Oversikt over lover og forskrifter
Nedenfor er det satt opp en oversikt over de aktuelle lover og forskrifter som er av betydning for et bærekraftig
skogbruk og andre relevante lover for Glommen Mjøsen Skog
•
•
•

Lover og forskrifter som er aktuelle i forhold til skogbruk og hensyn til ivaretakelse av miljøhensyn.
Lover og forskrifter som er aktuelle for andre forhold knyttet til utøvelse av skogbruk
Andre relevante lover og forskrifter aktuelle for Glommen Mjøsen Skog

Alle lover og forskrifter er tilgjengelig på Lovdata (www.lovdata.no), og kan lastes ned eller skrives ut herifra.

Lov

Virkeområde

Aktuelle forskrifter

Lov om skogbruk

Beskriver hovedlinjer og rammer
skogbruket skal drives innenfor,
med skogeiers ansvar og
rettigheter. Loven gir
hjemmelsgrunnlag for bl.a.
skogoppsyn, ev. miljøforskrift og
skogfond.

•

Forskrift om planlegging og
godkjenning av veier for
landbruksformål.

•

Forskrift om skogfrø og skogplanter

•

Forskrift om skogfond.

•

Forskrift om bærekraftig skogbruk

•

Forskrift om tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket

•

Forskrift om tilskudd til planlegging
med miljøregistrering

•

Markaforskriften

•

Forskrift om kulturhistoriske
eiendommer
Forskrift om fredning av
Vegvesenets veganlegg

(Skogbruksloven)

Lov om naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner
(Markaloven)

Lov om friluftsliv
(Friluftsloven)

Lov om kulturminner
(Kulturminneloven)

Beskriver regler for forvaltning av
areal innenfor maksgrensen, med
sterke restriksjon på
omdisponering av areal. Gir
hjemmel for vern av skog til
friluftslivsformål.

Omtaler allemannsretten knyttet til
fri ferdsel, plukking av bær og
sopp i utmark, samt gir regelverket
for motorferdsel i utmark.
Plantefelt er ikke lenger inkludert
som innmark, men ferdsel der kan
forbys om det er egnet til å gjøre
vesentlig skade.

Sikring og vern av kulturminner og
kulturmiljøer, herunder automatisk
fredete kulturminner, jfr. § 4.
Regulerer bl.a. mulighetene for
markberedning i umiddelbar
nærhet til fornminner.

•

Lov

Virkeområde

Lov om viltet

Forvaltning av vilt og viltets
•
leveområder, så vel jaktbart som
annet vilt. Hjemmelsgrunnlag for
den offentlige viltforvaltning.
•
Vern av viltbiotoper og
ferdselsregulering i utmark. Loven •
gir hjemmel for sentrale og lokale
•
forskrifter.

(Viltloven)

Lov om laksefisk og innlandsfisk
mv.
(Innlandsfiskeloven)

Lov om vern mot forurensninger
og om avfall.
(Forurensingsloven)

Aktuelle forskrifter
Forskrift om forvaltning av
rovvilt
Forskrift om forvaltning av
hjortevilt
Forskrift om forvaltning av
bever

•

Forskrift om utøvelse av jakt
og fangst

•

Forskrift om jakt og
fangsttider

•

Forskrift om gjennomføringen
av bestemmelsene om
sammenslåing av eiendommer
til felles viltområde i
viltlovens § 37

•

Forskrift om gjennomføringen
av bestemmelsene om
sammenslåing for å oppnå
minsteareal for hjorteviltjakt i
viltlovens § 38

Beskriver bl.a. forvaltning av vann
og vassdrag i forhold til fiske
(kap.1 og 2), rettigheter til fiske
(kap.4) og vern og utvikling av
fiskestammer og biotoper (kap.3).
Beskriver også grunneiers fiskerett,
så vel som allmennhetens rett til
fiske herunder barns rett til fritt
fiske.
Loven gir hjemmel til sentrale og
lokale forskrifter.
Loven er i siste utgave endret noe
gjennom hele lovteksten.

•

Forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag

•

Innlandsfiskeforskriften

•

Forskrift om fisketider

Omtaler bl.a. regler om å etterlate
søppel og annet avfall i naturen
§ 28, håndtering av spesialavfall §
31, og behandling av akutt
forurensing/utslipp i naturen § 39

•

Forskrift om internkontroll

•

Forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall
(Avfallsforskriften)

•

Forskrift om begrensning av
forurensing
(forurensingsforskriften)

•

Forskrift om varsling av akutt
forurensing

Lov

Virkeområde

Lov om kontroll med produkter
og forbrukertjenester.

