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FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK (SKOGBRUKSLOVEN) - HØRING 
  
 
VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: 
 
Forslag til ny Lov om skogbruk er utsendt fra Landbruksdepartementet. Loven skal erstatte 
Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965.   
 
Forslaget til ny lov ble mottatt av Landbrukskontoret 15.desember 2003. Frist for uttalelse 
er 15. mars 2004.   
 
• Den nye loven skal regulere skogbruk som næring og stimulere til verdiskaping med 

grunnlag i skogressursene.  Forslaget innebærer en forenkling av gjeldene lovverk.  
Den nye loven har 22 paragrafer mot 58 i den gamle. 

 
• Departementet foreslår at den nye loven skal ha følgende formål: 
 

"Denne lova har til formål å fremme en bærekraftig forvaltning av 
skogressursene i landet med sikte på verdiskaping, og å sikre det biologiske 
mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen". 

 
• Lovforslaget viderefører ordningen med en skogbruksmyndighet på kommune- og en 

på fylkesnivå. 
Lovforslaget legger opp til større handlefrihet på lokalt nivå, noe som innebærer at 
kommunene får større fullmakt til å fatte vedtak i første instans. 
Det er åpnet for at kommunene kan innføre meldeplikt for tiltak i skogbruket (dagens 
Markaforskrift har hjemmel om meldeplikt i dag). 

 
• Hovedprinsippet i forslaget til ny lov er bygd på at skogeieren har ”frihet under ansvar” 

i forvaltning av skogressurser og miljøverdier. 
 
• Lovforslaget gir en ny paragraf om forynging etter hogst. Dette innebærer en 

innskjerpelse i forhold til dagens regelverk.  Departementet foreslår en ny forskrift om 



forynging parallelt med innføringen av den nye loven. Rådmannen mener at en slik 
forskrift bør inneholde minstekrav til plantetall og at skogeier pålegges 
internkontrollrutiner i forbindelse med foryngelsen ( kontroll av plantetallet på 
foryngelsen etter x antall år avhengig av bonitet). I områder med meldeplikt bør 
meldingen inneholde opplysninger om valg av foryngelsesmetode og fremtidig treslag.  

 
• Det nye lovforslaget åpner for at det kan lages en forskrift om miljøhensyn. I § 4 om 

skogeier sitt forvalteransvar heter det at departementet kan utarbeide forskrifter om de 
hensynene skogeier skal ta i forhold til skogproduksjon og biologisk mangfold, 
landskap, friluftsliv og kulturverdier.  Denne forskriften vil trå i kraft parallelt med den 
nye loven.  Rådmannen mener at inneholdet i denne forskriften bør inneholde dagens 
”Markaforskrifter” modernisert med elementer fra Levende skog standarder og i 
tillegg inneholde skogeiers økonomiske ansvar knyttet til miljøverdiene i de såkalte 
biologisk viktige områdene (nøkkelbiotopene).  Skogeier ansvar bør her settes til 
maksimalt 2,5 % av prod. areal/kubikkmassen for den enkelte eiendom. Rådmannen 
har gode erfaringer med ”Markaforskriften” og meldeplikten denne hjemler.  

 
• Tidligere paragrafer om omdisponering av skogsmark tas vekk og erstattes med mindre 

justeringer i jordlovens § 9.   
 
• Skogfond avløser den gamle skogavgiften.  Fondet er en tvungen avsetning av en del 

av inntekten og skal føres tilbake til skogen i form av langsiktige innvesteringer. 
 
• Lovforslaget gir hjemmel til å føre nærmere kontroll med at skogen drives innenfor  

forsvarlige skog- og miljøfaglige rammer. 
 
• Paragrafen om straff blir endret og medfører en skjerping i forhold til dagens regler.  

Dagens regel om at kun skogbruksmyndigheten kan påtale brudd på loven, blir ikke 
ført videre.  Det gis videre adgang til bruk av tvangsmulkt på lik linje med jordloven. 

 
Vedlegg Forslag til ny lov om skogbruk 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rådmannens uttalelse til forslag om ny Lov om skog og nye forskrifter, tas til orientering. 
 
