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Innledning 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til brev fra Landbruksdepartementet, datert 24.06.2004, der 
det foreslås omfattende endringer i gjeldende ordninger. Endringene kan oppsummeres slik: 

Fjerne dagens erstatningsregime for stormskader på skog over Naturskadefondet 
Etablere en utvidet forsikringsordning for stormskader på skog. Skogeiere som ikke tegner 
forsikring m i  ta risikoen sj 01 full t ut 
Etablere et mulig "katastrofetak" hvor en offentlig ordning fortsatt kan slå inn. (Det tenkes 
et tak definert som totalskade over et visst nivå eller en ovre grense for forsikringsansvar på 
eiendomsnivå på 12 års nyttbar tilvekst.) 
Skogeiere uten forsikring, også i sistnevnte alternativ, skal ikke skal E noen erstatning sjal 
ved "totalskade". 
Naturskade på hageanlegg og gårdsplasser på inntil fem daa, og på tilfarselsveger på inntil 
100 meter, bar overfares til alminnelig forsikring knyttet til eksisterende forsikringer på 
bygninger mv. 
0vre grense for erstatningsbelap foreslås endret slik at 85 % av beregningsgrunnlaget 
gjelder - uansett hvor omfattende skaden er. Dette innebærer at den avre grensen på 50.000 
kroner for skadelidtes andel tas bort. 
Erstatningsordningen for veger, bruer og dyrka mark viderefares. 
Egenandelen på 1 0.000 kroner foreslås viderefart 
Fristen for å melde skade foreslås utvidet fra en til tre måneder, men fkisten skal håndheves 
strengere enn far 

Sett fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin side er det positivt at skader på jordbruksarealer fortsatt 
vil bli dekket over gjeldende ordning. Det er imidlertid ikke positivt at stormskader på skog ikke vil 
bli dekket som tidligere. Formålet med endringsforslagene er, etter det Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag kan skjanne, utelukkende å redusere statens utgifter over statsbudsjettet. 
Omleggingen planlegges $ennomf~rt allerede fra kommende årsskifte slik at innsparingen kan tas 
hensyn til i statsbudsjettet for 2005. 
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Konsekvenser for skogbruket 

Skogbruket har i mange år hatt en tilfredsstillende trygghet mot ekstra store og uventede 
skadesituasjoner. Ved skogskader har Naturskadefondet riktignok bare dekket skader på kvantum 
over to års nyttbar tilvekst, men fordi det har v ~ r t  mulig å tegne forsikring i Skogbrand for 
"egenandelen" på to års nyttbar tilvekst, har ordningene til sammen fungert bra. 

Tammerskogforsikring oppfattes av mange som forholdsvis kostbar også i dag, og dette er 
medvirkende til at det er en så lav forsikringsdekning som 20 % av skogarealet. Med svekket 
akonomi i skogbruket vil det neppe bli noen god forsikringsdekning sjal om Naturskadefondets 
ordning awikles. En eventuell ny forsikringsordning vil måtte bli vesentlig mer kostbar når 
dekningsansvaret utvides dramatisk. Som tidligere sagt, Norsk Bonde- og Småbrukarlag oppfatter 
at Landbruksdepartementets hovedargument for omleggingen, er ansket om å redusere 
departementets utgifter allerede i kommende statsbudsjett. Omleggingen representerer rett og slett 
en overvelting av utgifter og risiko til en n ~ r i n g  som er sterkt presset fra far. 

Mange andre land har sett den norske kombinasjonen av privat forsikringsordning og et offentlig 
sikkerhetsnett som et forbilde. Det er sterkt å beklage dersom denne ordningen, som tross alt 
representerer en beskjeden offentlig kostnad, nå skal avvikles. 

Alternativt forsikringstilbud 

Landbruksdepartementets forslag til omlegging av forsiknngsordningene vil kreve utbygging av et 
privat alternativ, i praksis gjennom Skogbrand. Norsk Bonde- og Småbrukarlag kjenner lite til 
hvorvidt et slikt alternativ vil kunne vaxe på plass fra 01 .O 1.2005. Det vil imidlertid ikke vme noe 
tvil om at dette selskapet vil fa en stor akning i risiko, med tilharende akonomisk usikkerhet og 
vanskeligere forhold for reassuranse. Det ville kreve både tid og ressurser å tilpasse seg en ny 
situasjon, både for selskapets administrasjon og rnedlemmer/forsikringstakere. Uansett virker det 
uansvarlig å presse gjennom slike endringer på så kort tid. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag anser begge alternativene som antydes i haringsnotatet for et visst 
offentlig medansvar, for å vme lite tilfredsstillende. Enten det velges et avre tak på 
forsikringsansvaret på eiendomsnivå på 12 ganger årlig tilvekst, eller det legges opp til et offentlig 
ansvar ved samlet skadeomfang på 150-200 mill kroner, vil dette gi dårligere lasninger enn dagens 
ordning(er). 

Samfunnss;konomiske hensyn 

Det har vzrt en god ordning at Naturskadefondet har dekket store stormskader på skog. 
Lannsomheten er svekket i skogbruket, og verdireduksjon som falge av stormfelling vil ofte fare til 
at det blir privatakonomisk ulannsomt å ta ut nyttbart virke. 

Samfunnsakonomisk er det uheldig dersom råstoff til industri eller til bioenergi ikke blir 
nyttiggjort. Dette kan unngås ved fortsatt medvirkning fra Naturskadefondet. 

Ved omfattende stormfelling uten opprydding, oppstår det risiko for dramatisk oppformering av 
barkbillepopulasjoner med påfalgende skogskader. Manglende opprydding vil også representere 
ulempe for beitebruk, fnlufisliv og annen ferdsel. 

Skogoppsynet kan etter dagens regler pålegge tiltak etter stormskader også når driftsakonornien er 
negativ. Dette forutsetter medvirkning fra Naturskadefondet. Dersom slik akonomisk medvirkning 
fjernes, vil krav om ulannsom oppryddig umulig kunne pålegges av skogoppsynet eller andre. Slik 
privatakonomisk ulannsom virksomhet er det også vanskelig å tenke seg at et forsikringsselskap vil 
ta ansvaret for. 
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Forbedring av dagens ordning 

Som en rasjonalisering av dagens ordning bar det vm-e interessant å diskutere et namnere 
samarbeid mellom offentlige og private interesser. Regleverket for stormskader i Naturskadefondet 
og i Skogbrands forsikringsopplegg er i ganske stor grad samordnet. Dette kunne forbedres 
ytterligere ved å overlate til Skogbrand å utfarre oppgavene med skadevurdering og utbetaling også 
for Naturskadefondet. En ville på denne måten oppnå raskere behandling, et mer homogent system 
og betydelige kostnadsbesparelser, sammenlignet med dagens ordning. Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag ber om at et slikt alternativ vurderes far det gjennomfares en hastig avvikling av den 
offentlige stormskadeerstatningen. 

Konklusjon 

1. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil på det sterkeste råde Landbruskdepartementet til ikke å 
gjennomfare den drastiske omleggingen av Naturskadefondets skogskadeerstatning som er 
beskrevet i harringsnotatet. 

2. Det må uansett gis bedre tid til å vurdere muligheter, begrensinger og kostnader ved en 
eventuell endring dersom Landbruksdepartementet er fast bestemt på å gjennomfarre endringen, 
herunder en vurdering av mulighetene for rasjonalisering som ligger i å overlate 
administreringen av Naturskadefondet til Skogbrand. 

Vennlig hilsen 

Leder 

Generalsekretær 
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