Formål å forebygge at et
produkt medfører helseskade
eller miljøforstyrrelser. Loven
legger ansvar bl.a. på den som
bruker et produkt, i forhold til å
treffe tiltak for å unngå at
produktet fører til
miljøforstyrrelser, samt krav til
aktsomhet (§ 2, og 3).

•

Avfallsforskriften.

•

Forurensingsforskriften.

Beskriver allmennhetens rett til
miljøinformasjon fra offentlige
og private virksomheter (§ 1)
Den som får kravet om
informasjon kan selv avgjøre på
hvilken form informasjonen
kan gjøres tilgjengelig. (§ 18)

•

Forskrift om klagenemd for
miljøinformasjon

Omtaler blant annet krav til
kantsoner (§ 11) og varig
vernede vassdrag (kap. 5),
allemannsretten i og på vann (§
16) og rett til vedlikehold av
grøfter i jord og skogbruk (§
12). Angir også ansvar for
oppfølging og vedlikehold av
dammer.

•

Forskrift om rammer for
vannforvaltningen
(Vannforskriften)

•

Forskrift om sikkerhet ved
vassdragsanlegg
(damsikkerhetsforskriften)

•

Forskrift om vannforsyning
og drikkevann
Drikkevannsforskriften

•

Kommunale forskrifter.

•

Forskrift om bruk av
motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag

•

Forskrift om forbud mot bruk
av beltemotorsykkel
(snøscooter) på offentlig vei

(Produktkontrolloven)

Lov om miljøinformasjon og
deltakelse i offentlige
beslutningsprosesser av
betydning for miljøet.
(Miljøinformasjonsloven)

Lov om vassdrag og grunnvann.
(Vannressursloven)

Aktuelle forskrifter

Siste endring gjelder særlig
vannkraft.

Lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag.
(Motorferdselloven)

Regulering av motorferdsel i
utmark med hensikt å fremme
naturmiljø og trivsel. Omfatter
kjøretøy, båter og landinger
med fly. Begrenser ikke
motorferdsel knyttet til utøvelse
av skogbruksnæring. (§ 4)
Kommunen har
tillatelsesmyndighet. (§§ 5 og
6)
Grunneier kan nekte. (§ 10)

Lov

Virkeområde

Aktuelle forskrifter

Lov om planlegging og
byggesaksbehandling

Loven regulerer offentlig og privat
arealplanlegging og
byggesaksbehandling.
Loven gir blant annet hjemmel for
ekspropriasjon og for kommunale
vedtak om spesielle restriksjoner på
næringsutøvelsen i spesielle
områder, som kan berøre skogbruk.
Loven har krav om
konsekvensutredning av alle større
naturinngrep. Skogsbilveianlegg ut
over 15 km omfattes av dette
kravet.

•

Kommunale forskrifter med
basis i Rikspolitiske
retningslinjer for varig vernede
vassdrag, knyttet til
soneinndeling av 100m-beltet
langs disse vassdrag

•

Kommunale forskrifter med
basis i Rikspolitiske
retningslinjer for planlegging i
kyst- og sjøområdene i
Oslofjordregionen.

•

Forskrift om
konsekvensutredninger.
Aktuell bl. a. for større
skogsbilveianlegg

•

Rikspolitiske retningslinjer for
vernede vassdrag

•

Forskrift om fiske etter
innlandsfisk mv. og fangst av
kreps.
(Innlandsfiskeforskriften)

•

Forskrift om utsetting av fisk
og andre ferskvannsorganismer
for kultiveringsformål (1993).

•

Forskrifter om prioriterte arter
(dragehode, dverggås,
elvesandjeger, eremitt,
honningblom, klippeblåvinge,
rød skogfrue og
svarthalespove)

•

Forskrift om utvalgte
naturtyper etter
Naturmangfoldloven.

•

Forskrift om fredning av truete
arter

•

Forskrift om utsetting av
utenlandske treslag til
skogbruksformål

(Plan- og bygningsloven)

Siste endring gjelder særlig
reguleringsplaner.

Lov om forvaltning av naturens
mangfold
(Naturmangfoldloven)

Erstatter naturvernloven fra 1970.
Omtaler Vern av naturverdier i
form av nasjonalparker,
landskapsvernområder,
naturreservater og naturminner og
utvalgte naturtyper, artsfredning av
planter og dyr, samt bærekraftig
bruk.
Hjemmelsgrunnlag for
naturoppsyn.
Siste endring gjelder særlig
utsetting av nye arter § 30, og
tilsvarende forskrift om
utenlandske treslag

Lov

Virkeområde

Aktuelle forskrifter

Lov om matproduksjon og
mattrygghet mv.

