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Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep.
0030  Oslo

Høringsuttalelse til ny naturskadeforskrift

Fylkesmannen i Buskerud viser til brev av 10.12.2015 fra Landbruks- og matdepartementet,
om høring av forslag til ny naturskadeforskrift.

Generelt om den nye forskriften
Fylkesmannen mener høringsnotatet og den nye forskriften framstår som godt
gjennomarbeidet. Erfaringer fra gammelt regelverk er hensyntatt og innarbeidet på en god 
måte i det nye forslaget til forskrift. Arbeidet med forvaltning av naturskadeerstatning vil med 
det nye rammeverket bli mer ensartet og tidsriktig, bl.a. med nettportal for søknad og 
behandling. Fylkesmannen vil videre kommentere noen av momentene i høringsforslaget.

Minsteutbetaling og egenandel
Fylkesmannen har ingen innvending på valgt minsteutbetaling. Overgangen til prosentsatser 
for egenandel er en forbedring i forhold gjeldende kombinasjon av fastbeløp og prosentsats.

Frist for gjenoppretting
Det gis en generell frist på 3 år for gjenoppretting (erstatningsutbetaling). Fristen kan etter 
søknad forlenges med inntil ett år. Fylkesmannen vil påpeke en interessekonflikt ved at 
forlengelsesfristen kun er angitt til maks ett år. Ved en større naturskade på privat vei 
(skogsbilvei) kan det for veieier bli aktuelt med et større prosjekt for oppgradering /
ombygging av et helt veisystem. I forbindelse med tilskuddsutbetaling til skogsbilvei er 
standard utbetalingsfrist 3 år, med forlengelse inntil 2 år etter søknad.
Fylkesmannen ser at frist for gjenoppretting med fordel kunne vært harmonisert med frist for 
gjennomføring av tiltak (tilskuddsutbetaling), jf. § 3, 5. ledd i forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Fylkesmannen har ingen kommentarer til de øvrige bestemmelsene i forskriften.

Med hilsen

Helge Nordby
fagsjef

Olav Granheim
seniorrådgiver
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