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Utkast til ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader – 

Høringssvar fra NORSKOG 

 

NORSKOG har gått gjennom forslaget til naturskadelov, og er positive til målet om langt 

kortere saksbehandlingstid og mindre komplisert saksbehandling enn ved dagens system. 

Det er ett hovedpunkt i det nye forslaget NORSKOG ønsker å sette skarp fokus på: 

 

 

§ 10 Egenandel og minsteutbetaling 

NORSKOG støtter ikke at det skal innføres en egenandel på 25 % for alle skader, i stedet for 

dagens erstatningsordning. Dette vil ganske riktig føre til en høyere erstatning enn i dag for 

de som opplever naturskader som beløper seg til under 100 000 kroner. Det vil imidlertid 

føre til en betydelig forverring for de som blir rammet av de virkelig store naturskadene – og 

jo større skader, jo verre blir situasjonen økonomisk for skadelidende. Slik NORSKOG ser det 

er det ved de store naturskadene at man virkelig trenger en god erstatningsordning for å 

klare å gjenreise det som har gått tapt, eller gå til gjenanskaffelse av tilsvarende fast 

eiendom/løsøre.  

 

 

Øvrige kommentarer 

Ny forvaltningsmodell 

SLF foreslår å fjerne lensmannsskjønnet som har vært praktisert i tilknytning til dagens lov. I 

stedet ønsker de en forvaltningsmodell hvor skadelidte selv skal dokumentere at det 

foreligger en naturskade, og anslå kostnadene som er nødvendige for gjenoppretting etter 

skaden. Ved større eller mer kompliserte skader vil SLF innhente en takst som supplement til 

denne egenoppgaven. Fylkesmannen skal bistå ved oppnevning av kyndige takstmenn der 

dette er nødvendig.  

 

NORSKOG synes den skisserte modellen fremstår som en praktisk løsning. Som 

departementet påpeker så har dagens ordning med lensmannsskjønn den fordelen at 

skadelidte får bistand av en lokal offentlig myndighet når taksten skal fastsettes. NORSKOG 

tror fordelen av å benytte seg av lokalkjente takstmenn kan ivaretas på en god måte dersom 

det føyes til i bestemmelsene at Fylkesmannen skal rådføre seg med den skadelidte selv, og 

vurdere vedkommendes eventuelle forslag til lokalkjent takstmann. I de tilfellene hvor det  



   

 

foreligger naturskade på landbruksareal er det også viktig at den eller de som skal bistå i 

taksten har kjennskap til den næringen som drives på den skadde grunnen, slik at taksten 

blir utført med forståelse for hvordan skaden vil ramme grunneieren. Det er også naturlig at 

den skadelidte blir informert om når taksten skal foregå, og får mulighet til å være med 

under takseringen.  

 

Mer bruk av regress 

NORSKOG støtter forslaget om økt bruk av regress der tredjemann har medvirket til eller 

forårsaket skaden som er oppstått. Dette kan ha en gunstig preventiv virkning.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sign. 

 

Karen Anna Kiær 

Næringspolitisk konsulent i NORSKOG 


