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Statsbudsjettet 2018 - Statskog SF - Tilskuddsbrev kap. 1161, post 70 

 

1 Bakgrunn  

Statskog SF utfører både myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver for Landbruks- 

og matdepartementet i henhold til avtale inngått mellom LMD og Statskog SF om oppdrag, 

heretter kalt Avtalen.  

 

De lovpålagte oppgavene har grunnlag i særlover som gjelder for eiendommene; fjelloven og 

lov om skogsdrift i statsallmenningene. Statskog SF er delegert myndighet etter de aktuelle 

lovene.  

 

De sektorpolitiske oppgavene har grunnlag i særlige pålegg og retningslinjer nedfelt i 

Avtalen.  

 

Målet for Statskog SFs arbeid med forvaltningsoppgavene er å sikre at de retter 

bruksberettigede og andre har på eiendommene blir ivaretatt i samsvar med lover og 

forskrifter. Foretaket skal også arbeide for en areal- og ressursdisponering som er tjenlig for 

samfunnet, de distriktene der eiendommene ligger, og for staten som eier. 

 

Statskog SF utfører også andre viktige samfunnsoppgaver, som tilrettelegging for friluftsliv 

på arealene, ivaretakelse av bygninger som har kulturhistorisk verdi og oppsyn/tilsyn med 

eiendommene.  
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Side 2 
 

2 Bevilgning og utbetalingsplan  

Det vises til Prop. 1 S (2017-2018) for Landbruks- og matdepartementet og Stortingets 

behandling av denne, jf. Innst. 8 S (2017-2018). For 2018 har Stortinget bevilget 14 265 000 

kroner over kap. 1161, post 70, tilskott til myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver. 

Beløpet utbetales til Statskog SF over bankkonto 8200.06.58800 etter følgende plan: 

 

 Medio april: 7 133 000 kroner 

 Medio september: 7 132 000 kroner 

 

Statskog SF må selv, innenfor oppgavene slik de er nedfelt i Avtalen og de føringer 

departementet gir i dette brevet, prioritere oppgaveløsningen innenfor rammen av 

bevilgningen.  

 

Departementet forutsetter at de lovpålagte oppgavene prioriteres. Videre er det behov for at 

friluftsliv og kulturminnevern ses i sammenheng der det er mulig.  

 

Statskog SF bes om å søke ytterligere samfinansiering av kontroll og vedlikehold av anlegg 

og tiltak.  

 

 

3 Oppgaver på statsallmenningsgrunn  

3.1 Skogbruk og virkesretter 

I henhold til statsallmenningsloven skal skogsdriften i statsallmenningene forvaltes av 

statens skogforvaltning (Statskog SF) i samråd med allmenningsstyrene der slike styrer er 

oppnevnt. Utøvelsen av virkesretten er regulert gjennom statsallmenningsloven hvor statens 

skogforvaltning, (Statskog SF), er tillagt definerte oppgaver.  

 

3.2 Lovpålagte oppgaver i henhold til fjelloven  

Fjelloven regulerer retten til allmenningsbruk i statsallmenningene, med unntak av skogsdrift 

og hogstretter. Bruken og utnyttinga av rettighetene i statsallmenningene  administreres av et 

kommunalt oppnevnt fjellstyre.  

 

Tjenester som skal utføres innenfor dette området er myndighetsoppgaver som er delegert til 

Statskog SF fra Landbruks- og matdepartementet gjennom forskrift av 1. juli.1995 om 

delegasjon av myndighet etter fjelloven. En av oppgavene er forvaltning av 

refusjonsordningen for oppsyn, jf. tildelingsbrevet for kapittel 1161 post 75. Kostnader ved 

administrasjon av denne ordningen dekkes av kap. 1161 post 70.  
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4 Oppgaver på alle områder der Statskog SF er grunneier  

4.1 Friluftsliv – planer og tilrettelegging  

Oppgavene med tilrettelegging og aktivitetstilbud av friluftsliv skal stimulere det allmenne, 

miljøvennlige og enkle friluftslivet. Bevilgningen skal dekke aktiviteter som ikke har 

forretningsmessig verdi for Statskog SF. Vedlikehold av eksisterende anlegg og fysiske 

tilretteleggingstiltak som ivaretar sikkerhet eller kulturminnevern, har førsteprioritet i dette 

arbeidet. Samtidig bør det være oppmerksomhet på tiltak som gagner mange brukere og 

brukerkategorier, jf. Statskogs handlingsplan for friluftslivet 2016-2020. 

 

Det forventes at foretaket gjennom forvaltningsoppdraget fremstår som en attraktiv 

samarbeidspartner for de aktører som engasjerer seg i arbeidet med tilrettelegging for 

friluftsliv, som skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Departementet 

ber Statskog om å legge vekt på samarbeid med andre aktører for å øke oppmerksomheten 

om allmennhetens muligheter for friluftsliv i statsallmenninger og på annen statsgrunn.  

 

Statskog SF bør kunne måle og dokumentere effekten av de ulike tilretteleggingstiltakene, jf. 

indikatorene for oppfølgingen av mål på området. 

 

4.2 Ikke inntektsgivende grunneieroppgaver  

Konkrete arbeidsoppgaver er bl.a. bistand til og samarbeid med kommunale og 

fylkeskommunale planleggingsorganer, samt bistand til private og andre med å fremskaffe 

arkivopplysninger om eiendommer, utmålingsforretninger, skjøter osv.  

 

4.3 Samarbeid med reindriftsnæringen  

Statskog SF skal bidra til godt samarbeid med reindriftsnæringen som viktig rettighetshaver 

på statsgrunn, i tillegg til samarbeid med Landbruksdirektoratet og fylkesmannen.  

 

4.4 Oppsyn  

Gjennom oppsyn skal Statskog SF fremme og sikre viktige samfunnsinteresser i områder der 

staten som grunneier har et spesielt ansvar. Oppgavene retter seg spesielt mot brukerne av 

utmark, deres interesser og rettigheter. Aktiviteten omfatter både forebyggende virksomhet 

(veiledning, informasjon, tilrettelegging), samt ordinært tilsyn, vedlikehold og skjøtsel av 

eiendommene.  

 

Departementet ber om at oppsyn og rettighetssikring på foretakets eiendommer prioriteres 

innenfor årets bevilgning.  
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4.5 Kulturminnevern  

Statskog SFs tilrettelegging for friluftsliv skal også omfatte kulturminnevern, gjennom 

ivaretakelse av gamle buer og koier som tidligere er brukt i næringsvirksomhet.  

 

 

5 Årsrapportering for 2018  

Statskog SF skal avgi sin årsrapport for 2018 til departementet i mai 2019. I årsrapporten 

skal Statskog SF gi en omtale av resultater og utfordringer med utgangspunkt i målene i 

Avtalen, samt rapportere resultater, regnskapstall og timeverk for enkeltoppgaver.  

 

Det tas forbehold om adgang for departementet og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll 

med opplysningene som er gitt og at midlene brukes etter forutsetningene. 

 

Det er som en del av arbeidet med Avtalen utviklet indikatorer for Statskog SFs 

måloppnåelse. Statskog SF skal rapportere med utgangspunkt i disse indikatorene.  

 

 

6 Annet  

I henhold til gjeldende avtale legges det opp til kontaktmøter mellom Statskog SF og 

departementet medio juni og medio desember 2018.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Pål Vidar Sollie (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Nils Steinar Bø 

fagdirektør 
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