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FYLKESLANDBRUKSSTYRET I VESTFOLD 

Ny forskrift om skogfond - h~r ing  

Landbruks- og Matdepartementet har sendt forslag ti1 ny forskrift om skogfond(tid1igere: 
skogavgift) p i  bring.  Fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret er blant herringsinstansene 
uttalelse. Fristen for i svare er satt ti1 12. desember. 
Hjemrnel forskriften finnes i lov om skogbruk av 27. mai 2005. 
Det at skogavgiften n i  skifter navn ti1 skogfond er en betimelig endring, p i  bakgrunn av at det 
ikke er snakk om noen avgift ti1 staten, rned en privat avsetning ti1 fond for i finansiere 
investeringer i ny skog og infi-astruktur i skogbruket. 

Forskriften avlsser 4 gjeldende forskrifter, og bidrar ti1 i forenkle praksis nir det gjelder 
forvaltning av skogfonds- og rentemidler. Forenklingen ble signalisert allerede i forbindelse 
rned skogmeldingen 1999 - 2000. Den er en del av et sterrre revisjonsarbeid nir det gjelder 
forskrifter ti1 den nye skogloven, sorn gjelder fra 1. januar 2006. 
Fylkeslandbruksstyret har tidligere uttalt seg ti1 forslag ti1 forskrift om b~rekraftig skogbruk, 
sorn det ogsi er forutsatt skal gjelde fi-a kommende irsskifte. 

Nir det gjelder forvaltning og bruk av skogfondsmidlene legges det opp ti1 at bruken av 
midlene er omtrent sorn i dag. Det forutsettes avsetning av midler ved salg av alle typer virke, 
rned unntak av ju le t r~r  og pyntegrernt. Avsetning ti1 skogfond ved slik salg kan bestemmes 
av eier. Som ferr har skogeier anledning ti1 i fastsette satsen for innbetaling rned minimum 4 
prosent og maksimum 40 prosent av bruttoverdien av det virket sorn selges. Nir en har 
anledning ti1 i fastsette avsetningen innenfor disse rarnrnene, hngerer ordningen i praksis 
sorn en fondsavsetning. 

Landbruksdirekterrens merknader ti1 forslaget 

S v ~ r t  mye av det sorn finnes i gjeldende forskrifter bide for skogavgift og rentemidler av 
skogavgiften blir viderefurt i den nye forskriften. Slik forslaget presenteres, ligger 
forenklingene i forhold ti1 reduksjon i antall forskrifter sorn regulerer omridet, og i noen grad 
i endring av rutiner i forbindelse rned budsjettering av rentemidler ti1 bruk i komrnuner, i 
fylket og sentralt. Disse endringene medferrer en del enklere forvaltning av midlene, men rned 
bakgrunn i sentrale og regionale ferringer. 

Noen kornrnentarer ti1 paranrafer i forslanet: 

I tj 2.1 stir det en formulering sorn legger ti1 grunn at det ikke skal settes av midler fi-a virket 
sorn bruket ti1 "dekning av eige behov i jord- og skogbruksmessig verksemd". Det bur 
vurderes om denne anledningen skal v ~ r e  ubegrenset i forhold ti1 jord- og skogbruksmessige 
behov. Det kan tenkes tilfeller hvor skogen mer eller mindre termmes for virke og hvor det da 
ikke finnes midler ti1 etablering og stell av ny skog fordi det ikke er krav om avsetning av 
midler p i  skogfondet. Det bar vurderes en formulering her sorn gir skogbruksmyndighetene 
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anledning ti1 ii kreve avsetning ti1 skogfondet dersom eieren ikke kan dokumentere hvordan 
foryngelsesplikten er tenkt fulgt opp. jfr. skoglovens paragraf 6 og forskrift om bzerekraftig 
skogbruk sorn har krav ti1 foryngelse. 

I paragraf 3.1 - formil skogfondet kan brukes ti1 foresliies det i punkt 3.2 at skogfondsmidler 
kan finansiere miljhltak ogsi i omrider der det kan drives en erkonomisk skogbruk. I dette 
har en ogsi foresliitt ii ta inn tiltak knyttet ti1 biologisk mangfold, landskapsverdier, 
kulturminner og fiiluftsliv. Her gpnes det for ii bruke skogfondsmidler ti1 nye tiltak, nzrmest 
sorn et "plaster pii sket" for alle de hensyn og krav sorn skogbruket m i  forholde seg ti1 i dag. 
Vi vil imidlertid advare mot ii gjerre ordningen sii vidtfavnende at det ikke blir midler ti1 tiltak 
sorn er mer pitvingende mdvendige B fB gjennomferrt. Det ligger imidlertid en 
sikkerhetsventil i at bruk av skogfondsmidler ti1 nevnte tiltak skal forhindsgodkjennes av 
kommunen. 

I punkt 5 i den s a m e  paragrafen iipnes det mulighet for ii finansiere kjsp av dataverktery for 
ajourferring av skogbruksplaner. Dette er en nsdvendig endring av regelverket i en tid hvor 
IT-verktery er en nerdvendig og viktig del arbeidet med en fornuftig ressursforvaltning. 
Dataverktsy ti1 bruk for bruk og ajourhold av skogplandata har vaert tilgjengelige over lengre 
tid, men har ikke vzert aktuelle for middels og smi  eiendommer p i  grunn av pris. En mulighet 
ti1 ii finansiere dette helt eller delvis over skogfondet samtidig med anskaffelse av nye 
skogbruksplaner vil kunne erke aktiviteten og gi skt innsikt nBr det gjelder nzeringsutvikling pii 
eiendommen. 

I paragraf 4. 1 - bruk av rentemidler - er det foresliitt en del forenklinger niir det gjelder 
rutiner for budsjettarbeid og bruken av midlene. Det forutsettes at midlene i stor grad skal 
brukes og gis etter serknad, og det er ikke lenger anledning ti1 B gi direkte driftstilskudd ti1 
drift av for eksempel organisasjoner. De fleste tiltak sorn det i dag kan sskes tilskudd ti1 er 
beholdt, men det presiseres at prosjektrelaterte aktiviteter skal prioriteres i forbindelse med 
bruken av midler. 

Landbruksdirektsrens forslan ti1 vedtak: 

Fylkeslandbruksstyret slutter seg ti1 landbruksdirekterrens merknader og oversender disse ti1 
Landbruks- og Matdepartementet sorn sitt svar p i  herring - forskrift om bruk av skogfond. 

Fylkeslandbruksstyret behandlet saken i merte 08.12.2005. 

Votering : 
Fylkeslandbruksstyret avga enstemmig uttalelse i samsvar med 
landbruksdirekterens innstilling 

Fylkeslandbruksstyrets uttalelse: 
Fylkeslandbruksstyret slutter seg ti1 landbruksdirekterens merknader og oversender 
disse ti1 Landbruks- og Matdepartementet som sitt svar p i  hering - forskrift om bruk av 
skogfond 

Rett utsknfi bevitnes: 
Tqsberg 08.J2.3005 


