
 

Nærøy kommune
Drifts- og utviklingsavdelingen

Melding om vedtak 
Det Kongelige landbruks- og matdepartement 
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0030  OSLO 
 

  
  
 
Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
  05/00829-4 Egil Solstad, 74 38 26 85 V70 &00 21.10.05 
 
 
 
Særutskrift: Høring - forskrift om bærekraftig skogbruk    
 
Viser til vedlagte saksframlegg og vedtak. 
 
Med hilsen 
 
 
Egil Solstad 
skogbrukssjef 
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Nærøy kommune

 

 Arkiv: V70 &00 
Saksmappe: 05/00829-3 
Saksbehandler: Egil Solstad 
Dato: 02.10.05 

 
  

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

093/05 Utvalg for drift og utvikling 13.10.05 
 
Sak: Høring - forskrift om bærekraftig skogbruk    
Dok. (utsendt): 1. Høringsbrev datert 06.07.05 

2. Forslag til ny forskrift om bærekraftig skogbruk 
3. Ny skogbrukslov fra 01.01.06 

Dok. (ikke utsendt):  
  
 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Primært ser en ikke at det i dag er behov for en egen forskrift med miljøhensyn. Skogbruket 
tar tilstrekkelig miljøhensyn og en ny forskrift vil ikke vesentlig endre dette. En ny forskrift 
med miljøhensyn vil ikke forenkle dagens regelverk og vil føre til økt arbeid/kontroll for bla. 
kommunene.  
 
Hvis det innføres forskrift med miljøhensyn bør den ikke gå lengre enn Levende skog 
standardene. For kystskogbruket og skogreisingsstrøk vil det være helt avgjørende for 
aktiviteten at det fortsatt er mulig å grøfte myr og vassjuk skogsmark med tanke på 
skogproduksjon. Tiltakene må gjerne godkjennes av kommunen først, men et generelt forbud 
mot grøfting bør unngås. I kyststrøkene er det brukt utenlandske treslag i flere 10-år. 
Sitkagran og lutzi er i mange områder kommet for å bli og det vil være unødvendig med en 
godkjenning fra kommunen før det ev. plantes mer av disse treslagene.  
 
Om antall planter pr. dekar i forskrift form er det beste virkemidlet for å sikre tilfredsstillende 
foryngelser er noe usikkert. Skogbruksloven konkretiserer når nødvendig tiltak skal være 
iverksatt og ved hjelp av økonomiske virkemidler vil det være enklere å motivere skogeier 
enn å vise til plantetall fastsatt i forskrift.  
 
 

Behandling i Utvalg for drift og utvikling - 13.10.05: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Utvalg for drift og utvikling - 13.10.05: 
Primært ser en ikke at det i dag er behov for en egen forskrift med miljøhensyn. 
Skogbruket tar tilstrekkelig miljøhensyn og en ny forskrift vil ikke vesentlig endre 
dette. En ny forskrift med miljøhensyn vil ikke forenkle dagens regelverk og vil føre til 
økt arbeid/kontroll for bla. kommunene.  
 
Hvis det innføres forskrift med miljøhensyn bør den ikke gå lengre enn Levende skog 
standardene. For kystskogbruket og skogreisingsstrøk vil det være helt avgjørende for 
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aktiviteten at det fortsatt er mulig å grøfte myr og vassjuk skogsmark med tanke på 
skogproduksjon. Tiltakene må gjerne godkjennes av kommunen først, men et generelt 
forbud mot grøfting bør unngås. I kyststrøkene er det brukt utenlandske treslag i flere 
10-år. Sitkagran og lutzi er i mange områder kommet for å bli og det vil være 
unødvendig med en godkjenning fra kommunen før det ev. plantes mer av disse 
treslagene.  
 
Om antall planter pr. dekar i forskrift form er det beste virkemidlet for å sikre 
tilfredsstillende foryngelser er noe usikkert. Skogbruksloven konkretiserer når 
nødvendig tiltak skal være iverksatt og ved hjelp av økonomiske virkemidler vil det 
være enklere å motivere skogeier enn å vise til plantetall fastsatt i forskrift. 
 
 
 
 

Bakgrunn 
Landbruks- og matdepartementet har sendt til høring ny forskrift om bærekraftig skogbruk, 
høringsfrist 04. oktober 05. Departementet er orientert om at Nærøy kommune behandler 
uttalesen 11. oktober.  
 
Forskriften omhandler: 

Kap. 1 Innleiande føresegner 
Kap. 2. Miljøomsyn  
Kap. 3. Forynging etter hogst 
Kap. 4. Tiltak mot skadar på skog 
Kap. 5. Avsluttande føresegner 

 
Viser for øvrig til høringsbrev datert 06.07.05, utkast til forskrift og ny skogbrukslov. 
 

