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MELDING OM VEDTAK 
 
FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK - HØRING  
 
HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK- OG NATUR behandlet i møte 18.02.2004 sak 
0012/04. Følgende vedtak ble fattet: 
Modum kommune har ingen kommentarer til lovteksten i den nye skogbruksloven. 
 
Forskrifter om foryngelse etter hogst og miljøhensyn: Saksbehandlers vurdering tiltres. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Modum kommune 
 
 
Dag Præsterud 
Fagleder skogbruk 
 
 
 
 



           
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
03/04135 V7 &13 Dag Præsterud 
   
 
FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK - HØRING  
 
RÅDMANNENS FORSLAG: 
Modum kommune har ingen kommentarer til lovteksten i den nye skogbruksloven. 
 
Forskrifter om foryngelse etter hogst og miljøhensyn: Saksbehandlers vurdering tiltres 
 
 
Vedlegg: Forslag til ny lov om skogbruk (levert ut tidligere) 
  
 
Saksopplysninger: 
 
Den nye loven skal erstatte gjeldende Lov om skogbruk og skogvern fra 1965, med senere 
endringer. Den nye loven skal regulere skogbruk som næring og stimulere til verdiskaping 
med grunnlag i skogressursene og innenfor de rammene som miljøhensynet setter. 
 
Følgende forandringer er de viktigste: 

• Kommunene får større fullmakt til å treffe vedtak for at lovens intensjoner 
skal bli fulgt. 

• Skjerping og konkretisering av kravet til foryngelse etter hogst. 
• Tilrettelegging for å møte utfordringer i forbindelse med ulike miljøspørsmål. 
• § 50 vedr. omdisponering av skogsmark slås sammen med Jordlovens §9. 
• Styrking av ordninga med skogavgift, som skifter navn til skogfond. 
• Krav om intern-kontroll og tilgang til rapporter. 
• Skjerpa straff ved forsettelig brudd på lova. 

 
Lovteksten er vesentlig forenklet og så gjennomarbeidet at det er vanskelig å komme med 
suppleringer. 
 
Det bes om uttalelse vedrørende ny: 

• Forskrift om foryngelse etter hogst: Innhold og detaljeringsgrad 
• Forskrift om miljøhensyn: Innhold 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Innspill vedr. foryngelse etter hogst: 
 
Innhold: Det er positivt at det blir en større fokus på foryngelse, men det er like viktig at 
foryngelsen følges opp med ungskogpleie og evt. tynning, for å oppnå 

 



 

kvalitetsproduksjon. Et juridisk virkemiddel for å sette fart på ungskogpleien vil være 
nødvendig. Det er sjelden å se at planting/foryngelse ikke blir utført, det er mer vanlig å se 
vanskjøttede ungskogfelt.  
 
Detaljeringsgrad: Det er viktig med en konkretisering av hva man mener med 
”tilfredsstillende foryngelse”. I skogbruket vil mye være en skjønnsmessig vurdering, men 
dersom forskriften kommer til anvendelse, er det påkrevet å ha tallfestede nivå for hva man 
mener med tilfredsstillende. Minstekravene til tetthet er, jfr.tabell 1 under pkt. 6.8.3, etter 
saksbehandlers synspunkt for strenge, når det gjelder bon. 17-23. 150 pl./daa er slett ikke 
dårlig for gran på høg bonitet, så hvis man velger å ha et tallfestet minstekrav, bør det ligge 
rundt 100 pl./daa på høg bonitet. 
 
Innspill vedr. miljøhensyn: 
 
Innhold: Det bør tas utgangspunkt i Levende Skog-standardene, men kan med fordel bli mer 
konkret når det gjelder skogen som leveområde for alle viltarter, ikke bare ”populære” arter 
som for eksempel hønsehauk og skogsfugl. 
 
 


