
HØRINGSUTALELSE FRA LANDBRUKSAVDELINGEN I SØGNE OG 
SONGDALEN, VEST AGDER FYLKE, TIL UTKAST TIL FORSKRIFT OM 
TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG FORSKRIFT 
OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET 
 
Det vises til mottatt forslag til forskrift med høringsfrist 11. desember 2003. 
 
Generelt: 
 
De foreslåtte forskriftene er kortfattede. Dette er i utgangspunktet bra, men det vil være 
uheldig dersom kortfattede forskrifter stadig må suppleres med detaljerte retningslinjer.  
 
Til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket:
 
I § 3 foreslås det at eiendommer i offentlig eie ikke kan motta tilskott. Vi mener dette vilkåret 
må tas ut av forskriften.  
Vi viser i den anledning konkret til et pågående områdetiltak i Søgne kommune der Søgne 
videregående skole har en sentral rolle i arbeidet med gjennomføring av enkelttiltak. Blir det 
foreslåtte kravet i forskriften stående ved lag, vil dette områdetiltaket bli sterkt svekket i 
forhold til de opprinnelige planene. 
 
Til forskrift om tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket:
 
I høringsbrevet datert 28.10.03 samt i øvrig informasjon vi har mottatt om ordningen, går det 
fram at det vil ligge en begrensning til kommunene om at tilskudd til vegformål ikke kan 
utgjøre mer enn maks. 50 % av det tildelte beløpet til skogtiltak i kommunen. En slik 
beskrankning bryter med målsettingen om lokalt selvstyre. Det vil også være svært uheldig i 
forhold til opprustning av – eller nybygging av større fellestiltak. 
 
§ 2-1 siste avsnitt med ordlyden ”Det skal ikke gis tilskudd……” må tas ut. Vi er sterkt 
bekymret for at dersom det ikke lenger blir tradisjon å plante etter slutthogst, vil kvaliteten på 
foryngelsene bli langt dårligere. Planting er en så langsiktig investering at vi mener 
økonomisk stimulans i form av tilskott må til for å opprettholde aktiviteten. 
 
Til slutt:
Vi vil gjerne benytte anledningen til å kommentere et forhold som ikke omtales i forskriften, 
men som etter vår vurdering likevel har stor betydning for ivaretakelsen av kulturlandskapet 
på Sørlandet med sin topografi og eiendomsstruktur. Det har blitt et krav om at brukere må 
være mva. registrerte for å motta produksjonstilskudd. Vi mener dette kravet må fjernes. De 
små husdyrprodusentene gjør en viktig innsats i forhold til å holde kulturlandskapet i hevd i 
vårt område. 
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