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MELDING OM VEDTAK 

FORSKRIFT OM BBREKRAFTIG SKOGBRUK - H0lUNGSUTKAST 

HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK- OG NATUR behandlet i mste 26.09.2005 sak 
0032105. Farlgende vedtak ble fattet: 

Modum komrnune slutter seg ti1 forskrifi om b~rekraftig skogbruk, men mener at kravet ti1 
foryngelse p5 b y  bonitet er for strengt. Minstekravet ti1 planter brar her ikke va=re m e r e  enn 
'1 20 planterldaa, da at dette gir en akseptabel volumproduksjon og kvalitet. 

For mrig har vi ingen merknader ti1 det framlagte forslaget. 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 

Arkivsaksnumrner.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
05/01 834 WO &OO Dag Presterud 

FORSKRIFT OM B~REKRAFTIG SKOGBRUK - H0RINGSUTKAST 

Saksnr.: Utvalg Mstedato 
0032105 HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK- OG NATUR 26.09.2005 

R~~DMANNENS FORSLAG 

Modum komrnune slutter seg ti1 forskrift om barekraflig skogbruk, men mener at kravet ti1 
foryngelse pB hnry bonitet er for strengt. Minstekravet ti1 planter bm her ikke vzre m e r e  e m  
120 planterldaa, da at dette gir en akseptabel volurnproduksjon og kvalitet. 

For d g  har vi ingen merknader ti1 det fi-amlagte forslaget. 

BEHANDLINGNEDTAKmYNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK- OG 
NATUR DEN 26.09.2005, SAKSML 0032105 

BEHANDLING: 

Vedtaket var enstemmig. 

Modum komrnune slutter seg ti1 forskrifi om ba=rekraftig skogbruk, men mener at kravet ti1 
foryngelse pB hnry bonitet er for strengt. Minstekravet ti1 planter bm her ikke vare m e r e  e m  
120 planterldaa, da at dette gir en akseptabel volumproduksjon og kvalitet. 

For eMig har vi ingen merknader ti1 det framlagte forslaget. 

Vedlegg: H0ringsutkast: Forskrift om berekraftig skogbruk 

Saksopplysninger: 
I forbindelse med hening pb den nye skogloven (som trer i kraft 01 .01.2006) ble det signalisert 
at det ville kornme en miljraforskrift og en forskrifi om foryngelse av skog i lrspet av k t .  Det 
var stor motstand mot en slik forskrift i skogeiersamvirket. I kornmunene var det ogsA noe 
motstand. Ti1 tross for dette ble det bestemt at en slik forskrift skulle kornrne og det foreligger 
n& forslag ti1 en forskrift om bzrekraflig skogbruk. 



Denne forskriften omfatter bide foryngelse av skog og miljshensyn i skogbruket. I tillegg er 
det med et kapittel om tiltak mot skader p i  skog, som erstatter nivaerende forskrift om dette 
formd. Utkastet ti1 forskrift har totalt 5 kapitler, og 19 paragrafer: 

Kapittel 1 : Forrnilsparagraf og v i r k e o w e  
Kapittel2: Miljrahensyn 
Kapittel3: Foryngelse etter hogst 
Kapittel4: Tiltak mot skader p i  skog 
Kapittel5: Tilsyn, straff og iverksetting 

De viktigste endringene fi-a gjeldende lowerk er fslgende: 
- Innfaring av konkrete miljskrav etter skogloven p i  tilsvarende nivi som 

skogeiersamvirket er sertifisert etter (levende skog, IS0 14001). 
- Innfining av konkret foryngelsesplikt for skog etter hogst, med krav ti1 tetthet 

av foryngelse og tid ti1 foryngelse er etablert. 

Miljskravene som innfms er langt pH vei de samme som i dag gjelder i skogeiersamvirket 
(Levende skog). Det gis i tillegg hjemmel for strafferettslig reaksjon hvis noen av disse 
v i l h n e  brytes. 

De viktigste miljshensyn som listes opp i forskrifien er: 
- Hogst kan bare skje der det er gjennomfsrt miljmegistreringe. 
- Forbud mot i legge igjen kvist og hogstavfall i mye brulcte stier og Irayper. 
- Kjmskader skd sth&es s.?;~~st mdig etter hogst. 
- Pibud om gjensetting av minst 5 livslnrpstraer pr. hektar (0,5 pr. dekar) ved 

hogst. 
- Lukkede hogster skal brukes der det biologisk, skonomisk og teknisk ligger ti1 

rette for det. 
- Pibud om gjensetting av kantsoner mot vann, vassdrag, og amen mark. 
- Forbud mot gjenlegging av kvist og hogstavfall i vann, vassdrag og p i  islagte 

vann. 
- Forbud mot nygroft'ig av myr og surnpskog. 
- Skifte av treslag i edellauvskog kun etter godkjenning av kornmunen. 
- Bruk av utenlandske treslag kan bare skje etter godkjenning h kornmunen 

De viktigste endringer i forhold ti1 foryngelse av skog: 
- Innfbrt konkret lovbestemt plikt ti1 9 forynge skogareal etter hogst. 
- Tidsfrist p i  3 ir etter hogst med i forynge arealet, eller ha tilrettelagt for 

foryngelse 
- Konkret krav ti1 tetthet p i  foryngelse (varierer med bonitet) 
- Kommunen kan gi utsettelse pB fiist med inntil5 &I- hvis klirnatiske forhold 

tilsier dette. 

I forhold ti1 tiltak mot skader p i  skog er disse reglene i hovedtrekk uendret fia tidligere 
forskrifi om insektskader p i  skog. 

Vurdering: 
De foreslitte miljshensynene i forskriften tilsvarer kravene som skogeiersarnvirket er 
sertifisert etter. For de skogeierne som er medlemmer i skogeiersamvirket vil denne derfor 
ikke medfsre noen endringer. Forskjellen vil ligge i hva som skjer dersom reglene brytes. I 



forhold ti1 sertifisering vil dette vaere en intern sak mellom skogeier og skogeiersamvirket, 
mens det etter forskriften vil vaere et lovbrudd som kan f"a strafTereaksjoner.Utkastet som 
foreligger er pb det nivkt en matte forvente, og samkjmer skogeiernes frivillige larsning 
(levende skog) med kravene i loven. 

I forhold ti1 foryngelse har vi sett en gradvis utglidning de siste iwne med mindre satsning pb 
skogkultur, og foryngelse av skog. Dette har skjedd i takt med redusert lsnnsornhet, og 
bortfall av tilskudd. Det er sarnfunnsarkonomisk viktig at disse investeringene holdes oppe, og 
krav ti1 foryngelse av skog har derfor vaert etterspurt i noen k. Kravene er i tr6d med de 
tidligere signalene, men er etter min oppfatning for strenge p i  hray bonitet, hvor minstekravet 
ligger over det som ofte er resultatet selv etter planting. 

For ovrig har jeg ingen merknader ti1 forskriften 


