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Høringsutkast  -  Forskrift om bærekraftig skogbruk.

Felles høringsuttalelse fra kommunene Sauherad, Nome, Notodden og Bø i Telemark etter
delegert fullmakt.

Vurdering:

Kapittel 1. Innleiande føresegner
Ingen kommentarer.

Kapittel 2. Miljøomsyn
Det er viktig at kravene som stilles i forskriften og kravene i Levende Skog standarden er
entydige. Det vil være uheldig dersom skogeiere og skogforvaltningen må forholde seg til to
ulike regimer.

§2-3, pkt.2:  "I samband med hogst er det forbod mot å legge att kvist og hogstavfall som er
til unødig hindring for ferdsel i vanlig brukte stiger, løyper og andre ferdeslsårer ".
For å unngå usikkerhet om begrepet "unødig hindring" fåreslås følgende formulering:
I forbindelse med hogst skal kvist og hogstavfall ryddes vekk fra stier, løyper og andre
ferdselsårer.

Kapittel 3. Forynging etter hogst
Det stilles krav om at skogeieren skal sørge for tilfredsstillende foryngelse. Det ligger på
kommunene å kontrollere at kravene til foryngelse overholdes. Dersom kapittel 3 i forskriften
skal være noe mer enn "sovende paragrafer" må det kontrolleres et betydelig antall
hogstflater i kommunene. De ressursene dette krever er det stadig færre kommuner som har.

Kapittel 4. Tiltak mot skadar på skoa.
I følge forskriftens paragraf 4-6 kan kommunen pålegge skogeier eller eier av tømmer å
gjennomføre tiltak for å forhindre skogskader. Vi stiller spørsmål ved om også andre
ansvarshavende bør kunne pålegges å iverksette tiltak, bl.a. ved hogst/rydding av kraftgater
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eller dersom tømmer, av årsaker utenfor skogeiers kontroll, ikke blir avhentet på velteplassen
etter innmelding (tømmeret er fortsatt i skogeiers eie).
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