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Høring – forslag om endring av vilkår for bruk av
forurensningslovens høyeste strafferamme
Vi viser til høringsbrev datert 18.12.2018 vedrørende forslag om å endre vilkår for bruk
av forurensningslovens høyeste strafferamme. Vi har blitt gjort oppmerksom på saken i
dag, 04.02.2019, fra Norges Bondelag. Siden høringsfristen går ut i dag, får vi ikke
anledning til å gå grundig gjennom høringsforslaget. Vi vil imidlertid understreke
følgende punkter:
Norges Skogeierforbund mener det er svært uheldig at ingen grunneierorganisasjoner har
vært direkte høringsinstanser, verken i Miljødirektoratets høring i fjor, eller i denne
høringsrunden. Dette er en sak som i stor grad berører grunneiere, og både Norges
Bondelag, Norges Skogeierforbund og andre grunneierorganisasjoner burde vært
involvert i dette arbeidet fra starten av.
Norges Skogeierforbund er enig med Norges Bondelag at det er viktige prinsipielle
spørsmål som ikke er tilstrekkelig drøftet i høringsnotatet og at forslaget er mangelfullt
utredet.
Norges Skogeierforbund mener det er spesielt viktig med en grundig drøftelse rundt
spørsmålet om skade på natur skal anses for å være like alvorlig som skade på et
menneske.
Forslaget om å senke skyldkravet og utvide straffeansvaret kan få store konsekvenser
som ikke er belyst i forslaget. Saken fra Sør-Østerdal tingrett, som Norges Bondelag
viser til, er illustrerende. Det er videre lett å tenke seg tilfeller der f.eks. hogst medfører
konflikter mellom verneforkjempere og næringsutøvere, med påfølgende anmeldelse av
skogeier, noe som igjen kan medføre store personlige belastninger og
vanskeliggjøre/stoppe næringsutøvelsen.
Lovforslaget vil medføre en stor utvidelse av straffeansvaret som innebærer at bønder,
skogeiere og andre næringsdrivende står i fare for å bli tiltalt og fengslet for handlinger
eller unnlatelser som etter manges oppfatning burde ligge innenfor den tillatte risiko.
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Endringen vil også gi rom for domfellelser der en grunneier har opptrådt aktsomt og
hensynsfullt, men vært uheldig.
Norges Skogeierforbund vil for øvrig gi full støtte til de synspunkter som Norges
Bondelag kommer med i sin høringsuttalelse. Skogeierforbundet mener det er viktig at
de prinsipielle spørsmålene faktisk blir drøftet før det eventuelt foretas endringer i
forurensningsloven.
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