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Konklusjon:
•

Vi har mye kunnskap om økologi, natur- og artsmangfold i skog, naturlig
dynamikk og hva skogbruket gjør med skogen som økosystem. Dette er
dårlig implementert i skoglov og bærekraftforskrift.
• Dårlig kartleggingsgrunnlag (MIS), bommer på mange biologisk viktige
arealer, registrerer ikke arter, håndteres av næringen.
→Skogbruket hogger områder som skulle vært bevart, truede naturtyper og
viktige leveområder for sjeldne arter.
→ Økt flatehogst øker klimagassutslippene de nærmeste tiårene
• Erfaringer og praksis. Trøndelag SFs kritikk, skogmyndighetenes
unnfallenhet, Follsjå, Østfolddom. Frivillige må følge opp lov……
• Dagens skogbruk er ikke bærekraftig, bla. pga for svak lov og forskrift!

Skogbruksloven 2005
•
•
•
•

Lagd samtidig med ny pbl og nml. Lite koordinert
Skogloven står utenfor begge to
Skogeiers plikt og ansvar er lite endret fra 1976
Dårlig avklaring av ansvar mellom aktørene (skogeiere,
andelslag/entreprenører/tømmerkjøper/veiledningstjeneste)
• Som den gamle når det gjelder mål, produksjonsformer
• Mye overlatt til næringen selv. Uoversiktlig sammenblanding
med næringspolitisk sertifisering/standarder.

Utfordringer:
-

Viktige deler i Naturmangfoldloven er unntatt skogbruket.
Vag og vidt tolkbar forvaltningslov med veldig stor frihet.
Miljøinformasjonsloven virker dårlig.
Sammenblanding med privatrettslig standard.
Myndighetene abdiserer – dårlig overvåking og sanksjonering.
Kunnskap og praktisk oppfølging BMF overlatt til frivillige.
PBL kan verdsette skogareal så høyt at utbygging ikke tillates, men
brukes skogloven kan man hogge samme område.

Rødlister 2018 og 2021
Antar ~ 72.190 arter
46 891 arter registrert
23 405 vurdert (2021)
4957 på rødlista (21%)
2752 (12 %) er truet
1330 (48 %) i skog
84% i gammelskog

19 skogtyper er rødlista,
8 er truet (2018)
Fremmede arter med svært høy økologisk
risiko er lov å bruke (fx sitka og lutz)

Skogloven sikrer ikke internasjonalt verneverdig skog.

Sommereik. Utvalgt
naturtype som skal bevares
etter nml § 52, unntatt i
produktiv skog….

T.h. flueblomst, NT og fredet
fra plukking. Men levested er
ikke fredet og den kan kjøres
i filler av hogstmaskiner…..

Loven forutsetter ikke artskunnskap
Rosenkjuke (NT – nær truet.

Sprekkuke (VU - sårbar)

Ikke snakk om økologisk stedstilpasning i
loven. I edellauvskog, sumpskog,
høybonitets granskog o.l. er det opp til
skogeier å bestemme hogstform/tiltak….

Loven sier at hogst skal tilpasses
landskapet. Næringen sier hogst skal
være økonomisk stedstilpasset.

«Skoglovverket er fra begynnelsen av 2000
tallet, og er modent for revisjon på en rekke
punkter, herunder miljø og klimatema. Det er
nødvendig at skoglovverket legger større vekt
på og innarbeider begreper som klima og
erosjon i sine bestemmelser. Til tross for at
skognæringen i Trøndelag har mye
miljøkompetanse og er miljøsertifisert så er
det som Naturvernforbundet antyder for
mange eksempler på at miljøhensynene ikke
ivaretas godt nok. Dette er noe både
offentlige myndigheter og næringen må ha
økt fokus på framover.»

«Det var ikke kommunens intensjon å anmelde
skogeierne, og vi ser i ettertid at anmeldelsen skaper
usikkerhet knyttet til hvem den er rettet
mot og fortolkning av lover og regelverk for slike
saker».

Skoglova:
§ 4.Skogeigaren sitt forvaltaransvar
Skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen blir gjennomførte i samsvar med lov
og forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta
omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at
nokre tiltak i skogen ikkje kan gjennomførast. Innafor desse rammene står
skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå eigne mål.Skogeigaren skal sjå til at dei
som gjer arbeid i skogen rettar seg etter lova og forskriftene. Departementet kan gi
nærare forskrifter om omsyn skogeigaren skal ta i høve til miljøet.

Forskrift om berekraftig skogbruk:
§ 3.Plikta til å ta miljøomsyn
Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sjå til at det blir teke
nødvendige omsyn til biologisk mangfald, friluftsliv, landskap og
kulturverdiar i samsvar med føresegnene i skogbrukslova.
Skogeigar skal sjå til at også dei som gjer arbeid i skogen tek slike omsyn.

Naturvernforbundet i Østfold og miljøorganisasjonen Sabima anmeldte
kommunen.
Våren 2021 kom politiet med sin konklusjon:
Kommunen hadde brutt både naturmangfoldloven og vannressursloven, og fikk
500 000 kroner i bot.
Boten ble ikke vedtatt. Kommunen mente nemlig at de ikke hadde gjort noe galt.
Faktisk mente de hogsten var et positivt og nyttig inngrep for naturen. Dermed endte saken opp i
retten. Der har Søndre Østfold tingrett nå kommet med en dom: Moss kommune tapte saken og må
betale boten.
Hogsten har blitt 150 000 kroner dyrere

Dommen innebærer at boten har økt til 600 000 kroner. I tillegg må Moss kommune betale 50 000 kroner i saksomkostninger til staten.

Under rettssaken var Moss kommune representert av Torunn Årset, direktør for plan, miljø og
teknikk. Hun forsvarte begrunnelsen om å hogge trærne i naturreservatet.
– Kommunen ville ha gjennomført tiltaket som ble gjort igjen, sa hun i sin forklaring.
– Jeg mener fortsatt vi har gjort det som er best for å ivareta naturreservatet på lang sikt på best
mulig måte, la hun senere til.

Et godt skogbruk er at:
- skogbruket aktivt bidrar til raskt, nok og representativt skogvern
- biologisk verdifull og verneverdig skog ikke hogges
- en del skog får lov å bli biologisk gammel
- det drives mye mer lukka hogst -økologisk stedstilpasset
- det settes igjen nok gamle trær og trær som får lov å bli gamle

- det settes igjen nok død ved, både stående og liggende trær
- hogst/skjøtsel skal bidra til å øke variasjonen i skogen
- det ikke brukes økologisk fremmede treslag
-

Skoglov som tar inn natur- og klimahensyn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strengere og mer konkrete miljøkrav for å sikre biologisk mangfold
Skogmyndighet som gjør jobben - oppsyn - sanksjonering
Kun bruk av økologisk tilhørende treslag. Bekjempe farlige arter
Miljøfiendtlige tilskudd fjernes (drift i bratt terreng, ødeleggelse av INON)
Bruk penga på miljøfremmende aktiviteter i skogbruket
Innfør forbud mot hogst og veibygging i hekke- og yngletidsperioden
Bærekraftforskriften må gjøres uavhengig av sertifiseringen
Reell likestilling mellom skogbrukslovens to målsettinger
Fleralderskogbruk må i stor grad erstatte flatehogst
Meldeplikt på endringstiltak som hogst og tynning
Forby grøfting, sprøyting og gjødsling
Uavhengig kartlegging av miljøverdier i skog

