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. Sist endret 23.08.2017.

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.
Mottakerne av midlene skal sørge for at midlene blir forvaltet på best mulig måte til skogbrukets
fellesskap og til å dokumentere denne bruken.
Styrende lover, regler og retningslinjer med mer
Følgende lover og regler med mer kommer til anvendelse:




Forskrift 3. juli 2006 nr. 881 om skogfond o.a., § 14 og § 15 (forskriften).
Forvaltning av rentemidler fra skogfond - delegasjon til Statens landbruksforvaltning
(Landbruksdirektoratet), datert 2.4.2013 (delegasjonen).
Reglement for økonomistyring i staten - Bestemmelser om økonomistyring i staten
(økonomireglementet).

Landbruksdirektoratets har forvaltningsansvar for den samlede rentemiddelbruken. Økonomireglementet (kap. 3.6.5 Forvaltning av ikke-statlige midler og ikke-statlige fond ) pålegger direktoratet
å fastsette regelverk om budsjett, regnskapsføring og kontrollordninger for midlene.
Hvem kan motta midler?
Midlene kan tildeles 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 dekke?
Forutsetningen for å motta midlene er at det i løpet av året blir utført tiltak i et omfang som minst
tilsvarer størrelsen på mottat beløp.
Tiltakene som faller inn under ordningen fremgår av forskriftens § 14, fjerde ledd, punkt 1 samt punkt
2, første ledd, og omfatter skogdager/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. Teknisk utstyr faller utenfor.

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. Målet med å gi midlene som gis på denne måten er å dekke veiledning som strekker seg ut
over det som er nødvendig for å sikre kontrakter.
Målgrupper er skogeiere, entreprenører, egne ansatte, skoler, allmenheten og andre spesielle grupper.
Midlene tildeles under forutsetning av det blir gjennomført tiltak som i størst mulig grad kommer til
gode kommunene eller distriktene hvor midlene har oppstått.
Mottakeren har ikke krav på å få dekket kostnadene som er nevnt ovenfor.
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.
Rapportering om bruken av tildelte rentemidler
Målet med rapporteringen er å tilfredsstille formelle krav om regelverk, budsjett, regnskapsføring og
kontrollordninger som Landbruksdirektoaretet er pålagt å følge opp.
Mottakeren skal egenandelen for alle gjennomførte tiltak som går inn under formålene nevnt ovnefor
uten omsyn til størrelsen på mottatt beløp. Det skal ikke rapporteres tiltak som allerede mottar
øremerkede tilskudd/midler.
Hver mottaker skal rapportere sin samlede bruk av midlene for hele landet for året. Rapporten skal
bestå av:
a. Verbal beskrivelse på 1-2 sider der det redegjøres for veiledningsaktiviteten generelt og
eventuelle kommentarer til tall i detaljrapporten.
b. Statistikk på angitt format over utførte tiltak etter nærmere spesifikasjon av formål, verdier og
filformat.
Mottakeren skal levere rapporten innen 1. mars året etter at midlene er mottatt. Leveringsmåte og
format fremgår av Landbruksdirektoratets hjemmesider.
Kontroll
Det skal stå i tildelingsbrevet fra fylkesmannen/Landbruksdirektoratet at mottakelse av midlene
innebærer at mottakeren godtar å bruke de til de formålene som er beskrevet ovenfor. Samtidig
forplikter mottakeren seg til å gi alle opplysninger som fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet
finner nødvendig for å kunne kontrollere at bruken av midlene er i tråd med forutsetningene.
Mangelfull rapportering
Fylkesmannen/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.

