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Høring på ”Forskrift om bærekraftig skogbruk” 
 
Kontaktutvalget for skogbruk i Grue kommune synes det er positivt at temaene miljøhensyn, 
foryngelse og tiltak mot skader på skog blir samlet i en forskrift. Vi vil kommentere at 
forslaget til forskrift i stor grad bygger på det regelverket som er nedfelt i Levende skog, og at 
en del av de temaene som er omtalt her, er gjengitt under §2-3 i forslaget til forskrift.  
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Steinar Ausland 
sekretær 



 
 

GRUE KOMMUNE  
 

Arkiv:   
Saksmappe: 04/00182-2 
Saksbehandler: Steinar Ausland 
Dato: 04.10.05 

  

Høring på "Forskrift om bærekraftig skogbruk"   
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
 Teknikk- og forvaltningsutvalget 11.10.05 
Saksnr. i Staten: 0423.2005.00035 DIV 

Innstilling: 
Rådmannen rår teknikk- og forvaltningsutvalget til å fatte slikt 
 
 v e d t a k : 
 
Grue kommune slutter seg til høringsuttalelsen på forskrift om bærekraftig skogbruk fra 
skogbrukssjefene i Glåmdalskommunene. 
 
 
 
Sakens dokumenter: 
Vedlegg: 
Utkast til forskrift om bærekraftig skogbruk 
Høringsuttalelse 
 
Ikke vedlegg: 

Saken gjelder: 
Høring på forskrift om bærekraftig skogbruk. 

Rådmannens merknader: 
Fagavdelingens merknader: 
I forbindelse med høring på den nye skogloven ble det signalisert at det ville komme en 
miljøforskrift og en forskrift om foryngelse av skog i løpet av året. Skogeiersamvirke, og 
også Grue kommune, viste motstand mot en slik forskrift. Høringsuttalelse utarbeidet av 
skogbrukssjefene i Glåmdalskommunene ble lagt fram for teknikk- og forvaltningsutvalget 
den 24.03.04 (utvalgsnr. 026/04) og ordlyden i siste kulepunkt i vedtaket som ble fattet var 
slik: ”Skogbruket har frivillig påtatt seg et betydelig ansvar for miljøverdier gjennom 
etablering og implementering av Levende Skog standardene, samt omfattende 
miljøsertifisering. Dette arbeidet bør videreføres og støttes, framfor å utarbeide en 
miljøforskrift som med stor sannsynlighet vil medføre økt konfliktnivå”. 
Til tross for at det ble vist motstand mot en miljøforskrift, ble det bestemt at en slik forskrift 
skulle komme og det foreligger nå forslag til en forskrift om bærekraftig skogbruk. 
Skogbrukssjefene i Glåmdalskommunene har samarbeidet om å lage en høringsuttalelse som 
er vedlagt sammen med forslaget til forskrift. 
 
Forslaget til forskrift omhandler både miljø- og foryngelse av skog. I tillegg er det med et 
kapittel om tiltak mot skader på skog, som erstatter nåværende forskrift om dette formålet. 
Utkastet til forskrift har totalt 5 kapitler og 19 paragrafer. 
Høringsbrev med mer ligger på nettsiden:  



 
http://odin.dep.no/lmd/norsk/tema/skog/horinger/049031-990007/dok-bn.html 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Miljømessige konsekvenser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utskrift: 
 
Til oppfølging: Landbruks- og matdepartementet, postboks 8007 Dep, 0030 Oslo 
 
Kopi til underretning: 
 
 
------------------------ 
underskrift 
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