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Høring. Forskrift om bærekraftig skogbruk 
Treindustrien, som er bransjeorganisasjon for den tremekaniske industrien (sagbruk, 
høvlerier, limtrefabrikker og annen skogbasert byggevareindustri), vil begrense 
høringsuttalelsen til forskriftens kapittel 2, som gir bestemmelser om miljøhensyn.  
 
Da Stortinget behandlet skogbruksloven var det en klar holdning fra så vel flertallet 
(Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet) som fra mindretallet (Høyre, Venstre, 
Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti) at det skulle legges vesentlig vekt på 
næringens eget miljøarbeid.  
 
Næringens eget miljøarbeid må i Norge kunne sies å ha vært vellykket. Det meste av de 
produktive skogarealene er miljøsertifisert med basis i Levende Skogs standarder. Også 
industrien har på dette grunnlaget gjennomført såkalt ”chain of custody”-sertifisering 
(sporbarhetssertifisering) i et forholdsvis stort omfang. Vårt poeng er at miljøarbeidet drives 
seriøst i skogen og i verdikjeden. Det er derfor god grunn til å ta et samlet Stortings føringer 
alvorlig. 
 
Stortinget har lagt vekt på (a) at det ikke skal legges nye byrder på skogeiere som tar 
miljøhensyn og gjennomfører miljøsertifisering, (b) at miljøforskriften ikke skal virke 
demotiverende for det frivillige miljøarbeidet og (c) at forskriften må ha en utforming som 
sikrer at de som etterlever Levende Skogs standarder automatisk oppfyller forskriftens 
bestemmelser. Stortingets presiseringer er ikke fulgt opp i forslaget til forskrift. På flere 
punkter er det avvik fra Levende Skogs standarder på en måte som i praksis fører til brudd 
med Stortingets forutsetninger om at unødig byråkrati skal unngås. 
 
Det er vår oppfatning at de overordnede miljømålene best vil kunne nås hvis skogeierne 
opplever at frivillig miljøinnsats blir verdsatt. Ved en mer gjennomført harmonisering mellom 
forskriften og Levende Skogs standarder, ville en kunne tilby skogeiere som har forpliktet seg 
til å følge standardene et unntak fra forskriftens miljøbestemmelser. Det foreliggende 
forslaget til forskrift vil tvinge de mest miljøaktive skogeierne til å forholde seg til to sett med 
regelverk.  
 
Med utgangspunkt i Stortingets klare påpekninger er det Treindustriens oppfatning at det må 
være samsvar mellom forskriften og Levende Skogs standarder. Det incentiv som vil ligge i et 
mulig unntak fra forskriften for dem som har forpliktet seg til å følge standardene, vil etter vår 
oppfatning også ha en stimulerende virkning på næringens eget miljøarbeid på lengre sikt. 
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