Relevant for skogbruk i forhold til
drikkevannskilder samt
forsiktighetsregler knyttet til bruk
av plantevernmidler, med krav til
både midler som anvendes og
personer som skal bruke midlene.

•

Forskrift om vannforsyning og
drikkevann. (2001) (Gir
hjemmel for restriksjoner på
skogbruksaktivitet i
nærområdet til drikkevann)

•

Forskrift om spredning av
plantevernmidler

•

Forskrift om skytevåpen,
våpendeler og ammunisjon
(Våpenforskriften 2009)

(Matloven)

Lov om bygdeallmenninger
(Allmenningsloven)

Lov om skytevåpen og
ammunisjon

Regulerer drift, forvaltning og
eiendomstransaksjoner for bygde allmenninger, herunder bruksretter,
virkesretter, jakt, fiske og
skogsdrift.

Gir regler om erverv og
oppbevaring av jaktvåpen og
ammunisjon.

(Våpenloven)

Lov om jord
(Jordloven)

Beskriver hovedlinjene for
jordbruket, og som til en viss grad
det samlede landbruk må drives
innenfor. Relevant for skogbruket
blant annet i forhold til
bestemmelser om deling av
eiendom, og eiendomsutvikling, og
omdisponering av arealer til bl. a.
skog.

Lov

Virkeområde

Aktuelle forskrifter

Lov om odelsretten og åsetesretten

Regulerer salg og annen
overdragelse av
landbrukseiendommer innenfor
familie, og ut av familie. Herunder
bl.a. vilkår for odelsrett,
odelsrekkefølge, bo og driveplikt,
odelsfrigjøring og verdsetting

•

Forskrift om saksbehandling i
odelsfrigjøringssaker

Regulerer all omsetning utenfor
nær familie av blant annet
skogarealer større enn 5 dekar.
Herunder prisfastsetting, krav til
kjøpers kvalifikasjoner, boplikt og
forkjøpsrett.

•

Priser på
landbrukseiendommer ved
konsesjon, (Rundskriv
Landbruksdepartementet
(2002).

•

Forskrift om konsesjonsfrihet
for visse erverv av fast
eiendom

•

Forskrift om internkontroll
(internkontrollforskriften).

•

Forskrift om
arbeidsmiljølovens anvendelse
på virksomhet i jordbruk og
skogbruk som ikke sysselsetter
arbeidstaker.

•

Forskrift om verneombud og
arbeidsmiljøutvalg.

•

Forskrift om vern mot støy på
arbeidsplassen.

•

Forskrift om vern mot
eksponering for kjemikalier på
arbeidsplassen
(kjemikalieforskriften)

(Odelsloven)

Lov om ved erverv av fast eiendom
(Konsesjonsloven)

Loven inneholder krav til
konsekvensutredning av alle større
anlegg, som vil omfatte
skogsbilveianlegg på 15 km. eller
større.

Lov om vederlag ved oreigning av
fast eiendom

Loven gjelder erstatning ved
ekspropriasjon av fat eiendom

Ekspropriasjonserstatningsloven

Lov om fastsetting og endring av
eiendoms- og rettshøve på fast
eiendom m.m.

Formålet med lova er å legge til
rette for effektiv og rasjonell
utnytting av fast eiendom og
ressurser til beste for eierne,
rettshaverne og samfunnet.

(Jordskifteloven)

Lov om arbeidsmiljø og
stillingsvern
(Arbeidsmiljøloven)

Sikring av arbeidsmiljø og
arbeiderrettigheter, arbeidsgivers
og arbeidstakers plikter. Loven
gjelder for enhver virksomhet som
sysselsetter en arbeidstaker.
Endring fra forrige oversikt:
Endring i § 3 m.fl. om
solidaransvar for oppdragsgiver
med hensyn til lønn til innleiet
arbeidskraft.

•

Lov

Virkeområde

Lov om behandling av
personopplysninger

Målet er å sikre vern av
personopplysninger, harmoniserte
regler i EU og EØS og gi fri
utveksling av personopplysninger
mellom EU og EØS - landene

(Personopplysningsloven)

Lov om arbeidsgivers
innrapportering av ansettelses – og
inntektsforhold mm

Aktuelle forskrifter
•

Forskrift om behandling
av personopplysninger

•

Forskrift til
foretakspensjonsloven

Arbeidsgivers plikt til å
innrapportere ansettelse og
inntektsforhold

(A-opplysningsloven)

Lov om ferie
(Ferieloven)

Lov om foretakspensjon
(Foretakspensjonsloven)

Lov om allmenngjøring av
tariffavtaler mv.
(Allmenngjøringsloven)

Lov mot vern mot brann,
eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver
(Brann og eksplosjonsvernloven)

Enhver som utfører arbeid i annens
tjeneste (arbeidstaker) har rett til
ferie etter denne lov.

