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Høringsuttalelse -  utkast til ny jordskiftelov

Vi viser til høringsbrev datert 18.09.2009 og utkast til ny jordskiftelov.

Lovforslaget inneholder et klart skille mellom kompetanseregler og saksbehandlingsregler og
den framstår som en mer systematisk og lettere tilgjengelig lov, bl.a. ved at de ulike
sakstypene har fått egne kapitler.

Vi støtter arbeidet med å forenkle jordskifteloven, bl.a. med det formål å gjøre den lettere
tilgjengelig for grunneiere og rettighetshavere.

Vi har merket oss at jordskifteretten kan ta avgjørelser etter skogbrukslova jf. § 9-4 i
lovforslaget. Skogbruksstyresmakten skal varsles ved "større" hogster og ved hogst i
vernskog. Dette kan tolkes slik at myndigheten er avgrenset til hogst - "uthogst" for
eksempel som del av et standsskogoppgjør. Fylkesmannen har i enkelte tilfelle erfart at
rettsavgjørelser som har inkludert "uthogster" i liten grad har ivaretatt hensyn til viktige
miljøhensyn. Tilsvarende at fordeling av foryngelsesplikten etter skogbrukslova, har vært
uklar.

Fylkesmannen forutsetter at jordskifterettens myndighet etter § 9-4 ikke bare skal medføre
beslutninger om hogst, men også beslutning som klargjør skogbrukslovens øvrige
bestemmelser angående skogeiers forvalteransvar - i hovedsak plikter i forhold til miljø og
foryngelse etter hogst.

I denne sammenhengen bør også retten beslutte størrelse på skogfondsavsetning og fordeling
av skogfond som oppstår etter slik hogst.

Skogbruksstyresmaktene skal varsles ved større hogster. Det er opp til skogstyresmakten å
møte opp og uttale seg. Fylkesmannen håper at praktiseringen av denne konsultasjonen kan
gå lenger enn en enkel varslingsplikt, slik at skogbruksstyresmaktene blir oppfordret til å
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uttale seg. Vurderinger av miljøtilpasninger, krav til tilfredsstillende foryngelse og nødvendig
fondsavsetning, forsterker behovet for involvering av skogbruksstyresmakten og dens
fagkompetanse.

Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader til lovforslaget.

Med hilsen

Magnhild Mel dsø (e.f.)
fagsjef juridisk rådgiver


