruk  -Asker kommune,  svar på høringsutkast om
bærekraftig skogbruk

Høringsutkastet om bærekraftig skogbruk ble behandlet av Landbruksutvalget i Asker
den 30.08.2005, sak 43/05. Kopi av møteboka følger vedlagt.
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Møte 30.08.2005 Sak 43/05

Reg. nr. Tidl. Sak

FORSKRIFT OM BÆREKRAFTIG SKOGBRUK - HØRINGSUTTALELSE

Høringsutkastet - Forskrift om bærekraftig skogbruk, datert 06.07.2005 ble mottatt av
Landbrukskontoret 15.07.2005.

Bakgrunnen for forskriften er St.meld. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø - muligheter i
skogsektoren hvor Regjeringen foreslo at det skulle utarbeides en ny skogbrukslov bygd på et
bærekraftig skogbruk og en langsiktig forvaltning. Sentralt sto ønsket om at skogeieren selv
skulle ha ansvar for å forvalte egne ressurser og miljøhensyn. Næringskommiteen bemerket at
loven burde være en næringslov som bygger på prinsippet om frihet under ansvar og at loven
burde gi klare rammer for miljøhensynene skogbruket måtte ta.

Høsten 2004 la Regjeringen fram forslag til ny skoglov, Ot.prp. nr. 28. I proposisjonen er det
blant annet pekt på praktiseringen av dagens miljøhensyn gjennom Levende Skogs
miljøstandarder og en sertifiseringsordning (dekker 90  - 100  % av avvirkningen) på bakgrunn
av disse. Departementet er fornøyde med praktiseringen av standardene, men mener likevel at
det er et offentlig ansvar å gi næringen klare rammer for miljøhensynene. Slike regler vil
fungere som et sikkerhetsnett dersom arbeidet med den frivillige sertifiseringsordningen
skulle svekkes i forhold til i dag.

Forskriften utformes slik at den sikrer nødvendige minstekrav uten å svekke den motivasjonen
næringen har for frivillige miljøhensyn og uten å redusere verdien av arbeidet lagt ned
gjennom Levendes Skog og sertifiseringssystemet.

I forbindelse med høringen til ny skoglov uttalte Landbrukskontoret i Asker (Sak 08/04)seg til
en eventuell ny forskrift for foryngelse og miljøhensyn. Her står det blant annet:

" Skogbrukssjefen mener at en slik forskrift (om foryngelse) bør inneholde minstekrav til
plantetall og at skogeier pålegges internkontrollrutiner i forbindelse med foryngelsen (
kontroll av plantetallet på foryngelsen etter x antall år avhengig av bonitet). I områder med
meldeplikt bør meldingen inneholde opplysninger om valg av foryngelsesmetode og fremtidig
treslag".

Videre om miljøforskrift: "Skogbrukssjefen mener at inneholdet i denne forskriften bør
inneholde dagens "Markaforskrifter" modernisert med elementer fra Levende skog standarder
og i tillegg inneholde skogeiers økonomiske ansvar knyttet til miljøverdiene i de såkalte
biologisk viktige områdene (nøkkelbiotopene). Skogeier ansvar bør her settes til maksimalt
2,5 % av prod. areal/kubikkmassen for den enkelte eiendom. Skogbrukssjefen har gode
erfaringer med "Markaforskriften" og meldeplikten denne hjemler."
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Landbruksutvalget gjorde følgende vedtak i saken:
Landbruksutvalget i Asker slutter seg til skogbrukssjefens uttalelser til forslag om ny Lov om
skog og nye forskrifter med unntak av skogeiers ansvar for biologisk viktige områder
(nøkkelbiotoper ).  Skogeier ansvar bør her settes til maksimalt 5 % av prod.
areal /kubikkmassen for den enkelte eiendom.

Med bakgrunn i prinsippet om skogeiers ansvar,  resultatene av arbeidet med Levende skog
standarder og sertifiseringsordningene i skogbruket samt det store arbeidet som er lagt ned i
miljøregistreringene  (MiS), mener skogbrukssjefen at de foreslåtte forskrifter vil representere
et viktig sikkerhetsnett i en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

§§ om forynging etter hogst er presise nok og miljøhensynene inneholder mange elementer fra
Levende Skog standarder/Markaforskriftene.  Skogbrukssjefen savner imidlertid en
klargjøring av skogeiers ansvar.

Skogbrukssj efen har ingen bemerkninger til § § om skogens helsetilstand.

Skogbrukssjefen forventer at de kontrollrutiner som fylkesmannen kan legge opp til, blir i
samsvar med dagens krav til konttroll.

Forslag til uttalelse:

Landbruksutvalget slutter seg til skogbrukssjefens bemerkninger ,  men ønsker skogeiers ansvar
satt  til  5% av produktivt skogareal.

Uttalelse:

Landbruksutvalget slutter seg til skogbrukssjefens bemerkninger ,  men ønsker skogeiers ansvar
satt til 5% av produktivt  skogareal.
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