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FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK - HØRING 
 
Det vises til høringsbrev av 04.12.2003.   
 
Snillfjord kommune gir følgende høringsuttalelse til forslag til ny lov om skogbruk: 
 
Til § 2   Virkeområdet for lova 
             Ordlyden må forandres dersom begrepsforvirring skal unngås.  Produksjonsbegrepet     
             gir assosiasjoner til uttrykket ”produktiv skog”, mens lovteksten synes å omhandle all       
             skogsmark.                
 
Til § 3   Skogbruksstyresmakt 

Et innarbeidet uttrykk som skogoppsynet bør videreføres i ny lov jfr. Statens     
naturoppsyn (SNO) og fjelloppsynet. 

 
Til § 4    Skogeigars forvaltaransvar 

Det synes fornuftig at skogeiers forvalteransvar tydeliggjøres, og at dette også   
omfatter innleid hjelp. 
Når det gjelder egen miljøforskrift for skogbruket, vises det til uttalelsen vedrørende 
§ 13. 

 
Til § 5   Skogregistrering og skogbruksplan 

Utviklingen i skogbruket fører til at stadig flere eiere får et mer perifert forhold til   
skogbruksspørsmål.  Ved erverv av skog og ved vanhevd, bør det kunne stilles krav 
om utarbeidelse av skogbruksplan og drift etter denne.   

 
Til § 6    Forynging og stell av skog 

Forslaget til innskjerping og presisering av foryngelsesplikten kan gjøre det lettere 
for  lokal skogbruksmyndighet å håndheve bestemmelsen.   



Lovteksten må følges opp med klare definisjoner og krav i forskrifts form tuftet på 
faglige vurderinger av tetthet, treslag og tidsaspektet. 

 
Til § 8  Hogst og måling 
  Bestemmelsen om at kommunen kan pålegge skogeier å utbedre kjøreskader og nekte  
  hogst som er i strid med loven, er nødvendig for at kommunen skal kunne skjøtte sitt    
  ansvar som skogbruksmyndighet. 
 
Til § 9 Førebyggande tiltak 
 2. ledd bør ikke inntas i loven, da disse forholdene best reguleres av viltloven gjennom  
 tildeling av fellingstillatelser.   

Henvisningen til § 7 er feil, skal være § 6.   
 
Til § 11 Meldeplikt 
   Det kan synes som bestemmelsen snarere omhandler begrepet søknad enn melding.   
   Skogeier bør kunne iverksette tiltak selv om kommunen ikke gir tilbakemelding  
   innen fastsatt frist. 
 
Til § 13 Skogområde med viktige miljøverdier 
   Kommunen er enig i at det i loven gis hjemmel for innføring av en miljøforskrift. 
   Det er viktig at miljøkrav i offentlig regelverk er på høyde med bestemmelser for 
   sertifisering og omsetning i næringen. 
 
Til § 14 Innbetaling til skogfond 

Minimumssatsen for avsetning til skogfond foreslås satt til 2 % av virkets bruttoverdi.   
Denne satsen er i de fleste tilfeller alt for lav, og bør ikke settes lavere enn 5 %.   
Dersom bl.a. kravene til foryngelsesplikt skal kunne etterkommes, er det viktig med 
tilstrekkelige økonomiske virkemidler, særlig sett i lys av reduserte offentlige 
tilskuddsordninger.      

 
Til § 19 Tilsyn, kontroll og rapportering 
 Når kommunene overtar økt avgjørelsesmyndighet fra fylkesmannen, er det viktig at  
 dette følges opp med tilstrekkelige ressurser i form av overføringer fra staten. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Arild Johan Monsen 
Skogbrukssjef 
 
 
 


	Vår ref. Saksb Deres ref. Dato
	Til § 2   Virkeområdet for lova
	Ordlyden må forandres dersom begrepsforvirring skal unngås. 
	gir assosiasjoner til uttrykket ”produktiv skog”, mens lovte
	skogsmark.
	Til § 3   Skogbruksstyresmakt
	Til § 4    Skogeigars forvaltaransvar
	Til § 5   Skogregistrering og skogbruksplan
	Til § 6    Forynging og stell av skog
	Til § 8  Hogst og måling
	Til § 9 Førebyggande tiltak
	Til § 11 Meldeplikt
	Til § 13 Skogområde med viktige miljøverdier
	Til § 14 Innbetaling til skogfond
	Til § 19 Tilsyn, kontroll og rapportering