 

Elisabeth Enger 
 
 

Erik Førland 
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RÅDMANNENS REDEGJØRELSE 
 
Bakgrunn. 
Behovet for et lovverk om skog er basert på at skogen har store verdier for samfunnet.  
Skog er en helt sentral faktor for å ta vare på jord- og vannressurser og biologisk mangfold, 
samtidig som den gir et positivt bidrag med å løse klimautfordringene. Skog byr også på 
verdier for rekreasjon og friluftsliv som er viktige for helse og trivsel for menneskene i et 
moderne samfunn.  I skogen finner vi viktige kulturminner. Og skogen er en viktig kilde til 
verdiskaping og sysselsetting. Som fornybar råstoffkilde er skogen en vesentlig faktor i 
arbeidet med å skape mer bærekraftig mønster for produksjon og forbruk. 
 
Med utgangspunkt i de verdiene som er knyttet til skog og det trusselbildet (reduksjon i 
skogareal, overavvirkning, naturkatastrofer) som preger skogen globalt er det et klart 
behov for å verne om skogen som økosystem, regulere utnyttingen av skogressursene og 
legge til rette for ei forvaltning som gir verdiskaping og nytte for samfunnet. 
 
Departementet peker på fire viktige forhold som taler for en mer moderne lov om skogbruk 
i Norge: 
• Internasjonale forhold.  Internasjonalisering og utvikling av et mer globalt marked 

uten klare handelsgrenser påvirker skogbruket mer og mer. Vurderinger av om 
innholdet i skoglovgivningen sikrer bærekraftig skogforvaltning blir tillagt mer vekt i 
markedet..  En moderne lov, et tilfredsstillende tilsyn, og dokumentasjon av 
virksomheten i skogbruket er nødvendig for å opprettholde tilliten til det norske 
skogbruket. 

 
• Et landbruk med endret struktur og nye utfordringer.  Redusert lønnsomhet i 

landbruket generelt har ført til færre og større eiendommer hvor skogeierne i større 
grad henter inntekter utenfor eiendommen.  Stadig større del av arbeidet i skogen 
utføres av entreprenører.  Mer skog enn tidligere er på salg (lav kalkulasjonsrente og 
nye konsesjonsregler).  Synkende tømmerpris, miljø- og produksjonsmessige krav har 
ført til at arealer ikke blir utnyttet i skogproduksjon.  Annen bruk av arealene er blitt 
viktigere – jakt, fiske og turisme. En ny lov vil legge til rette for at kommunene kan 
tilpasse skogpolitiske retningslinjer og praktisering av lovverket til lokale forhold.  
 
Det meste av myndigheten etter jordloven, konsesjonsloven, odelsloven og skogloven 
er fra 01.01.2004 delegert til kommunen.  Dette gjelder også økonomiske virkemidler 
(tilskuddsordninger). 

 
• Omlegging av skogpolitikken.  Skogpolitikken ble lagt om i 2003. Målet for 

omleggingen var å gjøre de politiske vilkårene for skogbruket mer robuste.  
Skogavgiftsordningen ble styrket, og det statlige tilskuddet til skogkultur ble tatt bort. 
Videre er arbeidet med verdiskaping, foredling og nyskaping styrket gjennom et 
program for verdiskaping i skogsektoren. 

 
• Krav til bedre miljøhensyn.  Kravet til skogbruket om bedre miljøhensyn har blitt 

større. Krav om registrering, oversikt over miljøverdier og en målrettet og 
miljøtilpassede tiltak i skogbruket har økt. Det samme har dokumentasjonen på at 
skogproduktene kommer fra et bærekraftig skogbruk. Sertifiseringsordninger (Levende 
Skog standarder) er innført.  Miljøhensynene er like viktig nasjonalt som internasjonalt 
for å kunne skape tillit.  Miljøhensynene er også viktige for skogen som økosystem. 

