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Saken refereres for formannskapet
Administrativt vedtak:
Stor-Elvdal kommune har fslgende kommentarer ti1 hsringsutkastet:
Kap. 3 5 1-2: Skogfondmidler m i kunne brukes ti1 forhiindsrydding f ~tynning.
r
Kap. 4 § 4-1 : Forskriften mii konkretiseres slik at mest mulig av rentemidlene forblir pii
lokalnivii og sentral inntrekking blir redusert.

Stor-Elvdal kommune har ingen merknader ut over dette.
Bakgrunn:
Stor-Elvdal kommune har mottatt ny forskrift om skogfond mv. fra Landbruks- og
matdepartementet ti1 hsring. Forskriften erstatter fslgende forskrifter:
1. Forskrift om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene), fastsatt 15.
februar 1994.
2. Forskrift om forvaltning og bruk av renter av skogavgiften som trekkes inn ti1
Landbruksdepartementet (sentralt inntrukne rentemidler), fastsatt 18. februar 19994.
3. Forskrift om bruk m.v. av skogavgift, fastsatt 20. april 1994.
4. Forskrift om innbetaling av skogavgift og miiling av skogsvirke m.v., fastsatt 12. juni
1995.

Hsringsfristen er satt ti1 12. desember 2005.
Vurdering:
At den ny forskriften erstatter andre forskrifter gjsr det enklere og mer oversiktlig 5 forholde seg
til. Forskriften som er sendt ut p5 hsring er tilpasset nye endringer innen skogbrukslova,
bzerekraftig skogbruk og at navnet p i ordningen endres fra skogavgift ti1 skogfondmidler.

Kap. 3. Bruk av sko~fondmidlarmv.
5 3- 1 Form51 skogfond kan brukast ti1
Pkt. 1.2. Det bar ogs5 vare mulighet ti1 5 anvende skogfondmidler ti1 forhgndsrydding

ved tynninger. Virke som fjernes ved forhiindstyddingen er ikke salgbart virke, og er helt
nrrrdvendig for at man skal kunne tynne maskinelt der hvor det er ekstremt tett med
smitrzr rundt tynningstrzrne. I tynningsbestand hvor det er mange undertrykte traer som
stir helt inntil de trzr som skal tynnes vekk, ma fjernes manuelt f0r tynningsmaskina kan
utfrrrre tynningshogsten. Disse smiitraerne odelegger hydraulikkslanger og koblinger p i
hogstaggregatet, og ingen maskinfmer k j ~ r e hogstaggregatet
r
inn i slik skog. Dette fmer
ti1 at slik skog ikke blir tynnet, men som absolutt burde blitt tynnet.
Kap. 4. Renter av skogfond
!j 4-1 Bruk av rentene av skogfond
Forskriflen ma tilpasses slik at mest mulig rentemidler forblir p i det lokale plan der hvor
pengene kommer fra og hvor prosjektene gjennomfnres. Prosjekter og tiltak som har ti1
formdl ii fremme skogbruk og som utfrrrres pii lokalniv$ har gjennom tidene vist ii vere
mest effektive. Mye av finansieringen av dette er fra disse rentemidlene, og det er derfor
viktig at ikke for mye blir trekt inn ti1 sentralt bruk.

Med hilsen

Svein Erik Morseth
skogbrukssjef

