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FORSKRIFT OM BÆREKRAFTIG SKOGBRUK – HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til brev av 6.7.2005 angående høring av utkast til forskrift for bærekraftig skogbruk.
Vi beklager at vi er noe sent ut med vår høringsuttalelse. Dette skyldes at vi ikke kan se å ha mottatt
den saken, selv om vi står på høringslista. Vi ble oppmerksom på saken da vi mottok kopier av
andres høringsuttalelser.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget
for å drive friluftsliv.
Bakgrunn
I St meld nr 17 (1998-99) ”Verdiskapning og miljø – muligheter i skogsektoren” ble det foreslått at
det skulle utarbeides en ny lov om skogbruk. Den nye skogbruksloven skulle inneholde klare
bestemmelser om et bærekraftig skogbruk og om langsiktig ressursforvaltning.
Den nye loven om skogbruk er vedtatt av Stortinget og hjemler muligheten for en forskrift om
bærekraftig skogbruk.
Behov for forskrift
Norge har gjennom internasjonale avtaler og konvensjoner forpliktet seg til å ta vare på det
biologiske mangfoldet i Norge. I St meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og
rikets miljøtilstand har regjeringen satt som mål å iverksette tiltak med sikte på å stanse tap av
biologisk mangfold innen 2010. Dette er et ambisiøst mål som krever en rekke konkrete tiltak.
Den nylige vedtatte skogloven er en overordnet lov uten klare føringer for et bærekraftig skogbruk.
FRIFO mener derfor det er et klart behov for å fastsette en forskrift som tar nødvendig miljøhensyn
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i skogbruket. FRIFO er derfor glad for at det nå vil bli utarbeidet et en forskrift for bærekraftig
skogbruk, men stiller spørsmål om det forslåtte utkastet går langt nok i forhold til det ambisiøse
målet som regjeringen har satt seg angående stansing av tap av biologisk mangfold innen 2010.
I forslag til forskrift refereres det til Levende Skog. FRIFO har vært med i Levende Skog- arbeidet
og er fortsatt med i dette arbeidet. Vi håper og tror at dette arbeidet vil bringe skogbruket enda
lenger i en mer miljøvennlig retning. Vi stiller imidlertid spørsmålstegn med riktigheten av å
henvise til Levende Skog, som er en frivillig ordning, i en forskrift som skal følge opp nasjonale og
internasjonale forpliktelser.
FRIFO mener at forskriften etter skogbruksloven bør bygge på grunnleggende premisser for et
bærekraftig skogbruk, uansett om Levende Skog eller ikke.
Formål
Formålsparagrafen i en lov eller forskrift sier noe om hva som skal vektlegges av myndigheter som
forvalter loven eller forskriften og andre som er berørt av loven eller forskriften. Etter FRIFOs
vurdering er derfor innholdet i denne paragrafen svært viktig.
Formålsparagrafen legger blant annet vekt på å sikre miljøverdiene i skogen, jf § 1-1. FRIFO mener
at skogen også har viktige opplevelseskvaliteter for friluftslivet som det er viktig å ta vare på. Vi
mener derfor at hensynet til friluftslivet må inn i formålsparagrafen.
Miljøhensyn
FRIFO er glad for at det som hovedprisnipp er lagt til grunn at det også skal tas hensyn til
friluftsliv, jf § 2-1.
Allmennhetens rett til innsyn er en forutsetning for et fungerende demokrati. Hele
skogbrukslovgivningen og forvaltningen rundt dette har i altfor lang tid vært selvkontrollerende
med små muligheter for innsyn og påvirkning fra allmennheten, der i blant natur- og
friluftslivsorganisasjoner. Det er derfor bra at det i forskriften refereres til miljøinformasjonsloven
som sikrer allmennheten retten til relevant miljøinformasjon, jf § 2-2 1. avsnitt.
Forskriften legger opp til at det normalt bare skal skje hogst i områder der det er gjennomført
miljøregistreringer, jf § 2-2 2. avsnitt. FRIFO mener dette er en viktig bestemmelse i riktig retning
mot et bærekraftig skogbruk. I områder der det ikke er foretatt miljøregistreringer bør det innføres
meldeplikt og at det skal foretas miljøregistreringer i slike områder før hogst.
FRIFO er enig i at skogeieren skal sikre viktige livsmiljøer i skogen, jf § 2-3. Vi mener imidlertid at
det ikke bør refereres til Levende Skog, jf våre kommentarer ovenfor.
Stier, løyper og ferdselsårer i skogen er viktig for friluftslivet. FRIFO er derfor glad for at det
utrykkes et direkte forbud om å legge igjen hogstavfall som hindrer slik ferdsel.
Omfattende bruk av flatehogst har stor betydning, ikke bare for det biologiske mangfoldet, men
også for naturopplevelsen og friluftslivet. Det må derfor være et krav om bruk av lukkede hogster i
så stor grad som mulig. I tillegg må det være et krav at det ved skjøtsel legges til rette for lukkede
hogster i framtida.
FRIFO mener det bør være en generelt forbud mot treslagsskifte og bruk av fremmede treslag. Vi
mener derfor forskriften bør innføre et generelt forbud mot dette, og ikke overlate dette til den
enkelte kommune å avgjøre.
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Avsluttende bestemmelser
FRIFO er fornøyd med at skogeieren kan pålegges å utføre opprettende tiltak dersom et
skogbrukstiltak har ført med seg vesentlig skader på naturmiljøet eller friluftslivet, og at det kan
pålegges tvangsmulkt for å sikre at forskriften blir fulgt.
Natur- og miljøfaglig kompetanse
Kommunene får stadig økt myndighet innen naturforvaltning. Dette gjelder også myndighet etter
skogbrukslova og den foreslåtte forskriften.
Det er derfor viktig at kommunen har den nødvendige natur- og miljøfaglige kompetansen som skal
til for å kunne utøve denne myndigheten. Landbruks- og matdepartementet bør derfor sammen med
andre relevante departementer sørge for at det på en hensiktsmessig måte sikres slik kompetanse i
kommunene.
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