 3



 
Kommunen er spesielt blitt bedt om en uttalelse til eventuelle ny forskrift om forynging av 
skog og miljøhensyn i områder med viktige miljøkvaliteter. 
 
Forskrift om forynging av skog. 
Ved hogsten tar skogeieren ut verdier og inntekt fra skogen sin. Dette kan han gjøre hvert  
60 – 100 år.  For å kunne gjøre dette og samtidig produsere skog med god kvalitet, er det 
viktig at skogen plantes og skjøttes på riktig måte.  Dette har det vært god tradisjon for i 
vårt distrikt. Men vi har sett negative tegn i tiden.  Endringer i lønnsomhet, bruk av 
entreprenører, langsiktigheten i investeringene og alternative inntektsmuligheter for 
skogeierne har redusert skogeierens aktivitet og investeringslyst på dette området.  Tross 
gunstige tilskuddsordninger og ekstraordinære tilskuddsmidler til oppsøkende virksomhet, 
er plante- og unskogpleieaktiviteten redusert.  
 
Tabellene under viser utbetalt tilskudd til ungskogpleie i kroner og planteaktiviteten i 
Asker og Bærum i antall og taler sitt tydelige språk.      
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Rådmannen støtter derfor forslaget til ny forskrift om forynging av skog, og mener en slik 
forskrift bør ha en detaljeringsgrad som antydet i høringen (minstekrav til plantetall, 
treslag og tidsperspektiv).  Det bør i tillegg pålegges skogeier internkontrollrutiner i 
forbindelse med foryngelsen ( tidspunkt for planting, kontroll av plantetallet på 
foryngelsen etter x antall år avhengig av bonitet). I områder med meldeplikt bør meldingen 
inneholde opplysninger om valg av foryngelsesmetode og fremtidig treslag slik at 
ommunen ved godkjenning av hogst, - kan gi veiledning/godkjenne valg av treslag og 
foryngelsesmetode. 
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Meldeplikt for hogst kombinert med ajourføring i datasystemer som eks. Linnea, gir 
kommunen gode oversikter over hogster gjennomført de enkelte år. Sammen med 
skogeiernes egne rutiner for kontroll, vil kommunens kontrolloppgaver kunne reduseres.  
 
Forslag til miljøforskrift. 
 
Skogeiers holdning til biologisk viktige områder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen over er hentet fra en spørreundersøkelse gjort i Asker i 2002 og kan gi noen 
indikasjoner på hvilket forhold skogeierne i denne kommunen har til biologisk viktige 
områder.  Andelen ”nødvendig” og ”interessant” er påtagelig og kan være et resultat av at 
skogeierne har levd med Markaforskriften i en lang periode.  Erfaringene med forskriften 
er positiv for sikring av biologiske verdier i kommunen, har gitt svært få konflikter og 
synes akseptert av skogeierne.  Forholdene i både Asker og Bærum er nær identiske og kan 
derfor sammenlignes.   
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Skogbruksetaten i Asker og Bærum har også positive erfaringer med miljøstandardene i 
Levende Skog.  Hogsttillatelser gitt gjennom meldeplikten i Markaforskriften, har åpnet 
for konkretisering (veiledning) av disse miljøstandardene. Konflikter knyttet til dagens 
Markaforskrift og Levende skogstandarder, finner vi i skogeiers økonomiske ansvar. I både 
Asker og Bærum legger de biologisk viktige områdene beslag på ca.4 –5 % av produktivt 
areal.  Skogeiers ansvar bør maksimalt ligge på ca. det halve av dette. 
 
Rådmannen mener på bakgrunn av dette at inneholdet i en ny forskriften bør inneholde 
dagens ”Markaforskrift” modernisert med elementer fra Levende skog standarder og i 
tillegg inneholde skogeiers økonomiske ansvar knyttet til miljøverdiene i de såkalte 
biologisk viktige områdene (nøkkelbiotopene).  Skogeier ansvar bør her settes til 
maksimalt 2,5 % av prod. areal/kubikkmassen for den enkelte eiendom. Rådmannen har 
gode erfaringer med ”Markaforskriften” og meldeplikten denne hjemler.  
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Anbefaling: 
Foryngelse av skog og ivaretagelse av det biologiske mangfoldet er viktige elementer i 
dagens skogbruk og er en del av grunnlaget for verdiskapingen i og tilliten til skogbruket 
som næring. 
 
