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Ny forskrift om skogfond mv - haringsuttalelse
Det vises ti1 hsringsutkast ti1 ny forskrift om skogfond mv, datert 28.10.2005. Her fslger en
kort uttalelse fra Sarpsborg kommune:
Den nye forskriften erstatter 5 gjeldende forskrifter sorn er knyttet ti1 skogavgift og
rentemidler av skogavgiften. Slik sett innebarer forskriften en forenkling, og det er bra.
Sarpsborg kommune ststter ogsA at ordningen heretter skal hete skogfond; skogavgiften er jo
ingen fiskal avgift. Skogfond er et mer dekkende begrep, sorn antyder at ordningen inkluderer
virkemidler sorn kan brukes ti1 skogeiers og samfunnets beste. Den psykologiske effekten av
navnet b0r ikke undervurderes n5r det gjelder ii skape interesse hos brukerne og en aktiv
holdning ti1 skogfondet.

8 3-1 Formiil skogfondet kan brukes ti1
Skogfondmidler skal, sorn tidligere, kunne brukes ti1 veivedlikehold, herunder oppretting av
skader p5 vei sorn fslge av tsmmerdrift. Sarpsborg kommune mener at skogfondmidler ogs5
bsr kunne brukes ti1 A rette opp terrengshder etter drift. I praksis vil det i mange tilfelle vare
vanskelig ii skille p5 hva sorn er (eller var) en traktorvei, og hva sorn bare er et kjsrespor i
terrenget. Hva sorn kan regnes sorn veivedlikehold blir fslgelig i stor grad et
definisjonssprarsmiil. Vi tror heller ikke at Levende skog-standardene og den nye
miljsforskriften alene vil ssrge for at skogeierne alltid rydder opp etter seg. Kanskje er
terskelen for ii sende inn en maskin for 5 utbedre skadene litt lavere dersom skogfondet kan
benyttes?
§ 4-1 Bruk av rentene av skogfond
Med bakgrunn i de siste iirs omfattende delegering av myndighet ti1 kommunene i
landbrukssaker, virker det urimelig om inntrekking av rentemidler ti1 departement,
fylkesmann og skogeierforening fortsatt skal ligge pii samme, hraye nivii. Sarpsborg kommune
mener at disse satsene barr fastsettes permanent gjennom forskriften, og med nivAer sorn
gjenspeiler den endrede oppgavefordelingen.
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4-2 Regnskaps- og budsjettrutinar for rentene av skogfond
Med samme begrunnelse finner vi det ogsii unaturlig om ikke kommunene selv skal kunne
vedta sine egne budsjett for bruk av rentemidler. Fylkesmannens oppgaver i denne
sammenheng bar, etter vir oppfatning, begrense seg ti1 ii kontrollere kommunene i forhold ti1
gjeldende regelverk, og bistii med riid og veiledning.
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Sarpsborg kommune har for ovrig ingen merknader ti1 hmingsforslaget.
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