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Høringsuttalelse til “Forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak i
skogbruket”
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Saksdokumenter:
Forskrift om tilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket, høringsdokument

Saksopplysninger:
Landbruksdepartementethar sendtpåhøringet forslagtil forskrift omtilskudd til nærings-og
miljøtiltak i skogbruket.Forslagetharbetydeliglokal interesse,ettersom
tildelingsmyndighetenfra ogmed2004er overførtkommunene.

Forskriftenom nærings-og miljøtiltak i skogbruketerstatterforskrift om søknadom
behandlingav søknaderog utbetalingav statstilskuddm.v. til skogsveierog forskrifteneom
tilskuddtil praktikanter,førstegangstynning,drift i vanskeligterreng,skogkultur,byggingav
skogsveierog miljøtiltak i skogbruket.

Av forslagettil nye forskrifter går det fram atdet ikke skal gis tilskuddtil skogplantingog
heller ikke til bygging av veiersomfører til reduksjonav “villmarkspregedeområder”,dvs.
områdersomliggermerenn5 km i horisontalavstandfra eksisterendetekniskeinngrep.

Midlenetil skogbruksplanleggingvil bli lagt inn i fellesrammentil kommunenemedgrunnlag
i fylkesvisehovedplanersomkommunenehar gitt innspill til.

Kommunenevil fra og mednesteår få tildelt en årlig disposisjonsrammefra Fylkesmannen.
Rammentil denenkeltekommunevil bli fastsattut fra flerårigetilskuddsstrategiersom
kommunenutarbeidetKommunenevil få stor frihet til åprioriteremellomulike tiltak,
fastsettetilskuddssatserognærmerekriterier og eventuellevilkår.

I tillegg vil deti tildelingsbrevettil fylkesmenneneogvideretil kommuneneligge en
begrensningom at tilskuddtil veiformål ikkekanutgjøremerennmaksimalt50 prosentav
det tildeltebeløptil skogtiltaki denenkeltekommune.

Høringsfristener satttil 11. desember.

Rådmannensvurdering/merknader:
Slik høringsforslageter lagt fremvil kommunentA et betydeligmerarbeid.Kommunenvil få
enpott somskal fordelesmellomkulturlandskapstilskudd,skogbruksplantilskuddog
skogkultur/skogsveier.Hermåkommunengjøreet forholdsvisgrundigarbeid,blant annet
medsamarbeidmedskogeierlaget.I tillegg vil detbli arbeidmedåfastsettehvilke tiltak vi
ønskerskal gis tilskudd,og hvilke tilskuddsprosentervi ønskeråbruke.Dettekan væreet
fottrinn hvis vi har spesielleområdersomvi ønskeråprioritere,mendetvil samtidigværeen
ulempeat detskal væreforskjell mellomde enkeltekommunerspraksis.

Medenkommunevistildeling vil detværeliten fleksibilitet hvis detskulleværenoen
spesielleforhold somgjordeatman fikk spesieltgoderesultateret år, ogdermedhaddehatt
behovfor en stortilskuddsandel.Hvis det foreksempelblegjennomførtspesieltmye
skogkulturarbeidet år, vil tilskuddetfort bli brukt opp. Detteeruheldig. Tilsvarendeer det
ikke anledningtil å gi meri veitilskuddcmi til skogkulturtiltak. Hvis en dafar noentunge
veisøknadertidlig pååret,kandetværevanskeligå spåhvormyeskogkulturarbeidsomblir
gjennomført.

Fremtil nåerdetFylkesmannensomhar fastsatttilskuddsprosenterog avgjorthvilke tiltak
somskal gis tilskudd. Detteeren ordningsomhar fhngertmegetbra.

Kommunengis ikke anledningtil å gi tilskuddtil planting.Plantinger påvisse~områderet
sværtviktig skogkulturtiltak.Samtidigbegrensestilskuddsmulighetentil skugsveierslik at- det
ikke vil væremulig å~ennomførestoreskogsveganleggmeddagenstilskudd.
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Gjerstadkommunemenerathviskommunenskal fa råderettover dissemidlene,såmå
kommunenfa lov til åutøveet skjønni forhold til disseto viktige områdene.

Kommunenhar fatt sværtkort høringsfristi dennesaken,somer sværtviktig. Detteer meget
uheldig, i forhold til åkunneoversendeen tilstrekkeliggiennomarbeidethøringsuttalelse.

Konklusjon
Samletsettvil forskrif’tenmedføreet betydeligbyråkratiskmerarbeidfor kommunene,
samtidigsomdet leggesbegrensningerpåviktige områderfor brukenav midlene.
Retningslinjenesomtilsier atvi ikke skal gi tilskuddtil planting,og maks50 % tilskuddtil
vei av skogsmidlene,børfjernes.

Forskriftenmedførerat en godt fungerendeordning,derFylkesmannenkoordinererarbeidet
faller vekk.

Rådmannensforslag til vedtak

:

Helesakenoversendestil Landbruksdepartementetsomhnringsuttalelse
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