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FORSKRIFT OM  BEREKRAFTIG  SKOGBRUK
HØRINGSSVAR  FRA ULLENSAKER  OG GJERDRUM KOMMUNER

Kommunene Ullensaker og Gjerdrum stiller seg positive til den nye forskrifta og mener den
vil gi norsk skognæring troverdighet ovenfor markedet og andre land, ved at det ligger
føringer angående miljø og foryngelse i lovform.

Kommentarer til § i forskriften:
§2-3

  Det må defineres klart hva  "livsmiljø som er utvalde gjennom sertifisering etter
levende skog"  er for noe.

 Det er videre viktig at det skal brukes lukka hogster så mye som mulig, men det
offentlige har i dag ingen mulighet til å følge dette opp. Så lenge det ikke er innført
meldeplikt har ikke det offentlige noen måte å påvirke valg av hogstform i forkant
av en avvirkning.

 Kantsonas økologiske funksjon skal ivaretas. Det må komme retningslinjer for
dette.

 Treslagsskifte på over 100 daa krever godkjenning. Det er ikke spesifisert om dette
også gjelder for naturlig foryngelse, for eksempel at en får bjørk- eller
furuforyngelse der det før hogsten sto gran.
Det er også uklart hvordan tidsperspektivet er her i forhold til arealgrensen på "100
daa sammenhengende".

 Det må stå i forskrifta om kommunen må søkes om tillatelse, når en skal plante
utenlandske treslag i juletreproduksjon.

Besøksadresse
Rådhuset, Furusethgt. 12
2050 JESSHEIM
Servicetorget
Åpningstid  : 8.00-15.55

Postadresse  Telefon Bankkonto - kommunen Org.nr  E-post
Postboks A, 66 10 80 00 1606 10 39000 933 649 768 postmottak@ul len saker. kommune. no
2051 JESSHEIM Telefaks  Bankkonto  -  skatt  lnternett:

66 10 80 01 7855 05 02355 www.ullensaker.kommune.no

Post adresseres til Ullensaker kommune - ikke til enkeltpersoner



§5-1
  Kommunen skal ved stikkprøver kontrollere foryngelse. Det kommer ikke fram om

det vil følge med noen økte bevilgninger til dette merarbeidet. Det står heller ikke
om denne kontrollen må utføres av person med skogfaglig bakgrunn.

Med hilsen

i
Johan Weydahl
Plansjef i Ullensaker Marit B. Hammeren

Landbrukssjef i Ullensaker og Gjerdrum

Kopi : Rådmannen i Ullensaker, her
Rådmannen i Gjerdrum, pb 10, 2024 Gjerdrum