Rådmannen anbefaler at det vedtas en ny forskrift om foryngelse og ny miljøforskrift 
parallelt med den nye skogloven.   
 
Rådmannen mener at en forskrift om foryngelse av skog bør inneholde minstekrav til 
plantetall og at skogeier pålegges internkontrollrutiner i forbindelse med foryngelsen ( 
kontroll av plantetallet på foryngelsen etter x antall år avhengig av bonitet). I områder 
med meldeplikt bør meldingen inneholde opplysninger om valg av foryngelsesmetode og 
fremtidig treslag. 
 
Rådmannen mener at inneholdet i en miljøforskrift bør inneholde dagens 
”Markaforskrifter” modernisert med elementer fra Levende skog og i tillegg inneholde 
skogeiers økonomiske ansvar knyttet til miljøverdiene i de såkalte biologisk viktige 
områdene (nøkkelbiotopene).  Skogeier ansvar bør her settes til maksimalt 2,5 % av prod. 
areal/kubikkmassen for den enkelte eiendom. Rådmannen har gode erfaringer med 
”Markaforskriften” og meldeplikten denne hjemler.   
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MØTEBOK 
Saksnr. 08/04 
Saksbehandler: Terje Johannessen 
Skogbrukssjef i Asker og Bærum 
Landbruksutvalget i Asker 
 
Møte: 10. 02.2004 Sak: Forslag til ny Lov om skogbruk - høring 

Reg. nr. Tidl. sak 

 
 
• Det nye lovforslaget åpner for at det kan lages en forskrift om miljøhensyn. I § 4 om 

skogeier sitt forvalteransvar heter det at departementet kan utarbeide forskrifter om de 
hensynene skogeier skal ta i forhold til skogproduksjon og biologisk mangfold, landskap, 
friluftsliv og kulturverdier.  Denne forskriften vil trå i kraft parallelt med den nye loven.  
Skogbrukssjefen mener at inneholdet i denne forskriften bør inneholde dagens 
”Markaforskrifter” modernisert med elementer fra Levende skog standarder og i tillegg 
inneholde skogeiers økonomiske ansvar knyttet til miljøverdiene i de såkalte biologisk 
viktige områdene (nøkkelbiotopene).  Skogeier ansvar bør her settes til maksimalt 2,5 % 
av prod. areal/kubikkmassen for den enkelte eiendom. Skogbrukssjefen har gode 
erfaringer med ”Markaforskriften” og meldeplikten denne hjemler.  

 
• Tidligere paragrafer om omdisponering av skogsmark tas vekk og erstattes med mindre 

justeringer i jordlovens § 9.   
 
• Skogfond avløser den gamle skogavgiften.  Fondet er en tvungen avsetning av en del av 

inntekten og skal føres tilbake til skogen i form av langsiktige innvesteringer. 
 
• Lovforslaget gir hjemmel til å føre nærmere kontroll med at skogen drives innenfor  

forsvarlige skog- og miljøfaglige rammer. 
 
• Paragrafen om straff blir endret og medfører en skjerping i forhold til dagens regler.  

Dagens regel om at kun skogbruksmyndigheten kan påtale brudd på loven, blir ikke ført 
videre.  Det gis videre adgang til bruk av tvangsmulkt på lik linje med jordloven. 

 
 
Skogbrukssjefens forslag til vedtak: 
 
 Landbruksutvalget i Asker slutter seg til skogbrukssjefens uttalelser til forslag om ny Lov om 
skog og nye forskrifter. 

-------------------- 
 
Rune Aanderaa (AGV) fremmet forslag om endring av skogeiers ansvar for biologisk viktige 
områder fra 2,5% til 5%.   Forslaget fikk 3 stemmer,  Rune Aanderaa AGV,   
Kari Helene Ekerholt V og Are Øverseth Blomfeldt SV.   
 
