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NY FORSKRIFT OM SKOGFOND MV. – HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til deres brev at 28.10.2005 angående høring av ny forskrift om skogfond mv.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget
for å drive friluftsliv.
Det ble i mai 2005 fastsatt ny Lov om skogbruk (skogbrukslova) som trer i kraft fra januar 2006. I
den forbindelse er det nødvendig med en revisjon av en del forskrifter. Den nye forskriften om
skogfond etter den nye skogbruksloven vil erstatte fem forskrifter om skogavgift etter den gamle
skogbruksloven.
Det er etter FRIFOs vurdering viktig at en forskrift etter den nye skogbruksloven bygger opp under
et bærekraftig skogbruk som tar hensyn til biologisk mangfold og friluftsliv i tråd med
formålsparagrafen til den nye skogbruksloven. Vi mener derfor at dette burde vært sterkere presisert
i forskriften, jf § 1-1 og 1-4.
Når det gjelder bruk av skogfondmidler mener FRIFO det er to viktige prinsipper som må gjelde.
Det ene er at skogfondsmidler ikke må brukes på tiltak som kan undergrave andre bestemmelser
som har til hensikt å beskytte viktige områder for biologisk mangfold, friluftslivet eller andre
miljøverdier. I den forbindelse kan det stilles spørsmålstegn ved om § 3-1, punkt 3.1. kan sies å
være et miljøtiltak da dette vil fremme skogsdrift i et område hvor det av andre grunner ikke er lov
å etablere skogsbilveger.
Det andre er at skogfondsmidler må kunne brukes aktivt for å ta vare på områder for biologisk
mangfold, friluftslivet og andre miljøverdier. FRIFO støtter derfor forslag til § 3-1, punkt 3.2.
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Vi mener det også er bra at skogfondsmidler kan brukes til å skolere grunneiere i skogøkologi, jf §
3-1, punkt 7. FRIFO mener imidlertid at dette kunne utvides til også å omfatte andre miljøverdier
slik som for eksempel friluftsliv.
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