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Saksopplysn inger /vurderinger

Forslag til ny forskrift om bærekraftig skogbruk er sendt ut på høring fra landbruksdepartementet.
Høringsfristen er 5. oktober. Forslaget til forskrift er hjemlet i den nye skogbruksloven som ble vedtatt
27 ,  mai 2005. Øvre Eiker kommunestyre behandlet forslag til ny skogbrukslov i sak nr. 065/04.

Den nye forskriften inneholder bestemmelser om miljøhensyn, om tilfredsstillende foryngelse av skog
og om tiltak mot skade på skogen. De viktigste nye bestemmelsene er:

• Krav om miljødokumentasjon, miljøregistreringer og miljøhensyn ved skogbrukstiltak på linje
med slik det er definert i Levende Skog og i skogsertifiseringen.

• Foryngelsesplikt og minstekrav til foryngelsen defineres: 50  - 150  trær pr. daa. avhengig av
bonitet. Anbefalt treantall pr. daa. er det dobbelte. I skogbruksloven er det hjemlet at
kommunen kan pålegge skogeieren å utføre foryngelsestiltak, hvis foryngelsen ikke er
tilfredsstillende innen en fastsatt frist.

• Når det er fare for sverming av skadeinsekter i et område skal skogeier ta spesielle hensyn for å
unngå at skogsvirke blir liggende igjen i skogen i svermeperioden. Tynning og ungskogpleie
skal i slike tilfeller utføres etter at svermeperioden er avsluttet.

Forslaget til forskrift om bærekraftig skogbruk  er en presisering  av en del av  bestemmelsene  i den nye
skogbruksloven.

Det har vært en del diskusjon om behovet for en forskrift som definerer hvilke miljøhensyn skogeierne
må ta. Deler av skognæringa har hevdet at dette ikke er nødvendig da næringa selv tar miljøansvar
gjennom skogsertifiseringen. Departementet mener likevel at det er behov for en utdypning av
skogbruksloven på dette området. Rådmannen er langt på vei enig i dette. Miljøkravene i forskriften er
de samme som er definert i Levende skog og standardene i skogsertifiseringen. For skogeiere som er
sertifisert vil forskriften ikke føre til at det må tas mer miljøhensyn. For disse skogeierne vil det
derimot bli enklere når lovverket og sertifiseringen følger den samme malen. Skogeiere som ikke er
sertifisert må, hvis den nye forskriften blir vedtatt, langt på vei ta de samme miljøhensynene som eiere
av skog som er sertifisert.

I skogbruksloven hjemles det at kommunen kan pålegge skogeieren å utføre foryngelsestiltak hvis
foryngelsen ikke er tilfredsstillende. Det er derfor behov for å ha en definisjon på hva som er en
tilfredsstillende foryngelse. Kravene til antall planter pr. daa er ca. halvparten av anbefalt plantetall.
Det er viktig at dette settes så lavt, fordi det er kun i tilfeller der det åpenbart er vanskjøtsel at
kommunen bør kunne komme med pålegg.



Bestemmelsene vedr. tiltak mot skade på skog er mye de samme som gjeldende regler. Departementet
legger opp til at de mest omfattende tiltakene bare skal skje i områder der det er fare for
innsektssverming.

Vedlegg
Forslag til ny forskrift om bærekraftig skogbruk.

Andre saksdokumenter  (ikke vedlagt)

Høringsbrev.

Sak nr. 064/4

Lov om skogbruk vedtatt 27.05.05.

Rådmannens anbefaling

Øvre Eiker kommunestyre støtter forslaget til ny forskrift om bærekraftig skogbruk.

Begrunnelse
Det er behov for en forskrift som utdyper skogbrukslovens bestemmelser. Forskriften vi bidra til en
bærekraftig forvaltning av skogarealene.

Behandling i Fagkomite 3: Kultur ,  ressurs og miljø  -  31.08.2005
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.
Rådmannens anbefaling ble enst. tiltrådt som innstilling for K.

Vedtak  i Fagkomite 3: Kultur ,  ressurs og miljø  -  31.08.2005
Øvre Eiker kommunestyre støtter forslaget til ny forskrift om bærekraftig skogbruk.

Begrunnelse
Det er behov for en forskrift som utdyper skogbrukslovens bestemmelser. Forskriften vi bidra til en
bærekraftig forvaltning av skogarealene.

Behandling i Kommunestyret  -  21.09.2005
Det fremkom ingen nye forslag under behandlingen.
Fagkomiteens innstilling ble enst. vedtatt.

Vedtak i  Kommunestyret  -  21.09.2005
Øvre Eiker kommunestyre støtter forslaget til ny forskrift om bærekraftig skogbruk.
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