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HØRINGSUTTALELSE  - FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK 
 
Det vises til høringsbrev datert 04.12.03, og Bardu kommune har følgende uttalelse til forslag 
til ny lov om skogbruk.  
 
På generelt grunnlag er det positivt at det utarbeides en ny lov om skogbruk, ettersom 
gjeldende lov er lite oppdatert blant annet i forhold til dagens krav til miljøhensyn.  
 
Korte kommentarer til enkelte av paragrafene: 
 
§ 1. Formålet med lova. 
Stortinget sa i sin behandling av Skogmeldinga i 1999 at den nye skogloven skulle være en 
næringslov. Det oppfattes at næringsaspektet i den nye formålsparagrafen står svakt, og at 
dette må styrkes. 
 
§ 3. Skogbrukstyresmakt. 
Uttrykket skogbrukstyresmakt oppfattes som tungvint. Det gamle uttrykket skogoppsyn bør 
videreføres. 
 
§ 4. Skogeier sitt forvalteransvar.  
Det er positivt at prinsippet om frihet under ansvar videreføres, og at det legges opp til at 
skogeier skal ha oversikt over miljøverdiene i egen skog.  
 
§ 7. Vegbygging i skog.  
Det er positivt at Departementet viderefører skogsvegbygging etter tillatelse fra 
skogbrukstyresmakten. Dette sikrer en god miljøtilpasset infrastruktur som del av en helhetlig 
løsning for større områder. 
 
§ 14. Innbetaling til skogfond. 
Skogfond er en bedre betegnelse på ordningen enn skogavgift.  
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§ 15. Bruk av skogfondet. 
Det bør gå fram av lovteksten at skogfondsmidlene også kan brukes til investeringer i 
nyanlegg og ombygging av skogsveger. Dette vil være særlig viktig i områder av landet med 
liten skogsvegdekning.  
 
§ 19. Tilsyn, kontroll og rapportering. 
Denne bestemmelsen bør også omfatte veiledning. Skogstyresmaktene har en 
veilederfunksjon som bør komme klart fram i lovteksten.  
 
Omdisponering, § 50 i skogbruksloven av 1965. 
Bestemmelsen om omdisponering av skogsmark er tatt ut av forslaget til ny lov. Denne 
bestemmelsen var med på å synliggjøre at arealdisponering er en viktig del av 
skogforvaltningen, og denne bestemmelsen om omdisponering bør være med i den nye 
skogloven.  
 
Bardu kommune har ingen merknader til de øvrige paragrafene. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Reidun Haukenes 
skogbrukssjef     
 
 
Kopi til: Kopibok, Arkiv 


