
Vedtekter for Jordfondet (under avvikling) 
 

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19.09.2005, jf. Stortingets vedtak XV i 
forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005).  
 
§ 1 Formål og anvendelse  
 

Fondet har til formål å finansiere vern av skogområder etter naturvernloven. 
Fondet kan brukes til erstatning for vern og vederlag  i forbindelse med vern av 

skogområder etter naturvernloven, og til å dekke kostnader ved kjøp av vernet og foreslått 
vernet skogeiendom, samt til kjøp av makeskiftearealer i forbindelse med skogvern. I tillegg 
kan  fondsmidlene dekke utgifter som er knyttet til gjennomføringen av vernet. 

Fondet kan i særlige tilfeller brukes for å sikre en rask avvikling av eiendommer som 
belaster fondet. Statens landbruksforvaltning avgjør spørsmålet om slik bruk av fondet. 
  
§ 2 Salg av fondets eiendommer 
 
For å frigjøre midler til skogvern med mer, jf. § 1, skal fondets eiendommer selges snarest. 
Det må søkes oppnådd så god pris som mulig. Dersom det viser seg vanskelig å oppnå 
minimum innkjøpspris for den enkelte eiendom, har Statens landbruksforvaltning fullmakt til 
å godkjenne salg med tap.   
 
Salgssummen tilbakeføres fondet. Eventuelle tap og leieinntekter behandles særskilt, jf 
nedenfor. 
 
§ 3 Leieinntekter og tap 
 

Netto leieinntekter skal føres til inntekt på Landbrukets utviklingsfond når videresalget 
av eiendommen gjennomføres og eiendommens konto blir gjort opp. Leieinntekter av en 
eiendom kan nyttes til å dekke utgifter (for eksempel til vedlikehold av bygninger) som ikke 
kan eller bør belastes framtidig kjøper av vedkommende eiendom. 
 Netto tap som staten har på jordformidling etter jordloven belastes Landbrukets 
utviklingsfond når kontoen i fondet for den enkelte eiendom blir gjort opp.  
 
§ 4 Forvaltning 
 

Forvaltningen av fondet og de ordninger som blir finansiert av fondet følger de krav 
som er satt til statlig økonomistyring i økonomiregelverket for staten, herunder plassering av 
fondsmidlene i statskassen, og ellers det som følger av disse vedtektene.  

Fondet ligger under Landbruks- og matdepartementet. Rammer for forvaltningen av 
midler til skogvern fastsettes i samråd med Miljøverndepartementet. Anvendelsen av den 
årlige rammen ligger til miljømyndighetene.  
 Ansvaret for fondsforvaltningen for øvrig er delegert til Statens landbruksforvaltning 
som fører regnskap og rapporter til departementet. Statens landbruksforvaltning påser at det er 
etablert hensiktsmessige rutiner for kontakten med miljømyndighetene og fylkesmennene. 
 

 


