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FORSKRIFT OM SKOGFOND MV - HBRING 

Uttalelsene gjelder for kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan. 

Vi ser positivt pd at flere forskrifter nd sarnles i en forskrift. 

Vi har falgende merknader ti1 haringsforslaget: 
$3-1 punkt 1: Fakturaer som dekkes av skogfondet er ogsii ofte grunnlag for tilskudd. Tidligere var 
det i Forskrift for tilskudd ti1 skogkultur satt en maks grense pd 15% p%lag ti1 administrasjon. De 
fleste kommuner har nok videreferrt denne. Ute i kornrnunene er piislaget for administrasjon ofte 
gjenstand for diskusjoner, bdde fra enkelt skogeiere, ansatte pd starre eiendommer og 
skogeierforeningene. Det burde kanskje vaert angitt et maksimalt administrasjonspiislag. 

53-1 punkt 8: Det er noe uklart om bruk av skogfond bare kan nyttes ti1 oppmerking av grenser hvis 
dette gjerres i regi av jordskifie. Kan vanlig grenseoppmerking i regi av kommunene ev. andre ogsd 
dekkes av skogfond? 

55-2 Kontroll: 
I andre avsnitt heter det at kommunene gjennom stikkprmer skal kontrollere foryngelsesfelt og at 
dette skal rapporteres ti1 Fylkesmannen pd skjema for resultatkontroll. 

Farste avsnitt i $5-2 viser ti1 det som er naturlig i forhold ti1 bruk av skogfond og som blir fulgt opp 
av ekstern revisor. 

Pdlegget i andre avsnitt synes ikke d vaere knyttet ti1 bruk av skogfond, men en generell kontroll som 
har andre formdl. Hvilken hensikt det har d rapportere dette ti1 Fylkesmannen er ogsd uklart. 0nsker 
man data for foryngelse kan dette tas ut mye mer rasjonelt via andre kilder. 

I Forskrift om berekraftig skogbruk, $ 5-1 Tilsyn og opprettande tiltak, heter det 
"Kommunen skal ferre tilsyn med at ferresegnene i denne forskrifta og vedtak fatta med heimel i 
den blir falgt. Kommunen skal ved stikkprmer kontrollere at forynginga er tilfredsstillande etablert 
('jf. $53-2 og 3-3).  Rutinar for slik kontroll blir fastsett av Fylkesmannen". Dette er en lignende 
kontroll. 



Vi vil pipeke at LMD ikke berr pilegge kommunene mer kontrolltiltak enn mdvendig. Nk 
kornrnunene gis myndighet b0r de ogsi f"a ansvar for B utforme oppferlgingen. 

Andre avsnitt i 55-2 ber strykes. 

Med hilsen 

Enhetsleder 
Trond Indreber 

Landbruksridgiver 


