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Skogbrukslova – en
ressursforvaltningslov
Formål, § 1:
• Fremme bærekraftig forvaltning av skogressursane i landet
• Ved aktiv lokal og nasjonal verdiskaping
• Sikre det biologiske mangfaldet og omsynet til landskapet,
friluftslivet og kulturverdiane i skogen.
Hensikten med skogbrukslova og forskriftene
• Bygge opp og ta vare på ressurser som først får nytte om
2-3-4 generasjoner, 50 – 120 år fram i tiden. Og ta hensyn
• Vi høster av investeringer gjort for 50 – 120 år siden

Samspillet mellom aktørene:
• Skogeierne, de aller fleste er gårdsskogeiere

• 125.000 skogeiere hvorav 118.000 privatpersoner som skal
beslutte hva som skal gjøres

• Tømmerkjøperne / skogeierforeningene

• 5-8 større tømmerkjøpere, PEFC og FSC - sertifisert

• Kommunene

• Forvalter lovverket, regelverk, tilskuddsordninger, veileder

• Staten

• Lover og rammebetingelser
• Forhandler jordbruksavtalen med Bondelaget og
Småbrukarlaget

Forskriftene til SKOGBRUKSLOVA
Skogfond
Berekraftig skogbruk
Landbruksveier
Marka
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket
• Skogbruksplanlegging med
miljøregistrering
•
•
•
•
•

Utfordringen er at regelverket er blitt så krevende at
fagressursene ikke er tilstrekkelig til å gjøre en
forsvarlig saksbehandling

Forskrift om skogfond
§ 1 Formål:
Finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursane
gjennom tvungen avsetning av midler
§ 4 Disponering av skogfond:
Skal brukes til langsiktige investeringar. Investeringane skal
være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og i samsvar
med skogbrukslova og dens forskrifter
Dersom ikke økologisk forsvarlig – ikke bruk av skogfond

Forskrift om skogfond
Forskrift om skogfond er det viktigste virkemiddelet vi har:
• Hver skogeier – sitt fond, landbrukskontoret forvalter alle
sine skogfond
• Fondet er penger som står til rådighet for skogeieren
• Skogfondsystemet forvalter også Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket på en relativt enkel måte.
• Men noe er ikke så enkelt:
• Tilskudd til skogsveger – en omstendelig prosedyre
• Tilskudd til miljøtiltak i skog – tungvint

Forskrift om berekraftig
skogbruk 1
§ 1 Formål:
Et bærekraftig skogbruk som sikrer miljøverdiene i skogen, aktiv
forynging og oppbygging av ny skog, og god helsetilstand i skogen
§ 3 Plikt til å ta miljøhensyn:
Skogeieren skal ta nødvendige hensyn til biologisk mangfold,
friluftsliv, landskap og kulturverdiar i samsvar med skogbrukslova.

Skogeier skal sørge for at de som gjør arbeid i skogen også tar slike
hensyn.

Forskrift om berekraftig
skogbruk 2
§ 4 Miljødokumentasjon og miljøregistreringer
Føre-var-hensyn nedfelt i PEFC skal legges til grunn.
§ 5 Miljøhensyn ved skogbrukstiltak
Skogbrukstiltak skal gjennomføres slik at viktige livsmiljø og
nøkkelbiotoper blir tatt vare på i samsvar med PEFC – hogst, kjøring
stier, landskap, kantsoner, 10 % lauvtrær, ikke nygrøfting, regler ved
skogreising og utenlandske treslag.
§ 6 – 8 Plikt til å forynge skogen
Minimum 3 år etter hogst, minimum tetthet etter bonitet.

Forskrift om berekraftig
skogbruk 3
§ 6 – 8 Plikt til å forynge skogen
Minimum 3 år etter hogst, minimum tetthet
etter bonitet.
§ 9 – 14 Tiltak mot skader i skog
Hogst og ungskogpleie og slikt må ikke skje
slik at det oppstår fare for insektskader eller
andre skader.

Kommunen skal overvåke skogen
Forebyggende tiltak.

