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HØRINGSVAR:  
FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I  SKOGBRUKET 
 
Det vises til høringsutkast til forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
datert 28. oktober 2003. 
 
Forskriften legger opp til at fra og med 2004 vil kommunene få tildelt en årlig 
disposisjonsramme fra Fylkesmannen som vil omfatte midlene til miljøtiltak i landbruket, 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket og skogbruksplanlegging. En av hovedintensjonene er at 
kommunene skal få stor frihet til selv å bestemme bruken av tilskuddsmidlene. I den 
forbindelse finner vi det merkelig at det legges klare føringer på at tilskudd ikke skal kunne 
brukes til skogplanting, taubanedrift og at tilskudd til veiformål ikke kan utgjøre mer enn  
maksimalt 50 pst. av tildelt beløp til skogtiltak i den enkelt kommune. Hvis Stortingen 
virkelig mener noe med å styrke det lokale selvstyret bør slike føringer utebli. 
 
Av forskriften fremgår det at tilskudd til miljøhensyn ved driftstilpasninger eller ikke hogst, § 
4-2 fra neste år avgjøres i den enkelte kommune. Dette er tiltak som er nært knyttet til 
gjennomføring av områdevise skogbrukstakster, en ordning som fortsatt vil bli styrt gjennom 
fylkesmennene. Vi er av den oppfatning at tilskudd til miljøhensyn ved driftstilpasninger eller 
ikke hogst må sees i nær sammenheng med gjennomføring av områdevise skogbrukstakster. 
Av praktiske årsaker bør hele denne tilskuddsordningen legges til fylkesmennene. 
 
Veibygging er store investeringer som den enkelte kommune normalt ikke har hvert år. Ofte 
kan det være vanskelig å forutsi når et veianlegg blir igangsatt og gjennomført. Prioritering av 
tilskudd til veibygging bør av praktiske årsaker vurderes i et viere perspektiv enn isolert i den 
enkelte kommune. Av den grunn mener vi det er best at tilskudd til veiformål fortsatt må sees 
i en regional sammenheng og derfor bør fylkesmennene stå for denne tilskuddsordningen. 
 
At kommunene nå vil få større mulighet til å styre bruken av tillskuddsmidler ser vi i 
utgangspunktet på som positivt. Vi frykter imidlertid at det nå skapes et stort 
forventningspress kombinert med økt lokalt engasjement som på ingen måte vil stå i stil med 
de tilskuddsrammer den enkelte kommune vil få tildelt.  
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Elnan 
skogbrukssjef 
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