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Høring på "Forskrift om berekraftig skogbruk"

Saksopplysninger

Forskriften ligger på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside:

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

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har utarbeidet et forslag til forskrift om berekraftig

skogbruk. I forskriftens §1 heter det at formålet er å fremme et bærekraftig skogbruk som

sikrer miljøverdiene i skogen, aktiv foryngelse og oppbygging av ny skog, og god

helsetilstand i skogen.

De som omsetter tømmer gjennom sertifiserte virksomheter omfattes allerede i dag av

hovedtrekkene i forskriften. Det gjelder det meste av tømmeret som omsettes i landet. Det er

vanskelig å omsette større kvanta utenom sertifiserte kanaler.  Her gjelder standarder som

miljøbevegelsen og næringen er enige om. Hensikten med forskriften er å være et

sikkerhetsnett i forhold til virksomheter som ikke er sertifisert.

Når det gjelder foryngelse anbefaler forskriften intervaller for plantetall på ulike boniteter,

samt et minste lovlig antall som ligger noe lavere enn det som er anbefalt.

Vurdering:

Grøfting

Nygrøfting av myr og sumpskog skal i følge den nye forskriften ikke være tillatt. I Trøndelag

er det mye mark av denne kategorien, også  med produktiv skog som ikke er grøftet tidligere.

Regelverket bør åpne for nygrøfting av myr og sumpskog der det har vært tatt ut skog og

arealene kan betraktes som produktive.



Kjøreskader

Kjøreskader skal i følge forskriften utbedres etter drift. Her bør det kunne utøves skjønn slik

at man kan vente med å utbedre skadene dersom man skal hogge i samme område og bruke

deler av samme trase året etter

Foryngelse

I mange tilfeller vil det være riktig å etablere et omløp med lauvskog etter avvirkning av

gran. En kan ikke se at den nye forskriften utelukker denne muligheten, og det er bra. Men

for noen vil dette kunne benyttes som alibi for ikke å plante. Derfor bør forskriften ha med et

punkt som pålegger ungskogpleie når man satser på naturlig foryngelse av lauv:

• Slik skog har som regel større krav til å bli regulert enn barskog.

• En bør i størst mulig sikre seg mot at naturlig foryngelse av lauv kun brukes som

argument for å slippe lettvint unna foryngelsesplikten

Forskriften er uklar i forhold til om minste lovlige plantetall, gjelder tallet utviklingsdyktige

planter ved kontroll, eller om man i tillegg kan kalkulere med en viss naturlig foryngelse.

Hvis det er det sistnevnte som skal gjelde er ikke minste lovlige plantetall et absolutt begrep,

men noe som må vurderes og er gjenstand for skjønn. Det er også noe uklart om

lauvinnblandingen på 10 % eller mer skal inngå som en del av antallet minste lovlige planter.

Økonomi

Den nye forskriften vil kreve større innsats fra det lokale skogoppsynet. Vi ber om at dette tas

hensyn til ved tildeling av kommunenes rammetilskudd.

Landbrukssjefens forslag til vedtak:

Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal viser til vurderingene over som

høringsuttalelse på  ”Forskrift om berekraftig skogbruk)

Behandling i Styret for miljø- og landbruksforvaltningen i MNR - 06.10.2005:

Behandlet.

Vedtak i Styret for miljø- og landbruksforvaltningen i MNR - 06.10.2005:

Fremlagte forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Jo Magnus Saugen

landbrukssjef