Samspillet med annet lovverk
• Naturmangfoldsloven – Denne
loven er alltid viktig, jfr. § 8 - 12
• Jordlov og konsesjonslov - deling
av eiendom og hvem kan eie
• Markaloven
• Lov om innlandsfisk og laksefisk
• Vannressursloven
• Viltloven

Forskrift om planlegging og
godkjenning av landbruksveier 1
§ 1 Formål
Planlegging og bygging skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger.
Samtidig legges vekt på miljøverdier, som naturmangfold, landskap,
kulturminner og friluftsliv, fare for flom, erosjon, løsmasseskred, og
andre interesser.
§ 1-3 Virkeområde
Gjelder nybygging og ombygging. Ikke midlertidige veier < 150 m.
Gjelder ikke vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting.
Nå opprustes skogsbilveger bygd for 40 – 70 år siden, de skal vare i nye
50 – 100 år. Olja ble funnet for 0 – 50 år siden, og må avvikles på få år

Forskrift om planlegging og
godkjenning av landbruksveier 2
§ 2-1 til 2-3 Søknadsplikt
Søknad på skjema med kart og tilstrekkelig med opplysninger sendes
til kommunen. Må avvente behandling i kommunen.
§ 3-1 Saksbehandling, uttalelser
Kommunen skal innhente nødvendige uttalelser og elles sørge for at
saken er så godt opplyst som mulig
Kulturminnemyndigheter, Statens vegvesen, Bane NOR,
Statsforvalteren, fylkeskommunen, reindriftsansvarlig skal få saken på
høring, dersom interesser de ivaretar blir berørt.

Forskrift om planlegging og
godkjenning av landbruksveier 3
§ 3-2 til 3-4 Saksbehandling, vedtak og vilkår
Det skal blant annet legges vekt på:
a. Helhetsløsninger
b. Konsekvenser
c. Fare for flom, erosjon og løsmasseksred
Vilkår kan være krav om plankompetanse, linjeføring, teknisk
utforming, vedlikehold, miljøtilpasning og begrensing av
motorferdsel. Det kan også settes andre vilkår som er påkrevd for å
ivareta hensyn som forskriften skal tjene.

Samspillet med PEFC
skogstandard,
hvor er føringene?
• Forvaltning av skogen,
skogbruksplanlegging
• Hogst
• Planting og ungskogpleie
• Veibygging og – opprusting

• forskrift om skogbruksplanlegging
med miljøregistrering
• bærekraftsforskriften
• PEFC
• Skogfondsforskriften
• Landbruksveiforskriften, naturmangfoldsloven, kulturminneloven

PEFC skogstandard
•
•
•
•

27 kravpunkter
Revisjon ca. hvert 5. år, nå i 2022, høringsfrist 10. juni
Flere kravpunkt blir skjerpet
Mange organisasjoner med i revisjonen, også miljø- og
friluftsorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjoner

Reglene her er mye mer detaljert og omfattende enn
lovverket, som setter rammer!

PEFC skogstandard

Forvalteransvar og planlegging
1. Forvalteransvaret og skogsertifiseringsavtale – bygger på å
følge lovverket
2. Arbeidskraft og sikkerhet
3. Planlegging
4. Skogsveger
5. Friluftsliv
6. Samiske rettigheter
7. Bevaring av skogarealet
8. Genbevaring- skogstrær
9. Åpenhet om miljøinformasjon

PEFC skogstandard
Hogst og skogbrukstiltak

10. Hogst
11. Avfall og forurensing
12. Livsløpstrær og døde trær
13. Terrengtransport
14. Langsiktig virkesproduksjon
15. Markberedning
16. Treslagsfordeling
17. Bruk av plantevernmidler
18. Gjødsling og næringsbalanse
19. Bruk av utenlandske treslag
20. Skogreising og treslagsskifte

PEFC skogstandard
Særskilte miljøverdier

21. Nøkkelbiotoper
22.Hensyn til rovfugl og ugler
23. Hensyn til tiurleik
24.Vannbeskyttelse
25.Myr og sumpskog
26.Brannpåvirket skog
27.Kulturminner

Spennende å jobbe i skjæringspunktet
mellom
forvaltning, næring og miljø
Hvordan spennende?
• Natur
• Mennesker
• Teknikk
• Miljø og biologi
• Økonomi og politikk

