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FYLKESLANDBRUKSSTYRET I BUSKERUD
BUSKERUD FYLKESLANDBRUKSSTYRES PROTOKOLL FRA M@TEDEN
12.12.05.
SAK 4712005: Hgring - Ny forskrift om skogfond m.v.

Vedlegg:
1. Hfiringsbrev av 28.10.05 Landbruks- og matdepartementet
2. Hfiringsutkast - Forskrift om skogfond m.v.

Saksframstilling.
Den nye lova om skogbruk (skogbrukslova) som ble fastsatt 27.mai 2005, vil tre i kraft fra 1
januar 2006. I den nye lova er det i $9 14-16 ipnet for i gi forsknfter om skogfond mv som
skal erstatte gleldende forskrift om skogavgift som er gitt i medhold av g~eldendeskoglov.
Det som tidligere het skogavgift er altsS omdopt ti1 skogfond.
Hgringsutkastet innebzrer en forenkling idet 5 eksisterende forskrifter om skogavgift og
rentemidler av innestiende skogavgift, sl%ssammen ti1 en forsknft: "Forskrift om skogfond
mv."
Hgringsutkastet er inndelt i 5 kapitler.
Kapittel 1 omhandler forsknftens formil, virkeomride, mileplikt p i skogsvirke og
disponering av skogfondet.
Kapittel 2 beskriver rutinene for innbetaling ti1 skogfondet og oppgaveplikten for omsatt
skogsvirke, herunder plikten ti1 h avsette midler pA fondet ($2-l), hvilken sats sorn kan
benyttes (92-2) og om meldeplikten av omsatt skogsvirke ti1 en landsomfattende
virkesdatabase ($42-5 og 2-6).
Kapittel 3 beskriver hvilke tiltak i skogen skogfondet kan brukes ti], punkt 1-10.
Kapittel4 omhandler rentene p i skogfondet og hva disse kan brukes til. Kommunen og
fylkesmannen skal hvert i r utarbeide et budsjett for bruken av henholdsvis kommunene og
fylkene sine renternidler. Fylkesmannen skal gi narmere retningslinjer for gjennomfgringen
av budsjettarbeidet p i kommunenivi? og skal godkjenne kommunene sine budsjett.
Departementet gir nzermere retningslinjer for gjennomforingen av budsjettarbeidet p i
fylkesnivi og skal godkjenne fylkene sine budsjett.
Kapittel 5 Avsluttende bestemmelser, omhandler fordeling av skogfond ved deling av
eiendom, kontroll, klage, straff, tvangsmulkt og dispensasjon.

Fylkesmannens merknader.
Horingsutkastet utgjgr en klar forenkling i og med at en forsknft erstatter fern tidligere
forsknfter.
Utkastet innebzrer fA reelle endringer i forhold ti1 tidligere forskrifter. Det er nytt at skogeier
nib- som helst i lopet av kalenderiret kan endre satsen for avsetning pi%skogfondet dog
innenfor intervallet 4-40% av bruttoverdien av omsatt skogsvirke ($2-2).
Fylltesmannen har ingen spesielle merknader ti1 dette.

I motsetning ti1 gleldene forskrift, tillater den nye forskriften ikke bruk av rentemidler ti1
teknisk utstyr som kan brukes av flere skogeiere i fellesskap ($4-1). Fylkesmannen mener at
dette fortsatt b@rtillates.
NAr det gjelder rutiner for behandling av rentemiddelbudsjettene (kommunale og fylkesvise),
skal fylkesmannen og departementet gi nzrmere retningslinjer for aennomforingen av slike,
jfr ($4-2).
Fylkesmannen mener innarbeidede rutiner og bestemmelser som er hjemlet i gleldende
forsluift, er gode og bgr prolongeres.

Innstilling.
Fylkeslandbruksstyret slutter seg ti1 fylkesmannens merknader.

Vedtak.
Som innstillingen enstemmig.
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