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FORSKRIFT OM BEREKRAFTIG SKOGBRUK - UTTALELSE FRA BAMBLE KOMMUNE
Det registreres at kommunene må påregne betydelig mer arbeid i form av kontroller, oppfølging av
brudd og nye områder for søknadsplikt. Det registreres også at samtidig med at kompetansekravet
fjernes og kommunene i stadig større grad velger å kutte innenfor jordbruk/skogbruk kommer det en
rekke lovendringer og forskrifter som medfører økt arbeid. Mulighetene for å følge opp dette
lovverket for kommunen blir vanskeligere og vanskeligere.
Det er positivt at forskriften legger seg på et minimumsnivå i forhold til Levende Skog standarder.
Bamble kommune 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 upresisnår det gjelder "område". Det er uklartom det gjelder på eiendomsnivåeller et større
område.
Til § 2-3 Miljøomsyn ved skogbrukstiltak
"Skifte av treslag i edellauvskogkan berre skje etter godkjenningfrå kommunen".Bestemmelsen
synes unødvendigda det i henholdtil Levende Skog Standarderikke skal skje treslagskiftei
edellauvskog.
"Bruk av utenlandske treslag kan berre skje etter godkjenning frå kommunen". Det må presiseres om
dette også gjelder juletreproduksjon. Liste over hvilke treslag som nå regnes som norske bør
vedlegges.
Til § 3-2 Krav til forynging og § 3-3 Tettleik og treslag
Bamble kommuneer negativtil denne innskjerpingenav foryngelsesplikten
. Vi mener
foryngelsespliktenfortsattbør være rundtformulertog brukes kun i ekstreme tilfeller. Vi tror denne
forskriftenblir vanskeligå praktisereog vil virke provoserendeog uforståeligfor mange skogeiere.
Til §4-2 Overvåking av skogens helsetilstand
Ansvar for overvåkningav skogenshelsetilstandbør legges til Fylkesmannen.
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