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Vedlagt overserides uttalelse vedr. høring på utkast til forskrift om
tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til
nærings— og miljøtiltak i skogbruket. Uttalelsen oversendes kun på mail.
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HORING ~ÅUTKAST TIL FORSKRIFT OM
TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG FORSKRIFT OM
TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET

Utvalg for miljø, teknikk og landbrukbehandleti møte26.11.2003sak0133/03.Følgendevedtak
ble fattet:

Påvegenav Rennebukommunevil MTL-utvalgetgi følgendeuttalelsetil ovennevntesak:

1. Forskr~ftomtilskuddtil spesiellemiljotiltak i landbruket
Rennebutar forskrifien til orienteringoghar ingenviderekommentarer

2. Forsknflomtilskuddtil nærings-ogmiljotiltak i skogbruket
Rennebutar forskriftentil orienteringogvil gi følgendekommentar:

- I forskrifiens § 2-1 stårdeti forslaget: “Det skal ikkegis tilskuddtil skogplanting, såing, kjøpav
utstyreller tiltak somveduttak avvirkegir overskuddt’.Rennebukommunemenerabsoluttat
det børværeanledningtil åbenyttedentilskuddssummensomen kommunefar ogsåtil
skogplantingog andreforyngelsestiltak. Dettebegrunnesslik: skogbruketer en næringmed
megetlangt tidsperspektiv.Det somblir planteti daggir verdi førstom50— 100 år. Forden
enkelteskogeieropplevesdetsom en utgitt å plante,mendeter av storsamfhnnsmessig
betydningat skogenforyngesjevnlig etterhogstog at deter tømmerressurserogsåiifremtidem
Skogbruketgir ikkenæringsinntektbarefor denenkelteskogeier,menhar storepositive
ringvirkningerfor skogsarbeidere,transportnæring,sagbruk,min.

Detpresiseresi dennesammenhengat Rennebukommuneomtalerplantingog foryngelse
ateLhqgsz og ikke skogreisningpånyeområdereller treslagsskifie.

- I forskriftens§ 5-1 stårdet i forslaget: “Det er ikke anledningtil å gi tilskuddtil taubanedrji”.
I dager dettilskuddtil drift i vanskeligterreng(taubanedrift).Det kvantumetsomdrives frem
medtaubaneer av storbetydningfor sysselsettingenlokalt. For det førstegjelderdet
mannskapetsomharspesialisertsegpåtaubanedrifter.Dernester sagbrukog lokale aktører
avhengigav sikkertilgangpå tømmer.I Rennebusomerdetbetydeligeområderog store
skogressurserder terrengeter såkrevendeat detmådrivesfremmedtaubane.Dersomtilskudd
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til taubanedrifterfaller bort vil det føre til merkbarreduksjoni sysselsettingog reduksjoni
avvirkmng.

Hvis manskal ta stilling til taubanedrifterut fra et miljøhensynkandetpå flereniåterwærc
mermiljøvemilig ådrive ut tømmeretmedtaubaneennåbyggekostbareveier i etbratt
terrengsomblir synlig i langtid fremover.

Med vennlighilsen

Rermebukommune
Landbruk,miljø og tiltak

HansChristianBorchsenius
skogbrukssjef


