
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Avdeling for skog- og 

ressurspolitikk 

Saksbehandler 

Postboks 8007 Dep Teatergata 9 22 24 90 90 Steinar Bø 

22 24 93 33 0030 Oslo Org no.  

postmottak@lmd.dep.no www.lmd.dep.no 972 417 874   

 

 

 

 

Statens landbruksforvaltning 

Postboks 8140 Dep 

0033 OSLO 

 

 

 

      

Deres ref Vår ref Dato 

 12/442-     2.4.2013 

 

 

Forvaltning av rentemidler fra skogfond - delegasjon til Statens landbruks-

forvaltning (SLF) 

 

Landbruks- og matdepartementet har besluttet å delegere forvaltningen av 

rentemidler fra avsetninger til skogfond til Statens landbruksforvaltning (SLF), 

jf. tildelingsbrev av 4.2.13 til SLF for 2013, kap. 2.3.7, der delegasjonen ble 

varslet. Delegasjonen av myndighet etter Forskrift om skogfond o.a., Kap 4, §§ 

14 og 15, jf. skogbruksloven § 16, gjelder fra og med 1.5.2013.  

 

Bakgrunn 

Etter gjeldende skogbrukslov § 14 skal skogeieren betale inn midler til skogfond når 

vedkommende selger tømmer eller biobrensel. Skogfond er således en tvungen 

fondsavsetning, som har til formål å sikre finansiering av bærekraftig forvaltning av 

skogressursene. Departementet fastsetter hvor stor innbetalingen til skogfond skal 

være. Skogfondsordningen er et bærende element i skogpolitikken, og den skal gi 

skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige 

miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren 

har.  

 

Skogeierne har iht. skogbruksloven § 16 ikke krav på renter av skogfondsmidlene. I flg. 

skogbruksloven § 16 skal rentene brukes til administrasjon av ordningen og til å dekke 

eventuelle tap forbundet med innkreving av pliktig innbetaling til skogfondet. Renter 

som ikke blir brukt til disse formålene skal brukes til ulike skogbruksformål etter 

nærmere forskrift fastsatt av departementet, jf. FOR 2006-07-03 nr 881: Forskrift om 

skogfond o.a. Det er departementet som hittil har hatt ansvaret for 

forvaltningen/bruken av rentemidlene. Departementet kan således bestemme at en del 
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av rentemidlene hvert år skal overføres til skogeierandelslag eller andre som driver 

aktiv skogfaglig veiledning til skogeiere. Bruken av midlene er fordelt på ”sentralt 

inntrukne rentemidler” og de midler som forvaltes regionalt/lokalt (av fylkene og 

kommunene). Sentralt inntrukne rentemidler kan også brukes til ulike tilskudd i fylker 

med liten renteinngang. Departementet gir fylkene retningslinjer for budsjettering av 

bruken av rentemidler, og fylkene gir tilsvarende retningslinjer for kommunene. 

Fylkenes rentemiddelbudsjetter godkjennes av departementet, mens fylkene 

godkjenner kommunens rentemiddelbudsjetter.  

 

Fordeling av sentralt inntrukne rentemidler skal normalt skje med grunnlag i råd fra et 

eget utvalg, jf. Forskrift om bruk av skogfond o.a. Renteinngangen har imidlertid de 

siste årene vært så lav at departementet ikke har sett grunn til å ha et operativt 

rentemiddelutvalg. Miljøer som har vært representert i utvalget var Norges 

Skogeierforbund, andelslag under Norges Skogeierforbund, NORSKOG, 

fylkesmannen, og skogsjef (kommune).  

 

Delegasjon til Statens landbruksforvaltning 

Dagens forvaltningsordning for skogfond innebærer en delt løsning mellom 

departementet og SLF, der SLF drifter skogfondssystemet og sammen med 

fylkesmennene (og kommunene) holder oversikt over inn- og utbetalinger av skogfond, 

mens departementet vedtar inntrekking av midler, håndterer de sentralt inntrukne 

rentemidlene og godkjenner fylkesmennenes rentemiddelbudsjetter.  

 

Departementet er kommet til at SLF bør ha ansvaret for forvaltning av hele 

skogfondsordningen, herunder rentemidler, og delegerer følgelig sin myndighet etter 

Forskrift om skogfond o.a., Kap 4, §§ 14 og 15. Delegasjonen er varslet i 

departementets tildelingsbrev til Statens landbruksforvaltning for 2013, datert 4.2.2013. 

Departementet fastsetter rammer for bruken av rentemidler det enkelte år med 

utgangspunkt i en tilråding fra SLF, og tildeler eller godkjenner tildeling av rentemidler 

til SLF.  

 

SLF skal oppnevne et nytt rentemiddelutvalg så snart det er praktisk mulig. 

Departementet viser til Forskrift om skogfond o. a. § 14 siste ledd, der det framgår at ” I 

utvalet skal det sitte medlemmer frå skogeigarorganisasjonane og 

skogbruksstyresmakta i fylka og kommunane”. Departementet forutsetter at SLF 

drøfter representasjon i utvalget ut over dette med skogeiernes organisasjoner. 

Departementet vil delta i utvalget, som observatør. Utvalget skal være rådgivende for 

SLF. SLF gis i oppgave å utarbeide mandat og nærmere retningslinjer for utvalgets 

virksomhet. SLF skal drøfte mandatet og retningslinjene med rentemiddelutvalget så 

snart det er oppnevnt, og forelegge dokumentene for departementet før de vedtas 

endelig. 

 

Departementet forutsetter at SLF, etter drøfting i det rådgivende utvalget for 

rentemidler, vurderer kunngjøring av tilskudd fra sentralt inntrukne rentemidler, og 
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etablerer de nødvendige retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd fra 

rentemidler og for oppfølging og kontroll med bruken av midlene. Departementet 

forutsetter herunder at SLF etablerer et tilfredsstillende opplegg for revisjon og 

verifisering av regnskapet for sentralt inntrukne rentemidler. 

 

Juridiske og tekniske forhold knyttet til delegasjon, avslutning/etablering av konti med 

videre forutsettes ordnet i et nært samarbeid mellom departementet og SLF.   

 

Delegasjonen medfører justering av Regler for forvaltning av skogfond og rentemidler, 

fastsatt av departementet i 2008.  Revidert utgave av dette regelverket følger vedlagt.   

 

Norges skogeierforbund og NORSKOG er orientert om delegasjonen av myndighet ved 

et eget brev. Organisasjonene har ikke innsigelser til en slik delegering, men har 

kommentert enkelte forhold ved ordningen, og blant annet bedt departementet vurdere 

en gjennomgang av skogfondsforskriften kapittel 4.  

 

 

Avslutning 

Landbruks- og matdepartementet delegerer myndighet til å forvalte rentemidler av 

skogfond etter FOR 2006-07-03 nr 881: Forskrift om skogfond o.a., Kap 4, §§ 14 og 15, jf 

skogbruksloven § 16, til Statens landbruksforvaltning, jf. vedlagte delegasjonsvedtak. 

Delegasjonen av myndighet gjelder fra og med 1.5.2013. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Pål Vidar Sollie (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Steinar Bø 

 seniorrådgiver 
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