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H0RlNG - FORSKRIFT OM BEREKRAFTIG SKOGBRUK 
H0RING - FORSKRIFT TIL DIVERSE ENDRINGER I JORDLOVEN MV. 

Oversender herved vedtak fra Eidsberg kommune vedr~rrende hsring pa forskrift om 
berekraftig skogbruk og herring ti1 diverse endringer i jordloven mv. 

Herring p i  berekraftig skogbruk er sendt inn den 03.10.05 som var det administrative 
forslaget. Resultatet fra den politisk behandling i formannskap og kommunestyre 
ligger vedlagt. Her ble det ingen endringer fra den administrative behandlingen. 
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Eidsberg kommune 
Kommunestyret 

SERUTSKRIFT 

Saknr. Politisk behandling Mstedato 

0267105 Hovedutvalg for teknikk og miljra 
01 05105 Formannskapet 
0072105 Kommunestyret 

Arkivkode:V70 &13 Arkivsaknr.:05100895 L.nr.: 010074105 Saksb.: TVL 

SAK 0072105 
HORING - FORSKRIFT OM BEREKRAFTIG SKOGBRUK 

Administrasjonssjefens forslag ti1 vedtak: 

Saken legges frem for kommunestyret med slik 

innstilling: 

Eidsberg kommune mener forskriften ivaretar miljraverdiene og foryngelses 
prosessen p i  en god mite. Vi er derimot usikre p& om forskriften sikrer oppbygging 
av ny skog. I begrepet ny skog legger vi ti1 grunn produksjon av kvalitetstrammer ti1 
industri. 

VBr erfaring fra skogene i Eidsbergl0stfold er at den er lettforyngelig, mens 
utfordringer ligger i pleie av skogen etter at plantene er etablert. 
Vi ser derfor behov for at forskriften bar si noe om minimums behov ti1 pleie av skog, 
for B sikre produksjon av kvalitetstrammer i fremtiden. 

Vi har ellers ingen merknader ti1 forskriften. 

Kommunestyrets behandling: 
lngen forslag. 

Kommunestyrets enstemmige vedtak i mate 27.10.05, sak 0072105: 
Formannskapets innstilling vedtas. 

Formannskapets enstemmige innstilling i mate 17.10.05, sak 0105105: 
Administrasjonssjefens forslag vedtas. 

Rett utskrift bekreftes. 
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Sendes til: 

1. Landbruks- og matdepartementet 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Vedlegg: Herringsbrev datert 6. juli 2005. 

Forslag ti1 ny forskrift om baerekraftig skogbruk er sendt ut pa hsring fra 
land bruksdepartementet. 

Herringsfristen er 4. oktober. (Vedtaket ettersendes, noe som er avklart med det 
Kongelige Landbruks- og matdepartement). Forslaget ti1 forskrift er hjemlet i den nye 
skogbruksloven som ble vedtatt 27 mai 2005. 

Den nye forskriften har som formal at det skal fremmes et baerekraftig skogbruk som 
sikrer miljsverdiene i skogen, aktiv foryngning og oppbygging av ny skog. 
De viktigste nye bestemmelsene er: 

Krav om miljsdokumentasjon, milj~rregistreringer og miljerhensyn ved 
skogbrukstiltak pa linje med slik det er definert i Levende Skog og i 
skogsertifiseringen. 
Foryngelsesplikt og minstekrav ti1 foryngelsen defineres: 50 - 150 traer pr. daa. 
avhengig av bonitet. Anbefalt treantall pr. daa. er det dobbelte. I skogbruksloven 
er det hjemlet at kommunen kan pilegge skogeieren 5 uiferre foryngelsestiltak, 
hvis foryngelsen ikke er tilfredsstillende innen en fastsatt frist. 
Nar det er fare for sverming av skadeinsekter i et omrade skal skogeier ta 
spesielle hensyn for 5 unnga at skogsvirke blir liggende igjen i skogen i 
svermeperioden. Tynning og ungskogpleie skal i slike tilfeller utfares etter at 
svermeperioden er avsluttet. 

Forslaget ti1 forskrift om baerekraftig skogbruk er en presisering av en del av 
bestemmelsene i den nye skogbruksloven. 

ADMINISTRASJONSSJEFENS MERKNADERI KONKLUSJON: 

Eidsberg kommune mener forskriften ivaretar miljerverdiene og foryngelses 
prosessen pa en god mate. Vi er derimot usikre p i  om forskriften sikrer oppbygging 
av ny skog. I begrepet ny skog legger vi ti1 grunn produksjon av kvalitetstsmmer ti1 
industri. 

Erfaring fra skogene i EidsberglOstfold er at den er lettforyngelig, mens utfordringer 
ligger i pleie av fremtidsskogen etter at plantene er etablert. 



Side 3 av 3 

Skal det vaere mulig A produsere tarmmer som industrien ettersprar i fremtiden kreves 
det pleie tiltak pB skogen. Med dette menes B fristille et riktig antall av de beste 
treslagene jevnest mulig fordelt over arealet. Det er viktig at fristillingen utferres farr 
framtidsstammene er blitt skjeve og krokete pB grunn av konkurranse om plassen. 
Videre at antall traer som fristilles bar ha sB stor plass at de beholder ca. 50 % 
levende krone, for pB denne mAten B kunne utnytte markas produksjonsevne. 
Vi ser derfor behov for at forskriften bar si noe om minimums behov ti1 pleie av skog, 
for A sikre produksjon av kvalitetstarmmer i fremtiden. 

Vi har ellers ingen merknader ti1 forskriften. 


