
,m Q

Landbruksdepartementet
Postboks 8007 Dep.

0030 OSLO

GRENLAND LANDBRUKSKONTOR
Skien  Porsgrunn Siljan

L wiEilrlll:S-  og Ill-,,-tClep.

3aksnr.:
-:D.oc5 e r  Q i s  - yy

Kontoradresse
Postadresse

Henrik Ibsens gt 2
Pb. 3004, Handelstorget
3707 SEIEN
35 5810 00
35 581121
2680.07.01049
938 759 839

Mottatt 2 7 AN  LM
nr

Saksb h „ Ark„ ZSRz %t y 16ZAsR
Kopi:  Avs kr.:

Arkivkode Deres ref. Vår ref.
V70 &13 05/03637/INDT

FORSKRIFT  OM BEREKRAFTIG SKOGBRUK  -  HØRING

Dato
23.09.2005

Uttalelsen gjelder kommunene Porsgrunn og Siljan. Skien sender egen uttalelse etter politisk
behandling.

Porsgrunn og Siljan vil komme med følgende uttalelse:

Det registreres at kommunene må påregne  betydelig  mer arbeid i form av kontroller ,  oppfølging av
brudd og nye områder for søknadsplikt .  Det er tvilsomt om det ressurser til dette.

Det er positivt at forskriften  legger seg på et minimumsnivå  i forhold til Levende Skog standarder.

Porsgrunn og Siljan har følgende merknader knyttet til konkrete paragrafer:

Til §2-2 Miljødokumentasjon og miljøregistreringer
Hogst kan normalt berre skje i område der det er gjennomført miljøregistreringar......"
Formuleringen er upresis når det gjelder "område". Det er uklart om det gjelder på eiendomsnivå eller
et større område. Vanligvis utføres ikke miljøregistreringer på eiendommer under 50 daa.

"Skifte av treslag i edellauvskog kan berre skje etter godkjenning frå kommunen". Bestemmelsen
synes unødvendig da det i henhold til Levende Skog Standarder ikke skal skje treslagskifte i
edellauvskog. Kommunen vil således stille seg over standardene i Levende Skog.

"Bruk av utenlandske treslag kan berre skje etter godkjenning frå kommunen". Innen tradisjonelt
skogbruk på østlandet er bruk av utenlandske treslag neppe lenger noe problem. En del utenlandske
treslag er stadig i bruk innen juletreproduksjon og også innen park/kirkegårder hvor disse kan spres
til omkringliggende skog. Juletreproduksjon foregår ofte i tilknytning til skogarealer, og forskriften
bør presisere om den også gjelder juletreproduksjon. Det burde være en presisering, eventuelt et
vedlegg, med hvilke treslag som nå regnes som norske. Levende Skog åpner for bruk av utenlandske
treslag til spesial produksjoner.



Til kapittel 3. Forynging etter hogst.
Følgebrevet henviser til at det ligger grundig forskning bak plantetallene i kapittelet. Det er derfor
ingen grunn til å tvile på disse. Vi registrerer at mange skogeiere nå planter færre planter pr. dekar,
men bevisst nytter de beste planteplassene. Ved slik strategi vil de lett nærmere seg minimums lovlig
plantetall

Til kapittel 4. Tiltak mot skader i skog.
Forskriften tilsvarer omtrent det som har vært i forskriftsform tidligere. I §4-2 legges ansvaret for
overvåking av skogens helsetilstand på kommunene. Skogens helsetilstand krever spesialkompetanse.
Helsetilstanden bør også sees over et større område enn en kommune. Ansvaret for dette bør ligge
hos Fylkesmannen.
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