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FORSKRIFT OM UTSETTELSE AV UTENLANDSKE TRESLAG HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til deres brev av 12.5.2010 angående høring av forslag til forskrift om utsetting av
utenlandske treslag.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 14 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen nærmere 600.000 medlemskap. En av hovedoppgavene til FRIFO er å
ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder
naturgrunnlaget for å drive friluftsliv og tilrettelegging for aktivitet. Som ledd i dette arbeidet er
FRIFO selvsagt opptatt av hvordan vi forvalter våre skogarealer.
Bruk av utenlandske treslag
Spredning av fremmede organismer er en økende trussel mot det biologiske mangfoldet
internasjonalt og nasjonalt. Planting av fremmede treslag, herunder utenlandske treslag på
Vestlandet og i Nord-Norge har ført til store endringer i flora og fauna. Disse plantingene har også
hatt store negative konsekvenser på landskap og framkommelighet.
På Vestlandet og i Nord-Norge har skogreising og gjengroing en del steder ført til omfattende
endringer av landskap og framkommelighet, noe som igjen har hatt negativ betydning for
friluftslivet og naturopplevelsene. Blant annet er det eksemepler på at tilplanting med sitkagran har
gjort områder utilgjengelige. Mange folk har også en generell negativ holding til fremmede treslag.
Dette skyldes antakelig enten holdninger til at det naturlige er det beste, eller at de har hørt at
fremmede treslag kan utgjøre en trussel mot natur og landskap.
FRIFO har ikke gjennomført noen systematisk undersøkelse, men vi fornemmer gjennom våre
kontakter i friluftslivsorganisasjonene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) en sterk skepsis og
motstand i mot bruk av fremmede treslag, herunder utenlandske treslag på Vestlandet og i NordNorge. Dette illustreres kanskje best gjennom det vedtak som nylig er gjort av et enstemmig
fylkesting i Nordland, der de uttrykker en sterk bekymring for at det plantes skog som ikke hører
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hjemme i landskapet, og staten blir bedt om stanse bruken av fremmede treslag der de ikke naturlig
hører hjemme.
FRIFO kan heller ikke godta at utfordringene når det gjelder menneskeskapte klimaendringer skal
rettferdiggjøre bruken av utenlandske treslag. Et alvorlig miljøproblem kan ikke løses ved å skape
andre miljøproblemer.
FRIFO mener derfor at ulempene langt overstiger eventuelle fordeler, og vi mener at det burde være
et totalforbund mot bruk av utenlandske treslag i Norge, med uttak for juletre- og
pyntegrøntproduksjon.
Kommentarer til forslaget til forskrift
Som det går fram av det vi skriver ovenfor er vi mot utsetting av utenlandske treslag i norsk natur.
Når dette dessverre ikke ser ut til å bli tilfelle i denne omgang, har vi følgende kommentarer til den
foreslåtte forskriften:
FRIFO støtter at den ansvarlige myndigheten blir flyttet fra kommunen til fylkesmannen og
at det kreves tillatelse for å sette ut utenlandske trelag, (jf §§ 4 og 5). Dette gir muligheter
for en mer helhetlig og faglig fundamentert saksbehandling.
FRIFO støtter at søknaden nå må sendes minst to måneder før den planlagte utsettingen skal
gjennomføres, (j § 6). Dette vil gi rom for en grundigere behandling og
konsekvensvurdering enn det som har vært tilfelle tidligere.
FRIFO ser det som meget positivt at søknaden, i tillegg til kartfesting av den omsøkte
utsettingen, også skal innholde en kartfesting av kjente tilgrensende eller nærliggende
forekomster av utenlandske treslag, (jf § 7 bokstav f). Dette vil blant annet øke muligheten
til å føre kontroll med spredning.
FRIFO støtter innføringen av strenge regler for kontroll med spredning av utenlandske
treslag, (jf § 7 bokstav g og h og §§ 9, 10 og 11). Vi er imidlertid skeptisk til hvilke
muligheter man har til og følge opp dette i praksis, da i alle fall noen av de utenlandske
treslagene som er benyttet i Norge har stor spredningsevne. Det bør derfor gis klare føringer
for hvilke trelag som det ikke bør gis tillatelse til å sette ut.
Hensikte med bestemmelsene i denne forskriften må være å få til en nedgang i bruken av
utenlandske treslag, samt effektiv kontroll med de utplantingene det blir gitt tillatelse til. Hvis dette
ikke blir resultatet, mener vi at hele forskriften må vurderes på nytt.
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