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Merknader til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og Forskrift om 
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, saksnr. 2003 02997 
 
Vi viser til utsendt høringsutkast og vil med dette gi noen innspill til begge forskriftene: 
 
Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket 
Ad § 3:  
Slik det nå er formulert er det uklart om tilskudd kun kan gis til bruk i aktiv drift, eller om det 
inkluderer eiere av landbrukseiendommer eller eiendommer med landbrukspreg men som ikke 
har rett til produksjonstilskudd. Vi vil i den sammenheng påpeke det som fra forskningshold 
er tydelig dokumentert: At de største jordbrukstilknyttede miljøverdiene finnes på marginale 
og ofte nedlagte landbrukseiendommer. 
 
Ad § 4:  
Det er positivt at tilskudd til planlegging opprettholdes. Dette er spesielt viktig for å initiere 
samarbeid mellom flere grunneiere, noe som ofte viser seg å være en flaskehals. 
 
Videre bør det vurderes om det skal være mulig å søke om årvisse tilskudd til å opprettholde 
en viss, miljøvennlig driftsform/arealbruk (jfr. for eksempel britiske Environmentally 
Sensitive Areas – ESA), og ikke bare engangstilskudd (selv om tilskuddet kan fordeles over 
tre år). 
 
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
Ad § 1-2: 
Vi oppfatter det som en grunnleggende forutsetning for å være berettiget tilskudd at skogeier 
må ha mer enn 10 daa produktiv skog. Det står ikke presisert om skogen skal være tilknyttet 
en landbrukseiendom i drift (jfr. krav om produksjonstilskudd på over nevnte forskrift). Hvis 
10 daa-kravet er å regne som en overordnet kvalifisering ser vi at de ulike tilskuddsformålene 
både er rettet mot arealer som brukes aktivt i næringssammenheng og mot arealer som nettopp 
ikke skal utnyttes eller som evt. skal skjøttes spesielt for å oppnå en miljøgevinst. 
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Ad § 4-2: 
Paragraf 4-1 understreker koblingen mellom aktivt skogbruk og miljøverdier, mens det i 4-2 
snakkes om tilskudd som økonomisk kompensasjon for å avstå fra aktivt skogbruk. Dette, sett 
i sammenheng med kommentaren vår til paragraf 1-2, gjør at forskriften gir et litt forvirrende 
inntrykk: Et overordnet mål om å sikre miljøverdier i skog som aktivt brukes til 
næringsformål, men samtidig en åpning for å sikre miljøverdier gjennom å avstå fra aktivt 
skogbruk. Dette kunne med fordel vært sagt eksplisitt – hvis forskriften faktisk har et slikt 
dobbelt mål. 
 
 
Vi håper våre merknader kan være nyttige i den endelige utformingen av forskriftene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Reidar Almås 
Daglig leder, Bygdeforskning 
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