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Haring - forslag til endringer i naturskadeloven og 
naturskadeforsikringsloven 

Innledning 

Skogeierforbundet har mottatt Landbruksdepartementets hmingsforslag om å redusere statens 
kostnader ved b1.a. å fjerne erstatningene for stormskader på skog fra Naturskadefondet. Hittil kan 
erstatning gis når skadene er mer omfattende enn to års nyttbar tilvekst på den enkelte 
skogeiendom. For skader under denne grensen kan det tegnes forsikring i Skogbrand. 
Departementet foreslår nå at det bar lages en utvidet forsikringsordning, og at skogeiere som ikke 
tegner forsikring må ta risikoen selv fullt ut. Vi forstår det slik at erstatningsordningen for veier, 
bruer og dyrka mark viderefares. 

Skogskader 

Endringsforslaget som gjelder stormskader på skog er skuffende og problematisk. 
Haringsuttalelsen fra Skogeierforbundet konsentreres om denne delen av den skisserte 
omleggingen. 

Hensyn til skogbruket 
Skogbruket har i mange h hatt en tilfredsstillende trygghet mot ekstraordinære skadesituasjoner. 
Stormskader på skog har riktig nok hatt en langt hayere egenandel enn skader på for eksempel 
jordbruk og veger som har hatt egenandel på kr 4.000 (nå forhayet til kr 10.000). Ved skogskader 
derimot er egenandelen laftet vesentlig ved at Naturskadefondet bare har 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 disse to ordningene til sammen fungert bra. 

Tammerskogforsikring oppfattes nok av mange som relativt kostbar også i dag, og dette er 
medvirkende til at det er så lav forsikringsdekning som omlag 20% av skogarealet. 
Naturskadefondet har også gitt trygghet mot "totalskade". Med svekket akonomi i skogbruket vil 
det neppe bli noen god forsikringsdekning selv om Naturskadefondets ordning avvikles. Eventuell 
ny forsikringsordning vil selvsagt måtte bli vesentlig mer kostbar når dekningsansvaret utvides 
dramatisk. Vi oppfatter at Landbruksdepartementets hovedargument for omleggingen, er ansket 
om å redusere statens utgifter allerede i kommende statsbudsjett. Omleggingen representerer rett 
og slett en overveltning av utgifter og risiko på n~ringen, i en tid hvor situasjonen er presset fra 
far. 
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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 vil bli avviklet. Spesielt bekymringsfullt er det at 
omleggingen planlegges samtidig med at vi stadig får indikasjoner på heftigere klimasvingninger 
og hyppigere stormskader i årene framover. 

Alternativt forsikringstilbud 
Skogeierforbundet deltar i Skogbrands forsikringsutvalg, men hittil er det (naturlig nok) ikke 
draftet hvilke muligheter og begrensinger selskapet vil mate dersom Landbruskdepartementets 
forslag til omlegging skulle bli iverksatt. Selskapet ville få 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 
medlemmer/forsikringstakere. 

Begge de to alternativene som antydes i haringsnotatet for et visst offentlig medansvar, er 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 være ordninger som både er problematiske og dårlige. 

Dersom staten stiller en form for reassuranse, må i tilfelle dette være n ~ y e  avtalt og en varig 
forpliktelse for å gi den anskede effekt for Skogbrands kostnader ved sin reassuranse i markedet. 
Det vil også kunne vise seg komplisert å få rask nok oversikt over samlet skadeomfang ved f.eks. 
en ny orkan på Vestlandet. Uten en slik "topprisiko" ved orkankatastrofer kan det nok tenkes at 
det vil bli vist politisk velvilje til krisetiltak, når medieoppmerksomheten blir stor nok, men det er 
en stor ulempe at en politisk ad hoc behandling er lite forutsigbar. 

Samfunnsmessige hensyn 
Det har v ~ r t  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 ul~nnsomt å ta ut nyttbart virke. 

Ved omfattende skogskader, som vi år om annet har opplevd både i Norge og nedover i Europa, vil 
det oppstå vanskeligheter både med å få tak i tilstrekkelig driftskapasitet og makte markedsmessig 
håndtering av ekstraordinært store tammermengder. Det oppstår behov for krisetiltak. 

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. 

Stormskadd skog uten opprydding kan også representere ulempe for frilufisliv og annen ferdsel. 

Skogoppsynet kan etter dagens regler, pålegge tiltak etter stormskader også når drifts~konomien er 
negativ. Dette forutsetter medvirkning fra Naturskadefondet. Dersom slik akonomiske 
medvirkningen 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 finne seg i å bli påtvunget ut fra subjektiv vurdering fra en offentlig instans. 

