Tildeling av midler til skogeierandelslag og andre som driver
aktiv veiledning av skogeiere etter forskrift om skogfond o.a., §
14, femte ledd.
Fastsatt av Landbruksdirektoratet 05.03.2015, med hjemmel i forskrift om skogfond o.a., § 14, jf. skogbrukslova § 16.

Innledning
Skogeiere skal sette av midler til skogfond ved salg av tømmer. Skogfond er en tvungen
fondsavsetning som skal gi skogeiere et bedre grunnlag for å finansiere tiltak med sikte på en
bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeierne har ikke krav på renter av skogfond.
Rentene av skogfondet skal brukes til administrasjon av skogfondsordningen, og til å dekke
eventuelle tap i samband med innkreving av pliktig innbetaling til skogfondet. Renter som
ikke blir brukt til disse formålene, skal brukes til ulike skogbruksformål etter forskrift om
skogfond o.a.
I henhold til forskrift om skogfond o.a., § 14, femte ledd, kan «Departementet eller den det gir
fullmakt … bestemme at ein del av rentemidlane kvart år skal overførast til skogeigarforeiningar
eller andre som driv aktiv skogfagleg rettleiing til skogeigarar.» Landbruksdirektoratet er
delegert ansvaret for rentemidlene i brev av 02.04.2013 fra Landbruks- og matdepartementet.
Ordningen med å overføre midler etter ovennevnte bestemmelse skal være en smidig og effektiv
måte å kanalisere en betydelig andel av rentemidlene til næringsmessige allmennyttige tiltak i
skogbruket. Det hviler et ansvar på mottakerne av midlene til å sørge for at midlene blir
forvaltet på best mulig måte til skogbrukets fellesskap og til å dokumentere denne bruken.
Fylkesmannen er ansvarlig myndighet for de stedlige aktørene og Landbruksdirektoratet er
ansvarlig for nasjonale aktører.

Hvem kan motta midler?
Mottakere skal være skogeierandelslag eller andre som driver aktiv skogfaglig rettledning til
skogeiere. Midlene kan tildeles til aktører som har vært tilstede over lang tid og som kan vise til
kontinuitet. I dette ligger, ut over tidsaspektet, at mottakeren har et engasjement som er mer
omfattende enn det den kommersielle driften innebærer. Skogeierandelslagene er til stede lokalt
i hele sitt tradisjonelle område - også der det ikke er lønnsomt - og er fortsatt distriktspolitiske
viktige. Overføringene er begrenset til den/de stedlige skogeierandelslagene og til Norskog. Det
at enkelte andelslag har begynt å kjøpe tømmer utenfor sine tradisjonelle områder, skal ikke tas
hensyn til ved fordeling av renteinntektene.

Hvilke formål kan midlene benyttes til?
Midlene kan benyttes til skogdager og skogkvelder, medlemsmøter, kurs og samlinger,
informasjonsarbeid, næringspolitisk arbeid, fremme interessen for eller utviklingen av
skogbruk, samt prosjekter og andre tiltak som er til felles nytte for skogbruksnæringen.
Midlene kan også benyttes til individuell veiledning av skogeiere. Dette er i mange tilfeller viktig
for å oppnå aktivitet. Bruk av midlene til veiledning av skogeiere skal skje på en slik måte at de
ikke virker konkurransevridende. Det legges til grunn at alle seriøse aktører i tømmermarkedet
driver skogfaglig veiledning til skogeierne når dette faller naturlig i forbindelse med kontraktinngåelse og annen kontakt i forbindelse med oppdrag. Midlene som gis på denne måten skal gå
til veiledning som strekker seg ut over det som er nødvendig for å sikre kontrakter.
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Målgrupper for tiltakene kan være skogeiere, entreprenører, egne funksjonærer og ansatte,
skoler og allmenheten og andre spesielle grupper.
Midlene skal brukes slik at de i størst mulig grad kommer til gode kommunene eller distriktene
hvor de har oppstått.
Mottakeren har ikke krav på å få dekket alle kostnader som er nevnt ovenfor.

Rapportering om bruk av tildelte rentemidler
Hvert andelslag utarbeider én samlet rapport for sin samlede bruk av midlene for hele landet for
året og sender et eksemplar av rapporten til hvert aktuelt fylke samt kopi til Landbruksdirektoratet. Det skal rapporteres på et fastlagt skjema.
Det skal rapporteres i henhold til de kriteriene som fremgår av skjemaet på det detaljeringsnivået som fremgår av dette.
Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet kan be om ytterligere informasjon. Det forutsettes at
mottakeren kan gjøre rede for og sannsynliggjøre sammenhengen mellom rapporterte
opplysninger og den faktiske bruken av midlene.

Søknader om ytterligere rentemidler til tiltak og prosjekter
For søknader fra aktører som mottar midler på denne måten skal det først vurderes om tiltaket
eller prosjektet det søkes om allerede kommer inn under § 14, femte ledd. Hvis det lar seg dekke
av overføringen i denne bestemmelsen, vil tiltaket ikke være berettiget til ytterligere tilskudd fra
rentemidler. Hvis det faller utenfor skal søknaden behandles på linje med alle andre søknader
om rentemidler.

Mangelfull rapportering
Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet kan holde igjen hele eller deler av neste års tildeling
dersom rapporteringen er mangelfull.

Tilbakebetaling
Midler som ikke er benyttet i samsvar med forutsetningene kan trekkes inn eller eventuelt gå til
reduksjon av neste års tildeling.

