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Forslag til ny Lov om skogbruk - høringsuttalelse 
 
Det vises til mottatt høringsutkast med svarfrist 15.03.04. 
 
Undertegnede representerer det felles landbrukskontoret for kommunene Songdalen og 
Søgne. 
  
Fra et kommunalt ståsted opplever vi at dagens aktivitet i skogen er sterkt preget av dårlig 
lønnsomhet. Dette gir seg utslag i bl.a. rekordlav avvirkning og et tilnærmet sammenbrudd i 
skogkulturativiteten.   
Et annet forhold som har blitt mye tydeligere de siste årene, er alle de andre interessene som 
knytter seg til skogen enn de reint næringsmessige. Det har vært flere konflikter mellom 
skogbruket og miljøinteresser.  
Bl.a. disse forholdene gjør at vi mener det kan være grunn til å revidere dagens snart 40 år 
gamle skoglov. 
 
 
Våre synspunkt: 
 
Færre paragrafer: 
Det nye lovforslaget inneholder 22 paragrafer mens dagens lov består av 58. 
Prinsippet med å redusere antall paragrafer for å få en forenkling, synes fornuftig. Det 
betinger imidlertid at en ikke får langt flere og mer detaljerte forskrifter isteden for. Da tror vi 
forenklingen uteblir.  
 
Foryngelsesplikt etter hogst : 
Lovforslaget inneholder paragraf om foryngelsesplikt etter hogst (§ 6). Dette betyr en 
skjerping i forhold til dagens regler.  
I dag følges prinsippet om frihet under ansvar, mens den nye loven legger opp til at foryngelse 
skal settes i gang seinest 3 år etter hogst. Overholdes ikke denne fristen skal kommunen 
avgjøre om det skal settes i verk tiltak for å sikre foryngelse. Tiltaket må settes i verk seinest 2 
år etter pålegg fra kommunen.  
Siden statsstøtten til skogkultur, herunder planting, ble borte, og at prisene for tiden er dårlige 
har aktiviteten rast rett ned. Statistikken for våre to kommuner er meget tydelig på det. 
 



Oversikt over planting 1998 – 2003 (antall daa): 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Kommune:       
Songdalen 416 614 445 220 241 102 
Søgne 66 104 100 44 51 32 
 
 
Oversikt over rydding og avstandsregulering 1998 – 2003 (antall daa): 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Kommune:       
Songdalen 2.381 1.584 1.714 1.297 941 148 
Søgne 867 565 531 647 296 98 
 
 
Det drives skogkultur på et areal som bare er brøkdelen av hva som var situasjonen for få år 
tilbake. Fortsetter denne trenden er det all grunn til å advare.  Etablert ungskog blir ikke 
lenger fulgt opp og areal etter hogst blir ikke forynget.  
Vi støtter derfor intensjonen med regelskjerpingen, men den blir helt urimelig når de 
offentlige virkemidlene er borte. Nå er det som en del av ”landbruk +” - satsingen tatt inn 
igjen adgang for kommunene til å støtte skogkultur, men ikke planting. Dette stiller vi oss 
undrende til. 
 
For vårt distrikt med en god del lauvskog, synes vi det blir for kategorisk med 
foryngelsesplikt. En del av lauvskogen er det mest riktig å drive gjennom stedstilpasset 
skogbruk uten bruk av vanlige foryngelsestiltak. Vi anmoder om at den nye skogloven må ta 
hensyn til dette. 
 
Vi forutsetter for øvrig også at markberedning er et tiltak som omfattes av lovforslagets § 6.  
 
Miljøforskrift: 
Det bes om tilbakemeldinger på hva som bør være innholdet i en miljøforskrift. Etter vår 
mening bør forskriften understreke at skogbruk er en næring som skal drives under prinsippet 
om frihet under ansvar. Det er viktig at forskriften ikke gjør at næringsutøverne føler enda 
mer avmakt enn hva de gjør til nå i forbindelse med en del miljørestriksjoner. 
  
Det er viktig for skogbruket at den nye plan – og bygningsloven ikke må gi adgang til å legge 
ytterligere restriksjoner på utøvelsen av skogbruk enn hva dagens lov gir. Dagens plan – og 
bygningslov er i hovedsak ikke noe problem for skogbruket. 
 
Statistikk: 
På s. 34 i høringsutkastet står det at skogavgiftsordningen gir myndighetene nødvendig status 
og dokumentasjon for å følge opp utviklingen for skogkultur og andre langsiktige 
investeringer.  
Vår oppfatning er også at dagens rutiner for statistikkføring er gode, men vi er usikre på 
hvordan dette vil være i fortsettelsen bl.a. på grunn av reduserte økonomiske virkemidler. 
Forhåpentligvis vil mange skogeiere også i framtiden føle ansvar for å skjøtte ungskogen sin 
selv om det gis liten eller ingen økonomisk støtte, men vi er usikre på om slikt arbeid vil bli 
innrapportert i noen statistikk.  
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Med hilsen 
 
 
Terje Abusland 
skogbrukssjef 
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