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Innspill til høringsforslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard
NIBIO takker for muligheten til å komme med innspill og kommentarer til høringsforslaget til
revidert Norsk PEFC Skogstandard. Vi har følgende innspill til endringer for å gjøre teksten mer
presis på noen enkelte punkter.

S. 29 Dokumentasjon og rapportering:
Fra høringsforslaget:
Nye nøkkelbiotoper skal rapporteres til databasen Kilden. Det samme skal gjøres ved eventuell
endring av eller flytting av nøkkelbiotop.

Forslag til ny tekst:
Nye nøkkelbiotoper skal rapporteres til databasen Sbase hos NIBIO. Det samme skal gjøres ved
eventuell endring av eller flytting av nøkkelbiotop.

Kommentar:
Kilden er ikke en database, men en innsynsløsning. MIS-data ligger i databasen Sbase2,
informasjonen fra denne basen vises blant annet i Kilden, men også i andre innsynsløsninger.

S. 40 – Kravpunkt 3. Planlegging i skogbruket:
Fra høringsforslaget:

For skogeiere som ikke har slik plan, vil de skogfaglige dataene som ligger i databasene
Gårdskart og Kilden (spesielt SAT-SKOG data) være tilstrekkelig til å dekke kravet om
opplysninger om skogressursene.

Forslag til ny tekst:
For skogeiere som ikke har slik plan, vil de skogfaglige dataene som ligger i NIBIOs innsynsløsning
Kilden (spesielt Skogressurskartet SR16) være tilstrekkelig til å dekke kravet om opplysninger om
skogressursene.

Kommentar:
Verken Gårdskart eller Kilden er databaser, men innsynsløsninger. Gårdskart inneholder kun
informasjon om Miljøregistreringer i Skog. SatSkog-data er anbefalt å benyttes på et overordnet
nivå, og bør ikke brukes på enkelteiendommer. Skogressurskartet SR16 viser utbredelsen av skogen
og gir detaljert informasjon i form av ulike skogegenskaper – som blant annet treslag, bonitet og
volum. Mer informasjon om SR16 kan leses her: https://www.nibio.no/tema/skog/kart-overskogressurser/skogressurskart-sr16.

Ta kontakt med Tove Vaaje Kolstad (tove.vaaje-kolstad@nibio.no) om det er uklarheter knyttet til
endringsforslagene.

Med vennlig hilsen
Bjørn Håvard Evjen
Divisjonsdirektør