Tor Kristian Østeby H og Gunnar Auke FRP stemte for skogbruksjefens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak: 
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Landbruksutvalget i Asker slutter seg til skogbrukssjefens uttalelser til forslag om ny Lov om 
skog og nye forskrifter med unntak av skogeiers ansvar for biologisk viktige områder 
(nøkkelbiotoper).  Skogeier ansvar bør her settes til maksimalt 5 % av prod. 
areal/kubikkmassen for den enkelte eiendom. 
 
 
SKOGBRUKSSJEFENS REDEGJØRELSE. 
 
Bakgrunn. 
Behovet for et lovverk om skog er basert på at skogen har store verdier for samfunnet.  Skog 
er en helt sentral faktor for å ta vare på jord- og vannressurser og biologisk mangfold, 
samtidig som den gir et positivt bidrag med å løse klimautfordringene. Skog byr også på 
verdier for rekreasjon og friluftsliv som er viktige for helse og trivsel for menneskene i et 
moderne samfunn.  I skogen finner vi viktige kulturminner. Og skogen er en viktig kilde til 
verdiskaping og sysselsetting. Som fornybar råstoffkilde er skogen en vesentlig faktor i 
arbeidet med å skape mer bærekraftig mønster for produksjon og forbruk. 
 
Med utgangspunkt i de verdiene som er knyttet til skog og det trusselbildet (reduksjon i 
skogareal, overavvirkning, naturkatastrofer) som preger skogen globalt er det et klart behov 
for å verne om skogen som økosystem, regulere utnyttingen av skogressursene og legge til 
rette for ei forvaltning som gir verdiskaping og nytte for samfunnet. 
 
Departementet peker på fire viktige forhold som taler for en mer moderne lov om skogbruk i 
Norge: 
 
• Internasjonale forhold.  Internasjonalisering og utvikling av et mer globalt marked uten 

klare handelsgrenser påvirker skogbruket mer og mer. Vurderinger av om innholdet i 
skoglovgivningen sikrer bærekraftig skogforvaltning blir tillagt mer vekt i markedet..  En 
moderne lov, et tilfredsstillende tilsyn, og dokumentasjon av virksomheten i skogbruket er 
nødvendig for å opprettholde tilliten til det norske skogbruket. 

 
• Et landbruk med endret struktur og nye utfordringer.  Redusert lønnsomhet i 

landbruket generelt har ført til færre og større eiendommer hvor skogeierne i større grad 
henter inntekter utenfor eiendommen.  Stadig større del av arbeidet i skogen utføres av 
entreprenører.  Mer skog enn tidligere er på salg (lav kalkulasjonsrente og nye 
konsesjonsregler).  Synkende tømmerpris, miljø- og produksjonsmessige krav har ført til 
at arealer ikke blir utnyttet i skogproduksjon.  Annen bruk av arealene er blitt viktigere – 
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jakt, fiske og turisme. En ny lov vil legge til rette for at kommunene kan tilpasse 
skogpolitiske retningslinjer og praktisering av lovverket til lokale forhold.  
 
Det meste av myndigheten etter jordloven, konsesjonsloven, odelsloven og skogloven er 
fra 01.01.2004 delegert til kommunen.  Dette gjelder også økonomiske virkemidler 
(tilskuddsordninger). 

 
• Omlegging av skogpolitikken.  Skogpolitikken ble lagt om i 2003. Målet for 

omleggingen var å gjøre de politiske vilkårene for skogbruket mer robuste.  
Skogavgiftsordningen ble styrket, og det statlige tilskuddet til skogkultur ble tatt bort. 
Videre er arbeidet med verdiskaping, foredling og nyskaping styrket gjennom et program 
for verdiskaping i skogsektoren. 

 
• Krav til bedre miljøhensyn.  Kravet til skogbruket om bedre miljøhensyn har blitt større. 

