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Vedtak i Landbruksnemnda - 22.09.2005: 
Med følgende endringer slutter landbruksnemnda i Mandal seg til forslag til forskrift om bærekraftig skogbruk: 
Nemnda anbefaler en gjennomgang av begreper for å se nærmere på behovet for definisjoner, jf. "sumpskog" og 
"edellauvskog" i § 2-3 7. ledd. 
Nemnda foreslår følgende konkrete endringer: 
Kapittel 2: 
§ 2-3 8. ledd (om skogreising/treslagsskifte) fjernes. 
§ 2-3 9. ledd (utenlandske treslag) Formuleringen "Unntatt fra godkjenningsplikten er bruk av utenlandske 
treslag der formålet er juletre- eller pyntegrøntproduksjon" tilføyes. 
§ 2-3 10. ledd (om kulturminner) fjernes. 
Kapittel 3: 
§ 3-2: Tidsfristene i første ledd endres til 5 år. Andre ledd fjernes. 
§ 3-3: Raden "Minste tillatte plantetal pr. dekar" fjernes. 3. ledd (målemetode) fjernes. 
I tillegg mener landbruksnemnda at det er uheldig at Levende Skog standarder nå foreslås i forskrifts form. 
Dette kan være med på å undergrave arbeidet som næringa sjøl har tatt ansvaret for. 
 
 
       
        Saksfremstilling 
   
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
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HØRING - FORSKRIFT OM BÆREKRAFTIG SKOGBRUK 

  
  

Forslag til VEDTAK: 
 

Landbruksnemnda i Mandal slutter seg i hovedsak til forslaget til Forskrift om bærekraftig skogbruk.  
Nemnda anbefaler en gjennomgang av begreper for å se nærmere på behovet for definisjoner, jf. 
"sumpskog" og "edellauvskog" i § 2-3 7. ledd. 
Nemnda foreslår følgende konkrete endringer: 
Kapittel 2: 
§ 2-3 8. ledd (om skogreising/treslagsskifte) fjernes. 
§ 2-3 9. ledd (utenlandske treslag) Formuleringen "Unntatt fra godkjenningsplikten er bruk av 
utenlandske treslag der formålet er juletre- eller pyntegrøntproduksjon" tilføyes. 
§ 2-3 10. ledd (om kulturminner) fjernes. 
Kapittel 3: 
§ 3-2: Tidsfristene i første ledd endres til 5 år. Andre ledd fjernes. 
§ 3-3: Raden "Minste tillatte plantetal pr. dekar" fjernes. 3. ledd (målemetode) fjernes. 
 
 

 
 

 

 



 

Behandling i Landbruksnemnda - 22.09.2005: 
Forslag fra Faye: 
Innledningsvis: Med følgende endringer slutter landbruksnemnda i Mandal seg til forslag til forskrift om 
bærekraftig skogbruk: 
 
Tilleggsforslag fra Øyslebø: 
Nytt avsnitt: 
I tillegg mener landbruksnemnda at det er uheldig at Levende Skog standarder nå foreslås i forskrifts form. 
Dette kan være med på å undergrave arbeidet som næringa sjøl har tatt ansvaret for. 
 
Administrasjonens forslag ble endret tilsvarende. 
 
Enstemmig vedtatt 
 



 
 
Vedlegg: 
1 Forslag til ny forskrift 
2 Høringsutkast LMD 06.07.05 
3 Høringsutkast LMD 15.07.05 "Avslutning" 
  
 
Utrykte vedlegg: Lov 2005-05-27 nr.31: Lov om skogbruk  
 

Bakgrunn: 
Se kapittelet "Bakgrunn" i vedlagte høringsbrev. 
 
Departementet tar sikte på at forskriftens kapittel 2 skal utfylle det sertifiseringssystemet som skogbruket 
frivillig har utarbeidet på grunnlag av "Levende Skog"-standarden.  
Den miljøregistreringa (MiS) som i sommer er utført i Mandal er nettopp et ledd i denne sertifiseringsordninga.   
 
Høringsfristen er 4. oktober. 
 
