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MELDING OM VEDTAK: NY SKOGBRUKSLOV 
 
Fylkesrådet  behandlet  i møte 14.05.2004 sak 0109/04. De underrettes herved om at det 
er fattet følgende vedtak: 
 
Fylkesrådet har følgende merknader til forslaget om endringer i skogloven:  
 
I fylkesplanen for Troms fylkeskommune sier man at skogressursene i fylket må 
forvaltes og utnyttes slik at det bygges opp en skogressurs som er større og bedre enn 
den som er i dag. Det må tilrettelegges for en bærekraftig forvaltning av skogressursene. 
Økt avvirkning øker grunnlaget for foredling av produkter fra skogen i Troms. Det 
hersker misnøye over at statstilskottet til skogkultur er tatt vekk, og Troms 
fylkeskommune ønsker det gjeninnført.  
 
Fylkesrådet ser positivt på at skogloven forenkles og moderniseres, og håper at loven 
med dette blir mer brukervennlig. I tillegg støtter vi lovens fokus på miljøverdiene og et 
bærekraftig skogbruk.   
 
§ 3. Skogbruksstyresmakt 
Lovforslaget følger ikke opp Stortingets merknad om organisering og kompetanse for 
skogbruksmyndighet på kommune- og fylkesnivå. Lovhjemlet krav til skogbruksfaglig 
kompetanse er fjernet, samtidig som kommunene får mer ansvar og myndighet. I 
fylkesplanen for Troms står kompetanse sentralt, og vi ser det som en forutsetning med 
nødvendig miljø- og skogbruksfaglig kompetanse for å følge opp regelverket og de 
skogpolitiske mål. 
 
§ 4. Skogeiers forvaltningsansvar 
I paragraf § 4 får skogeier ansvar for alle tiltak som gjennomføres i skogen, og at disse 
skal samsvare med regelverket. Det er mange ulike oppfatninger om hva som skal ha 
status som miljøverdi, avhengig av fagmiljø. Det bør derfor utarbeides en miljøforskrift 
med konkrete bestemmelser om skogeiers miljøansvar.  
 
§ 5. Skogregistreringer og skogbruksplan 
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Vi stiller spørsmål om det bør stilles krav til at det skal utarbeides skogbruksplaner for 
skogområder med en viss størrelse og med en viss kvalitet på skogen. Dette for i større 
grad bidra til en bevisstgjøring om skogeiendommens kvaliteter og verdisetting av 
skogressursene. 
 
§ 6. Forynging og stell av skog 
Kravet om forynging etter hogst innen 3 år er for rike lauvskoger  i Troms er vanskelig 
å oppnå. Den naturlige forynging er en tidkrevende prosess, og alternativet med 
beplantning er for kostbart. Kravet bør justeres etter lokale forhold.  
 
Bortfall av § 52  
Fylkesrådet synes det er fornuftig at denne loven fjernes. Det har vist seg uheldig at 
andre interesser ikke har kunnet påtale forhold uten etter krav fra skogoppsynet. 
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