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Landbruks- og matdepartementet

Avklaring om bruk av skogfond til skadeforebyggende tiltak fram til 1. juli 2012
Forskrift om skogfond gir i §11 adgang til å bruke skogfond til skadeforebyggende tiltak.
Dette har til nå i hovedsak vært anvendt til kjøp av billefeller og noe til utlegging av
fangsttrær.
Som virkemiddel for å dempe skadevirkninger etter orkanen Dagmar har Landbruks- og
matdepartementet vurdert en midlertidig utvidelse i bruken av skogfond til delvis dekning av
merutgifter ved å ta ut spredte grupper av vindfall som kan bli yngleplass for skadeinsekter.
Hensikten er å redusere ynglemateriale for skadeinsekter, da særlig for granbarkbillen, og
dermed redusere faren for ny masseoppformering. Kontrollfangster i deler av
østlandsområdet viser at fangstmengdene i visse områder har økt de siste årene.
Skogforskningen anviser ”Søk og plukk” av spredte vindfall som et godt bekjempelsestiltak.
Landbruks- og matdepartementet har derfor besluttet at det legges opp til en midlertidig
prøveordning for bruk av skogfond til uttak av spredte grupper av vindfall etter stormen
Dagmar, i områder der risiko for skadeinsekter er høy.
Formål:
Skogfond kan brukes til skadeforebyggende tiltak (skoghygiene) for delvis dekning av
merutgifter til uttak av spredte grupper av vindfall som ellers vil bli yngleplass for
skadeinsekter.
Det er en forutsetning for bruk av skogfond at skogbruksmyndigheten – kommunen eller
fylkesmannen – på forhånd har definert det geografiske området som riskoområde, og gitt
generelt varsel om dette jfr forskrift om berekraftig skogbruk, §11, 2. ledd.
Uttak av større, sammenhengende vindfellinger bør prioriteres før slike spredte vindfall.
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Omfang:
1. Med uttak av spredte grupper av vindfall menes areal mindre enn 2 dekar med et
uttak på mer enn 2 m3.
2. Skogfond kan ikke brukes til uttak av vindfelte trær i frøtrestillinger.
3. Skogfond kan heller ikke brukes til uttak av vindfelte livsløpstrær som er satt igjen i
henhold til Skogbrukets miljøstandard, slike trær skal ligge igjen urørt.
4. Skogfond kan kun brukes til uttak av ferskt virke i samsvar med § 12 i forskrift om
berekraftig skogbruk. Dette betyr at uttak av furu må skje før 1. juni 2012 og gran før
1. juli 2012.
5. Det dekkes inntil kr 50 per m3 målt virke.
Dokumentasjon, kontroll og godkjenning:
1. I dokumentasjonen fra skogeier og eventuelt utførende entreprenør skal det
spesifiseres hva som er ”spredte vindfall” i samsvar med vilkårene nevnt ovenfor.
2. Nødvendige opplysninger er:
Volum, antall grupper av spredte vindfall, driftspris, tidsperiode for uttaket og
kartfesting (f.eks. bestandsnummer eller GPS-logg fra hogstmaskin), slik at
skogbruksmyndighetene kan foreta eventuell stikkprøvekontroll.
3. Refusjonskrav behandles som ordinær skogfondsanvisning.
4. Tiltaket dekkes som Skadeforebyggende tiltak, kode 142 i Skogfondsregnskapet.
Da dette er en prøveordning ønsker vi å registrere hvor stor del av forbruket til
skadeforbyggende tiltak som angår vindfallhogst. Det gjøres ved at vi definerer ny
underkode i skogfondsregnskapet - TILTAK – hvor vi oppretter følgende alternativer:
 Barkbillefeller
 Vindfallhogst
 Råtebehandling stubber
 Andre tiltak
SLF vil, i kontakt med berørte fylkesmenn, evaluere tiltaket etter at det er avsluttet
sommeren 2012.
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