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Ny lov om skogbruk - høringsuttalelse 
 

Saksopplysninger 
Landbruksdepartementet har sendt forslag til ny skogbrukslov ut på høring. Den nye loven skal 
være en forenkling og gi en bedre tilpassing til nye rammebetingelser. 
 
 
Trykt vedlegg 
Kapittel 1 (”Hovudinnhaldet”) i høringsforslaget fra Landbruksdepartementet datert 4.12.03 
 
Utrykt vedlegg (tilgjengelig hos saksbehandler/ekspedisjon kommunehuset). 
Forslag til ny Lov om skogbruk – høringsforslag fra Landbruksdepartementet datert 4.12.03 
 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Birkenes kommune gir følgende høringsuttalelse til høringsforslaget: 
Lovforslaget innebærer at kommunen vil kunne få økt arbeidsmengde i et omfang som 
er for stort i forhold til ressursene. Lovforslaget bør derfor endres slik at disse 
formuleringene blir mer generelle, eller det må sørges for økte ressurser for å følge opp 
de nye oppgavene. 
 

 
Miljø- og næringsutvalget  02.03.2004 :  
Tilleggsforslag fra Sp v/Roald Mollestad: 

 
1. Forutsetningen for loven er fortsatt at den er en næringslov basert på frihet under 

ansvar. Birkenes kommune går imot at strafferamme for brudd på skogloven 
utvides slik at det kan medføre fengselstraff. 

2. Lovforslaget skaper i liten grad høyere aktivitet eller bedre lønnsomhet. Detaljert 
regelverk vanskeliggjør utøvelsen av skogbruk for den enkelte skogeier. Det er 
blant annet uakseptabelt med lovmessig hjemmel for å regulere privat 
planlegging som skogeier vil gjennomføre uten tilskudd. Det er videre galt å 
pålegge skogeier å utarbeide skogbruksplan. 

 
 
 

VEDTAK: Administrasjonens forslag til vedtak med Sp’s  
tilleggsforslag vedtas. Enstemmig. 

 
 



 
 
Ny lov om skogbruk - høringsuttalelse 
 

Bakgrunn 
Landbruksdepartementet har sendt forslag til ny skogbrukslov ut på høring. Den nye loven skal 
være en forenkling og gi en bedre tilpassing til nye rammebetingelser. 
 
Etter lovforslaget skal kommunene ha oppsyn med om skogeierne forynger skogen sin 
tilfredsstillende (§6) og følge opp dette med evt å gi pålegg, og til og med tvangsutføre tiltak.  
Bakgrunnen for dette er at foryngelsen er dårlig i kontrollerte felter over hele landet, noe som gir 
lavere økonomisk resultat på lengre sikt. Dette har bakgrunn i dårligere økonomi i skogbruket og 
bortfall av tilskudd til planting mv. 
Det åpnes også for at kommunene kan nekte hogst og gi pålegg etter hogst (§8), samt pålegge tiltak 
i forbindelse med skader på skog (§10). 
§11 gir anledning for kommunene eller andre skogbruksstyresmakter til å fastsette at det skal være 
meldeplikt for all hogst og alle tiltak knyttet til foryngelse og stell av skog for enkelte eller alle 
skogeiere i en kommune. 
Det foreslås også å lage forskrifter om foryngelsesplikt og miljøforhold. 
 

Vurdering / Anbefaling 
Tanken bak å forenkle loven er god og loven blir nok mer oversiktlig. 
Alt i alt er det mange gode intensjoner i lovforslaget med endringer, forenklinger og innskjerpinger 
som er positive i utgangspunktet.  
Men, det kan nesten se ut til at den øverste ”skogbruksstyresmakt” her benytter en sjanse til å prøve 
å få sine mål oppfylt ved å pålegge kommunene det de ikke klarer selv og med mindre ressurser. 
Loven legger opp til betydelig økt ansvar for kommunene til å kontrollere, gi pålegg og følge opp 
saker av et helt nytt omfang i forhold til tidligere. Det følger ingen signaler med om at staten følger 
opp dette med økte bevilgninger. Resultatet blir enten at kommunene vil måtte bruke store ressurser 
på de nye oppgavene, eller at det blir en delvis sovende lov som ikke blir fulgt opp i praksis. 
Angående foreslått forskrift om foryngelse anbefales det at denne utformes i tråd med denne 
høringsuttalelsen, eller ikke lages.  
Angående foreslått forskrift om miljø anbefales det at denne lages ut fra Levende skog standardene 
eller tilsvarende som det til en hver tid er enighet om, og slik det ser ut i dag, i hvert fall ikke 
strengere en denne. 
 
Skogfond er et godt navn på skogavgiftsordningen. Det bør tas en gjennomgang på hva 
rentemidlene som i dag stort sett går ut av kommunen skal og bør brukes til. 
 
Derfor anbefaler skogbruksrådgiveren at Birkenes kommune gir en høringsuttalelse som anbefaler 
at lovforslaget endres slik at dette kontrollansvaret gjøres mer generelt slik som i dagens lovverk, 
eller at det sørges for at det følger med ressurser for å kunne følge opp de nye oppgavene. 
 
 
 
 


	Trykt vedlegg

