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Vedtekter for Skogtiltaksfondet
Fastsatt av Landbruksdepartementet den 20. juni 2000, med hjemmel i Lov om avgift på skogsvirke til
fremme av fellestiltak for skogbruket av 9. november 1956 nr. 4, jf. Kongelig resolusjon av 21. januar 2000.

§ 1. Fondets formål
Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av fellestiltak som er til nytte for
skogbruket. Fondets hovedoppgave er å sikre brukerfinansiering av forsknings- og
utviklingsprosjekter som kan bidra til å utvikle norsk skogbruk.

§ 2. Styret
Fondets midler forvaltes og disponeres av et styre i samsvar med disse vedtekter.
Styret skal ha 5 medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Styrets medlemmer
oppnevnes for en periode på 2 år, dog slik at det hvert år velges henholdsvis 2 og 3
medlemmer. Ved første gangs valg etter denne vedtekt trekkes det lodd om hvem av
medlemmene som skal være på valg etter 1 år. Styret velger selv leder og nestleder.
Styrets sammensetning skal være som følger:
Norges Skogeierforbund oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer,
hvorav 2 medlemmer med varamedlemmer forutsettes å representere lokale
skogeierforeninger, Norskog oppnevner 1 medlem med varamedlem, og
Landbruksdepartementet oppnevner 1 medlem med varamedlem.
Styrets beslutninger treffes normalt ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. For å kunne gi støtte på over kr. 750.000,- til et enkelt prosjekt kreves det
likevel 3/4 flertall. Minst 4 styre-/varamedlemmer må være til stede for at styret skal være
vedtaksført.
Styrets beslutninger kan ikke iverksettes før 14 dager etter at protokollen er oversendt til
Landbruksdepartementet, jf. klageadgangen etter § 6, annet ledd.
Skogtiltaksfondet skal ha sitt forretningskontor i Oslo, og styret er ansvarlig for det
kontorhold som er nødvendig for fondets virksomhet. Fondet forpliktes av leder og 1 styremedlem i fellesskap.
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§ 3. Fondets inntekter
Fondets inntekter skaffes til veie ved:
a)

b)
c)

Innbetalinger av avgift til fondet, pålagt i medhold av Lov om avgift på skogsvirke til
fremme av fellestiltak for skogbruket av 9. november 1956 nr. 4, i samsvar med den til
enhver tid gjeldende forskrift fastsatt av Landbruksdepartementet.
Renter og andre inntekter fra fondets formue.
Andre beløp som blir godskrevet fondet etter styrets forslag og Landbruksdepartementets
bestemmelse.

§ 4. Bruken av fondets midler
Skogtiltaksfondets midler skal brukes som støtte til forsknings- og utviklingsarbeider i
skognæringen. Midlene kan også nyttes til fellestiltak i næringen.
Spesielt skal det legges vekt på FoU-tiltak som kan bidra til å
a) øke lønnsomheten i norsk skogbruk
b) bedre forvaltningen av skog
c) øke den næringsmessige utnyttelsen av andre utmarksressurser enn tømmer
d) framskaffe kunnskap som kan bedre skogbrukets rammebetingelser.
Selv om støtte fra fondet er å anse som brukerfinansiering, skal det normalt stilles krav om
egenfinansiering fra søker. Støtten fra fondet skal normalt begrenses til maksimum 50% av
kostnadene.
Styret er ansvarlig for å utarbeide nærmere retningslinjer for bruken av fondets midler, og
sørge for at fondets formål og virksomhet blir gjort kjent for de organisasjoner, næringer og
andre fond som kan være aktuelle samarbeidspartnere eller søkere. Rutiner for samhandlingen
med andre forsknings- og utviklingssatsinger i skogsektoren skal nedfelles i retningslinjene
for fondet.
Godtgjørelser til styrets medlemmer fastsettes av Landbruksdepartementet. Disse
godtgjørelser, samt øvrige utgifter til drift og administrasjon av Skogtiltaksfondet, skal
belastes fondet.

§ 5. Regnskap og revisjon
Fondet har regnskapsplikt etter Lov om årsregnskap m.v. (Regnskapsloven) av 17. juli
1998 nr. 56. Fondet har som følge av dette også revisjonsplikt, og regnskapene skal revideres
av revisor godkjent av Landbruksdepartementet. I tilknytning til årsregnskapet skal styret
utarbeide en årsberetning i samsvar med lovens bestemmelser. Årsregnskapet og
årsberetningen skal sendes til de organisasjoner som er representert i styret, jf. § 2, annet ledd.
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§ 6. Kontroll og klage
Protokoll fra styrets møter med styrets beslutninger skal straks, og senest 7 dager etter at
styremøte i fondet er avholdt, sendes Landbruksdepartementet. Departementet kan kreve å få
seg forelagt alle fondets dokumenter.
Landbruksdepartementet kan på grunnlag av klage fra et mindretall i styret, oppheve vedtak
om å gi støtte til et prosjekt eller tiltak, dersom departementet finner at vedtaket er i strid med
forutsetningene for bruken av fondsmidlene, jf. §§ 1 og 4. Mindretallsklagen må være
fremmet senest 10 dager etter at vedtaket er fattet.

§ 7. Vedtektsendringer
Landbruksdepartementet kan etter drøftelser med Norges Skogeierforbund og Norskog
fastsette endringer i disse vedtekter.

§ 8. Ikrafttredelse m.v.
Disse vedtekter trer i kraft fra 1. juni 2000.
Samtidig oppheves fondets tidligere vedtekter fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon
av 30. november 1956, med senere endringer.