Krav om registrering, oversikt over miljøverdier og en målrettet og miljøtilpassede tiltak i 
skogbruket har økt. Det samme har dokumentasjonen på at skogproduktene kommer fra et 
bærekraftig skogbruk. Sertifiseringsordninger (Levende Skog standarder) er innført.  
Miljøhensynene er like viktig nasjonalt som internasjonalt for å kunne skape tillit.  
Miljøhensynene er også viktige for skogen som økosystem. 

 
Kommunen er spesielt blitt bedt om en uttalelse til eventuelle ny forskrift om forynging av 
skog og miljøhensyn i områder med viktige miljøkvaliteter. 
 
Forskrift om forynging av skog. 
Ved hogsten tar skogeieren ut verdier og inntekt fra skogen sin. Dette kan han gjøre hvert  
60 – 100 år.  For å kunne gjøre dette og samtidig produsere skog med god kvalitet, er det 
viktig at skogen plantes og skjøttes på riktig måte.  Dette har det vært god tradisjon for i vårt 
distrikt. Men vi har sett negative tegn i tiden.  Endringer i lønnsomhet, bruk av entreprenører, 
langsiktigheten i investeringene og alternative inntektsmuligheter for skogeierne har redusert 
skogeierens aktivitet og investeringslyst på dette området.  Tross gunstige tilskuddsordninger 
og ekstraordinære tilskuddsmidler til oppsøkende virksomhet, er plante- og 
unskogpleieaktiviteten redusert.  
 
 
 
 
Tabellene under viser utbetalt tilskudd til ungskogpleie i kroner og planteaktiviteten i Asker 
og Bærum i antall og taler sitt tydelige språk.    
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Skogbrukssjefen støtter derfor forslaget til ny forskrift om forynging av skog, og mener en 
slik forskrift bør ha en detaljeringsgrad som antydet i høringen (minstekrav til plantetall, 
treslag og tidsperspektiv).  Det bør i tillegg pålegges skogeier internkontrollrutiner i 
forbindelse med foryngelsen ( tidspunkt for planting, kontroll av plantetallet på foryngelsen 
etter x antall år avhengig av bonitet). I områder med meldeplikt bør meldingen inneholde 
opplysninger om valg av foryngelsesmetode og fremtidig treslag slik at kommunen ved 
godkjenning av hogst, - kan gi veiledning/godkjenne valg av treslag og foryngelsesmetode. 
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Meldeplikt for hogst kombinert med ajourføring i datasystemer som eks. Linnea, gir 
kommunen gode oversikter over hogster gjennomført de enkelte år. Sammen med skogeiernes 
egne rutiner for kontroll, vil kommunens kontrolloppgaver kunne reduseres.  
 
Forslag til miljøforskrift. 
 
Skogeiers holdning til biologisk viktige områder: 
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Tabellen over er hentet fra en spørreundersøkelse gjort i Asker i 2002 og kan gi noen 
indikasjoner på hvilket forhold skogeierne i denne kommunen har til biologisk viktige 
områder.  Andelen ”nødvendig” og ”interessant” er påtagelig og kan være et resultat av at 
skogeierne har levd med Markaforskriften i en lang periode.  Erfaringene med forskriften er 
positiv for sikring av biologiske verdier i kommunen, har gitt svært få konflikter og synes 
akseptert av skogeierne.  Forholdene i både Asker og Bærum er nær identiske og kan derfor 
sammenlignes.   
 
Skogbruksetaten i Asker og Bærum har også positive erfaringer med miljøstandardene i 
Levende Skog.  Hogsttillatelser gitt gjennom meldeplikten i Markaforskriften, har åpnet for 
konkretisering (veiledning) av disse miljøstandardene. Konflikter knyttet til dagens 
Markaforskrift og Levende skogstandarder, finner vi i skogeiers økonomiske ansvar. I både 
Asker og Bærum legger de biologisk viktige områdene beslag på ca.4 –5 % av produktivt 
areal.  Skogeiers ansvar bør maksimalt ligge på ca. det halve av dette. 
 
