
L~U SØNDRELAND KOMMUNE Dato 13.11.03

VårRe? ES-015136/03
Sentraladministrasjonen Arkiv K21 &oo»‘ Landbruksavdelingen Saksnr 03/02590

DeresRe?

=006’ ~qqtj~ ~

Det KongeligeLandbruksdepartement
Postboks8007Dep ..

~
0030OSLO

FORSKRIFTOM TILSKUDD TIL NÆRINGS-OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET
HØRINGSUTTALELSEFRA SØNDRELAND KOMMUNE

Det visestil tilsendtutkasttil forskriift omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket
medfølgeskrivdatert28.10.03.

Utkasteterdiskuterti lokalt kontaktutvalgfor skogbrukogmedbakgrunni dissediskusjonene
har vi følgendeinnspill til utkastet:

Det ergrunnliggenderiktig og i trådmedønsketomøkt lokalt selvstyreå overføreinnflytelse
og styringmedtilskuddsmidlenetil kommunene.Deter i kommuneneataktivitetenforegår
og deter lokalt enharbestforutsetningerfor å gjøreriktige tilpasningerut fra lokalebehovog
utfordringer.

Deter likevel en viss frykt for atdetøktekommunaleansvaretfor deøkonomiskemidlenevil
føretil merarbeidog økt byråkratiseringi forhold til forholdsvisbeskjednemidler. En mister
ogsåmuligheterfor kommuneviskoordineringogomfordelingavmidler somskyldes
årsvariasjonenesomkanværestoreinnenforen enkeltkommune,spesielti forhold til bruken
avveimidlerog midler til miljøtiltak (MIS ordningen).Påkommunenivåerdenårlige
veibyggingsaktivitetenvariabelav mangeog til delsuforutsigbareårsaker.Det erutfordrende
budsjett-teknisk.Begrensningeri andelentilskuddbrukt til veiformål (50%) er isolert sett
greit for åsikremidler ogsåtil skogkultur,menbidrarytterligeretil åvanskeliggjøregode
tilpasningertil variabelaktivitet fra år til år. Det innebærerviderevanskeligheteri åetablere
tilstrekkeliglangsiktighetog forutsigbarheti tilskuddsprotllen.Påsammemåtesomfor
midlenetil skogbruksplanlegging,kunneveimidleneog midler til miljøtiltak muligens
koordinereshos Qélkesmannen.

En annenmåteå løsedisseutfordringenekanværeågjøremidleneoverførbarefra-det-ene-år
til detandreog gjennombrukav tilsagn, ti eks.over en treårsperiode.Det vil sikrestørre
stabilitetog sannsynligvismer fomuflig brukavmidlene.

Det er ikke i trådmedmålsettingenom økt lokalt selvstyreåunntaetableringav skogfra
forskriften.I skogstrøkeneer etableringavny skogvedkultur hovedregelenog et
grunnleggendeelementi et bærekraftigskogbruk.Selv om detkan hevdesat skogeierharet

Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: Organisasjonsnwnmer:
Z86OHov 61126400 61126421 20750801995 78740637184 974643340



2

opplagtansvarfor å sørgefor foryngelseetterbogsi,erdetnoksåliten forståekseiokaltl’orat
skogplantingog andreetableringstiltakfor ny skogikkekanstøttesav storsarnfunnet:Lokaft
er detmangeutfordringerknyttettil foryngelseav skogog detoppfattessonrulogiskat det
ikke skal væremulig åbenytteøkonomiskevirkemidlersomstimulansfor ånålokale
målsettinger.F.eks.harvi lokalt oppnåddgoderesultatervedenmåltettetkanaliseringav
tilskuddmot såingav furu fordi vi harstorearealermed granpå ffirumark dertreslagsskifteer
ønskelig.Utfordringeneerkomplekseog involvererhjorteviltforvaltning,manglende
tradisjonerfor furu, dårlig tilgang på flirufrø, bl.a.som følgeavmanglendeinteressefor å
avvirkeffiru, mv. Å kunnefokusereslikeproblemstillingerved hjelp av tilskuddtil f.eks.
såinggir etklartsignalsomskogeiemeoppfatter.Tilskuddsprosentenbehøvernødvendigvis
ikkeværesåhøy.

Begrepet“villmarkspregedeområder”er en språklignykonstruksjonsometterhverthar fatt
forvaltningsmessigbetydningogkonsekvenserfor skogbruket.Slikeområderblemed
skogbruksterminologitidligerekalt 0-områder.Denbegrepsmessigeendringeninnebæreren
ensidigfokuseringogvektieggingpåmiljøverninteressene;pådenenesidenved at det ikke
åpnesfor kvalitativ vurderingog nyanseringav områdenesmiljøvernfagligeegenskaper,og at
detpådenandresidenikke gis romfor vurderingerav skogøkonomiskeforhold og
konfliktgradi detheletatt. Fraværavtekniskeim~grep i envissavstander tilstrekkelig
kriteriumtil atmiljøverninteresserbetraktessomoverordnetskogbruksinteressenepr
definisjonen.At detikke gis rom for konkreteavveiningerav interessekonflikterbetyrat
forvaltningenblir dogmatiskog atskogarealeri praksissettestil sideutenat deter foretatt
konkretevurderingerog utenatdetytes økonomiskkompensasjoni forhold til mulighetene
arealenekunnehatt for et næringsrettetskogbrukgjennomveibygging.

Detbørvurderesånyansereveistandardenederenklesamleveierbørkunneunntasfra
vedlikeholdsplikten.Dettegjeldersamleveiersombyggesmeddet formålådrive ut tømmeret
i nedslagsfeltetovernoenår for såå utelukkendeå dekkeletteretransportbehovde neste40-
50 årene.

Detbørgis bedrepresiseringerav reglerformiljøtilskudd etterMIS. Dettekangjøresi
forskriftenellereventueltved særskiltrundskriv.Gjeldermaksimumsbeløpetf.eks.pr år eller
pr 10 år?Og hva skal til for at detkanutbetalesmerennmaksimumsbeløpet?
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