
 

 

 

Postadresse: Postboks 700, 9815 Vadsø   Org. nr: 993 487 71 
Web: www.finnmarktreforum.no 
 
 

 

Miljødirektoratet        

 

04.01.2022 

  
Høringsinnspill – utenlandske treslag 

 

Finnmark treforum er et skognæringsforum som har medlemmer fra hele verdikjeden i 

skogbruket. Vi har som formål å fremme bruken av lokale skogressurser og at lokale 

bedrifter skal stå best mulig rustet til å produsere og selge det markedet etterspør av skog- 

og treprodukter.   

I Finnmark har vi i beskjeden grad innslag av utenlandske treslag. Det er brukt noe 

lutz/sitkagran i kyststrøkene i Vest-Finnmark i tillegg til enkelte plantinger av sibirsk lerk i 

innlandet. I tillegg blir fjelledelgran brukt til juletreformål. Vi mener det fortsatt må være mulig 

å benytte disse treslagene på egnede voksesteder fordi de utgjør en mulighet for å 

produsere skogråstoff i områder der norske treslag ikke har samme produksjonsmulighet. 

Når det gjelder sibirsk lerk, har denne en produksjon og krav til voksested som tilsvarer 

stedegen furu. Den kan imidlertid være et nisjetre i klimautsatte områder, der det er mye 

vindslit og kalde vintre. Slike forhold har vi i deler av Finnmark og der ser vi at Sibirsk lerk har 

bedre produksjon og overlevelse enn furu. 

Vi mener forslaget til ny forskrift om utenlandske treslag er godt, og støtter alternativ 1. der 

det fortsatt skal være tillatt å bruke utenlandske treslag. I tillegg har vi disse innspillene: 

• Det er positivt at forskriften åpner for å bruke utenlandske treslag i skogbruket. 
Skogeiers ansvar for plantingene tydeliggjøres ved at denne pålegges ansvaret for å 
holde kontroll på spredning. Vi mener at tidspunktet for når dette ansvaret gjelder må 
være fra tidspunktet den nye forskriften trer i kraft.   
 

• Vi støtter forslaget om å forenkle prosedyrene rundt etablering av juletre- og 
pyntegrøntfelt ved å innføre meldeplikt. En forutsetning er at feltene hogges før de 
setter frø. Det bør tydeliggjøres i forskriften hvem som har ansvaret for å holde 
oversikt over feltene. 
 

• I dag blir mange søknader avvist, og vårt inntrykk er at begrunnelsen for disse 
avslagene er veldig generelle og lite faktabaserte. Det må i saksbehandlingen for 
slike saker, være konkrete og målbare begrunnelser for om en søknad skal tillates 
eller avslås. Søknadene behandles av Statsforvalterne i de ulike fylkene. Det er 
vanligvis miljøvernavdelingene som har fått dette ansvaret. Vi mener det må settes  
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krav til at det i behandlingen av søknader om utsetting av utenlandske treslag, skal 
også skogbruksfaglig kompetanse hos landbruksavdelingen involveres.  
 
 

• Dagens søknadsbehandling er svært omfattende og byråkratisk, og vi tror det er 
mange som ikke søker på grunn av dette. Søknadsskjemaet er på 7 sider og  
spørsmålene som skal besvares er gjentakende, dårlig formulert og gjennomsyret av 
en terminologi som ikke kan forventes å være kjent av en gjennomsnittlig skogeier. 
Skjemaet må forenkles og måten det skal fylles ut på må gjøres tilgjengelig på digital 
form.   

 

• Dagens saksbehandlingstid på søknader om utenlandske treslag er svært lang. I vårt 
fylke kan det gå flere år. Dette skyldes både sendrektig saksbehandling hos 
Statsforvalteren og hos Miljødirektoratet, dels som følge av at alle tillatelser blir 
påklaget av miljøvernorganisasjonene. Vi mener at dagens saksbehandlingsregime 
for disse søknadene legger opp til dårlig forvaltningsskikk og vanskeliggjør 
utplantingen for den enkelte søker. Det må derfor settes en frist for når svar på 
søknad og evt. klage/klagebehandling må være ferdig.  

 

 

På vegne av styret i Finnmark treforum 
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