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Endret tolking for avsetting av skogfond ved erverv/ekspropriasjon av grunn 
til vegutbygginger mm 

Landbruksdirektoratet får med jevne mellomrom spørsmål fra statsforvaltere og i 
noen tilfeller kommuner om hvordan regelverket i slike sammenhenger skal 
forstås. Ved nærmere vurdering har vi kommet til at det skal legges en ny og annen 
tolkning til grunn ved erverv/ekspropriasjon av veggrunn og tilsvarende enn hva 
som har vært gjeldende. 
 
 
1. Tidligere tolking og forståelse knyttet til veggrunn 

Landbruksdirektoratet har i slike sammenhenger hittil hatt følgende tolkning av 
regelverket som omhandler innbetaling til skogfond: 
 
Dersom grunn med påstående skog selges eller eksproprieres til for eksempel 
Statens vegvesen i forbindelse med utbygging av offentlig veg, så skal selgende part 
(skogeier) avsette midler til skogfond av den delen av salgs-/erstatningssummen 
som gjelder den påstående skogen. 
 
 
2. Ny tolking og forståelse knyttet til salg/ekspropriasjon av veggrunn 
Etter nærmere vurdering av regelverket har vi landet på at tidligere tolkning er 
uriktig og derfor må endres. Det med følgende begrunnelse: 
 
Reglene om skogfond i skogbruksloven § 14 andre ledd og skogfondsforskriften § 5, 
omhandler virket, ikke grunnen. I tilfeller som omtalt, er det grunnen (med 
påstående skog) som selges eller eksproprieres, ikke virket. Tidligere eier skal 
derfor ikke kunne sette av skogfond av salgs-/erstatningssum. Det er ikke av 
betydning om grunnen selges frivillig eller eksproprieres.  
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Når den nye eieren, som kan være Statens vegvesen, kommunen eller andre, i 
neste omgang avvirker skogen som står på den grunnen de har ervervet, har 
Landbruksdirektoratet sagt at de må innbetale skogfond som de deretter får betalt 
tilbake når de ellers oppfyller vilkårene for det etter skogfondforskriftens § 13 
andre ledd. Dette mener vi fortsatt er riktig.  
 
Det kan etter søknad være et alternativ å frita den nye eieren fra å innbetale 
skogfond, jf. skogbruksloven § 14 tredje ledd.  
 
Den nye eieren er ellers selvsagt underlagt måleplikt som alle andre ved salg av 
tømmer, jf skoglovens § 8 tredje ledd og skogfondforskriftens § 3. Derav følger 
også oppgaveplikten, jf. skogfondforskriftens § 9. 
 
 
3. Lignende saker - Linjetraseer for kraftlinjer mm 

Betraktningen blir identisk med foregående punkt når grunnen i forkant av 
avvirkning og utbygging er ervervet av kraft-/nettselskap. 
 
Som regel inngås avtaler hvor skogeier beholder gruneierretten også etter 
avvirkning i linjetraseen og utbygging av kraftlinja. Når linjetrasè eller tilsvarende 
hogges og tømmeret av noen grunn ikke blir levert i skogeiers navn, skal skogeier 
frivillig kunne velge å sette av og innbetale skogfond av vederlag/erstating for 
tømmeret. Det med bakgrunn i at skogeier fortsatt er grunneier i linjetraseen. 
 
 
Statsforvalteren bes om å meddele dette videre til kommunene. 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Trond Svanøe-Hafstad Per Gjellan 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 

Mottakere: 

Statsforvaltaren i Møre og 

Romsdal 

Pb 2520 6404 MOLDE 

Statsforvaltaren i Rogaland Pb 59 4001 Stavanger 

Statsforvaltaren i Vestland Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 
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Mottakere: 

Statsforvalteren i Agder Pb 504 4804 ARENDAL 

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Statsforvalteren i Nordland Pb 1405 8002 BODØ 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Pb 325 1502 MOSS 

Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark 

Postboks 700 9815 VADSØ 

Statsforvalteren i Trøndelag Pb 2600 7734 STEINKJER 

Statsforvalteren i Vestfold og 

Telemark 

Pb 2076 3103 TØNSBERG 
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