Skogbrukssjefen mener på bakgrunn av dette at inneholdet i en ny forskriften bør inneholde 
dagens ”Markaforskrift” modernisert med elementer fra Levende skog standarder og i tillegg 
inneholde skogeiers økonomiske ansvar knyttet til miljøverdiene i de såkalte biologisk viktige 
områdene (nøkkelbiotopene).  Skogeier ansvar bør her settes til maksimalt 2,5 % av prod. 
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areal/kubikkmassen for den enkelte eiendom. Skogbrukssjefen har gode erfaringer med 
”Markaforskriften” og meldeplikten denne hjemler.  
 
 
Anbefaling: 
Foryngelse av skog og ivaretagelse av det biologiske mangfoldet er viktige elementer i dagens 
skogbruk og er en del av grunnlaget for verdiskapingen i og tilliten til skogbruket som 
næring. 
 
Skogbrukssjefen anbefaler at det vedtas en ny forskrift om foryngelse og ny miljøforskrift 
parallelt med den nye skogloven.   
 
Skogbrukssjefen mener at en forskrift om foryngelse av skog bør inneholde minstekrav til 
plantetall og at skogeier pålegges internkontrollrutiner i forbindelse med foryngelsen ( 
kontroll av plantetallet på foryngelsen etter x antall år avhengig av bonitet). I områder med 
meldeplikt bør meldingen inneholde opplysninger om valg av foryngelsesmetode og fremtidig 
treslag. 
 
Skogbrukssjefen mener at inneholdet i en miljøforskrift bør inneholde dagens 
”Markaforskrifter” modernisert med elementer fra Levende skog og i tillegg inneholde 
skogeiers økonomiske ansvar knyttet til miljøverdiene i de såkalte biologisk viktige områdene 
(nøkkelbiotopene).  Skogeier ansvar bør her settes til maksimalt 2,5 % av prod. 
areal/kubikkmassen for den enkelte eiendom. Skogbrukssefen har gode erfaringer med 
”Markaforskriften” og meldeplikten denne hjemler.   
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Forslag til ny Lov om skogbruk (skogbruksloven) – høring 
 
Forslag til ny Lov om skogbruk er utsendt fra Landbruksdepartementet. Loven skal erstatte 
Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965.   
 
Forslaget til ny lov ble mottatt av Landbrukskontoret 15.desember 2003. Frist for uttalelse er 
15. mars 2004.   
 
Viktige punkter i saken. 
 
• Den nye loven skal regulere skogbruk som næring og stimulere til verdiskaping med 

grunnlag i skogressursene.  Forslaget innebærer en forenkling av gjeldene lovverk.  Den 
nye loven har 22 paragrafer mot 58 i den gamle. 

 
• Departementet foreslår at den nye loven skal ha følgende formål: 
 

"Denne lova har til formål å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene i 
landet med sikte på verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, hensyn til 
landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen". 

 
• Lovforslaget viderefører ordningen med en skogbruksmyndighet på kommune- og en på 

fylkesnivå. 
Lovforslaget legger opp til større handlefrihet på lokalt nivå, noe som innebærer at 
kommunene får større fullmakt til å fatte vedtak i første innstans. 
Det er åpnet for at kommunene kan innføre meldeplikt for tiltak i skogbruket (dagens 
Markaforskrift har hjemmel om meldeplikt i dag). 

 
• Hovedprinsippet i forslaget til ny lov er bygd på at skogeieren har ”frihet under ansvar” i 

forvaltning av skogressurser og miljøverdier. 
 
• Lovforslaget gir en ny paragraf om forynging etter hogst. Dette innebærer en 

innskjerpelse i forhold til dagens regelverk.  Departementet foreslår en ny forskrift om 
forynging parallelt med innføringen av den nye loven. Skogbrukssjefen mener at en slik 
forskrift bør inneholde minstekrav til plantetall og at skogeier pålegges 
internkontrollrutiner i forbindelse med foryngelsen ( kontroll av plantetallet på 
foryngelsen etter x antall år avhengig av bonitet). I områder med meldeplikt bør 
meldingen inneholde opplysninger om valg av foryngelsesmetode og fremtidig treslag.  

 


