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Høringsvar vedr. journalnummer NST-959-00040.

Til Naturstyrelsen,
Aalborg Universitet har ingen kommentarer til bemærkninger til vejledning til danske skovejere om EU´s
Tømmerforordning (EUTR).
Venlig hilsen
Bisera Bratovic
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Fra: Mads Brinck Lillelund [mailto:mabli@nst.dk]
Sendt: 10. november 2015 16:05
Til: 3f@3f.dk; post@jaegerne.dk; dn@dn.dk; info@danskenergi.dk; debra@energibranchen.dk;
mail@danskfjernvarme.dk; info@christmastree.dk; formand@dls-jagt.dk; landscenteret@landscentret.dk;
dof@dof.dk; info@skovforeningen.dk; jakob@dktimber.dk; traeinfo@traeinfo.dk; post@dmoge.dk;
lhn@au.dk; dongenergy@dongenergy.dk; info@energinet.dk; eof@eof.dk; mail@fdkv.dk;
sekretariat.fl@youseepost.dk; info@fsc.dk; hoering@nordic.greenpeace.org; gronhverdag@mail.dk;
webmaster@hededanmark.dk; info@kolonihave.dk; hoering@lf.dk; info@praktiskoekologi.dk;
denmark@nepcon.net; noah@noah.dk; mail@orbicon.dk; sekretariat@parcelhus.dk; info@pefc.dk;
info@skovdyrkerne.dk; ks@smaaskov.dk; tekno@tekno.dk; info@teknologisk.dk; tmi@di.dk;
regioner@regioner.dk; EFKM - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet; Energistyrelsens officielle
postkasse; mail@envina.dk; Finansministeriets postkasse; fmn@fmn.dk; jm@jm.dk; ktc@ktc.dk; kl@kl.dk;
Kulturministeriet; ku@ku.dk; science@science.ku.dk; km@km.dk; dce@au.dk; ruc@ruc.dk; sdu@sdu.dk;
trm@trm.dk; AAU/ESDH-sekretariatet; au@au.dk
Emne: Høring: Vejledning til danske skovejere om EU´s Tømmerforordning (EUTR) - frist 5/1-2016

Til høringsparterne
./. Vedhæftet er ”Vejledning til danske skovejere om EU´s Tømmerforordning (EUTR)”, som hermed sendes
i høring.
I vejledningen oplister Naturstyrelsen hvilken dansk lovgivning danske skovejere skal være opmærksomme
på i forhold til tømmerforordningen (EUTR). Det er et krav i henhold til EUTR, at skovdriften på en dansk
skovejendom overholder den i denne vejledning definerede gældende danske lovgivning, for at
træprodukterne kan sælges lovligt. Træ der fældes i strid med relevante love og bekendtgørelser i
vejledningens bilag 1, vil blive betragtet som ”ulovligt fældet træ” i Danmark, og det vil være forbudt og
strafbart efter EUTR at bringe dette træ i omsætning på EU´s marked.
Høringsfristen er fastsat til den 5. januar 2016 jf. høringsbrevet.

I kan også finde materialet her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58934
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