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H0RING phi FORSKRIFT OM SKOGFOND
Slik Fylkesmannen oppfatter det, er i hovedsak den nye forskrift om skogfond en
samrnenstilling av 5 gjeldende forskrifter om innbetaling, forvaltning og bruk av skogavgift
og rentemidler. Den nye forskriften barer noe preg av ii vare en slik sarnrnenstilling. Utenom
navneendring, er det ikke gjort store endringer i den nye forskriften og Fylkesmannen har
derfor ingen vesentlige merknader ti1 den nye forskriften, men vil gjerne komme rned noen
merknader. Fylkesmannen har og merka seg enkelte formuleringer som kan skrives mer
tydelig, men regner rned at dette er pii plass i endelig forskrift.
Fylkesmannen vil forst piipeke at det er viktig at skogfondordningen opprettholdes og brukes
som virkemiddel for ii ivareta de langsiktige investeringer i skogbruket. Ut fra dette, er den
nye forskriften positiv og det stimulerer ti1 en mer aktiv bruk nir det gis mulighet ti1 i
regulere avsettingen av skogfond gjennom iret. Ordningen rned skattefordel p i bruk av
skogfond er ikke pb bring. Med endringen i skattesystem for skogbruket, vil skattefordelen
imidlertid f"a en helt amen betydning og vil vare rned ii gj0re skogfondordningen viktigere
som virkemiddel.

I tidligere forskrift om bruk m.v. av skogavgift 5 5 , 4 avsnitt, var det hjemlet et krav om at
utforte investeringer skulle vaere faglig, okonomisk og okologisk forsvarlige. Fylkesmannen
har ikke h e t lignende formuleringer i den nye forskriften, men mener det fortsatt er behov
for en slik formulering. Hvert ir har kommunene anmodning om utbetaling av skogavgift, der
kostnadene ikke er i samsvar rned en slik vurdering. Det skjer oftest der det foreligger
egeninnsats, men forekommer og der tiltakene er gjort av andre og det frarnlegges regning. De
fleste utbetalingsformiil dette gjelder, reguleres i forskriften om skattefordel ved bruk av
skogavgift ti1 bestemte formiil, men det er fortsatt behov for ii ha rned en slik formulering i
forskriften om skogfond.
I henhold ti1 den foresliitte forskrift, kan skogfondsmidler brukes ti1 vedlikehold av veger.
Erfaring rned bruk av skogavgift ti1 dette tiltaket, er at det ofte handler om bruk ti1 oppussing
etter uvoren kjoring p i veg rned lassbzerer, egentlig en ren driftsutgift, eller utbedring av en
fra for mangelfull veg, for ii kunne berge en enkel drift, men som ikke er noe vedlikehold av
en godkjent veg. Skal bruken av skogfond ti1 dette formiilet komme inn i rette former,
anbefales derfor en forhiindsgodkjenning fra kommunen, slik det er foreslbtt i punktet
ovenfor. Alternativt kan det tas inn i forskriften at det er vedlikehold av skogsveger som
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inngk i det permanente vegnettet og er godkjent i en bestemt vegklasse, skogfond kan brukes
til.

I de forskriftene som avlrases, var andelen av rentemidler som kunne brukes ti1 sentral
inntrekking og ti1 bruk p i fylkesnivi, regulert med en maksimalprosent. Det er n i tatt bort.
Rentene av skogfondet er et viktig virkemiddel for i fiemrne skogbruket, men andelen som er
disponibel lokalt er betenkelig liten for at det skal vare et virkemiddel av betydning lokalt.
For at dette virkemiddelet skal vme et viktig verkt~yframover, brar derfor farst og fremst
komrnunene f5 beholde- og fi ansvar for i forvalte en sterrre andel av rentene av skogfondet
fiamover.
Ordningen med skogfondet er en statlig pilagt ordning for skogbruket og kostnadene med i
drive ordningen brar dekkes av statlige driftsmidler. Fylkesmannen foreslk derfor at rentene
av skogfondet ikke lenger b0r brukes ti1 administrasjon av ordninga, da det ogsii er noe uklart
hvilke kostnader en kan legge inn under begrepet administrasjon. Rentene av skogfondet bar
rendyrkes som et virkemiddel for i frernme skogbruket.
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