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Viken skog SA.

Krav om dokumentasjon på vurdering av nøkkelbiotop etter PEFC
skogstandard, kravpunkt 21.

Kravet gjelder Gnr./Bnr. 188/335 (Steinsåsen) i Hole kommune. Her er det registrert
naturtypelokalitet verdi A, samt mange rødlisterater, inkludert truede arter. Det er helt nylig uført
hogst på eiendommen. En betydelig andel av de eldre furutrærene er hogd.
Viser til "Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning
for miljøet (miljøinformasjonsloven), § 16, samt tidligere vedtak i miljøklagenemda.
Viser også til:
-Skogbrukslova § 4. Skogeigaren sitt forvaltaransvar
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.
- Forskrift om bærekraftig skogbruk, § 4.Miljødokumentasjon og miljøregistreringar
Skogeigar skal kunne gjere greie for dei miljøomsyn som ligg til grunn for planlagde eller utførte tiltak
i skogen, jf. lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige
beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven).
Etter PEFC skogstandard, kravpunkt 21, er det et krav av person med skogbiologisk kompetanse
(godkjent av sertifikatholder) benyttes ved hogst i nærheten av registrerte funn av truede arter og
naturtyper verdi A. Hensikten er at viktige livsmiljøer for rødlistearter ivaretas ved hogst.

Utdrag av kravpunkt 21, PEFC:
Konsultasjon med miljødatabaser
Ved planlegging av hogst skal eksterne kilder for miljøinformasjon i databasene Artskart og
Naturbase være konsultert. Der skogbrukstiltakene vil kunne berøre kjente forekomster av truete
arter, truete naturtyper eller nasjonalt viktige naturtyper (A-verdi) etter DN Håndbok 13, og
informasjonen om artene/naturtypene ikke tidligere er vurdert i forbindelse med utvelgelse av
nøkkelbiotoper, skal person med skogbiologisk kompetanse vurdere om det bør etableres en eller
flere nøkkelbiotoper i området. Vurdering av behovet for å etablere nøkkelbiotoper baseres på
MiS-metodikken. Kommunen og fylkesmannen skal informeres om eventuelle nye nøkkelbiotoper. Nye
nøkkelbiotoper rapporteres til databasen Kilden.
Dette kravet gjelder uavhengig eiendomstørrelse.
Naturvernforbundet krever skriftlig dokumetasjon på hvilke vurderinger som er gjort med tanke på
opprettelse av nøkkelbiotop. Dette skal være basert på MIS- metodikken hvor det er krav om hva
som skal registreres. Naturvernforbundet etterspør grunnlagsdokumenter som viser hvilke datoer
befaring/registrering har skjedd, navn på person med skogbiologisk kompetanse/firma, naturfaglig
beskrivelse av eventuelle livsmiljøer, nøkkelbiotopenes utstrekning og en verdivurderinger av denne,
samt anbefalinger når det gjelder å opprette nøkkelbiotop.
Viktige vurderinger skal etter PEFC skogstandard dokumenteres av sertifikatholdere.
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