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UTTALELSE - FORSLAG TIL NY LOV OM SKOGBRUK FRA GRONG 
KOMMUNE 
 
Med forbehold om hovedutvalgets vedtak oversendes følgende uttalelse til forslag til ny lov 
om skogbruk. 
Forslag framlegges for hovedutvalget for utvikling i Grong kommune mandag 15. mars.  
 
Forslag til uttalelse 
Formålsparagrafen. 
Formålsparagrafen er for lite tydelig i forhold til å ivareta skogens næringsmessige betydning. 
Formålsparagrafen gir et helhetlig inntrykk av å være viet hensynet til miljø, opplevelse, 
mangfold og landskap, men utelater å nevne skogens næringsmessige betydning og 
grunnlaget for industriell og  kulturell verdiskaping. In under dette betydningen skogens 
ressurser har i verdiskapingskjeden og som grunnlag for sysselsetting. 
  
Miljøforskriften 
Det er viktig å framheve at skogbruket har et ansvar i å sikre og utvikle det biologiske 
mangfoldet. Og miljøspørsmålet må ha en sentral plass i skogpolitikken og skoglovgivningen. 
Det er positivt at det innføres en lovhjemmel for innføring av en miljøforskrift. 
Det må likevel understrekes at en slik forskrift ikke må legge så steke begrensninger på drift 
av områder og regioner med spesielle verdier for det biologiske mangfoldet at dette medfører 
vesentlig inntektstap og næringsmuligheter  for enkelteiere og lokal skogindustri... Og i den 
grad forskriften medfører store krav til miljøhensyn må ivaretakelse av miljøverdiene kobles 
opp mot miljøtilskuddsordninger elle gi mulighet for at skogeierne kan inngå avtaler om 
tilsidesetting av arealer i tidsavgrensa perioder, jf. ordningen med miljøtilskudd i skogbruket.  
Det er videre naturlig at forskriften setter klare krav til kvalitetsdokumentasjon for 
miljøverdier 
  
Miljøforskriften må omfatte et fornuftig antall tiltak i skog og i utgangspunktet ikke være mer 
regulerende enn det ”Levende Skog” – standardene gir av føringer. 
 
Skogbruksstyresmakt 
Kommunene får en ny og mer framtredende rolle og er i vesentlig grad tillagt 
avgjørelsesmyndighet. Det er i  denne sammenheng viktig at kommunen sitter med 
fagkunnskap til å utøve denne myndigheten. Det bør derfor legges opp til at kommunene skal 
inneha en minimumskompetanse eller at det i loven stilles et krav om at saksbehandling skal 
fortas av personer med skogfaglig kompetanse. 
 
Foryngelse og stell av skog 
Det er positivt å få en konkretisering i den nye loven av skogeiers ansvar for ny foryngelse 
etter hogst. Loven kunne med fordel lagt seg på en enda klarer linje og redusert kravet 



vedrørende foryngelsestid ytterligere. I praksis vil det jf. forslaget i ny lov ta 5 år før en med 
loven i hånd kan iverksette foryngelsestiltak. Dette er for seint.  
 
Det er en entydig erfaring fra kommunal skogbruksstyresmakt at det angitte absolutte  
minimumskrav om tetthet ved foryngelse er det kravet som blir nytta som retningsgivende og 
tilfredsstillende. Det vil i praksis si at det angitte minimumstall vil være retningsgivende for 
framtidig plantetetthet. Det er derfor viktig at tilrådingen og kravene fra skogstyresmaktene til 
foryngelse ligger tett opp til det forskningen anbefaler for å ivareta tilfredsstillende kvalitet og 
volumproduksjon i framtidsskogen.  
 
Skogfond 
Det er bra at det blir ei ”opprydding” og forenkling i loven vedrørende avsetning til 
skogavgift ved at tidligere 9 paragrafer nå blir tre. 
Skogfondet er avgjørende for finansiering av skogtiltak. Det kan synes som unødvendig å 
fastsette en minstesats for avsetning i loven når det mest sannsynlig vil komme en forskrift. 
Det er behov for at avsetningene ligger på et nivå mellom 10-15% for å forynge skogen i 
Namdalen. 
§ 14, andre ledd  medfører plikt til fondsavsetning av virke til eget bruk i jord og skogbruket, 
samt ved til eget formål et merarbeid og en oppgave som er vanskelig og praktisere. Det er og 
generelt snakk om en liten andel av det tømmervolum som omsettes og bør være som tidligere 
valgfritt om eier vil avsette til skogfond av dette virket, evt.  kan det i loven gis hjemmel til 
kommune om å vedta lokale forskrifter og pålegge fondsavsetninger på dette virket. 
 
Bruk av skogfond 
Videre er det viktig at muligheten til å nytte skogfondsmidler til veiformål sikres. Dette 
gjelder både for nybygging i form av fortetting av eksisterende veinett, og ikke minst 
vedlikehold av eksisterende veier. Dette er avgjørende for aktivitet både av skog- og 
utmarksprodukter, ikke minst har det betydning for skjøtsel og foryngelse.   
 
Annet 
Forslaget til ny lov legger ikke opp til at det for framtida skal være nødvendig å forta en 
omdisponering av skogareal etter skogloven. I forbindelse med stadige endringer og stort 
press på arealene er det betenkelig at en omdisponering av skogarealer ikke blir foretatt etter 
skogloven og blir underlagt en skogfaglig vurdering. 
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