Lovgrunnlaget: 
Forskriftsforslaget er hjemlet i den nye "Lov om skogbruk" (skogbrukslova) som trer i kraft 1. januar 2006. 

 

Vurdering: 
Generelt bør det bemerkes at forskriften legger opp til og forutsetter at kommunen er en svært aktiv utøver av 
kontrollfunksjoner. Om forskriftens detaljerte regelverk skal kunne følges opp på en god måte av kommunene 
vil dette være svært ressurskrevende. Et enklere regelverk vil gi en mer effektiv utnyttelse av kommunens 
ressurser. 
 
Departementet spør særskilt om synspunkter på behov for å definere "fagtermer og omgrep". 
Skal forskriften brukes og tolkes likt i alle kommuner er det nok behov for definisjoner. Eksempel på dette er 
begrepene "sumpskog" og "edellauvskog" i § 2-3 7. ledd. 
 
Jeg har merknader til følgende paragrafer: 
 
§ 2-3 8. ledd: (skogreising/treslagsskifte) Dette vil svært sjelden være en praktisk problemstilling. Evt. slik tiltak 
vil i praksis gå over mange år og vil være vanskelig å kontrollere. Problemstillingen dekkes etter mitt skjønn 
opp i formuleringen "Hogstar skal tilpassast landskapet" i 5. ledd. Foreslår derfor dette leddet strøket. 
 
§ 2-3 9.ledd: (utenlandske treslag) Det må gis unntak der formålet med planting er juletre- eller 
pyntegrøntproduksjon. Det må ikke bli slik at skogeier som vil utvide pyntegrøntfeltet med 200 nobelgraner 
forbryter seg mot forskriften om hun ikke har fått kommunal godkjenning. 
 
§ 2-3 10. ledd: Automatisk freda kulturminner er freda! Unødvendig med egen bestemmelse i forskriften. Jf. 
også formålsparagrafen (§1) i skogbrukslova. 
 
§ 3-2: Dersom det i det hele tatt skal settes en tidsfrist i forskriften bør denne forlenges til 5 år, slik at praktiske 
situasjoner (f.eks kraftig nedbaring) kan fanges opp uten å bli forskriftsstridige eller utløse byråkrati gjennom 
søknad til kommunen. Endres fristen kan 2. ledd fjernes og man unngår søknadsbehandling i kommunen. 
Kanskje er formuleringen i § 3-1 tilstrekkelig? 
 
§ 3-3 Tetthet bør ikke defineres nærmere enn tabellen med "tilrådd plantetall". Et minste lovlige plantetall kan 
virke "ledende". Siste ledd gir kommunen rom for skjønnsutøvelse, som etter mitt mening gir tilstrekkelig rom 
for å håndheve forskriften.  
Å legge inn en så detaljert beskrivelse av målemetode (3. ledd) hører ikke hjemme i forskriften. (Den gir heller 
ikke mening før man evt. legger inn krav til antall prøveflater).  
 

Konklusjon: 
 



Landbruksnemnda bør i hovedsak slutte seg til forslaget til Forskrift om bærekraftig skogbruk.  
Nemnda bør anbefale en gjennomgang av begreper for å se nærmere på behovet for definisjoner, jf. 
"sumpskog" og "edellauvskog" i § 2-3 7. ledd. 
Nemnda bør foreslå følgende konkrete endringer: 
Kapittel 2: 
§ 2-3 8. ledd (om skogreising) fjernes. 
§ 2-3 9. ledd (utenlandske treslag) Formuleringen "Unntatt fra godkjenningsplikten er bruk av 
utenlandske treslag der formålet er juletre- eller pyntegrøntproduksjon" tilføyes. 
§ 2-3 10. ledd (om kulturminner) fjernes. 
Kapittel 3: 
§ 3-2: Tidsfristen i første ledd endres til 5 år. Andre ledd fjernes. 
§ 3-3: Raden "Minste tillatte plantetal pr. dekar" fjernes. 3. ledd (målemetode) fjernes. 

 
 
Vigeland, 08.09.05, Finn Aasheim 
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