Loven gjelder
foretakspensjonsordning og foretak
som har eller oppretter slik
pensjonsordning

Skal sikre utenlandsk arbeidskraft
lønns- og arbeidsvilkår som er
likeverdige med de vilkår norske
arbeidstakere har og hindre
konkurransevridning til ulempe for
det norske arbeidsmarkedet.

Loven har som formål å verne liv,
helse, miljø og materielle verdier
mot brann og eksplosjon, mot
ulykker med farlig stoff og farlig
gods og andre akutte ulykker, samt
uønskede tilsiktende hendelse

•

Forskrift om informasjon og
påseplikt og innsynsrett

•

Forskrift om brannforebygging

•

Forskrift om håndtering av
brannfarlig, reaksjonsfarlig og
trykksatt stoff samt utstyr og
anlegg som benyttes ved
håndtering.

Lov

Virkeområde

Aktuelle forskrifter

Lov om skatt på formue og inntekt

Hjemmelsgrunnlag for vesentlige
deler av det norske skattesystem,
hvor skogbruk blir en svært
begrenset del av virkeområdet

•

Forskrift om skogfond

Regulerer alle varer som innføres
eller utføres fra Norge. Åpner også
for samarbeid med annen stat. Ved
innførsel av varer skal det svares
toll til statskassen i samsvar med
de bestemmelser som er angitt i
denne loven.

•

Tollforskriften

Regulerer merverdiavgift til staten
som skal beregnes ved omsetning,
uttak og innførsel av varer og
tjenester.

•

Merverdiavgiftsforskriften

•

Forskrift om
samarbeidsunntak, landbruk
og fiske

(Skatteloven)

Lov om toll og vareførsel
(Tolloven)

Lov om merverdiavgift
(Merverdiavgiftsloven)

Lov om årsregnskap mv.
(Regnskapsloven)

Lov om kontroll med produkter og
forbrukstjenester
(Produktkontrolloven)

Loven gjelder regnskapspliktige
som er hjemmehørende i Norge,
samt regnskapspliktige som nevnt i
………

Lovens formål er å fremme
konkurranse for derigjennom å
bidra til effektiv bruk av
samfunnets ressurser.
Ved anvendelse av denne lov skal
det tas særlig hensyn til
forbrukernes interesser.

Lov om konkurranse mellom
foretak og kontroll med
foretakssammenslutninger

Lovens formål er å fremme
konkurranse for derigjennom å
bidra til effektiv bruk av
samfunnets ressurser.

(Konkurranseloven)

Lov om samvirkeforetak
(Samvirkeloven)

Med samvirkeforetak er ment en
samanslutning som har til
hovedformål å fremme deres
økonomiske interesser til
medlemmene gjennom deres
deltaking i virksomhet som
avtaker, leverandører eller på
annen lignende måte

Lov

Virkeområde

Lov om opphavsrett til åndsverk

Gi rettigheter til de som skaper,
fremfører eller investerer i
åndsverk eller nærstående
prestasjoner og arbeider, og slik
også gi insentiv til kulturell
produksjon

(Åndsverkloven)

Lov om veitrafikk
(Vegtrafikkloven)

Denne lov gjelder all trafikk med
motorvogn. Den gjelder også
annen ferdsel, men da bare på veg
eller på område som har alminnelig
trafikk med motorvogn.

EUs tømmerdirektiv

EUs tømmerdirektiv
(tømmerforordning) skal forhindre
ulovlig hogst og handel med
ulovlig hogd tømmer. Ulovlig
hogst og handel med ulovlig hogd
tømmer bidrar til avskoging og
undergraver lovlig
næringsvirksomhet.

ILO konvensjonen

Regulerer urfolk sine rettigheter.
Skal sikre urfolk rett til selv å
integrere eller beholde sin
kulturelle og politiske integritet.
Beskytte urfolk mot ufrivillig
assimilasjon.

Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomhetens
respekt for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold ….. sikre
allmenhetens tilgang til
informasjon om hvordan
virksomheten håndterer
grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold

Bokføringsloven

Loven gjelder bokføringspliktige
som nevnt i § 2.

Aktuelle forskrifter

•

Forskrift om plassering av
skogsvirke ved riksveg

•

Forskrift om kjøring med
motorvogn i terreng mv.

Bokføringsforskriften

Lov om skogsdrift i
statsallmenningene

16.06.2022 / Ingmar Eggen

Loven regulerer skogsdriften i
statsallmenninger. Driften forvaltes
av Statens skogforvaltning i
samarbeid med allmenningsstyret
etter retningslinjer gitt av
departementet, og slik som bestemt
i § 1-3.

