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Svar på spørsmål  om lov om skogbruk - Norsk PEFC Skogstandard og 

bærekraftforskriften 

 

Landbruks- og matdepartementet viser til brev datert 26.11.2012  fra 

Naturvernforbundet i Østfold med spørsmål om forskrift om bærekraftig skogbruk og 

Norsk PEFC Skogstandard.  

 

Naturvernforbundet i Østfold vil ha avklart om brudd på skogstandarden må anses som 

brudd på loven og av det følger at overtredelse ikke skal meldes til kommunen men til 

politiet. 

 

Naturvernforbundet har fått svar fra Økokrim datert 14.11.2012 om at politianmeldelse 

kan inngis til lokalt politi uavhengig av om saken også meldes til kommunen.  

 

Økokrim har videre henvist Naturvernforbundet i Østfold til Landbruks- og 

matdepartementet med spørsmålet de stiller om brudd på skogstandarden må anses 

som brudd på loven. 

 

Koblingen mellom skogbrukets skogstandard, slik denne ble utviklet i 

samarbeidsprosjektet Levende Skog, og myndighetenes forskrift om berekraftig skogbruk 

fastsatt 7. juni 2006 er en direkte konsekvens av politiske signaler fra Stortinget i 

forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr.  28 (2004-2005) om ny skogbrukslov. 

 

I denne forbindelse understreket Stortinget at de skogeiere som fulgte Levende Skog-

standarden også etterlevde bærekraftforskriften. Reglene i forskriften skulle fungere 

som et sikkerhetsnett. 



Side 2 

 

 

Dette innebærer også at brudd på sertifiseringsreglene vil være brudd på 

bærekraftforskriften, jf. § 5 første ledd i bærekraftforskriften:  ”Ved gjennomføring av 

skogbrukstiltak skal skogeigaren sørgje for at verdiane i viktige livsmiljø og 

nøkkelbiotopar blir tekne vare på i samsvar med retningslinene i Levende Skog”. 

Hvorvidt slike brudd gir grunnlag for enten forvaltningsmessig eller strafferettslig 

forfølgelse må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

Departementet vil peke på at en del livsmiljøer er utvalgt for ikke-hogst, og deretter har 

eierne av disse mottatt tilskudd fra det offentlige for å ivareta disse områdene urørt. Om 

det for eksempel –  bevisst eller ubevisst – er hogd innenfor grensene i slike områder er 

dette brudd på vilkårene for nevnte tilskudd og det kan bli aktuelt å kreve tilskuddet 

tilbakebetalt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Øistad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Beate Løken 

 seniorrådgiver 
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