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H0RINGSUTTALELSE FRA RENNEBU KOMMUNE - NY FORSKRIFT OM 
SKOGFOND MV. 

Saken er behandlet som sak nr. 0332105 etter delegert myndighet fra Utvalg for miljer, teknikk og 
landbruk. 

Vedtak: 
Rennebu kommune har fnrlgende kommentarer ti1 hringsutkastet: 
Kap. 3 $ 1-2: Skogfondmidler m i  kunne brukes ti1 forhhdsrydding for tynning. 
Kap. 4 $4-1: Forskrifien m i  konkretiseres slik at mest mulig av rentemidlene forblir p i  
lokalnivi og sentral inntrekking blir redusert. 

Rennebu kornmune har ingen merknader ut over dette. 

Begrunnelse: 
Rennebu kommune har mottatt ny forskrifi om skogfond mv. fia Landbruks- og 
matdepartementet ti1 herring. Forskrifien erstatter ferlgende forskrifter: 

Forskrifi om forvaltning og bruk av rentene av skogavgifien (rentemidlene), fastsatt 15. 
februar 1994. 
Forskrifi om fo~altning og bruk av renter av skogavgifien som trekkes inn ti1 
Landbruksdepartementet (sentrait inntrukne rentemidler), fastsatt 18. februar 1994. 
Forskrifi om bruk m.v. av skogavgifi, fastsatt 20. april 1994. 
Forskrifi om innbetaling av skogavgifi og mding av skogsvirke m.v., fastsatt 12. juni 1995. 

. 
Herringsfristen er satt ti1 12. desember 2005. 

Bankgiro 
4227.06.00004 

Konto for skatt 
7855.05.16356 



At den ny forskriften erstatter andre forskrifter gjerr det enklere og mer oversiktlig d forholde seg til. 
Forskriften sorn er sendt ut p i  b r i ng  er tilpasset nye endringer innen skogbrukslova, 
baerekraftig skogbruk og at navnet pA ordningen endres fra skogavgift ti1 skogfondmidler. 

3. 
9 3-1 Form4 skogfond kan brukast ti1 

Pkt. 1.2. Det berr ogsd vaere mulighet ti1 d anvende skogfondmidler ti1 forhhdsrydding 
ved tynninger. Virke sorn fjemes ved forhhdstyddingen er ikke salgbart virke, og er helt 
nardvendig for at man skal kunne tynne maskinelt der hvor det er ekstremt tett med 
smdtraer rundt tynningstraeme. I tynningsbestand hvor det er mange undertrykte t rm sorn st& 
helt inntil de traer sorn skal tynnes vekk, m i  fjernes manuelt f0r tynningsmaskina kan utferre 
tynningshogsten. Disse smdtraeme erdelegger hydraulikkslanger og koblinger pd 
hogstaggregatet, og ingen maskinfmer kjerrer hogstaggregatet inn i slik skog. Dette ferrer ti1 
at slik skog ikke blir tynnet, men sorn absolutt burde blitt tynnet. - 

9 4- 1 Bruk av rentene av skogfond 
Forskriften md tilpasses slik at mest mulig rentemidler forblir pd det lokale plan der hvor 
pengene kommer fra og hvor prosjektene gjennomferres. Prosjekter og tiltak sorn har ti1 
formdl d fremme skogbruk og sorn utferres p i  lokalnivfi, har gjennom tidene vist d vaere 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 vennlig hilsen 

Rennebu kommune 
Landbruk, miljs og tiltak 

Svein Erik ~ o r s e t h  
Skogbrukssjef 

Kopi: 