Andre muligheter 
Som en rasjonalisering av dagens ordning bar det være interessant å drafte et naxmere samarbeid 
mellom offentlige og private interesser. Det er nå en god samordning av regleverket for 
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stormskader i Naturskadefondet og Skogbrands forsikringsopplegg. Dette kunne utnyttes videre 
ved å overlate til Skogbrand å utfare oppgavene med skadevurdering og utbetaling også for 
Naturskadefondet. En ville oppnå raskere behandling, mer homogent system og betydelige 
kostnadsbesparelser sammenlignet med dagens ordning. Selvsagt måtte det legges opp rutiner for 
tilfredsstillende kontroll. 

Det kan neppe vme tvil om at Naturskadefondet preges noe av sprikende akonomiske 
skadevurderinger, foreldet ordning med lensmannsskjmn og langsom håndtering. Fondets 
administrasjon har, naturlig nok, langt mindre erfaring i denne type skadehåndtering sammenlignet 
med skogforsikringsselskapet. 

Det ville vme naturlig å legge opp til at klagesaker fortsatt kunne behandles av Naturskadefondets 
styre. 

I tillegg til å sette bort administrasjonen, bar en også drafte å opprette et offentlig 
stormskogskadefond administrert av Skogbrand. Det ville vcere mulig å fa til en god og 
samfunnsnyttig totallasning, samtidig som årlig tilfarsel over statsbudsjettet kunne reduseres i 
forhold til dagens nivå. Fondet måtte selvsagt underlegges strenge regler for forvaltning, 
rapportering og revisj on. 

Skogeierforbundet mener et slikt rasjonaliserende alternativ bar vurderes f0r det gjennomfares en 
hastig avvikling av den offentlig stormskadeerstatningen. 

Uforsvarlig framdriftsplan 
Selv om det, i strid med vår oppfordringer, gjennomfares omlegging av erstatningsordningen for 
skog, synes det uforsvarlig å iverksette dramatiske endringer allerede fra l.  januar 2005. Det vil 
ikke vzre mulig å rekke en serim vurdering av en eventuell utvidet forsikringsordning, informere 
om denne og gi skogeierne en anstendig frist for å tilpasse seg en nye situasjon. 

Ved forrige budsjettbehandling ble det riktig nok konstruert et grunnlag for å gjare "en nmmere 
vurdering av grensene mellom statens naturskadeordning og privat forsikring" som det ble 
uttrykt, men det er å dra dette vel langt når en i realiteten legger opp til å fjerne hele 
stormskadedekningen for skog. I budsjettpropposisjonen i fjor hast ble det gitt uttrykk for at en 
eventuell justering i naturskadeerstatninger måtte skje koordinert med utvikling av 
forsikringstilbud. Vi oppfattet det som en forutsetning at en ikke skulle risikere en situasjon hvor 
den innarbeidede rollen til Naturskadefondet svekkeslfjernes uten at det foreligger klare 
alternativer til forsikringsdekning. 

Eventuelle endringer bor uansett utsettes til 2006. Det bar ikke legges avgjarende vekt på å fjerne 
denne innarbeidede ordningen allerede i kommende statsbudsjett. Tross alt dreier dette seg bare 
om antatt midlere årskostnad på 8 - 9 millioner kroner. 

Andre endringsforslag 

Skogeierforbundet har ikke vurdert konsekvensene av å overfare erstatninger for skader på 
hageanlegg, gårdsplasser og tilf~rselsveier til alminnelig forsikring, men antar at dette tross alt er 
en mer kurant omlegging enn fjerningen av skogskadeerstatninger. 

En tak på kr 50.000 på det den skadelidte må dekke selv, ut over egenadelen, bar fortsatt beholdes. 
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Forlengelse av fristen for å melde fra om skade fra en til tre måneder er positivt. Det er likevel 
svxrt kort i forhold til fristene på ett år som gjelder for forsikringsskader. For skogskader er det i 
visse situasjoner starre behovet for utvidet frist enn for andre typer skader. 

Konklus j on 

Skogeierforbundet vil oppfordre Landbruskdepartementet til ikke å gjennomfare den drastiske 
omleggingen av Naturskadefondets skogskadeerstatning som er beskrevet i haringsnotatet. 

Skogeierforbundet mener det bar gjennomfares en fordomsfri vurdering av mulighetene for 
rasjonalisering som ligger i å "outsource" til Skogbrand håndtering av stormskadeerstatning fra 
offentlige midler. 

Det må gis tilstrekkelig tid til å vurdere muligheter, begrensinger og kostnader for eventuell 
utvidet forsikringsordning. 

Eksisterende ordning for stormskade i skog bar viderefares i alle fall for 2005. 

Skadelidtes andel bar fortsatt begrenses til kr 50.000 ut over egenandel. 

Fristen for å varsle skade utvides fra en måned til minimum tre måneder. 

Tidsfrist - styrebehandling 

På grunn av den knappe haringsfristen nå i sommer har det ikke vxrt mulig å behandle saken i 
Skogeierforbundets styre innen haringsfristen 30. august. Det vil bli gjort den 1. september, og vi 
ber om å få ettersende eventuelle ytterligere synspunkter i etterkant av matet. 

Med hilsen 
NORGES SKOGEIERFORBUND 
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