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Hsring - Ny forskrift om skogfond mv.

Det vises ti1 brev fra Landbruks- og matdepartementet av 28. oktober 2005 vedlagt
utkast ti1 ny forskrift om skogfond, sarnt telefonsamtale av 9. desember.
Den nye loven om skogbruk (skogbruksloven), som ble vedtatt 27. rnai 2005, skal tre i
kraft fra 1.januar 2006. $' 14-16 omhandler tvungen avsetting ti1 skogfond.
I loven stir farlgende:
"Rentene av skogfondet skal nyttast ti1 administrasjon av skogfondordninga, og ti1 d dekkje
eventuelle tap i samband med innkrevjing av pliktig innbetaling ti1 skogfondet. Renter som
ikkje blir brukt ti1 desse formhla, skal brukast ti1 d i k e skogbruksformhl etter n w a r e
forskrifter fastsett av departementet. "

Finansdepartementet registrerer at man i loven har valgt i benytte renteinntektene fra
fondet ti1 administrasjon og andre skogbruksformil. Som Finansdepartementet
tidligere har pipekt, er dette uheldig siden midlene p i denne mBten unndras ordinzr
budsjettbehandling, og inntektsniviet vil variere avhengig av renten.
$' 4-1 i forskriftsutkastet omhandler bruken av rentene av skogfond, og det listes opp
ulike formil midlene kan brukes til, herunder blant annet tilskudd ti1 ulike
organisasjoner og institusjoner sorn arbeider aktivt for B fremme interessen for
utvikling av skogbruk. Finansdepartementet mener det m i vzre et mil at midlene i
starrst mulig grad benyttes ti1 forrnil som direkte kommer skogeierne ti1 gode, og ikke
bevilges ti1 prosjekter som kan vzre omstridte eller som har usikre effekter. Dersom
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skogeierorganisasjonene ikke har innvendinger, vil imidlertid ikke
Finansdepartementet motsette seg forskriften slik den stir.

Ut over dette har Finansdepartementet ikke merknader ti1 ny forskrii om skogfond.
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