Forvaltning av skog – lærerveiledning

Forvaltningen av skog er regulert gjennom ulike lover og forskrifter, og gjennom frivillige
sertifiseringsordninger. Formålet er en forvaltning som tar hensyn til både næringsinteresser,
naturmiljøet og friluftsliv og dermed dempe konfliktnivået.
Denne lærerveiledning gir en oversikt over de ulike kravene som stilles ved forvaltning av skog, og er
en guide til videre informasjon. Dette gir læreren en anledning til å sette seg inn i stoffet i forkant, og
guiden gjør det også lettere for elever å finne frem til og sette seg inn i deler av lovverket.
Vi har delt informasjonen inn i:
 Statlig forvaltning: Tredeling av makt
 Lovgiving:
o Lover: naturmangfoldloven, skogloven
o Forskrift: Forskrift om bærekraftig skogbruk
 Standarder og sertifisering av skogsdrift
 Hvordan kan jeg si ifra hvis noe ikke er bra?

Statlig forvaltning
Målet er å gi elevene en innføring i hvordan maktfordelinga er i Norge, med Stortinget som
lovgivende organ, regjeringen som utøvende og domstolene som dømmende. Til dette kan du bruke:
 Faktaark FNF om statlig forvaltning:
o C1 Statlig forvaltning
 Kapittelpresentasjon for kap. 8: Det politiske systemet i Norge for læreboka «Streif» fra
Samlaget:
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o Samlaget, Streif, kap. 8 - presentasjon
Dette er sannsynligvis omtalt i læreverkene dere bruker for samfunnsfag også
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Forvaltning av skog

Lovgiving
Naturmangfoldloven er en sektorovergripende lov som gjelder for alle tiltak og all bruk som påvirker
norsk natur. Det betyr også at beslutninger som gjøres etter annet lovverk, må sees i sammenheng
med bestemmelser i naturmangfoldloven. Det er flere andre lover som berører forvaltning av skog,
men vi har kun valgt å ta med skogbruksloven og noen av dens forskrifter. Eksempler på andre lover
er markaloven og friluftsloven.
1. Naturmangfoldloven
i. Presentasjon med ideer til bildebruk mm (eget vedlegg: 7A Naturmangfoldloven)
ii. Faktaark FNF (bruk de aktive linkene, eller finn
faktaarkene på www.fnf-nett.no):
a.
b.
c.
d.
e.

B2 Naturmangfoldloven
B2-1 Naturmangfoldloven
B2-2 Naturmangfoldloven
naturtyper
B2-3 Naturmangfoldloven
arter
B2-4 Naturmangfoldloven

– Grunnmuren
– Utvalgte
– Prioriterte
– Områdevern

2. Skogbruksloven
i.
Skogbruksloven og dens forskrifter (eget vedlegg: Skogbruksloven og forskrifter)

Standarder og sertifisering
En skogstandard er samling av miljøkrav som flere parter har blitt enige om at skal kjennetegne en
bærekraftig skog. Det blir ut fra disse kravene laget systemer som skal følges, og forplikter en
skogeier seg til å følge dette systemet, blir tømmeret sertifisert. Det er en frivillig ordning, og viser at
tømmer kommer fra skog som er blitt behandlet etter strengere regler enn lovgivning. Det aller
meste av tømmeret som selges i Norge er sertifisert gjennom ulike miljømerkeordninger, der den
mest vanlige er PEFC.
1. Norsk PEFC Skogstandard: En standard med 25 kravpunkt for hvordan skog skal forvaltes. Sist
revidert i 2010 (basert på den gamle enigheten om Levende skog fra 2006), da det brede
samarbeidet mellom skognæring og miljø- og friluftslivsorganisasjoner opphørte. Standarden
med kravpunktene: http://www.pefcnorge.no/side.cfm?ID_kanal=11 (klikk på link oppe til
høyre)
2. Sertifiseringsordninger:
i.
Sertifiseringsordningen PEFC: Den mest vanlige sertifiseringsordningen, bygger på
Norsk PEFC Skogstandard. www.pefc.org gir en god oppsummering på «Om PEFC» og
en film på engelsk om VM på ski i Val di Fiemme som viser det internasjonale
perspektivet - denne ligger også på YouTube:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UNIy2QkpgcI)
ii.
Sertifiseringsordningen FSC: Eneste skogsertifisering med krav om formalisert
samarbeid mellom miljø, sosiale og økonomiske partsgrupper:
i. Om miljøsertifisering av skog: http://www.sabima.no/skog/miljosertifisering
ii. Om FSC:
http://www.wwf.no/dette_jobber_med/norsk_natur/skog/forest_stewardsh
ip_council__fsc_/
iii. Om FSC Norge:
http://www.wwf.no/dette_jobber_med/norsk_natur/skog/forest_stewardsh
ip_council__fsc_/fsc_i_norge/
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Hvordan kan jeg si ifra hvis noe ikke er bra?
Vi kan alle bidra til å redde verdifulle skogsområder, både ved å stoppe skadelige inngrep og gjennom
å bidra til vern. Ute på søndagstur oppdager du kanskje noe som er endret i skogen. Plutselig er
hogstmaskinene i gang eller det er en ny vei gjennom et skogholt. Eller kanskje leser man i avisa om
at det skal bli hyttefelt i skogen der det finnes sjeldne planter eller fugler. De fleste av de aktivitetene
du ser i skogen følger miljøkravene og er lovlige, mens andre ting ikke bør skje.
Informasjon om hvordan du går fram hvis du har verneforslag, ønsker å stoppe utbygging av
skogsbilveier eller oppdager hogst du mener er ulovlig, kan du se på miljøjuss-sidene til
Naturvernforbundet under «Skog»: www.miljojuss.no
Organisasjonene spiller en viktig rolle ved å være pådrivere til endring av lover eller standarder for
skogbruk. Hvis man ønsker å bidra til dette, må man ta aktivt del i organisasjonenes arbeid. Les mer
om de ulike organisasjonene her:
1. Faktaark FNF om interesseorganisasjoner(bruk de aktive linkene, eller finn faktaarkene på
www.fnf-nett.no):
o E1 Organisasjoner - Natur- og friluftslivsorganisasjoner
o E2 Organisasjoner - Grunneier- og rettighetshaverorganisasjoner

Kilder:
www.fnf-nett.no
http://miljojuss.no/tema/skog/
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