Vurdering 
Forskriften er en utdyping og presisering av den nye skogbruksloven. Flere av presiseringene 
er klargjørende i forhold til ansvar og plikter, dette gjelder både for skogeier og forvaltningen 
bla skogeiers miljøansvar og forynging etter hogst med tilrådd og minimum plantetall.  
 
Miljøhensyn 
Miljøhensyn har ikke vært samlet i en forskrift tidligere. Stortinget ville ikke ha miljøforskrift 
i 1999 (skogmeldingen), men et flertall var positive i 2005 ved behandlingen av ny  
skogbrukslov som trer i kraft 01.01.06. 
 
Forskriften går på enkelte punkter lengre enn Levende Skog standardene, dette gjelder bla. 
forbud mot nygrøfting av myr og sumpskog med sikte på skogproduksjon, skogreising på 
snaumark og skifte av treslag på sammenhengende areal over 100 dekar samt bruk av 
utenlandske kan berre skje etter godkjenning frå kommunen. 
 
Skogbruket har gjennom sertifisering og Levende Skog standardene vist at det i større grad 
enn tidligere tas miljøhensyn. En ny forskrift om bærekraftig skogbruk vil ikke være en 
forenkling av regelverket og vil føre til mer arbeid og kontroll for bla. kommunene. Mener 
Levende Skog standardene, som er innarbeidet i skogbrukets sertifiseringssystem, pr i dag gir 
gode føringer og en god kvalitet på skogbrukets miljøhensyn og at dette også vil være et 
tilfredsstillende nivå framover i tid. 
 
Forynging etter hogst  
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I forhold til den nye skogbruksloven er det i hovedsak fastsetting av planteantall som er nytt. 
Det er en fare for at minste lovlige planteantall kan bli regelen. For å sikre en tilfredsstillende 
foryngelse bør minste lovlige plantetall økes noe. Om antall planter pr. dekar i forskrift form 
er det beste virkemidlet for å sikre tilfredsstillende foryngelser er noe usikkert. Her er det 
andre virkemidler som kan gi vel så godt resultat. Skogbruksloven konkretiserer når 
nødvendig tiltak skal være iverksatt og ved hjelp av økonomiske virkemidler vil det være 
enklere å motivere skogeier enn å vise til plantetall fastsatt i forskrift.  
 

Konklusjon 
Primært ser en ikke at det i dag er behov for en egen forskrift med miljøhensyn. Skogbruket 
tar tilstrekkelig miljøhensyn og en ny forskrift vil ikke vesentlig endre dette. En ny forskrift 
med miljøhensyn vil ikke forenkle dagens regelverk og vil føre til økt arbeid/kontroll for bla. 
kommunene.  
 
Hvis det innføres forskrift med miljøhensyn bør den ikke gå lengre enn Levende skog 
standardene. For kystskogbruket og skogreisingsstrøk vil det være helt avgjørende for 
aktiviteten at det fortsatt skal være mulig å grøfte myr og vassjuk skogsmark med tanke på 
skogproduksjon. Tiltakene må gjerne godkjennes av kommunen først, men et generelt forbud 
mot grøfting bør unngås. I kyststrøkene er det brukt utenlandske treslag i flere 10-år. 
Sitkagran og lutzi er i mange områder kommet for å bli og det vil være unødvendig med en 
godkjenning fra kommunen før det ev. plantes mer av disse treslagene.  
 
Om antall planter pr. dekar i forskrift form er det beste virkemidlet for å sikre tilfredsstillende 
foryngelser er noe usikkert. Skogbruksloven konkretiserer når nødvendig tiltak skal være 
iverksatt og ved hjelp av økonomiske virkemidler vil det være enklere å motivere skogeier 
enn å vise til plantetall fastsatt i forskrift.  
 
 
 

Postadresse: 7970 Kolvereid Telefon:  74 38 26 00 Bankgiro:  4467.07.80039 
Internet: www.naroy.kommune.no Telefaks:  74 38 27 00 Postgiro:  0802.59.43709 
 


	Nærøy kommune
	Drifts- og utviklingsavdelingen
	Særutskrift: Høring - forskrift om bærekraftig skogbruk
	Arkiv: V70 &00
	Saksmappe: 05/00829-3
	Rådmannens forslag til vedtak:
	Behandling i Utvalg for drift og utvikling - 13.10.05:
	Vedtak i Utvalg for drift og utvikling - 13.10.05:
	Bakgrunn
	Vurdering
	Konklusjon


