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Høringssvar  -  Forskrift om bærekraftig skogbruk

Vi viser til høringsbrev datert 06.07.2005 om nevnte forskrift.  Uttalelsen her er gitt
administrativt etter delegasjon gitt av fylkeslandbruksstyret i Finnmark.

I § 2-2 legges det opp til et prinsipp om at hogst bare skjer der det er gjennomført
miljøregistreringer.  I Finnmark er det få skogeiere med skogbruksplan og dermed få som har
gjort miljøregistreringer.  Egentlig betyr dette at det kreves skogbruksplan for å kunne drive
skogbruk.  Med dagens bevilgning til skogbruksplanlegging i Finnmark, er det ikke realistisk å
få alt skogareal miljøregistrert.  Levende skog standardene vil derfor bli lagt til grunn for
mange skogeiendommer ennå en stund.

I § 3-2 settes det krav til at skogeier skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre
tilfredsstillende forynging innen 3 år etter hogst.  Under de klimaforhold som gjelder i
Finnmark i og i fjellskogen mange andre steder i landet,  kan det bli vanskelig å få
tilfredsstillende naturlig foryngelse selv etter 5 år.  Hos oss vil gode frøår på furu inntreffe med
8-10 års mellomrom.  For disse områdene burde grensa vært satt til 10 år.

I § 4-6 kan kommunen pålegge skogeier hogst for å hindre skogskader.  I Finnmark og Nord-
Norge for øvrig har bjørkemålerangrep stor innvirkning på skogens vekst og utbredelse.
Store skogområder dør år om annet som følge av målerangrep.  Hogger man bjørk før rota
dør, sikrer det foryngelse raskt gjennom stubbeskudd.  Dør treet på rot, går det flere 10 år før
skogen kommer tilbake,  det viser angrep fra 60-tallet der det fortsatt i dag ikke er skog.

Vi forstår at hovedmålet med § 4-6 er å pålegge hogst for å redusere ynglemateriale for
skadeinsekt.  Vi tolker imidlertid §  4-6 også slik at kommunen kan pålegge hogst som et
middel for å begrense avskoging,  ved at foryngelsen kommer raskt i gang.  Dette vil særlig
være aktuelt der skogen har en viktig vernskogfunksjon.

Når det gjelder behovet for en ordliste over skogbruksterminologi mener vi det kan være greit
å ha med.  Man kunne kanskje tenke seg at dette er unødvendig siden det er skogbrukere
som skal forholde seg til forskriften.  Utviklinga er imidlertid slik at det blir flere skogeiere og
skogansvarlige i kommunene uten skogfaglig bakgrunn.  Derfor kan en slik liste være nyttig.

Utover de innspill som er gitt her,  ser vi positivt på innholdet i forskriften.
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