
 ØRLAND KOMMUNE 
 

Arkiv: V70  
Dato: 18.10.2005 

 
Saksutredning 
Saksbehandler : Edmar Bakøy 
 
Utvalg R.f. Møtedato Utvalgssaksnr Dokumentnr 
Felles Landbruksnemnd Ørland/Bjugn 1 28.10.05 05/44 05/01351-2 
 
 
 
 
SVAR PÅ HØRING: FORSKRIFT OM BEREKRAFTIG SKOGBRUK   
 
 
Som trykt vedlegg følger: 
Høringsbrev. 
Forslag til ”forskrift om berekraftig skogbruk”. 

Sakens bakgrunn og innhold: 
Forskriften har hjemmel i skogbruksloven og utfyller bestemmelser om bærekraftig skogbruk 
og langsiktig ressursforvaltning i denne. 
I forskrifta er det samlet regler om miljøhensyn, forynging av skog og tiltak mot skogskader. 
 
Formål: Fremme et bærekraftig skogbruk som sikrer miljøverdiene i skogen,aktiv forynging 
av ny skog, og god helsetilstand i skogen. 
Virkeområde: Forskrifta gjelder for all skog og skogsmark. 
 
Miljøhensyn:  Forskrifta er ment å sikre nødvendig minstekrav uten å svekke motivasjonen 
for frivillige miljøhensyn. De som er tilsluttet dagens sertifiseringsordning skal tilfredsstille 
kravene i skogbruksloven. 
Skogeier er ansvarlig for at miljøhensyn blir tatt. Dette må kunne dokumenteres. Det skal 
normalt bare kunne skje i områder der det har vert gjennomført miljøregistreringer. Mangler 
miljøregistreringer skal ”føre var tiltak” i.h.t ”Levende Skog” benyttes.    
Miljøhensyn som er særlig nevnt i forskriften:  
- Forbud mot gjenlegging av kvist og hogstavfall i vanlig brukte stier/løyper og 

vatn/vassdrag. 
- Kjøreskader skal utbedres. 
- Minst 5 ”livsløptre skal settes igjen pr. hektar. 
- Landskapstilpasset hogst 
- Der forholdene ligger til rette for det skal det foretas ”lukket hogst”. (Ikke snauhogst) 
- Kantsoner mot vatn og vassdrag og mellom skog og annen mark skal tas vare på. 

(økologisk funksjon). 
- Forbud mot nygrøfting av myr og sumpskog med sikte på skogproduksjon. 
- Skifte av treslag i edellauvskog kan bare skje etter godkjenning av kommunen. 
- Skogreising på snaumark og skifte av treslag på sammenhengende areal over 100 dekar 

kan bare gjøres etter godkjenning av kommunen. 
- Bruk av utenlandske treslag kan bare gjøres etter godkjenning av kommunen. Ved 

avgjerda skal kommunen legge vekt på å unngå uønsket spredning av slike treslag. 
- Det skal tas hensyn til kulturminner.  
 
 



 
Foryngelse etter hogst: 
- Skogeier skal gjøre tiltak som sikrer tilfredsstillende foryngelse av skogen innen 3 år. 

Kommunen kan gi utsettelse i 2 år. 
- Planting skal være utført inne 3 år. 
- Minste planteantall på høg bonitet er 150 pl/dekar, på middels bonitet 100 pl/dekarog lav 

bonitet 50 pl/da. 
Kommunen kan gi pålegg om foryngelse. 
 
Tiltak mot skader på skog: 
- Hogst, framdrift og lagring av virke skal gjøres slik at det ikke oppstår fare for 

innsektskader eller andre skader på skog. 
Det kan gis pålegg om tiltak som forhindrer skogskader.  
 
Fellesbestemmelser:  
Kommunale oppgaver er å føre tilsyn, gjennomføre stikkprøvekontroll, pålegge tiltak og 
dispensere fra forskriften. 
 
Straff for overtredelser av forskriften kan bli bøter eller fengsel inntil ett år. 
Kommunen kan pålegge skogeiere tvangsmulkt. 
 
Forskriften vil gjelde fra 1.januar 2006. 
 
 
 

Administrasjonens vurdering: 
Forskriften er ikke så nødvendig da over 90 % av avvirkningen er underlagt frivillig 
sertifisering. Det kan eventuelt gis unntak for skogeiere som er sertifisert. 
 
Forskriften bør ikke gå lenger enn dagens frivillige sertifisering da det undergraver næringas 
eget ansvar. 
 
Forbudet mot nygrøfting av myr og sumpskog bør ha en geografisk tilpassing. Det er ofte 
nødvendig med grøfting for å sikre framtidig skogproduksjon i kyststrøkene. 
 
Forskriften vil kunne føre til et betydelig merarbeid for kommunene. Dette bør kompenseres.  
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